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  امنیت حقوقی به مثابه شرط

 تحقق امنیت قضایی
 محمدرضا ویژه

  چکیده

هاي سیاسـی مـورد اسـتفاده     اي گسترده در علم حقوق و نیز بحث امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه  

باید توجه . قضایی بسیار محدود است  بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه. گیرد قرار می

هاي حقـوقی دارا بـوده و رکـن اساسـی دولـت       صل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظامداشت که ا

دولـت  (هاي دولتی که در چارچوب حقـوق محصـور باشـد     یکی از الزام به عبارت دیگر،. باشد حقوقی می

  در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله. آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است ،)حقوقی

نکته مهم دیگري که در این اصل بایـد  . در قوانین اساسی تضمین شده است ولت حقوقی، این اصل نیزد

سازي آن براي سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت  نقش زمینه ،مورد توجه قرار گیرد

هـا و   آن، حـق   در هر نظام حقوقی، بـه عنـوان نخسـتین وظیفـه    . هاي شهروندان است ها و آزادي از حق

هاي نظام حقوقی با توجه بـدان   اي سایر جنبه به گونه ؛هاي شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد آزادي

و  دریـ گ مـی حاضر مورد نظر قـرار    بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله. شوند تعریف می

در این مقوله نیـز، امنیـت   . نماید میامنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح 

پـیش از آن، بـه    هاي قضـایی و حتـی   ي خویش در رسیدگیها حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق

  .شود بات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر میصورت تضمینی براي ث

  واژگان کلیدي

  هاي مکتسبه حق ،اعتماد مشروع ،برائت ،شفافیت ،امنیت قضایی  ،امنیت حقوقی

                                       
  دانشگاه عالمه طباطبایی استادیار                                                               Email: mrezavijeh@yahoo.com  

  21/10/89: تاریخ پذیرش        10/05/89: تاریخ ارسال
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علیهم (خداي را سوگند که اگر حسن و حسین 

کردند؛ با آنها  نیز کاري همانند تو می) السالم

اي  کردم و هیچ اراده سازشی نمی کمتر

ناه خود گیرد و توانست آن دو عزیز را در پ نمی

شود تا اینکه حق را از آنان باز مانع اجراي قانون 

ده ستاندم و باطلی را که از ستم آنان پدید آم می

 . کردم بود، ناپدید می

  به یک کارگزار) ع(امیرالمومنین   بخشی از نامه

 مقدمه

ــه نظـــام اي از  هـــاي حقـــوقی، مجموعـ

هنجارهاي ثابت نیستند که حاکم بـر روابـط   

شهروندان و دولت باشند، بلکه این هنجارهـا،  

و  در چارچوبی منسجم، همواره پویـا هسـتند  

ویایی بدیهی است که این پ. یابند گسترش می

با توجه به کارکرد هنجارهاي حقوقی تعریـف  

گمان، یکـی از ایـن کارکردهـا     شود که بی می

ثبات روابط حقوقی شهروندان و دولـت اسـت   

که البته این امر در مورد شـهروندان اهمیـت   

به دیگر سخن، هنجارهاي . یابد دو چندان می

بلکه یکـی   ،یابند قاعده توسعه نمی حقوقی بی

عه باید رعایت منافع تابعـان  از محورهاي توس

حقوق باشد و به تبع آن شـهروندان بایـد بـه    

ها و تکالیف خویش واقف بـوده و بتواننـد    حق

. بینی نمایند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش

در این مرحله، اصل امنیت حقوقی به عنـوان  

اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان 

ایـن   ،ین سـبب به هم. شود برد، مطرح می می

گسـترش و    اصل، بـه عنـوان نیـروي محرکـه    

هـاي حقـوقی از نقشـی در خـور      اعتالي نظام

هـاي   ترین غایت اعتنا برخوردار است و از مهم

  . رود میحقوق به شمار 

در عین حال، باید توجـه داشـت کـه دو    

کارکرد دیگر اصلی هنجارهاي حقوقی تحقـق  

در واقع، حقـوق بـدون   . امنیت و عدالت است

ایجاد امنیـت و عـدالت فاقـد ارکـان اساسـی      

خویش اسـت و نظـام حقـوقی عـاري از ایـن      

عناصر غایات مهم خویش را به کناري افکنده 

در اینجا نیز امنیـت حقـوقی بـا هـر دو     . است

در کـارکرد  . یابـد  کارکرد ارتباط مستقیم مـی 

ایجاد امنیت، اصل امنیت حقـوقی بـا ترسـیم    

نـوعی  چارچوب حقوقی وضـعیت شـهروندان   

در . آورد امنیت روانی را براي آنان فـراهم مـی  

کارکرد عدالت، اصل امنیت حقـوقی بـا اصـل    

یابد و به ترتیـب بـه    امنیت قضایی ارتباط می

تحقــق عــدالت در جامعــه پــیش و در حــین 

 . رسانند رسیدگی قضایی یاري می

اصل امنیـت حقـوقی از اصـول حقـوق      

هاي حقـوقی   معمومی است که در تمامی نظا

این اصل بـه    ریشه. گیرد مورد استناد قرار می

گـردد کـه    یهایی از نظام حقوقی بـازم  ویژگی

هـا بـه    ناپـذیر آن نظـام   روزه اجزاي جـدایی ام
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نظام حقوقی و تضـمین   1ثبات. روند شمار می

هــاي  هــا و آزادي حمایــت دائمــی از حــق  

قواعد موجود در آن نظام  2شهروندان، قطعیت

م حقــوقی، از بـه نظـا   3نظـام و ایجـاد اعتمـاد   

 . روند ها به شمار می ترین این ویژگی مهم

که اصل امنیت حقوقی  باید توجه داشت

 4هـاي مهــم دولـت حقــوقی   یکـی از شــاخص 

به صورتی که اگر غایت دولت حقـوقی   ؛است

هـاي   هـا و آزادي  را تضمین و حمایت از حـق 

امنیــت «اصــل  شــهروندان در نظــر بگیــریم،

سـاز   زمینـه » برابـري «در کنار اصل » حقوقی

بـه دیگـر سـخن، اگـر در     . غایت فوق هستند

ــت حقــوقی و برابــري      ــام حقــوقی امنی نظ

گمــان در آن  بــی ،شــهروندان تضــمین نشــود

ثر ؤتـوان از تضـمین و حمایـت مـ     جامعه نمی

   .هاي شهروندان سخن راند ها و آزادي حق

ــا توجــه بــه شــرایط زمــانی و مکــانی،   ب

نی ضرورت توجه به این اصل در کشور ما زمـا 

نماید کـه ثبـات نظـام حقـوقی کـه       جلوه می

ی را نیـز بـه دنبـال    الجرم ثبات روابط حقـوق 

ثیري بس عمیـق بـر امنیـت    خواهد داشت، تأ

  اقتصادي و اجتماعی خواهد نهـاد کـه نتیجـه   

هـاي اجتمـاعی و    قهري آن توسعه و پیشرفت

رسـد   افزون بر آن، به نظر مـی . اقتصادي است

                                       
1. Stabilité 
2. Certitude 
3. Confiance 
4. Rule of Law - Etat de droit 

رش اصول کلی که تاکنون به آفرینش یا گست

بــه ( حــاکم بــر نظــام حقــوقی در کشــور مــا

اي  ، به گونـه )حقوق عمومی  خصوص در حوزه

باید اذعـان داشـت   . توجه نشده است شایسته

کارگیري و گسترش این اصول در نظـام   که به

حقوقی کشورمان، مانع تفسیرهاي گوناگون و 

گاه متعارض از قوانین و مقررات اجرایی است 

دمندي در اجتناب از تکثـر  و دستاوردهاي سو

ــت  ــد داش ــوانین خواه ــال، در . ق ــین ح در ع

ادبیات حقوقی کشورمان تاکنون میان امنیت 

حقوقی و قضایی تفکیک الزم به عمل نیامـده  

است و در بیشتر موارد این دو مفهوم به جاي 

در مجمـوع بـراي   . شـوند  یکدیگر استفاده می

تحقق دولت حقـوقی، ضـروري اسـت کـه در     

ین و تحلیل اصل بنیادین آن، یعنی مسیر تبی

هـاي   یت حقوقی، گام نهـیم و از ره توشـه  امن

  .دیگر مسافران این راه ناهموار نیز بهره گیریم

شناسی، بایـد توجـه داشـت     واژه  از جنبه

نظـم حقـوقی را بـه      که امنیت حقوقی حـوزه 

به عبارت دیگـر، امنیـت   . گیرد تمامی دربرمی

مـاهوي  هنجارهـاي شـکلی و   حقوقی شـامل  

برخی از این هنجارها واجـد هـر    بوده و حتی

امـا از لحـاظ ماهیـت، ایـن     . دو جنبه هستند

اصل شـامل دو گـروه از هنجارهـاي حقـوقی     

نخست، هنجارهایی که متضـمن ثبـات    :است

هاي حقوقی بوده و استمرار آنها مورد  وضعیت

www.SID.ir
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ــه متضــمن  . نظــر اســت ــایی ک دوم، هنجاره

اي قضـایی  ه شفافیت و دقت قوانین و تصمیم

. گیـري آنهاسـت   و الجرم تعیین فرآیند شکل

بدیهی است که گروه نخست از این هنجارهـا  

به عنـوان هنجارهـاي توسـعه قضـایی مـورد      

  . بررسی قرار خواهند گرفت

در بخش نخسـت بـه مبـانی     این مقوله، 

اعمال اصـل امنیـت حقـوقی      نظري و گستره

ــی ــردازیم م ــن اصــل و  . پ ــت ای بررســی ماهی

عمــال آن از لحــاظ مســائل تحــت چگــونگی ا

آن  هـاي وارده بـر   شمول آن و نیز محدودیت

هاي گونـاگون ایـن بخـش را تشـکیل      قسمت

اما در بخش دوم بـه مفـاد حقـوقی    . دهند می

در این بخـش حقـوق و   . پردازیم این اصل می

را  اصول فرعی ناشی از اصـل امنیـت حقـوقی   

اصـول ضـامن کیفیـت قـوانین و      در دو گروه

ی و اصول ضامن وضعیت حقـوقی  نظام حقوق

 .دهیم شهروندان مورد تحلیل قرار می

سرشت و مبانی اصل امنیـت   ـ1

  حقوقی

اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویـا  

در واقع، این . رود در نظام حقوقی به شمار می

از سـویی  : اصل واجد دو مشخصه اصلی است

بـه  (میزان دگرگونی و پویایی در نظام قضایی 

را آشـکار  ) نظـام حقـوقی    مجموعـه عنوان زیر

به مدد این مشخصه، تحلیـل رویـه   . نماید می

ــزان هــم ــداف  ویی آن راســ قضــایی می ــا اه ب

شده براي نظام قضایی آشـکار   مشترك تعیین

گونه که گفتـه شـد، تضـمین     همان. نماید می

ــق ــا و آزادي ح ــز   ه ــهروندان در مرک ــاي ش ه

ــامی     ــرار دارد و تم ــایی ق ــام قض ــداف نظ اه

ها در ایـن نظـام از نظـر شـکلی یـا       دگرگونی

 ماهوي باید در راستاي ایـن هـدف واال باشـد   

(Mathieu, 2001, p.106).  اگر نیک بنگـریم، 

ــن   ــامی ایـ ــوقی در تمـ ــت حقـ ــل امنیـ اصـ

از . حضـور دارد  ،ها، به عنوان محـک  دگرگونی

اي دیگر، این اصل همـراه سـایر اصـول     جنبه

نظام در تمامی مسائل مطروحـه  حاکم بر این 

این جلوه در مسـائل کیفـی و   . بارز دارد جلوه

زمانی مربوط به اجراي قـوانین بیشـتر دیـده    

  .شود می

به این ترتیب، اصل امنیـت حقـوقی بـه    

 تحـول دولـت حقـوقی   عنوان یکـی از مبـانی   

ایــن اصــل، مفهــوم دولــت . شــود مطــرح مــی

بـه نظـامی واجـد     5ی شکلیحقوقی را از نظام

دیگر، اصـل   به عبارت. دهد تغییر می 6ماهوي

امنیــت حقــوقی یکــی از عــواملی اســت کــه  

مراتـب   یل نظـام مبتنـی بـر سلسـله    موجب ن

                                       
5. Système formel 
6. Système matériel 
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ــوقی ــاي حق ــن   7هنجاره ــاد ای ــه ســوي مف ب

  .شود هنجارها می

در (دولتــی  دولـت حقـوقی  منظـور از  

اسـت کـه در چـارچوب حقـوق     ) مفهوم عـام 

ــز ت   ــت آن نی ــد و غای ــور باش ــمین و محص ض

ان هــاي شــهروند هــا و آزادي حمایــت از حــق

مراتب  سلسله ،8تفکیک قوااصولی نظیر . است

ــداري   ــوقی، قانونم ــام حق ــاي نظ و  9هنجاره

صیانت از قـانون اساسـی اصـول شـکلی ایـن      

ــع   مفهــوم را تشــکیل مــی ــه در واق ــد ک دهن

مطروحه در و سازوکارهاي  متضمن ساختارها

اصــولی نیــز ماننــد . دولــت حقــوقی هســتند

ول هاي شهروندي اص ها و آزادي برابري و حق

  نکتـه . ماهوي متضمن دولت حقوقی هسـتند 

در این میـان آن اسـت کـه اصـل      قابل توجه

امنیت حقوقی اصلی است کـه در ایـن میـان    

واجد هر دو جنبه است و به نوعی هم شـکلی  

به دیگر سـخن،  . شود و هم ماهوي قلمداد می

اصول فرعـی ناشـی از اصـل امنیـت حقـوقی      

ـ    پاسخگوي الزام ت هاي شـکلی و مـاهوي دول

حقوقی هستند که وجود اصول فرعی شـکلی  

به طور مستقیم تـوان نظـام قضـایی را بـراي     

هاي شهروندان افـزون   ها و آزادي تضمین حق

و اصول فرعی مـاهوي نیـز بـه طـور      سازد می

                                       
7. Hiérarchie des normes  juridiques 
8. Séparation des pouvoirs 
9. Légalité 

ثیرگـذار  یرمستقیم در پویایی نظام قضایی تأغ

توان نتیجه گرفت کـه   در مجموع می. هستند

تفـوق  «ه آنچـ وجود ایـن اصـل بـراي تحقـق     

 نــامیم، بسـیار ضـروري اســت   مـی  10»حقـوق 

(Mathieu,1991,p.156).  ــر ــوف ب پــس از وق

اهمیت اصل امنیت حقوقی در نظام حقـوقی،  

ابتدا باید با تعریف و مبانی نظـري ایـن اصـل    

سپس به حوزه اعمـال ایـن اصـل    . آشنا شویم

  .کنیم پردازیم و حدود آن بررسی می می

  مبانی نظري  -1-1

هاي اصل امنیت  ریخی ریشهدر تحلیل تا

ــن . یــابیم حقــوقی را در حقــوق رم مــی در ای

گیـري و   دو اصـل فرعـی را در شـکل    ،حقـوق 

توان شناسـایی   تحقق اصل امنیت حقوقی می

همواره  این معنا در ،11اطمیناننخست، . نمود

باید معلـوم باشـد کـه چـه رفتـاري موضـوع       

فـرد بایـد از تعریــف   . گیـرد  حقـوق قـرار مـی   

ــا ــوقی رفت ــان  حق ــاهی و اطمین ــویش آگ ر خ

از این منظر، قانون نبایـد مـبهم   . داشته باشد

اي باشد که بتـوان   بوده یا منطوق آن به گونه

در . آن را در مفهومی گسترده، تفسـیر نمـود  

واقع، قانون نباید به صورتی تدوین شـود کـه   

دوم، . افراد را مخـدوش نمایـد    حقوق مکتسبه

ی بـه  کـه بـه معنـاي احتـرام عینـ      ،12امنیت

                                       
10. Prééminence du droit 
11. Certutido 
12. Securitas 
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 قراردادهاسـت  هـاي قضـایی و   هنجارها، رویه

(Soulas de Russel et Raimbault, 2003, 

p.96).     بنابراین، منطق امنیـت حقـوقی و بـه

ویژه قابل پیش بینی بودن حقوق از ابتـدا در  

 Soulas de) بینـی شـده بـود    حقوق رم پیش

Russel et Raimbault, 2003, p.97). 

مفاد ایـن   در تمامی دوران قرون وسطی

اصل مورد قبول بود و در عصر نوزایی نیـز بـا   

هاي دینی، به طور گسترده مـورد   حفظ ریشه

در قـرن هفـدهم و بـه    . استفاده قـرار گرفـت  

خصوص قرن هجدهم میالدي این مفهـوم در  

ایــن . آلمــان گســترش نظــري فــراوان یافــت

گسترش به ویـژه مرهـون حقوقـدان آلمـانی     

یش تـالش  است که در آثار خـو  13فون موهل

نمود بین این مفهوم و دولت حقـوقی ارتبـاط   

دولت حقوقی که توسط . مستقیم برقرار نماید

حقوقدانان آلمـانی تبلـور یافـت، در تعریفـی     

کلی متضمن نظارت بر قدرت دولـت، احتـرام   

هـا و   دولت به قوانین و حمایت قضایی از حق

 Soulas de Russel et) هاي فردي بود آزادي

Raimbault, 2003, p.97). 

تردیـد، ارتبــاط عمیقـی بـین اصــل     بـی  

امنیـت حقــوقی، بـه عنــوان ضـامن وضــعیت    

حقوقی شهروندان، با دولت حقوقی کـه یکـی   

                                       
13. Robert von Mohl 

هـاي فـردي    ها و آزادي از مبانی آن حفظ حق

  )1(.باشد آنهاست، برقرار می

اي  اصــل امنیـــت حقـــوقی از پیشـــینه 

در واقـع، ایـن اصـل    . طوالنی برخوردار اسـت 

مان ابتدا پذیرفتـه شـده بـود کـه     بدیهی از ه

باید به  14قاضی در دلیل یا علت حکم قضایی

قوانینی استناد کند که پـیش از ایـن اسـتناد    

حال، فقه اسالمی  در عین. وجود داشته باشد

ما در   نیرومند حقوق موضوعه  به عنوان ریشه

موارد بسیاري به مصـادیق ایـن اصـل اشـاره     

 این عنـوان و دارد، ولی اصل امنیت حقوقی با 

تـر، در   به صورت برآیند تمامی اصـول جزئـی  

  .فقه مورد بررسی قرار نگرفته است

هاي اصل امنیـت   در بررسی نظري بنیان

حقوقی، باید توجه داشت که نگارش حقـوق،  

اي است که با تمسک بدان، هنجارهاي  وسیله

حقوقی به زبان قابل فهم بـراي شـهروندان و   

گیـرد و در   رار میبراي آنها در دسترس آنها ق

ها و تکالیف خـویش   نتیجه، شهروندان از حق

ــد بهتــر آگــاهی مــی ــه دنبــال همــین . یابن ب

استدالل است که به نوعی رابطه میان امنیـت  

امنیـت   :بـریم  حقوقی و منطق حقوقی پی می

بـا عینیـت    حقوقی و اصول فرعی ناشی از آن

هـا و تکـالیف مطروحـه در     بخشیدن بـه حـق  

منطـق میــان هنجارهــاي   قـوانین، بــه نــوعی 

                                       
14. Ratio decidendi 
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و اعمــال آنهــا را بــراي شــهروندان  15حقــوقی

اهمیت این موضوع هنگـامی  . نماید تبیین می

یـابیم بـا اعمـال     شود کـه درمـی   آشکارتر می

اصول فرعی ناشـی از اصـل امنیـت حقـوقی،     

هـاي   تواننـد وضـعیت   نهادهاي حکومت نمـی 

قاعده و فارغ از فرآینـدها و   حقوقی افراد را بی

بینی شده در قـانون تغییـر    هاي پیشسازوکار

  .(Zimmer, 1991, pp.92-93) دهند

اي دیگر، اصل امنیت حقوقی به  از زاویه 

بـین شـهروندان و     سـازي رابطـه   دلیل شفاف

، )ها و تکـالیف  در تصریح حق(قدرت سیاسی 

ین هاي شهروندي را نیز تضـم  ها و آزادي حق

هـاي مهـم ایـن    نماید، چه، یکی از کارکرد می

ل تبیـین صـالحیت نهادهـاي مربـوط بـه      اص

به بیان دیگر، در تبیـین  . قدرت سیاسی است

ــق ــر     ح ــالوه ب ــهروندان، ع ــالیف ش ــا و تک ه

هـا و تکـالیف    شهروندان که موضوع این حـق 

ــه  ــز رابط ــت نی ــا  هســتند حکوم ــفاف ب اي ش

زیـرا بـه تبـع مـورد      ،کنـد  شهروندان پیدا می

هـاي گونـاگون    هـاي بخـش   نخست صالحیت

  .مشخص و شفاف خواهند شدحکومت نیز 

هاي امنیت حقوقی  در این بخش از جلوه

است که این اصل بـا امنیـت قضـایی ارتبـاط     

هـاي ایـن دو اصـل     یابد و در واقـع جلـوه   می

دانیم که یکـی   می. کنند یکدیگر را تکمیل می

                                       
15. Legal norms -  Normes juridiques 

از کارکردهاي اصلی حکومت کارکرد قضـایی  

هـاي   است و اعتماد شهروندان به رعایت حـق 

رسیدگی قضایی بـه افـزایش بـازدهی     آنها در

ایـن وظیفـه را   . رسـاند  این کارکرد یاري مـی 

گیرد تا بـا فـراهم    امنیت حقوقی بر عهده می

ساختن مقـدمات دادرسـی منصـفانه امنیـت     

  . قضایی شهروندان را فراهم آورد

با توجه به آنچه گفته شد، اهمیت اصـل  

امنیت حقوقی در روابط حکومت و شهروندان 

ابط شـهروندان بـا یکـدیگر مشـخص     و نیز رو

حال باید بدین مهم پرداخـت کـه در   . گردید

مبنــاي نظــري اصــل امنیــت حقــوقی، ابتــدا  

سرشت این اصل چیست و سپس بـه مبنـاي   

نظري این اصل در قـانون اساسـی جمهـوري    

  .اسالمی ایران پرداخت

ــه -1-1-1 ــت دوگان ــی و   سرش عین

با در نظر گرفتن شـماي تـاریخی    - شخصی

توان نتیجه گرفت کـه   چنین می ر شد،که ذک

در حقوق رم و پیرو آن حقوق آلمان و فرانسه 

مجموعــه   اصــل امنیــت حقــوقی دربرگیرنــده

قواعدي است که ضامن ثبات وضعیت حقوقی 

اما، نـه در حقـوق فرانسـه    . شهروندان هستند

ــایی در   ــه در حقــوق اروپ وحقــوق آلمــان و ن

مـانی  مفهوم کلی، این قواعد مربوط به آثـار ز 

را در ) از جملـه قانونگـذاري  (اعمال حاکمیت 

منـد، گـردآوري    قالبی واحد و با روشـی نظـام  
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متأسفانه این مشکل در کشـور مـا   . اند ننموده

ما در قوانین گوناگون و در . نیز دیده می شود

رأس آنها قانون اساسی، قواعد بسـیاري را در  

توانیم شناسـایی نمـاییم، ولـی     فوق می  زمینه

اي منسـجم بـه    ین قواعـد در مجموعـه  هنوز ا

  )2(.عنوان امنیت حقوقی وجود ندارند

از سـویی   تر باید گفتبیشبراي توضیح  

قواعـدي اسـت کـه بـه       این اصل دربرگیرنده

ــه معیارهــایی جهــت حمایــت از حقــوق  مثاب

عینی مطروحه در قوانین هسـتند، و از سـوي   

باشـد کـه    قواعدي نیز مـی   دیگر، در برگیرنده

ــارمتضــمن  ــمین   معی ــور تض ــه منظ ــایی ب ه

ن، بنـابرای . هاي شخصی شـهروندان اسـت   حق

توانـد هـم    این اصل مـی  در یک تحلیل کلی،

 17و حقوق شخصی 16زمان منبع حقوق عینی

  .(Fromont, 1996, p.178) باشد

ــه   ــک جنب ــه، تفکی ــی و   البت ــاي عین ه

ــام ــاگون   شخصــی، در نظ ــوقی گون ــاي حق ه

، در به عنـوان مثـال  . چندان هم آسان نیست

ماسـبق نشـدن و    هاصل عطف ب حقوق آلمان،

گانـه   نیـز اصـل شـفافیت قـوانین مـاهیتی دو     

اکثریـت    این ماهیـت دوگانـه    نتیجه )3(.دارند

قواعد مربوط به حقوق عمومی این اسـت کـه   

قاضی اداري باید شرایط خاص دادخـواه را در  

ــرد ــن موضــوع در بســیاري از   )4(.نظــر بگی ای

                                       
16. Droits objectifs 
17. Droits subjectifs 

 ,Fromont) شود یکشورهاي اروپایی دیده م

1996, p.179).  

ولی در عین حال باید توجه داشت کـه   

ــدازه   ــه ان ــد ب ــی بای ــد کل ــت  قواع اي از عینی

برخوردار باشند تا مجالی براي درنظر گـرفتن  

البته منکـر  . شرایط خاص هر مورد پیدا نشود

ر حـال قاضـی   توان بود که در ه این مهم نمی

 ط خـاص کلی را با شـرای   وظیفه دارد تا قاعده

حقـوقی    هر دعوا تطبیق دهـد و هـیچ قاعـده   

ینیت یابد تا قاضـی از  تواند به آن اندازه ع نمی

گـذار  خویش فارغ گردد، ولی قانون  این وظیفه

باید میزان این وابستگی به شرایط خاص هـر  

  .دعوا را کاهش دهد

تـوان نتیجـه گرفـت کـه در      بنابراین می

 نظام حقوقی کشورمان تحلیل حقوقی قواعـد 

مربوط به اصل امنیت حقـوقی بایـد گـرایش    

 توانـد در  این گـرایش مـی  . عینی داشته باشد

قضــایی   هــاي حقــوقی و نیــز در رویــه آمــوزه

در این گرایش، باید از اتکاي این . تقویت شود

ماسبق نشدن  هبراي مثال اصل عطف ب( قواعد

  . بر شرایط خاص هر مورد کاست) قوانین

نظام  اصل امنیت حقوقی در -1-1-2

در  - حقوقی جمهـوري اسـالمی ایـران   

بخش پیشـین بـا ایـن اهمیـت نظـري اصـل       

نظـر بـه اهمیـت    . امنیت حقوقی آشنا شـدیم 

اي صریح در قـوانین   آن، گاه این اصل به گونه
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اساسی مطرح شده اسـت و در قالـب هنجـار    

در ایـن  . شـود  قانون اساسی بـدان عمـل مـی   

ا بـه  قانون اساسی اسـپانی  9ماده  3رابطه، بند 

صراحت اصل امنیت حقوقی را ذکر و تضمین 

)5(.نمــوده اســت
ــوانین    ــل، بیشــتر ق در مقاب

. اي صـریح ندارنـد   اساسی به این اصـل اشـاره  

قوانین اساسی پرتغال، ایاالت متحده امریکا و 

هاي جالب توجهی در این زمینـه   فرانسه مثال

). Favoreu, 2007, p.279(رونـد   به شمار می

ساسی، اصول دیگر مربوط بـه  در این قوانین ا

آن مـورد    اصل امنیت حقوقی یا زیر مجموعه

همین عامل سـبب شـده   . اند اشاره قرار گرفته

اســت کـــه حقوقــدانان ایـــن کشـــورها در   

  .جستجوي مبانی الزم براي این اصل بکوشند

بــه بیــان دیگــر، گروهــی از حقوقــدانان 

نماینـد کـه بـراي ایـن اصـل زیـر        تالش مـی 

براي مثال، . لی درخور بیابندعناوین دیگر مح

برخــی ایــن اصــل را یکــی از عناصــر مفهــوم 

ین تمایل بـه خصـوص   ا. دانند می 18»امنیت«

، که در متون قانونی آن نیـز  در حقوق فرانسه

اصل امنیت حقوقی بـه صـراحت قیـد نشـده     

ین حالـت، چـون در   در ا. شود است، دیده می

حقوق بشر و شهروند فرانسـه    اعالمیه 2ماده 

اشاره » امنیت«میالدي به مفهوم  1789ل سا

حقوقی نیز بـه  براي اصل امنیت  ،)6(شده است

                                       
18. Sûreté  

مبنـاي موضـوعه    نیـت، ام  عنوان زیرمجموعـه 

در  ،(Luchaire, 2001, p.67)توان یافـت   می

این اعالمیه و نیـز مـاده    7عین حال، در ماده 

فرانسه نیـز بـر    1958 قانون اساسی سال 66

  . تکید شده اساین مفهوم تأ

رسـد کـه    اما با اندکی تعمق به نظر می 

بین امنیت و امنیـت حقـوقی ارتبـاط انـدکی     

در واقع برخی از مفاهیم و اصـول  . وجود دارد

اصـل امنیـت     مورد نظر ما، که زیـر مجموعـه  

. یابنـد  حقوقی هستند، با امنیت ارتباطی نمی

مبنـاي   پس باید با نظر کسانی همراه بود کـه 

 16وقی را در مـاده  یت حقـ اصل امن موضوعه

در  .یابنـد  می )7(حقوق بشر و شهروند  اعالمیه

واقع، این ماده در حقوق فرانسه مبنایی بـراي  

دولــت حقــوقی و امنیــت حقــوقی بــه شــمار 

اي ضمنی در  رود، چه، این مفاهیم به گونه می

 ,Mathieu, 1999) اند این ماده شناسایی شده

p.301) .ر این از این روي، شباهتی بسیار را د

تـوان   زمینه بین حقوق آلمـان و فرانسـه مـی   

شناســایی نمــود، زیــرا در مــاده مــذکور نیــز  

هـاي   امنیت حقوقی به عنـوان یکـی از جلـوه   

  .شود دولت حقوقی در نظر گرفته می

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران از  

باشد که اصل امنیت  معدود قوانین اساسی می

. استحقوقی به صراحت در آن تضمین شده 

ف ایـن قـانون یکـی از وظـای     3اصـل   14بند 
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دولت جمهوري اسالمی ایران را تأمین حقوق 

افراد از زن و مـرد و ایجـاد امنیـت      جانبه همه

قضایی عادالنه براي همه و تسـاوي عمـوم در   

بایـد توجـه داشـت کـه     . دانـد  برابر قانون می

اعضاي مجلس بررسی نهـایی قـانون اساسـی    

نیز به هنگام تصـویب  جمهوري اسالمی ایران 

انـد و بـه    این بند به اهمیـت آن واقـف نبـوده   

ــورت    ــورد آن ص ــی در م ــت بحث ــین جه هم

صورت مشروح مـذاکرات مجلـس   ( نگرفته است

بررسی نهایی قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی     

ــران ،)299، ص 1364، ای
ــیار    ــه بس ــی نتیج ول

   .درخشان بوده است

در مجموع، با تحلیل اصـل سـوم قـانون    

جمهوري اسالمی ایران و بند حقـوقی   اساسی

کــه در مـورد تــامین   7یعنــی بنـد   ،مهـم آن 

ــدود    آزادي ــاعی در ح ــی و اجتم ــاي سیاس ه

تـوان بـه ایـن نتیجـه دسـت       یقانون است، م

مبـانی   14د بـه همـراه بنـد    این بنـ  یافت که

الزم بـراي تحقـق دولـت حقـوقی را       موضوعه

 22در کنار اصل سوم، اصـل  . آورند فراهم می

مبنـاي   نون اساسی جمهوري اسالمی ایـران قا

تــري را بــراي اصــل  اســتوارتر و البتــه جــامع

ــراهم آورده اســت  ــوقی ف ــت حق ــدین . امنی ب

ترتیب، این دو اصل در کنار یکدیگر در قانون 

اساسی جمهوري اسالمی ایران ارتباط ظریفی 

را بین امنیت حقوقی و امنیت قضـایی برقـرار   

  .کنند می

ــتره ــت در  در گس ــی   امنی ــانون اساس ق

جمهوري اسالمی ایران، مدعاي ما ایـن اسـت   

قانون اساسی جمهوري اسـالمی   22که اصل 

ایران امنیت انسـانی را در مفهـومی گسـترده    

هـاي   یـن اصـل حـوزه   ا. تضمین نموده اسـت 

ــه ــاگونی زمین ــق  گون ــورداري از ح ــا و  برخ ه

ر اصـل  د. گیرد در برمی هاي بنیادین را آزادي

، امنیـت  )مل مسـکن شـا (حریم خصوصی  22

و امنیـت شخصـی   ) تضـمین حقـوق  (حقوقی 

ر در کنـا ) امنیت جسـمانی، مـالی و معنـوي   (

. انـد  سس تضمین شدهیکدیگر از سوي قوه مؤ

مصـادیق گونـاگون    22بدین ترتیب، در اصل 

هــاي امنیــت  امنیــت در قالــب زیــر مجموعــه

با توجه بـه قلمـروي    .اند انسانی گرد هم آمده

 22، در چارچوب اصل گسترده امنیت انسانی

  :توان برشمرد را می ریزهاي  حوزه

ایـن امنیـت از    – امنیت شخصی )الف

امنیـت مـادي و    :دو بعد قابـل بررسـی اسـت   

در نوع نخست، این قلمـرو  . معنوي شهروندان

مفهوم مضیقی از امنیت انسانی است که تنها 

 دو واژه. ال او را در بر می گیردحفظ جان و م

در ایـن   22در اصـل  کور مذ» مال«و » جان«

بنابراین در تفسـیري  . شوند قلمرو تضمین می

موسع تمامیت جسمانی شهروندان یـا امـوال   
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آنان در مقابل هر آنچه کـه ایـن مـوارد را در    

یل صــتف. شـود  تضـمین مـی   ،مخـاطره افکنـد  

امنیت شخصی، به فراخور اهمیـت مـورد، در   

در نـوع  . قابل مشـاهده اسـت   38و  32اصول 

نیت شخصی، مفهوم این نوع امنیـت  دوم از ام

اندکی تعمیم داده شده است و امنیت معنوي 

. یا روانی شهروندان را نیز پوشـش داده اسـت  

بـر تضـمین ایـن     22در اصل » حیثیت«واژه 

در . کنـد  جنبه از امنیت شخصـی داللـت مـی   

در  22قوانین اساسی مدرن، این تعمیم اصـل  

. دشـو  امی بسیار مهم قلمداد مینوع خویش گ

را نیـز در اصـل    22یل این بخش از اصل تفص

توان یافـت کـه بـه موجـب آن هتـک       می 39

شده منع شـده   حرمت و حیثیت فرد بازداشت

اي دیگر نیز شـاید بتـوان اصـل     از جنبه. است

ــین اقامتگــاه     33 را کــه مبنــاي آزادي تعی

یل امنیـت  ، بـه عنـوان تفصـ   شهروندان اسـت 

امتگاه نیـز  زیرا اق ،روانی شهروندان تلقی نمود

  .یابد به نوعی با امنیت روانی آنان ارتباط می

اگـر تضـمین    – حریم خصوصـی  )ب

حریم خصوصی را بخشی از امنیـت شخصـی   

تلقی نکنیم، که به دلیـل اهمیـت ایـن مـورد     

رسـد، در   قابل پذیرش به نظر می همین رویه

کنار امنیت شخصی دومین بخـش از زنـدگی   

رد مـو  22شهروندان اسـت کـه توسـط اصـل     

حریم خصوصـی آن  . حمایت قرار گرفته است

بخش از زندگی شهروندان است کـه در نظـر   

عرف یا با اعالم پیشین آنها براي افـراد دیگـر   

ــت  ــی نیس ــل دسترس ــل . قاب   ، واژه22در اص

مهم از حقـوق    بر تضمین این جنبه» مسکن«

افـزون بـر آن، بـه    . کننـد  بنیادین داللت مـی 

ات در حـریم  دلیل اهمیت مکاتبـات و مکالمـ  

خصوصی شهروندان، این امور به طـور خـاص   

  .اند تضمین شده 25در اصل 

دقـت در ادبیـات    –امنیت حقوقی  )پ

نشانگر آن است که امنیت حقوقی و  22اصل 

امنیت انسانی بـا یکـدیگر تفـاوت دارنـد و در     

 واقع امنیت حقوقی بخشی از امنیـت انسـانی  

مـل در  تأ. شـود  در مفهوم موسع قلمـداد مـی  

مفاد اصل مذکور نیـز صـحت ایـن تفسـیر را     

در این اصـل بیـانگر   » حقوق«واژه  :نمایاند می

هـاي شـهروندان از تعـرض     آن است که حـق 

مصون هستند و این دقیقاً همان غایت امنیت 

ــت ــوقی اس ــق . حق ــه، ح ــن عرص ــاي  در ای ه

مکتسبه افراد در کنـار اصـولی کـه متضـمن     

 ،حفظ وضـعیت حقـوقی شـهروندان هسـتند    

ـ  مانند ماسـبق نشـدن قـوانین،     هاصل عطف ب

هاي امنیـت   اصل شفافیت قوانین زیرمجموعه

  .دهند حقوقی را تشکیل می

گرچـه امنیـت    – امنیت قضـایی  )ت

قـانون   3اصـل   14قضایی شهروندان در بنـد  

اساسی جمهوري اسالمی ایـران بـه صـراحت    
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رسد کـه بـا    اما به نظر می ،تضمین شده است

ــع واژه ــوق«  تفســیر موس ، 22در اصــل » حق

تـوان بـراي    تري را نیز می مبناي مکمل دقیق

از ایـن روي، تفسـیر موسـع امکـان     . آن یافت

هـاي گونـاگون شـهروندان را در     استنتاج حق

فرآیند دادرسی در قالب امنیت قضایی فراهم 

اي تفصـیلی در   ها بـه گونـه   این حق. آورد یم

هر  ؛اند کید قرار گرفتهمورد تأ 35و  34اصول 

کـه   34دادخواهی مذکور در اصـل   چند حق

ــفانه    ــی منص ــورداري از دادرس ــمن برخ متض

در قــوانین  يتربیشــیل فصــمحتــاج ت ،اســت

قـانونی بـودن   بـه عـالوه، اصـول    . عادي است

اصـل  ( و برائت ) 36اصل (ها  جرائم و مجازات

هایی براي حفظ امنیـت قضـایی    تضمین) 37

ــتند  ــهروندان هس ــل  . ش ــابراین، در اص  22بن

یقی را میان امنیت حقوقی و امنیت ارتباط وث

توان اذعان داشـت   قضایی شاهد هستیم و می

که قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران در   

دو جنبه از امنیـت   22و اصل  3اصل  14بند 

انسانی، یعنی امنیت حقوقی و امنیت قضایی، 

از  حتـی . ا به زیبـایی تضـمین نمـوده اسـت    ر

ان تــو مــی 34و نیــز اصــل  22ادبیــات اصــل 

دریافت که قانون اساسی جمهـوري اسـالمی   

امنیت   زمینهایران امنیت حقوقی را به عنوان 

با توجه بـه آنچـه   . قضایی در نظر گرفته است

قالب بسیار وسـیعی را بـا    22گفته شد، اصل 

ارائه نموده اسـت کـه   » امنیت انسانی«عنوان 

هـاي   در نظمی منطقی در اصول بعدي جنبـه 

شـوند و بـر اسـاس آن     گوناگون آن مقرر مـی 

امنیت حقـوقی    توان شماي زیر را از رابطه می

و امنیت قضایی در قـانون اساسـی جمهـوري    

  :اسالمی ایران به دست داد

گستره اعمال اصـل امنیـت    -1-2

  حقوقی 

در این قسمت بر آن هستیم که پـس از  

ــان ــناخت بنی ــت   ش ــل امنی ــاي نظــري اص ه

ــوزه  ــوقی، ح ــز     حق ــل را نی ــن اص ــال ای اعم

از ســویی در ایــن مقولــه، . اســایی نمــاییمشن

و  توانند به این اصـل  افرادي قرار دارند که می

هـاي   اصول مربوط بدان، به منظور حفظ حـق 

از ســوي دیگــر نیــز . خـویش اســتناد نماینــد 

ر اعمـال  نهادهاي عمـومی قـرار دارنـد کـه د    

گذاري یـا اعمـال   قانون( هاي خویش  صالحیت

  .ظر قرار دهندباید این اصل را مد ن) اجرایی

ــره -1-2-1 ــد به ــل و من ان از اص

  مسـئله  -یـت آن  نهادهاي ملزم بـه رعا 

  ان از اصل امنیـت حقـوقی، در وهلـه   مند بهره

اگـر   .گردد نخست، به ارزیابی این اصل باز می
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امنیت حقوقی به عنوان یک حـق شـهروندي   

توانند نه تنهـا   تلقی گردد، افراد می 19شخصی

قابـل افـراد دیگـر    در مقابل حکومت، که در م

در مقابل اگـر امنیـت   . نیز بدان استناد نمایند

شود، افراد  حقوقی به عنوان اصل راهنما تلقی

هاي خویش بدان  اختالف  توانند در حیطه نمی

اما در این فرض، اصـل امنیـت   . استناد نمایند

ــوقی در چــارچوب اخــتالف  ــی  حق ــاي عین ه

هایی که افـراد در دو سـوي آن قـرار     اختالف(

و بـه ویـژه   ) دارند و در واقع شخصی نیستندن

صیانت از قـانون اساسـی بسـیار     در چارچوب

  ). Mathieu, 1991, p.175(است گشراه

مـورد    رسد کـه هـر دو جنبـه    به نظر می

بحث، در راستاي افزایش بازدهی ایـن اصـل،   

اما راه حلـی کـه   . واجد اهمیت فراوانی باشند

ایـن اسـت    ،توان در این زمینه ارائه نمـود  می

که باید بین اصول فرعی ناشـی از ایـن اصـل    

ها، مانند  برخی از این جنبه. تفکیک قائل شد

تردید اصـل   بی ماسبق نشدن قوانین، هعطف ب

شـوند و بایـد توسـط     کلی حقوقی قلمداد می

مرجع صیانت از قانون اساسی مـورد حمایـت   

ماننـد   برخی نیـز . ار گرفته و تضمین شوندقر

هاي  قراردادي و تضمین حقاصل ثبات روابط 

مکتسبه، توسط اشـخاص در روابـط حقـوقی    

ــد و     ــتناد دارن ــت اس ــهروندان قابلی ــین ش ب

                                       
19. Le droit fondamental subjectif 

گمان ایـن قابلیـت اسـتناد، کـارکرد اصـل       بی

در ایـن  . دهـد  امنیت حقـوقی را افـزایش مـی   

حالت، اصل امنیت حقوقی بسان حق شخصی 

شود که براي تضـمین   شهروندان محسوب می

بـراي شـهروندان وجـود     آن امکان دادخواهی

   .دارد

ي کــه در حقـوق فرانســه در  زمثـال بـار  

رابطه با تضمین امنیت حقوقی به عنوان اصل 

تـوان ذکـر نمـود،     یا هدف قانون اساسی مـی 

عملکرد شوراي قانون اساسـی ایـن کشـور در    

ــه اســت ــن زمین ــهدر ر. ای ــانون   وی شــوراي ق

اساسی، بـه عنـوان مرجـع صـیانت از قـانون      

ی قابل توجه در این مورد دیـده  اساسی، تحول

مـبهم ایـن    این تحـول نتیجـه رویـه   . شود می

. شورا در شناسایی اصل امنیـت حقـوقی بـود   

ژانویـه   13شوراي قانون اساسـی در تصـمیم   

ــه   1994 ــوط ب ــانون مرب ــورد ق خــویش در م

بـه   )8(،»بهداشت عمومی و حمایت اجتماعی«

فقدان تناسـب بـین منـافع عمـومی و غایـت      

 همچنـین . حقـوقی اشـاره نمـود   اصل امنیت 

ژانویـه   26شوراي قانون اساسـی در تصـمیم   

اداره و  نحوه«در مورد قانون مربوط به  1995

ــت  )9(»کشــور توســعه ــه ایجــاد عــدم امنی ، ب

. قانون مذکور اشـاره نمـود   4  حقوقی در ماده

مراجع صیانت از قانون اساسی سـایر    در رویه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID ط

شر
ه 

ثاب
 م

به
ی 

وق
حق

ت 
نی

ام
 

ی
ضای

ت ق
نی

 ام
ق

حق
ت

  

 

 

108  

ــراوان    ــوارد ف ــن دســت م ــز از ای کشــورها نی

  . توان یافت می

تـوان در ماهیـت    دیگـري کـه مـی     نکته

استناد به امنیت حقوقی مورد توجه قـرار داد،  

قابلیــت ایــن اصــل در جــایگزینی منــافع     

گـذار در  توضـیح اینکـه، قانون  . اجتماعی است

هایی که  بسیاري موارد براي توجیه محدودیت

بـه منـافع    ،هاي شهروندان وارد نموده به حق

اصل امنیت حقـوقی  . کند میاجتماعی استناد 

براي حفظ ثبات روابط  این قابلیت را دارد که

هـا و   حقوقی اجتماعی، در موارد ضروري، حق

هاي فردي را محـدود نمایـد و تکـالیف     آزادي

مثالی در مورد این . شهروندان را افزایش دهد

ــود اگــر قانونگــذار . قضــیه راهگشــا خواهــد ب

منـافع  تصویب قانونی را در مـورد حمایـت از   

اجتماعی و نیز ثبات روابط حقوقی در اجتماع 

را مد نظر داشته باشد و در مقابـل بخشـی از   

هاي فـردي را محـدود نمایـد،     ها و آزادي حق

بـه   ترجیح دارد که به اصـل امنیـت حقـوقی   

شده در قانون  عنوان اصلی زیربنایی و تضمین

 ,Mathieu, 1998- A) اساسی استناد نمایـد 

p.148).  

دیگر نهادهایی وجود دارند کـه  در سوي 

ملزم هستند اصل امنیـت حقـوقی را رعایـت    

مندان از ایـن   بهره مانند آنچه در مورد. نمایند

اصل مورد بحث قرار دادیم، اگر ایـن اصـل را   

یا غیر شخصـی تلقـی نمـاییم،     20اصلی عینی

طبیعی است که قانونگذار و نهادهاي مجـري  

 با وجود. دقانون باید این اصل را رعایت نماین

توان اشخاص حقوق خصوصی را نیـز   ، میاین

بی تردیـد، رعایـت   . مشمول این اصل دانست

گــذار را در انجــام امنیــت حقــوقی قانوناصــل 

وظیفه خطیر خـویش بـا محـدودیت بزرگـی     

محدودیتی که با عنایـت بـه   . نماید مواجه می

 ها و گذار، یعنی تضمین حقدیگر قانون وظیفه

ــهروندان، ديآزا ــاي شـ ــروري  هـ ــیار ضـ بسـ

بــه بیــان دیگــر، تضــمین امنیــت . نمایــد مـی 

حقوقی شهروندان از سویی وضـعیت حقـوقی   

منافع  نماید و از سوي دیگر را تثبیت میآنان 

  .نماید اجتماعی را حفظ می

در حقوق اداري هم همـین وضـعیت در   

. رعایــت اصــل امنیــت حقــوقی حــاکم اســت

خوشـبختانه، مراجـع دادرسـی اداري در ایــن    

درخشانی از خـویش بـه جـاي      ه کارنامهزمین

دیوان عدالت اداري در موارد متعـدد  . اند نهاده

ــمیم ــعیت    تص ــات وض ــه ثب ــاي اداري را ک ه

ــیش ــوقی پ ــراي   حق ــانون ب ــی شــده در ق بین

شهروندان را به مخاطره افکنده، ابطال نمـوده  

در فرانسه نیز به دلیـل کثـرت مراجـع    . است

ایی قضــ  رســیدگی اداري و نیــز وجــود رویــه

هـاي متعـددي را    منسجم در این زمینه، مثال

                                       
20. Principe objectif 
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هـاي   یکـی از نخسـتین جلـوه   . توان یافت می

 اصل امنیت حقوقی در حقوق اداري فرانسه را

بینـی در   در تثبیت مواضع اداري قابـل پـیش  

شـوراي   )10(.تـوان یافـت   مورد شهروندان مـی 

در مـوارد متعـدد، بـا ابطـال      فرانسه، 21دولتی

اي اداري کـه ثبـات   هـ  هـا و تصـمیم   بخشنامه

اند،  وضعیت حقوقی افراد را به مخاطره افکنده

ــویش را در تضــمین اصــل امنیــت      اراده خ

هر چنـد   )11(.حقوقی به نمایش گذاشته است

شوراي دولتی فرانسـه    این اصل هنوز در رویه

ــه صــورت یــک ــوق«ب  22»اصــل عمــومی حق

معادل اصلی کلی حقـوق در نظـام حقـوقی    (

)12( ســــت در نیامــــده ا ) کشــــورمان
 

)Chapus,2001,p.105.(  

هاي اصل امنیت  محدودیت -1-2-2

د سـایر  در اعمال این اصل نیز مانن -حقوقی 

هـایی وجـود    اصول حقوق عمومی، محدودیت

ساختار  ها با توجه به نوع این محدودیت. دارد

 امـا بـا  . باشـد  هر نظام حقـوقی متفـاوت مـی   

هـاي   عنایت به اهمیت این اصل در همه نظام

تـوان ایـن انتظـار را داشـت کـه       ی مـی حقوق

ها و حقـوق   ، مانند آزاديمحدودیت اعمال آن

بــه عبــارت . بنیــادین، اســتثنایی تلقــی شــود

ــوقی    ــعیت حق ــت وض ــر تثبی ــل ب ــر، اص دیگ

شهروندان است و نهادهاي ملـزم بـه رعایـت    

                                       
21. Conseil d’Etat 
22. Principe général du droit 

این اصل باید در محـدود نمـودن آن توجیـه    

البته ماهیت . باشند قابل قبول حقوقی داشته

ها، به شرحی که گفته خواهـد   ین محدودیتا

  .شد، متفاوت است

هـا   ترین ایـن محـدودیت   نخستین و مهم

پیشـتر گفتـیم کـه در    . منافع عمـومی اسـت  

بیشتر مـوارد، رعایـت اصـل امنیـت حقـوقی      

چـه   کنـد؛  منافع عمومی را نیـز تضـمین مـی   

ــات    ــهروندان ثب ــوقی ش ــعیت حق ــظ وض حف

ولـی  . اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشـت 

باید توجه داشت هنگـامی کـه اصـل امنیـت     

حقوقی به عنوان اصلی عینی در نظـر گرفتـه   

شود، منافع اجتماعی ممکن است با ثبـات   می

وضعیت حقوقی برخی از شـهروندان تعـارض   

  . یابد

هــاي  در چنـین حـالتی در بیشـتر نظـام    

حقــوقی پیشــرفته، نقــض امنیــت حقــوقی را 

در همـان   استثنا تلقی نموده و ایـن نقـض را  

گمـان   بـی . نماینـد  خاص تفسیر مـی   محدوده

نباید ترجیح منافع عمومی تا بدانجا گسترش 

یابد که امنیت حقوقی شهروندان را بـه خطـر   

ــد ــال، در ســوییس در اعمــال  . افکن ــراي مث ب

همین استثنا نیز اصل تناسب در نظر گرفتـه  

شـود، بـدین معنـا کـه بایـد بـین منـافع         می

وقی تناسـب وجـود   عمومی و نقض امنیت حق

 )13(.داشته باشد
(Knapp,1991,pp.267-268)  
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محدودیت دیگري که در نظـام حقـوقی   

شود،  آلمان بر اصل امنیت حقوقی تحمیل می

در واقـع، حقـوق آلمـان اصـل     . است 23انصاف

هاي  را جلوه 24امنیت حقوقی و انصاف ماهوي

البته، با توجه . داند گوناگون دولت حقوقی می

ر دولت حقوقی و مرکزیـت آن  به اهمیت بسیا

در نظام حقـوقی آلمـان، ایـن تلقـی طبیعـی      

در عین حال، باید توجه داشت کـه  . نماید می

گاه رعایت هم زمان این دو اصل تعارض پیدا 

به بیان دیگر، با اینکه تحقـق انصـاف   . کند می

بدون وجود امنیت حقوقی غیر ممکـن اسـت،   

اما گاه این اصـل تهدیـدي بـراي انصـاف بـه      

ـ رود، چه، ناگزیر هسـتیم   شمار می ه منظـور  ب

. حفظ ثبات حقوقی، انصاف را به کناري نهیم

در اینجا وظیفه حقوقدان جلوگیري از ایجـاد  

در واقـع، سـاختار حقـوقی    . این تعارض است

اي طراحی شود که ضـمن حفـظ    باید به گونه

اسباب و نتایج هر دو اصل، نوعی تناسب بـین  

، دیوان قـانون  جهت به همین .آنها ایجاد شود

گذار را ملـزم نمـوده اسـت    اساسی آلمان قانون

کـه در هـر قـانون، اصـل مـرجح را مشـخص       

   ).Zimmer, 1991, pp.95-96( نماید

تـوان نتیجـه گرفـت کـه      در مجموع، می

هـاي وارده بـر اصـل امنیـت      تمام محـدودیت 

این اصل تناسب داشته  حقوقی باید با اهمیت

                                       
23. Equité 
24. Equité matérielle 

منـافع عمـومی    ن تناسـب در مـورد  ای. باشند

منافع عمومی هم بایـد  . نماید تر جلوه می مهم

اي باشد که محدودیت این اصل مهـم   به گونه

گمان تشخیص این مهـم   یرا توجیه نماید و ب

گذار و نهاد مسئول صیانت از قانون براي قانون

  . رود اي بس خطیر به شمار می اساسی وظیفه

هـاي گونـاگون    ـ مفاد و جنبه2

  قیاصل امنیت حقو

ــري و  در بخــش نخ ــانی نظ ــا مب ســت ب

اعمــال اصــل امنیــت حقــوقی آشــنا   گســتره

در این بخش بر آن هستیم تا با تبیین . شدیم

اصول فرعی ناشی از اصل امنیـت حقـوقی بـا    

هـاي گونـاگون آن بیشـتر آشـنا      مفاد و جنبه

بایـد   در رابطه با این اصول، در نهایـت  .شویم

ی کـه  اصـول   بدین نتیجه دست یافت که کلیه

در حاشیه اصل امنیت حقوقی قرار دارنـد، در  

ــه . اي منســجم ســاماندهی شــوند مجموعــه ب

همین منظور، در این بخش اصول مورد بحث 

گروه اصـول ضـامن کیفیـت قـوانین     را در دو 

و نیـز اصـول ضـامن وضـعیت حقـوقی      ) الف(

   .دهیم شهروندان مورد تحلیل قرار می

اصول ضامن کیفیت قوانین و نظـام  

هـاي   اصـولی هسـتند کـه شـاخص     یحقوق

ــوانین را از نظــر بیــان حــق  ــواي ق ــا و  محت ه

تکالیف شفافیت در بر دارند و در عـین حـال   

حاکم بر هماهنگی کـالن آنهـا بـا یکـدیگر و     

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه 
ار

شم
و 

ه 
جا

پن
م

شت
ه

 
●  

ل 
سا

م
ست

بی
 

●  
ار

به
 

13
90

  

   

 

111  

ضامن دسترسی شهروندان به قـوانین مـذکور   

در واقع، اصـول فـوق ضـامن آگـاهی      .هستند

شـهروندان پـیش از ایجــاد وضـعیت حقــوقی    

اصــول ضــامن . آنهــا هســتندخــاص بــراي 

نیـز اصـولی    وضعیت حقوقی شـهروندان 

ــه شــاخص ــظ وضــعیت  هســتند ک هــاي حف

ایـن  . نماینـد  حقوقی شـهروندان را ارائـه مـی   

اصول پس از ایجاد وضـعیت حقـوقی توسـط    

قوانین شفاف، منسجم و قابل دسترسی بـراي  

شهروندان، این وضعیت حقوقی را تضـمین و  

  . دهند مورد حمایت قرار می

اصول ضامن کیفیت قوانین و  -2-1

  نظام حقوقی 

در ایـن گــروه از اصـول وجــه مشــترکی   

قـوانین بـراي    :شـود  آنها یافت مـی   میان همه

شهروندان قابـل فهـم و اسـتفاده باشـند و در     

دسـت   ه آنهـا عین حال به سهولت بتواننـد بـ  

در واقع، کیفیت قوانین از سـویی بـراي   . یابند

ه مجریه، قضـات  اعم از کارمندان قو(مجریان 

زیـرا تابعـان    ،مفیـد اسـت  ) و ضابطین قضایی

قانون مشکلی از نظـر فهـم قـوانین در وجـوه     

گوناگون خویش ندارند و از سـویی بـه سـود    

هـا و   زیرا در اجراي حق ،خود شهروندان است

. شـوند  تکالیف خویش با موانعی مواجـه نمـی  

توان یـاد   چهار اصل فرعی را در این گروه می

شــفافیت قــانون، اصــل انســجام اصــل : نمــود

قوانین، اصل سهولت دسترسـی بـه قـوانین و    

یل صـ سرانجام اصل اعتماد مشروع کـه بـه تف  

باید توجـه  . دهیم آنها را مورد بررسی قرار می

داشت که دو اصل نخسـت یعنـی شـفافیت و    

انســجام قــوانین مربــوط بــه کیفیــت قــوانین 

هستند که اصل شفافیت از منظر خرد و اصل 

از دو منظر دوگانه خرد و کالن حاکم  انسجام

اصل دسترسـی بـه قـوانین از    . بر قوانین است

منظر خرد حاکم بر دسترسـی شـهروندان بـه    

اصـل اعتمـاد مشـروع از منظـر     . قوانین است

کالن اطمینان شهروندان به نظـام حقـوقی را   

نماید و در واقع برآینـد سـه اصـل     ارزیابی می

ورد ایـن  پیشین است که در نهایـت بـه بـازخ   

  . شود اصول در میان شهروندان مربوط می

  نتیجه -اصل شفافیت قانون -2-1-1

تحقق مفهوم امنیت حقوقی، که ایجاد قابلیت 

اسـت، مسـتلزم    25اطمینان به محیط حقوقی

سـاالرانه از یـک    ثبات، شفافیت و فضاي مردم

دیگـر  سو و اجراي هنجـار حقـوقی از سـوي    

ی وجـود  براي ایجاد امنیـت حقـوق   پس. است

شفافیت در هنجارها و روابـط حقـوقی امـري    

ناپذیر است و گسـترش آن،   ضروري و اجتناب

در . ثبــات حقــوقی را در پــی خواهــد داشــت

واقع، اصل شـفافیت تضـمینی بـراي کیفیـت     

آنها بـراي   قوانین از نظر قابلیت فهم و انسجام

                                       
25. Fiabilité de l’environnement juridique 
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از نقطه نظـر فنـی، قـانون    . ي مردم است همه

مـواد آن    شود که کلیه اي تدوین د به گونهبای

داراي انسجام بـوده و کمتـر نیـاز بـه تفسـیر      

حقـوقی  ، در عین حال نتـایج  )14(داشته باشند

انین بایـد در  قـو   اعمال و وقایع حقوقی حـوزه 

  .بینی باشد متون آنها قابل پیش

در اعمال این اصل فرض بـر ایـن اسـت     

که قوانین باید قابلیت شناخت ممکن توسـط  

اشــته باشــند و نیــز از منطــق شــهروندان را د

بـه بیـان دیگـر    . حقوقی الزم برخوردار باشند

گونه کـه وجـود انسـجام حقـوقی بـین       همان

قوانین گوناگون در داخل یک نظـام حقـوقی   

الزم است، وجود همین اصـل در مـورد مـواد    

  . نیز ضروري است هر قانون

آن بـه    مروزه اعمال این اصـل و دامنـه  ا 

هـاي   ی و نیـز نظـام  تفضیل در حقـوق اروپـای  

در حقـوق اروپـایی   . دیده استدیگر تبیین گر

شوند کـه   ایی تدوین می مقررات به گونه  کلیه

ابعاد مختلف آنها براي شهروندان قابل لمـس  

این توجه در مقررات مربوط به حفاظت . باشد

از محیط زیست، که بـه لحـاظ ماهیـت فنـی     

خویش از پیچیدگی بیشتري هم برخوردارند، 

   .شود دیده می سجامبه ان

ــت    ــر قابلی ــان، ب ــوقی آلم ــام حق در نظ

نتایج حقوقی ناشـی از قـوانین و    26بینی پیش

                                       
26. Vorraussehbarkeit 

کید شده اسـت و  آنها تأ 27نیز قابلیت محاسبه

همین مبانی در مورد اعمال اداري نیز وجـود  

قــانون بنیــادین  20بــه موجــب مـاده  . دارنـد 

هاي اصل امنیت حقـوقی،   آلمان یکی از جنبه

بینی اعمـال نهادهـاي حکـومتی     قابلیت پیش

هـاي مراجـع    به همین صورت، تصـمیم . است

قضایی و اداري نیز مشمول این اصل هسـتند  

ها و تکـالیف   و باید عاري از ابهام باشند و حق

یکـی از  . شهروندان را تثبیت یا سلب نماینـد 

هاي  هاي دیگر این اصل امکان رسیدگی جنبه

ــق    ــاق ح ــور احق ــه منظ ــایی ب ــاگون قض گون

 1روندان است کـه در پـاراگراف دوم بنـد    شه

قانون بنیادین آلمان تصـریح شـده    101ماده 

ها و روند آنها بایـد کـامالً    این رسیدگی. است

واضح بوده و قابلیت این را داشـته باشـند تـا    

ثر تـامین  ؤهاي شهروندان را به صورتی م حق

ــد ــاد  . نماین در مجمــوع، اصــل شــفافیت ایج

ا در ها و تکـالیف ر  قاطمینان و اعتبار براي ح

  .آورد این نظام حقوقی به دنبال می

در حقوق اساسی فرانسـه نیـز، شـفافیت    

شوراي . شود قوانین به کیفیت آنها مربوط می

قانون اساسی فرانسـه در مـوارد گونـاگون بـه     

 ،1987در سـال  . این اصل اشاره نموده اسـت 

جام در این شـورا دو ویژگـی شـفافیت و انسـ    

دهنـدگان در   يرا بـراي رأ پرسی  موضوع همه

                                       
27. Berechenbarkeit 
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» کالـدونیاي جدیـد  «پرسـی مربـوط بـه     همه

آشــکار اســت کــه ایــن  )15(.ضــروري دانســت

هـاي   تصـمیم بـه وجـود شـفافیت در مصـوبه     

امر اي ندارد، بلکه بر ضرورت این  قانونی اشاره

بنـابراین، در  . کنـد  کیـد مـی  در همه پرسی تأ

ــانون ا ساســی فرانســه در تصــمیم  شــوراي ق

فافیت را از قـانون و تصـمیم   شـ   خویش حوزه

ــه  ــوع هم ــه موض ــایی ب ــی و  اداري و قض پرس

پـس از  . دهـد  هاي مشابه تسـري مـی   موضوع

ي ضمنی دیگر، سـرانجام در سـال    چند اشاره

شوراي قـانون اساسـی فرانسـه لـزوم      ،1998

ــه   ــوانین مصــوب پارلمــان را ب شــفافیت در ق

قانون اساسی فرانسه ضروري  34موجب ماده 

ون اساسـی ایـن   ین، شوراي قـان بنابرا. دانست

گـذاري  پرسی و قانون همه  اصل را در دو حوزه

در مقابل، شـوراي دولتـی   . تجویز نموده است

  اکنون از اعمال ایـن اصـل در حـوزه   فرانسه ت

 هنجارهـاي حقـوقی خـودداري نمـوده اســت    

)Mathieu, 1991, p.165(.  

ــوانین  -2-1-2  -اصــل انســجام ق

کیفیـت قـوانین   سرانجام آخرین اصلی که در 

مورد نظر مراجع صیانت از قانون اساسی قـرار  

ود آن بـراي ارتقــاي قــوانین  گیــرد و وجــ مـی 

 28قوانین » انسجام«ناپذیر است، اصل  اجتناب

در واقع، اعمال این اصل بـه تحقـق   . باشد می

                                       
28. Intelligibilité de la loi 

ثر دیگر حقـوق بنیـادین شـهروندان یـاري     ؤم

رســاند و خــود نیــز ماهیــت ابــزاري دارد  مــی

)Larralde, 2002, p.17 .(  ــی ــین ویژگ هم

شود تا رابطه مستقیمی بـین ایـن    موجب می

ــت    ــوانین و دول ــت ق ــمین کیفی ــل و تض اص

حقوقی با وساطت حمایت از حقـوق بنیـادین   

قوانین را از منظر » انسجام«اصل . برقرار شود

تـوان مـورد بررسـی     نظر مـی کاربردي از دو م

قـانون از منظـر   » انسـجام «نخسـت  : قرار داد

گیرد بدین معنـا کـه    رد توجه قرار میخرد مو

هنجارهاي حقوقی مذکور در یک قانون بایـد  

از انسجام برخوردار باشند و تناقض یا تضادي 

ــد    ــته باش ــود نداش ــا وج ــان آنه ــجام (می انس

قوانین » انسجام«دوم از منظر کالن، ). درونی

بدین  ،گیرد در نظام حقوقی مورد نظر قرار می

ــود     ــاي موج ــه هنجاره ــا ک ــوانین معن در ق

گوناگون درون نظام حقـوقی بایـد از انسـجام    

بایـد  ). انسـجام بیرونـی  (مند باشند  کافی بهره

» انسـجام «اذعان داشـت کـه ماهیـت مـبهم     

شود که گاه با سایر مفاهیم  قوانین موجب می

در . اختالط یابد و از کارآیی آن کاسـته شـود  

نتیجه در گام نخست باید ماهیت و مصـادیق  

سایر مفاهیم  از طریق مرزبندي بااین اصل را 

   .مشابه تعیین نمود

در وهله نخست، شباهت ایـن اصـل بـه    

اي است کـه گـاه    دازهقوانین به ان» شفافیت«

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID ط

شر
ه 

ثاب
 م

به
ی 

وق
حق

ت 
نی

ام
 

ی
ضای

ت ق
نی

 ام
ق

حق
ت

  

 

 

114  

دانان آنهـــا را یکســــان  برخـــی از حقوقـــ  

قانون، به عنوان » ام انسج«اما  )16(.شمارند می

کیفیت آن، اصلی است کـه بایـد     زیرمجموعه

. یت قوانین اعمال شـود به طور موازي با شفاف

قانون در بیشتر مـوارد در  » انسجام«در واقع، 

مقیاسی کالن و در ارتباط با قابلیت فهم کـل  

آنکـه   حـال  ،گیـرد  قانون مورد استناد قرار می

خـرد دارد و بـه     شفافیت قوانین بیشتر جنبـه 

یگـر  بـه د . گردد فقدان ابهام در مقررات بازمی

اعمـال آنهـا     سخن، تفاوت دو اصل به گستره

توان نتیجه گرفت که  پس می. شود مربوط می

نظارت بر ایـن دو جنبـه بـه صـورت مـوازي      

توسط مرجع صـیانت از قـانون اساسـی بایـد     

انجام گیرد و هـر یـک الزم و ملـزوم دیگـري     

   .است

قوانین » انسجام«دوم، باید بین   در وهله

بـدیهی   .آنها تفکیک قائـل شـد  » خوانایی«و 

قابـل فهـم   «قـوانین بـا   » ییخوانـا «است که 

ــودن ــی    » ب ــانون، یعن ــان ق ــراي تابع ــا ب آنه

» انسـجام «شهروندان ارتباط مسـتقیم دارد و  

قابل فهم «یا » خوانایی«یک قانون نیز به این 

در فرانسـه، از تحلیـل   . رساند یاري می» بودن

تـوان   قضایی شوراي قانون اساسـی نمـی    هروی

چنــین نتیجــه گرفــت کــه در تحقــق اصــل  

آنهـا  » خوانـایی «نهـا بـه   قـوانین ت » جامانس«

بلکه . (Flukiger, 2006, p.75) شود اکتفا می

تر از اولـی مـورد نظـر شـورا      مفهومی گسترده

به عبارت دیگر، شوراي قـانون اساسـی   . است

ــام» انســجام« ــوانین را ع ــر از  ق ــایی«ت » خوان

رسد که ایـن تلقـی بـه     به نظر می. پندارد می

وانین مفهـوم  قـ » انسـجام «صواب باشـد کـه   

. دهـد  بـه دسـت مـی   » خوانایی«تري را از  عام

علت این امـر هـم آن اسـت کـه ایـن مرجـع       

اي در رابطه با اصول فوق بـه   موضع همگرایانه

کار نگرفته است تا بتوانـد اولـی را متکـی بـر     

  . دومی نماید

ــه       ــزام ب ــین ال ــد ب ــال بای ــین ح در ع

آنها تمـایز قائـل   » ثبات«قوانین و » انسجام«

فقدان انسجام در یک قـانون الجـرم بـه     :شد

در حـالی کـه    ،ثبـاتی آن خواهـد انجامیـد    بی

ــت  ــادق نیس ــس آن ص ــال،  . عک ــین ح در ع

ثباتی یک قانون الزاماً به قابـل فهـم بـودن     بی

ر واقـع، بایـد بـین دو    د. رساند آن آسیب نمی

و » انســجام قــوانین«گــذار، یعنــی الــزام قانون

به بیان . شد آنها تمایز قائل» قابل فهم بودن«

ــی   ــانون اساسـ ــوراي قـ ــد شـ ــر، از دیـ دیگـ

کـاربرد   ماننـد ثبـاتی قـوانین،    هاي بی شاخص

هاي متناقض، به مثابه معیارهایی براي  عبارت

تـر،   در تحلیـل دقیـق  . تفکیک این دو هستند

ها براي تفکیک مورد نظر  کارآیی این شاخص

ها تنها  زیرا به مدد شاخص ،محل تردید است

را در قانونی اثبـات  » انسجام«توان فقدان  می
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رسد قابل فهم بودن قوانین  نمود و به نظر می

  . در مرحله بعد از آن قرار دارد

قوانین نباید باید توجه داشت که انسجام 

به عنوان نتیجـه منطقـی   (با فقدان پیچیدگی 

پیچیــدگی . اخــتالط یابـد ) قابـل فهــم بـودن  

عبارات در قوانین به تنهایی براي مغـایرت بـا   

ــت   ــافی نیس ــی ک ــانون اساس ــن   ،ق ــه ای بلک

ــه    ــه ب ــد در ســطحی باشــد ک ــدگی بای پیچی

قــوانین آســیب » وضــوح«و » قابلیــت فهــم«

قــوانین » انســجام«در واقــع، اصــل . )17(بزنــد

و  )18(29»پیچیـدگی زائـد و بـی فایـده    «مغایر 

قوانین از دید  )19( 30»پیچیدگی بیش از حد«

 شهروندان عادي است که قوانین در مورد آنها

   ). Montalivet, 2006, p.287( شود اعمال می

اصل سهولت دسترسی به  -2-1-3

بدیهی است که قوانین هر چند که  - قوانین

به لحاظ شفافیت، قابل فهم بـودن و انسـجام   

مناسب باشـند تـا زمـانی کـه شـهروندان بـه       

کـارآیی   ،ثر از آنهـا آگـاهی نیابنـد   ؤاي م گونه

ست که اصـل  در اینجا. الزم را نخواهند داشت

سهولت دسترسی به قوانین به عنـوان مکمـل   

سایر اصول فرعی مربوط بـه امنیـت حقـوقی    

بنـابراین، بـراي   . شـود  شهروندان مطـرح مـی  

تحقق امنیت حقوقی نه تنهـا قـوانین بایـد از    

                                       
29. Complexité inutile 
30. Complexité excessive 
 

بلکه شـهروند   ،اي برخوردار باشند شرایط ویژه

ها و تکالیف خـویش آگـاه باشـد و     باید از حق

جز اینکه دولت قوانین  ،یستاین مهم میسر ن

در . مصوب را دسترس شـهروندان قـرار دهـد   

 3کشور ما و بیشتر کشـورهاي جهـان، مـاده    

قانون مدنی انتشار قوانین و مقررات مصوب را 

امـا  . بینی نموده است در روزنامه رسمی پیش

امــروزه، صــرف انتشــار قــوانین و مقــررات در 

 ي مشـهور  روزنامه رسمی و استناد بـه جملـه  

» جهــل بــه قــانون رافــع مســئولیت نیســت«

بلکـه دولـت موظـف اسـت      ،کنـد  کفایت نمی

ــویش را از هنجارهــاي     ــابع خ ــهروندان ت ش

این طرق . حقوقی به طرق گوناگون آگاه سازد

اي طراحی شود تا از  و سازوکارها باید به گونه

اطــالع هــر چــه بیشــتر مخاطبــان اطمینــان  

  . حاصل شود

اصل  -اصل اعتماد مشروع  -2-1-4

اعتماد مشروع از این جهـت بـا اصـل امنیـت     

یابد که به شهروندان اجازه  حقوقی ارتباط می

دهد تا نتـایج اقـدامات خـویش را از نظـر      می

در واقع، به موجـب  . بینی نمایند حقوقی پیش

تـوان گفـت کـه در اثـر وجـود       این اصل، می

ــیش ــت پ ــایع   قابلی ــایج اعمــال و وق ــی نت بین

بت به نظام حقـوقی  حقوقی، نوعی اعتماد نس

شود یا به بیـان دیگـر    در شهروندان ایجاد می

این اصـل عبـارتی ویـژه بـراي اصـل قابلیـت       

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID ط

شر
ه 

ثاب
 م

به
ی 

وق
حق

ت 
نی

ام
 

ی
ضای

ت ق
نی

 ام
ق

حق
ت

  

 

 

116  

بینـی اسـت کـه از لـوازم اصـل امینـت        پیش

  .شود حقوقی محسوب می

باید توجه داشت که قـانونی بـودن یـک    

وضعیت حقوقی از نظر نظام حقوقی، آن نظام 

مین نماید که این وضعیت را تض را موظف می

نموده و اطالعات مربـوط بـدان را در اختیـار    

راي وجود این اصل و اجـ . شهروندان قرار دهد

شـود کـه    آن توسط مقامات عمومی سبب می

شهروندان انسجام و اسـتمرار ایـن فرآینـد را    

این ارزیابی . توسط این مقامات ارزیابی نمایند

توسط شهروندان و به ویژه اشـخاص حقـوقی   

 منجر به پاسـخ بـه   مشمول حقوق خصوصی،

شود که آیا اقـدامات مقامـات    این پرسش می

عمومی بر مبناي مشخص و با ثبـاتی اسـتوار   

است یا بـر اثـر شـرایط اقتصـادي و سیاسـی      

نمایـد؟ ایـن مسـئله نقـش بسـیار       تغییر مـی 

قضـاییه    ی در ارزیابی عملکرد عامالن قوهمهم

مسـتقیمی در گـردش   ثیر بسیار أچه، ت ؛دارد

هاي داخلی و خـارجی   گذاري ایهسرم ،سرمایه

ص ، 1382ویـژه،  ( و خصوصاً فرار سرمایه دارد

141.(  

ــه  ،در فرانســه شــوراي قــانون اساســی ب

صراحت ارزش مبتنی بر قـانون اساسـی ایـن    

برخی از نویسندگان . اصل را انکار نموده است

فرانسوي این اصل را اصلی شخصی و مربـوط  

ن اصـل  اند، زیـرا ایـ   به اشخاص قلمداد نموده

چارچوب فعالیت حقوقی اشخاص را مشخص 

اصـل    برخی نیز ایـن اصـل را نتیجـه   . کند می

هـاي مربـوط بـه     امنیت حقوقی در مورد حق

ــی  ــهروندان م ــد ش  ,Mathieu, 1991) دانن

p.162) .      ولی ایـن برداشـت صـحیح بـه نظـر

  یرا با اینکـه شـهروندان در نتیجـه   رسد، ز نمی

اقـف  و این اصل، به حقوق و تکـالیف خـویش  

اصـل اعتمـاد    شوند، ولی کارکرد برجسـته  می

مشروع، ایجاد چارچوب حقوقی عینـی بـراي   

در حقـوق اداري فرانسـه نیـز بـراي     . آنهاست

نخستین بار، دادگاه اداري استراسـبورگ ایـن   

اصل را به عنوان اصل عمومی حقـوق قلمـداد   

نموده و تخطی از رعایت این اصل را، در کنار 

 ،بینـی در اعمـال اداره   ششفافیت و قابلیت پی

ــات مســئولیت اداره دانســت  )20(.از موجب
در  

مقابل شوراي دولتی آشکارا از شناسـایی ایـن   

اصل، به غیر از موارد اعمـال حقـوق اروپـایی    

  .)Mathieu, 1991, p.16( طفره رفته است

به عکس، دیـوان قـانون اساسـی آلمـان     

پیش از هر چیز اصل امنیت حقوقی را ضامن 

. شروع شهروندان قلمداد نموده اسـت اعتماد م

یکـی از  این تلقی اعتماد مشروع را به عنـوان  

در واقـع  . یدنما اجزاي اصل امنیت حقوقی می

مرجـع صـیانت از قـانون      در این کشور، رویه

غایــت امنیــت ن آن اســت کــه اساســی مبــی

حقوقی براي شـهروندان اعتمـاد مشـروع بـه     

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه 
ار

شم
و 

ه 
جا

پن
م

شت
ه

 
●  

ل 
سا

م
ست

بی
 

●  
ار

به
 

13
90

  

   

 

117  

بـدین ترتیـب در نظـام    . نظام حقـوقی اسـت  

حقوقی آلمان اصل اعتماد مشروع به صـورت  

نمایـد   ساالري جلوه می مردم 31مبناي اخالقی

و تمامی روابط شهروندان و قـواي عمـومی را   

امـا موضـوع جالـب    . دهد شعاع قرار میال تحت

دیگر این است که در این نظام شفافیت نظام 

قضایی و دقت قوانین از حیث بیـان حقـوق و   

اد مشـروع تفکیـک   تکالیف شهروندان از اعتم

ر از ایـن اصـل   شده و داراي مبانی دیگري غی

در واقع  ).Jeannerod, 2001, p.111( هستند

این مفاهیم هـدف امنیـت حقـوقی را تبیـین     

مین منـافع  أنمایند و اعتماد مشروع بـه تـ   می

این تلقـی موجـب   . افراد اختصاص یافته است

گردیده که اصل امنیت حقـوقی پـیش از هـر    

 32وط بـه امنیـت نظـم قضـایی    چیز اصلی مرب

ــط     ــه رواب ــروع ب ــاد مش ــل اعتم ــد و اص باش

خصوصی بین شهروندان مربوط شـود کـه در   

داراي ماهیـت شخصـی    در نهایتاین صورت 

منـد دو   همین امر ارتبـاط قاعـده  . واهد بودخ

 ,Zimmer)سـازد  اصـل را بسـیار دشـوار مـی    

1991, pp.96-98).  

گونـه کـه در نقـد     رنده همـان از دید نگا 

ثر از ، کـه شـاید متـأ   ر حقوقدانان فرانسوينظ

 حاکم بر نظام حقوقی آلمان هسـتند  وضعیت

هـاي  ز گفته شد، تفکیـک دو اصـل و معیار  نی

                                       
31 Fondement moral 
32 Ordre juridique 

. رسـد  عینی و شخصی آنها صحیح به نظر نمی

ــر دو اصــ  ــوع، داراي    ،له ــور موض ــه فراخ ب

ــه ــی و شخصــی هســتند  جنب ــاي عین ــه . ه ب

کارگیري اصل اعتماد مشروع که داراي جنبه 

 اي ی نیرومندي هـم هسـت، در مجموعـه   نعی

ــوقی واجــد   منســجم ــت حق ــوان امنی ــه عن ب

تري نسبت به شخصی نمـودن   وري فزون بهره

در نظر گرفتن مبناي شخصی بـراي  . آن است

ــط     ــه رواب ــت آن ب ــزل اهمی ــل و تن ــن اص ای

خصوصی شهروندان، بی تردید از کارآیی ایـن  

 اصل در سطح روابط اجتماعی خواهد کاسـت 

  ).139ص، 1382ویژه، (

تلقی فوق در نظام حقوقی سـوییس بـه   

خوبی تجلی یافته است، چه به عنوان یکـی از  

شرایط اعمال اصـل اعتمـاد مشـروع، در ایـن     

کشور مقامات عمومی باید اطالعات قضایی را 

اي عینـی و چـه    چه به گونـه  ،در هر دو مورد

براي شخص خاص، به صـورت شـفاف اعـالم    

  ).Knapp, 1991, p.264( نمایند

در نظام حقوقی ایتالیا، حمایت از اعتماد 

ریشـه دارد  34در مفهوم حسن نیـت  33مشروع

که این مفهوم نیز از حقـوق رم گرفتـه شـده    

ایـــن اصـــل در دو مـــورد روابـــط  35.اســـت

کنندگان و نیز در  شوندگان و حکومت حکومت

                                       
33 Legittimo affidamento 
34 Bonne foi 
35 Fides 
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روابــط حقــوقی بــین طــرفین در حقــوق     

 ا ایناکنون در ایتالی. شود خصوصی اعمال می

مفهـومی گسـترده از   (اصل به صورتی عینـی  

و بـه عنـوان اصـلی واجـد     ) اصل حسن نیـت 

ارزش قـانون اساســی در روابــط شــهروندان و  

امـروزه  . شـود  ادارات عمومی به کار گرفته می

اي در حقوق موضـوعه بـه    با اینکه هیچ مقرره

صراحت به این اصل اشاره ندارد، این اصل به 

ی در ایتالیـا  صورت یکی از مبانی نظم حقـوق 

که بـه   1990اوت  7ون قان .شود محسوب می

در تــاریخ اداري ایتالیــا عطفــی   عنـوان نقطــه 

شود، مشارکت وسیع شـهروندان   محسوب می

هاي اداري و آگـاهی آنـان از مفـاد     در تصمیم

طور نظارت بر قـانونی بـودن ایـن     آنها، همین

بینـی   را پـیش ) این قـانون  3ماده (ها  متصمی

ــانون . نمــوده اســت ــز در  1997مــه  15ق نی

عمومی و شـهروندان    همین راستا، روابط اداره

نموده است کـه اعتمـاد    طراحی اي را به گونه

 مشروع شهروندان را بـه نظـام اداري افـزایش   

 .Pizzorusso et Passagilia,1991, pp) دهد

215-217).  

هـاي   بندي مواضع نظام نهایت از جمع در

این اصل به ایـن   ابطه باحقوقی گوناگون در ر

رسیم که تمامی آنها در تحقق ایـن   نتیجه می

اصل و ایجـاد اعتمـاد شـهروندان نسـبت بـه      

ــوانین و  عملکــرد دســتگاه قضــایی و اداري  ق

امـروزه توجـه بـه    . اند هاي بلندي برداشته گام

ناپـذیر   این مهم، به صـورت مبنـایی اجتنـاب   

هـاي حقـوقی توسـعه یافتـه      براي تمام نظـام 

  . است

ایان، بدین امر نیز باید اشـاره نمـود   در پ

که تحقق اعتماد مشروع تنها براي بخشـی از  

هـاي خـاص در ایـن رابطـه      اجتماع یا فعالیت

 تـوان بـه   یبراي مثـال مـ  . کند نقشی ایفا نمی

هـاي   گذاري موارد مربوط به حمایت از سرمایه

یقین، اکنـون حمایـت     به. خارجی اشاره نمود

هـاي   ه یکی از بنیانهاي اقتصادي ب از فعالیت

اسـت و  هاي حقوقی تبـدیل شـده    تمام نظام

ها امري خطیر و  گذاري حمایت از این سرمایه

 ,Heers) رود حیاتی براي کشورها به شمار می

1995, p.963) .   ولی در مورد بحث مـا یعنـی

چـه،   نمایـد  د اعتماد مشروع، کفایت نمیایجا

اعتمـاد بـه قــوانین و نظـام قضـایی یــا اداري     

نمود تـا  تص بیگانگان نیست و باید تالش مخ

هـاي اجتمـاعی و    این مهم در تمامی فعالیـت 

  .نسبت به همه شهروندان گسترش یابد

اصــول ضــامن وضـــعیت    -2-2

  حقوقی شهروندان

گونه که گفته شـد، اصـول ضـامن     همان

د که وضعیت حقوقی شهروندان اصولی هستن

اعمــال   کــاربردي دارنــد و بــه مرحلــه  جنبــه

کـارکرد  . شـوند  و مقررات مربـوط مـی   قوانین
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اصلی اصول مـذکور حفـظ وضـعیت حقـوقی     

ــهروندان بــه موجــب       ــه بــراي ش ــت ک اس

بـه بیـان   . هنجارهاي حقوقی ایجاد شده است

دیگر، کارکرد اصلی اصول مورد بحث صـیانت  

ــه موجــب   ــه ب ــوقی اســت ک  از وضــعیت حق

سـیس و  هنجارهاي حقوقی براي شهروندان تأ

اي  صول طیف گستردهاین ا. تثبیت شده است

گیرند و در این بخش به اصل قـانونی   را بر می

ها، اصـل برائـت، اصـل     بودن جرائم و مجازات

ماسبق نشدن قوانین و اصل حمایـت   هعطف ب

  .پردازیم هاي مکتسبه می از حق

اصل قانونی بودن جرائم و  -2-2-1

قـانونی بـودن جـرائم و    «اصـل   - ها مجازات

قـبح  «فقهـی اصـل   یا در زبـان   36»ها مجازات

از افتخارهاي فقه اسـالمی در  » عقاب بال بیان

. رود اصل امنیت حقوقی بـه شـمار مـی     زمینه

منع عقوبت مسـلمانان در مـورد مـوارد منـع     

انـد، بـه نیکـی نشـانگر      شرعی که مقرر نشده

ــوقی     ــعیت حق ــات وض ــه ثب ــارع ب ــه ش توج

به عبارت دیگر، اگر مسلمانی . مسلمانان است

ز وضعیت حقوقی مشـخص  به لحاظ کیفري ا

برخوردار باشد، تنها زمانی اعمال وي از منظر 

شرعی مستحق عقوبت است که بیان شـرعی  

  .مشخص اعمال مذکور را منع نموده باشد

                                       
36 Nullum crimen, nulla poena, sine lege 

نظیر همین قاعده در حقوق موضوعه بـه  

» هــا قــانونی بــودن جــرائم و مجــازات«اصــل 

از منظر مـورد بحـث ایـن    . موسوم شده است

از بابـت عواقـب حقـوقی    مقال، شهروند بایـد  

ــرد و   ــان بــه ســر ب اعمــال خــویش در اطمین

اي از نظر عواقب سـوء کیفـري اعمـال     دغدغه

قانون وظیفه دارد تا بـر  . خویش نداشته باشد

مبناي منافع عمومی چارچوب کیفـري رفتـار   

اجتماعی شهروندان را مشخص نمایـد و ایـن   

چارچوب باید مدون و مشخص باشد و تفسیر 

در قـانون اساسـی   . جایز نیستموسع آن نیز 

قـانونی بـودن   «جمهوري اسالمی ایران اصـل  

در . تضـمین شـده اسـت    169در اصل » جرم

گونه  ها، همان مورد اصل قانونی بودن مجازات

قانون اساسی جمهوري  36که ذکر شد، اصل 

حکم به مجازات « :دارد اسالمی ایران مقرر می

لح و و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صـا 

اصـل قـانونی بـودن    . »به موجب قانون باشـد 

تـوان آن را بـه    ها اصلی است که مـی  مجازات

مثابه پیوندگاه امنیت حقوقی و امنیت قضایی 

  . تلقی نمود

تـر   تـر، شـاید مناسـب    براي تحلیل دقیق

ها  باشد که اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

ابتدا باید دانسـت   :را به دو عنصر تجزیه کنیم

منظور از قـانونی بـودن چیسـت؟ بـدیهی     که 

ــت    ــراي تضــمین امنی ــه در اینجــا ب اســت ک
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مضیق قانون  محقوقی شهروندان منظور مفهو

است و در نتیجه مقررات اجرایی مشـمول آن  

به عـالوه، قـوانین موجـد جـرائم و     . شوند نمی

 ها باید در دسترس شهروندان باشـند  مجازات

)Ambroise-Casterot, 2008, p.604(. 

» جـرم «ز ومین مسئله این است که منظور اد

هـاي   در نظـام  چیسـت؟ امـروزه  » مجازات«و 

از مفهـوم مضـیق   » جـرم «حقوقی پیشـرفته  

خویش فاصله گرفته است و تنها امور کیفري 

بلکه امـور انتظـامی را نیـز     ،گیرد را در بر نمی

هـا   بدیهی است که در مجازات. شود شامل می

ــازات   ــر مج ــالوه ب ــز ع ــ  نی ــاي کیف ــه ه ري ب

ــازات ــه    مج ــري یافت ــز تس ــامی نی ــاي انتظ ه

)Rebut,2001,p.540(، که غایت هر دو جنبه  

گسترش براي ایجـاد امنیـت حقـوقی بیشـتر     

  .شهروندان بوده است

اصـل برائـت    - ئـت اصل برا -2-2-2

منطقی اصل قـانونی بـودن جـرائم بـه       نتیجه

این اصل در امور کیفري کاربرد . رود شمار می

این اصـل  . یابد اهمیت فراوان میبسیار دارد و 

اي دیرین دارد و یکی از  در فقه اسالمی سابقه

در حقــوق . رود قواعــد معتبــر بــه شــمار مــی

اعالمیه  9فرانسه نیز مبناي این اصل به ماده 

. گردد بازمی 1789حقوق بشر و شهروند سال 

قــانون اساســی جمهــوري اســالمی  37اصــل 

مهـم   ایران اصـل برائـت را بـه عنـوان اصـلی     

)21(.شناسایی نموده است
   

از آنجا که این اصـل تـا پـیش از احـراز     

وقوع جرم از سوي فرد، وي را بري از تحمـل  

داند، در واقع بـه   ضمانت اجراهاي کیفري می

نوعی وضعیت حقوقی فرد را ثابت دانسته، تـا  

به عبارت دیگـر،  . اینکه خطاي وي اثبات شود

است وضعیت حقوقی شهروندان همواره ثابت 

تغییـر   و تنها با احراز وقوع جرم از سوي آنان

توان به رابطـه ایـن    با این توضیح می. یابد می

در واقـع،  . اصل و اصل امنیت حقوقی پی بـرد 

کنــد کــه  اصــل امنیــت حقــوقی ایجــاب مــی

شهروندان اطمینان داشته باشند کـه بـه جـز    

احراز جـرم هیچگـاه وضـعیت حقـوقی آنـان      

تا پیش از تغییـر   شود و همواره دگرگون نمی

وضــعیت حقــوقی از حمایــت نظــام حقــوقی  

پذیرش اصل برائت دو اثر عمـده   .برخوردارند

هـاي   یک اثر آن حق :در دادرسی کیفري دارد

هاي ناظر بر تأمین  دفاعی متهم و دیگري حق

ــت   ــتهم اس ــی قاجــار،  (آزادي م ، 1387بهمن

  ).170.ص

در کنار این اصل، اصل دیگري نیز وجود 

اي گـذرا   ایسته است بدان نیز اشارهدارد که ش

شخصـی بـودن جـرایم و    «اصل . باشیم  داشته

قهـري اصـل     ان نتیجـه نیز به عنو» ها مجازات

الزم بـه  . برائت به رسمیت شناخته شده است
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دوي آنها، اصولی هستند که ذکر است که هر 

جرم و مجـازات را بـه مرتکـب محـدود       دامنه

دیگـر  نموده و در حقیقت، وضـعیت حقـوقی   

ــا انــدکی . نماینــد افــراد را حفــظ مــی پــس ب

احتیاط باید گفت که این اصول نیـز بـا اصـل    

ه و جـزو مجموعـه   امنیت حقوقی مربوط بـود 

  )22(.روند آن به شمار می اصول زیر مجموعه

ـ    -2-2-3 ماســبق  هاصـل عطـف ب

ـ    - 37نشدن قوانین ماسـبق   هاصـل عطـف ب

  ین نیز، مانند اصـل برائـت، نتیجـه   نشدن قوان

قــی دیگــر اصــل قــانونی بــودن جــرائم و منط

اصل مذکور نقـش  . رود ها به شمار می مجازات

ثري در تضمین وضـعیت حقـوقی پیشـین    ؤم

در ابتداي امر شاید به نظـر برسـد   . افراد دارد

ماسبق نشدن قـوانین بـیش    هکه اصل عطف ب

از وضعیت حقوقی شهروندان به خود قـوانین  

الل امــا ایــن اســتد. و کیفیــت آنــان بــازگردد

زیــرا در ایــن اصــل شــمول زمــانی  هخطاســت

بـه هـیچ روي مفـاد     قوانین مد نظر ماسـت و 

گیرنـد   جه قرار نمیآنها از نظر ماهوي مورد تو

اصول ضامن کیفیـت قـوانین     که زیرمجموعه

ـ   . قـرار گیرنـد   ماسـبق نشـدن    هاصـل عطـف ب

قوانین، به ویژه در قوانین کیفري، امـروزه در  

. رود شـمار مـی  حقوق مدرن اصلی بدیهی بـه  

با توجه به روشن بودن موضوع ایـن اصـل، از   

                                       
37 Principe de non- rétroactivité des lois 

گـذریم و بـه ارتبـاط آن بـا      تعریف آن در می

در واقع، ایـن   .پردازیم اصل امنیت حقوقی می

هـا   اصل بر این مبنا استوار شده است که حق

. شـد بینی با و تکالیف اشخاص باید قابل پیش

ــونی، اصــل ــیش« در عصــر کن ــل پ ــی  قاب بین

ین به صورت اصلی ضروري براي قوان 38»بودن

ارزش اساسی . نظام هاي حقوقی درآمده است

این اصل به ویـژه در امـور کیفـري و تعریـف     

بـدین معنـا   اما  ،یابد جرائم و کیفرها نمود می

  .مذکور محدود شود  نیست که تنها به حوزه

بــراي اعمــال ایــن اصــل و جلــوگیري از 

ونی نین به گذشته، دالیل گوناگتعمیم آثار قوا

براي مثال از سویی عطـف  . توان ذکر نمود می

اصل تفکیک   ماسبق شدن قوانین به وسیله هب

هاي قضـایی   قوا که متضمن احترام به تصمیم

از سـوي  . گـردد  اجرا شده است، محـدود مـی  

ماسـبق نمـودن قـوانین مـالی      هدیگر، عطف ب

هاي شهروندانی اسـت کـه    حق   موجب خدشه

سـتفاده نمـوده و   از مزایاي قـوانین گذشـته ا  

 نظــر نماینــد اکنــون بایــد از آن مزایــا صــرف

)Mathieu, 1991, p.159(.   

 8اساس این اصل در حقوق فرانسه ماده 

 1789اعالمیه حقـوق بشـر و شـهروند سـال     

ــاده  )23(.اســت ــس از آن م ــدنی  2پ ــانون م ق

قانون مدنی ایـران بـدان    7فرانسه مانند ماده 

                                       
38 Prévisibilité 
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جـد ارزش  این اصل فـی نفسـه وا  . اشاره دارد

قانون اساسی نیست، ولی اعمال آن در مـورد  

. ضمانت اجراهاي کیفري بسـیار دقیـق اسـت   

در حقوق اداري این کشور نیـز، اصـل عطـف    

ن بارهـا توسـط شـوراي    ماسبق نشدن قوانی هب

کید قـرار گرفتـه و بـه صـورت     دولتی مورد تأ

  )24(.حقوق درآمده است کلییک اصل 

در شــوراي قــانون اساســی فرانســه نیــز 

اي  موارد گونـاگون بـه صـراحت یـا بـه گونـه      

در . ضمنی به این اصـل اشـاره داشـته اسـت    

شورا به اصل عـدم   1998دسامبر  18تصمیم 

در . ماسبق قوانین مالیاتی اشـاره دارد  هعطف ب

این تصمیم اشاره شده است که قانونگذار باید 

هـاي مالیـاتی، تـامین     میان مبارزه علیه تقلب

هاي مـالی   و تضمین حق نیازهاي مالی دولت

ــد  ــاد نمایـ ــوازن ایجـ  شـــهروندان نـــوعی تـ

(Favoreuu et Philip, 2001, p.936). 

بینیم که در نظام حقـوقی فرانسـه منـافع     می

عمومی به عنوان عـاملی محدودکننـده بـراي    

ماسبق نشدن قـوانین، بـه ویـژه     هاصل عطف ب

ــده     ــرح ش ــاتی، مط ــالی و مالی ــوق م در حق

ین اجراي این اصل در به طورکلی، ب )25(.است

معاهده اروپایی  7که در ماده (حقوق کیفري 

و حقـوق  ) کید شده اسـت وق بشر بر آن تأحق

مــدنی و مــالی تفــاوت اساســی وجــود دارد و 

شوراي قانون اساسی فرانسه نیز ایـن مهـم را   

ــرار داده اســت  ,Lepage, 1999) مــدنظر ق

p.939) . ایـــن عامـــل را تقریبـــاً در تمـــامی

تـوان دیـد و بـه طـور      وقی مـی هاي حقـ  نظام

اصولی وجود آن مانعی ندارد، ولی باید تـوازن  

بین این منافع و اصل مورد بحث لحاظ شـود  

  .که از نظر عملی امري بسیار دشوار است

مــاده  2در قـانون بنیــادین آلمـان، بنــد   

نخست،   در وهله. به این اصل اشاره دارد 103

قوانین مـاهوي کیفـري ثابـت بـوده و عطـف      

ولـی در قـوانین شـکلی    . شـوند  ماسبق نمی هب

به خصوص در مواردي  ،مربوط به امور کیفري

که به نفـع مـتهم باشـد، ایـن قاعـده جـاري       

  .نیست

ساساً بـه  در برخی از نظام هاي حقوقی ا

مسـتقیم نشـده و     اصل امنیت حقوقی اشـاره 

ماسبق قوانین جایگزین آن  هاصل عدم عطف ب

متحده آمریکا قوقی ایاالت نظام ح. شده است

بسیار جالب تـوجهی در ایـن خصـوص      نمونه

گونه ارجاعی به امنیت  در این نظام هیچ. است

ت حقـوقی در  حقوقی، اعتماد مشروع یـا ثبـا  

در . قضایی وجود نـدارد   قانون اساسی یا رویه

به صـراحت بـه    1ماده  3بند  9مقابل، بخش 

ـ  ماسـبق نشـدن قـوانین اشـاره      هاصل عطف ب

در عین حـال، ایـن اصـل در     )26(.نموده است

بسیاري از قوانین اساسی ایاالت تصریح شـده  

متحــده نیــز، در دیــوان عــالی ایــاالت . اســت
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کید نمود که اعمال ایـن  موضعی زودهنگام، تأ

 اصل فقط به قوانین کیفري اختصـاص نـدارد  

)Scoffoni, 1991, pp.149-150.(  

در نظام حقـوقی سـوییس، بـین عطـف     

یـا زیـان شـهروندان     دسـو ماسبق شدن به  هب

با ایـن حـال، طبـق تفسـیر     . تمایز وجود دارد

ماسـبق شـدن قـوانین،     هدیوان فدرال، عطف ب

در موارد استثنایی و به سود شهروندان،  حتی

ایـن  : باید واجد شرایطی باشد از جمله اینکـه 

عطف بماسبق شدن به صراحت در قانون ذکر 

ماسبق شدن محـدود   هشده باشد، این عطف ب

زمانی خاص باشـد و سـرانجام اینکـه      ورهبه د

این موضوع نباید در هیچ وضعیت حقوقی بـه  

ــود  ــی ش ــابرابري منته  ,Knapp, 1991) ن

p.263). 

 سرانجام در قـانون اساسـی فعلـی مصـر    

 66نیز در ماده ) میالدي 1971مصوب سال (

ي قوانین کیفـري   به اعمال این اصل در مقوله

ن اجازه داده به پارلما 187اشاره شده و ماده 

است کـه در صـورت کسـب اکثریـت مطلـق      

ــارج از   ــوانین را در خ ــس، ق ــدگان مجل نماین

ـ   مقوله  ماسـبق نماینـد   ههاي کیفري، عطـف ب

)Elassar, 1991, p.144.(  

هاي  با در نظر گرفتن دستاوردهاي نظام 

حقوقی در این زمینه، بایـد توجـه نمـود کـه     

ـ    ماسـبق نشـدن    هامروزه اعمال اصـل عطـف ب

هاي گوناگون حقوقی راه یافته  ین به حوزهقوان

تردید اعمال این اصل در قوانین مـالی و   و بی

اي  فارغ از قوانین کیفري که به گونـه  ،مالیاتی

سنتی در ایـن قلمـرو واجـد توجـه هسـتند،      

ــت   ــی اس ــت فراوان  ,Mathieu) داراي اهمی

1998-B, p.7).  

هاي نوین به منظـور   گیري از روش بهره 

ومی از یک سو و اعمال اصـل  حفظ منافع عم

مـــذکور جهـــت حفـــظ وضـــعیت حقـــوقی 

هاي گونـاگون   شهروندان از سوي دیگر، جنبه

  .نمایند اهمیت این اصل را آشکار می

هـا،   اصل احترام بـه حـق   -2-2-4

امروزه به  - امتیازها و اختیارهاي مکتسبه

رسد که یکی از عناصر مهم و کلیـدي   نظر می

هـا و   ام به حقاصل امنیت حقوقی، اصل احتر

امتیازهاي مکتسبه شهروندان باشـد و امـروزه   

هاي حقوقی در تحقق ایـن اصـل    بیشتر نظام

باید توجه داشـت کـه   . دارند تردیدي روا نمی

در ادبیات حقوقی کشورمان از ایـن اصـل بـه    

» حقـوق مثبتـه  «یا » حقوق مکتسبه«عنوان 

شود که منظور حقـوقی اسـت کـه بـه      یاد می

شـود   مـی شهروندان ایجاد  موجب قانون براي

رسـد کـه ایـن     بیشتر به نظر مـی   اما با مداقه

زیــرا تنهــا بخشــی از  ،عنــوان جــامع نیســت

کـارکرد ایــن اصــل یعنـی ایجــاد حــق بــراي   

به عبارت دیگـر،  . گیرد شهروندان را در بر می
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در نظــر حقوقــدانان کشــورمان هــر وضــعیت 

ه به موجب قانون بـراي شـهروندان   حقوقی ک

در معنـاي  » حـق «شود،  بیت میسیس و تثتأ

امـا بـه نظـر    . عام در نظر گرفتـه شـده اسـت   

بـراي افـراد   » حـق «رسد که قـانون تنهـا    می

و » امتیـاز قـانونی  «بلکه گـاه   ،کند ایجاد نمی

گیرد  براي شهروندان در نظر می» اختیار«گاه 

بـه  » حـق «که دو مـورد اخیـر نیـز در کنـار     

، بنـابراین . شـوند  موجب این اصل تضمین می

اعمال این اصـل    ائه شد دامنهبا تعریفی که ار

. با ادبیات صحیح حقوقی باید گسـترش یابـد  

فارغ از بحث نظري فوق، دو مبنا را براي ایـن  

تضمین و اعمال : توان شناسایی نمود اصل می

هـاي شـهروندي و حمایـت از     ها و آزادي حق

  39.حقوق ناشی از قراردادها

وانــد ت در نگرشــی کلــی، قانونگــذار نمــی

حقــوقی شــهروندان را کــه در  هــاي وضــعیت

هـاي   هاي و آزادي تضمین و اعمال حق  نتیجه

شهروندي آنان حاصـل شـده اسـت، محـدود     

به دیگر سخن، وضعیت حقوقی ناشـی  . نماید

ــق  ــال ح ــمین و اعم ــا و آزادي از تض ــاي  ه ه

هاي حقوقی تفاوت  شهروندي با سایر وضعیت

بـودن   این مهم نیز از اصل کلی محـدود . دارد

ــاي حـــق محـــدودیت ــا و آزادي هـ ــاي  هـ هـ

ــهروندي ــ 40ش ــینش ــرد ئت م ــع، . گی در واق

                                       
39 Protection des droits nés de contrats 
40 Limitation des limites des Droits et libertés 
fondamentaux 

هـا و   گذار جز در موارد ضروري کـه حـق  قانون

ثرتر اعمال شوند و یـا مـوارد   ؤها باید م آزادي

هـا بـا    ها و آزادي مربوط با همزیستی این حق

ــانون اساســی  ــافع (اصــول دیگــر ق ماننــد من

، آنهـا  )عمومی، آسایش عمومی و امنیت ملـی 

باید توجـه داشـت    البته. نماید نمیرا محدود 

هــاي  هــا و آزادي کــه تضــمین و اعمــال حــق

ی از این اصل که آن هـم  شهروندي تنها بخش

سیسی و مـورد حمایـت قـانون    هاي تأ»حق«

گونه که گفته شد،  همان. دگیر است، در بر می

هـــا و »امتیـــاز«اعمـــال اصـــل بـــه   دامنــه 

. یابـد  ري مـی هـاي قـانونی نیـز تسـ    »اختیار«

بنابراین، گاه امتیازهـا و اختیارهـاي ناشـی از    

اعمال و وقایع حقوقی نیـز مـورد شناسـایی و    

  .گیرند حمایت قانون قرار می

ــالمی    ــوري اس ــی جمه ــانون اساس در ق

به این اصـل اختصـاص    47و 46 ایران، اصول

را مالـک کسـب و   هر کس  46اصل . اند یافته

رتیـب  دانـد و بـدین ت   کار مشروع خویش مـی 

حقــوق ناشــی از کــار و کســب شــهروندان را 

نیـز   47اصـل  . دانـد  متعلق به خود آنـان مـی  

کـه از راه مشـروع باشـد،     مالکیت شخصـی را 

گرچه ایـن اصـل مربـوط بـه     . داند محترم می

هـاي فرعـی ناشـی از آن     حق مالکیت و حـق 

تـوان آن را   باشد، ولی با تفسیر موسع مـی  می

روندي نیـز  هـاي شـه   هـا و آزادي  به سایر حق

 ).142 ص ،1382ویژه، ( تسري داد
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اما اصل مورد بحث تنها بـه مـوارد فـوق    

هاي حقوقی ناشی  شود و وضعیت محدود نمی

از اعمـال حقــوقی را نیــز تضــمین و حمایــت  

در ایــن مفهـوم، تضـمین وضــعیت   . کنـد  مـی 

ــی از قرارداد  ــوقی ناش ــیار   حق ــال بس ــا مث ه

 گذار در ایـن مـورد، بـراي   قانون. مناسبی است

ــژه   ــاي وی ــرارداد اختیاره ــرفین ق اي را در  ط

بینی نموده است کـه بـا    چارچوب معین پیش

اعمال آنها از سوي طـرفین قـرارداد وضـعیت    

ا ایجـاد  حقوقی خـاص بـراي هـر یـک از آنهـ     

ــی ــود م ــابراین، قانون. ش ــات  بن ــه تبع ــذار ب گ

اختیارهاي قانونی طرفین قـرارداد نیـز توجـه    

جامعــه،  دارد و بــراي ثبــات قراردادهــا در   

ــراي   ــرارداد را ب وضــعیت حقــوقی ناشــی از ق

  . نماید طرفین تضمین و حمایت می

در کشور مـا، قـانون اساسـی جمهـوري     

اسالمی ایران براي این اصل جایگاه خاصی را 

بینـی ننمـوده اسـت و تنهـا      به صراحت پیش

قوانین عادي، به ویژه قـانون مـدنی در مـورد    

ما با توجه ا. قراردادها به این اصل اشاره دارند

قضایی تـا حـدي ایـن      به اصول حقوقی، رویه

در ایـن زمینـه بـه    . استرا جبران نموده  خأل

قضایی دیـوان عـدالت اداري قابـل      ویژه رویه

یکی از معیارهـایی کـه   . درس تامل به نظر می

قضایی هیئت عمومی دیـوان عـدالت     در رویه

اداري براي تمیـز قـوانین از مقـررات اجرایـی     

در . اسـت » حقـوق مکتسـبه  « ،شـود  دیده می

واقــع، دیــوان در آراي خــویش کــه نــاظر بــر 

هـاي قـواي مقننـه و     تفکیک حدود صالحیت

یـت  بـه صـورت تضـمین از امن    ،مجریه اسـت 

حقــوق   حقــوقی حقــوق شــهروندان از جنبــه

براي مثال، در . نماید حمایت میآنان   مکتسبه

ابطال دستورالعمل صـادره از  «رأي مربوط به 

ت هواپیمـایی جمهـوري اسـالمی    سوي شرک

ــران ــاریخ  » ای ــه ت ــه   25/9/1386ب ــوان ب دی

صراحت برخورداري از بلیت هواپیما بـه طـور   

یمـت آن را متکـی   رایگان و یا با تخفیف در ق

گذار و در نتیجه از حقـوق  به حکم خاص قانون

بنـابراین، حقـوق مکتسـبه    . داند مکتسبه نمی

و مقررات  آیند گذار پدید میقانون  ادهتنها از ار

هـایی ایجـاد    تواننـد چنـین حـق    اجرایی نمی

این معیار در مقایسه بـا معیارهـاي    )27(.کنند

  .رسد پیشین جامع و مانع به نظر می

قضـایی دیـوان عـدالت      رویـه   اما مطالعه

شود که هیئت  اداري آنجا بسیار چشمگیر می

کنـد   عمومی دیوان عـدالت اداري تـالش مـی   

، »قاعـده آمـره  «نـد  تلفیقی از معیارهـایی مان 

و » ایجــاد حــق و تکلیــف«، »قاعــده خــاص«

براي مثـال،  . به دست دهد» حقوق مکتسبه«

ابطـال بخشـنامه شـماره    «در راي مربوط بـه  

ــورخ  8344/5/32 ــاد  9/6/1381م ــدیر جه م

ــبزوار  ــتان س ــاورزي شهرس ــاریخ » کش ــه ت  ب
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 :دیوان چنین نظر داده اسـت کـه  24/3/1383

مبنی بر ایجاد  نظر به اینکه وضع قاعده آمره«

حق و تکلیف یا سلب حقوق مکتسبه قـانونی  

ــت     ــاص جه ــرایط خ ــین ش ــخاص و تعی اش

حقــوق مــذکور اختصــاص بــه  برخــورداري از

ذون از قبــل مقــنن أگــذار و بــا مــحکــم قانون

  .»...دارد

شوراي  در نظام حقوقی فرانسه نیز، رویه

ــوق    ــت حق ــی در تضــمین رعای ــانون اساس ق

. داشـته اسـت   هاي بسیار نشیبفرازو مکتسبه

ــمیم    ــورا در تص ــن ش ــه 4ای  )28(1989 ژویی

ــرا ــل   آزادي ق ــک اص ــوان ی ــه عن ردادي را ب

قــوانین جمهــوري  شــده بــه وســیله شــناخته

هـاي   پـس از اتخـاذ تصـمیم   . شناسایی نمـود 

 )29(1996دســامبر   3متضــاد، ســرانجام در   

شوراي قانون اساسی فرانسه آزادي قـراردادي  

ون اساسـی  را به خودي خود داراي ارزش قـان 

ندانست، ولی وجود آن را براي تضمین اصول 

دیگر که داراي ارزش قانون اساسـی هسـتند،   

  ).Mathieu, 1991, p.161( ضروري دانست

   فرجام

دانستیم که امروزه اصل امنیـت حقـوقی   

به یکی از مبانی دولت حقـوقی تبـدیل شـده    

اصـول    این اصل کـه خـود دربرگیرنـده   . است

اي را  آنهـا مجموعـه  دیگري اسـت بـه همـراه    

دهند که با اعمـال آنهـا مجموعـه     تشکیل می

روابط حقوقی شهروندان و نیز روابط آنـان بـا   

نهادهـاي حکـومتی ســامان یافتـه و از ثبــات    

ایـن ثبــات در  . شـود  بیشـتري برخـوردار مــی  

روابـــط حقـــوقی الجـــرم اعتمـــاد مشـــروع 

شهروندان را که شـامل اطمینـان بـه صـحت     

و ( نهادهاي مجري آنهـا  قوانین و نیز عملکرد 

باشـد، بـه    مـی ) س آنها نهادهاي قضاییأدر ر

دلیل است کـه  به همین . دنبال خواهد داشت

ی این اصـل  هاي حقوقی مدرن با شناسای نظام

آن، بـه عنـوان اصـلی      و بالتبع اصول متشکله

واجد ارزش قانون اساسی جایگاه واالیی بـدان  

ن جایگاهی که بـا در نظـر گـرفت   . اند بخشیده

هـا و   کـارکرد آن در حمایـت و تضـمین حـق    

 هـاي شـهروندي، بـی تردیـد، شایســته     يآزاد

  .اصل امنیت حقوقی است

با توجه به آنچه در ایـن مقـال ذکـر آن    

رفت، تـا زمـانی کـه ایـن اصـل و مبـانی آن       

بازشناسی نشود، اعمال آن میسر نخواهد بـود  

و امروزه نظام حقـوقی کشـور مـا بـه شـدت      

مبانی خویش، به ویـژه در   نیازمند ساماندهی

هــاي   هــا و آزادي حمایــت از حــق   زمینــه

به عالوه، دیدیم کـه اهمیـت   . شهروندي است

کاربردي این اصل به ویـژه در ارتبـاط آن بـا    

  . یابد اصل امنیت قضایی بیشتر نمود می

با عنایت به شناسایی صریح این اصـل و  

اساسـی   اصول فرعی مربوط بـه آن در قـانون  
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آوري اصـول   می ایـران، جمـع  جمهوري اسـال 

صـولی کـه در   فرعی مربوط بدین اصل و نیز ا

به عنـوان اصـول   ( اند قانون اساسی قید نشده

اي منسـجم و واحـد    ر مجموعهد) کلی حقوق

با توجه بـه مبـانی دینـی    . ناپذیر است اجتناب

نظام جمهوري اسـالمی ایـران و منـابع غنـی     

ــی و قواعــد مربــوط بــه اصــل، ارائــه       فقه

منــد در نظــم حقــوقی    اي نظــام مجموعــه

  .کشورمان دشوار نیست

  

 ها پانوشت

کیـد بـر ارتبـاط اصـل امنیـت      گرچه میزان ایـن تأ . 1

ظام حقوقی فرانسه کمتـر  حقوقی با دولت حقوقی در ن

 .خورد به چشم می

عـان داشـت کـه گـرایش بـه      با وجود ایـن بایـد اذ   .2

مند نمودن قواعد مربوط به اصل امنیـت حقـوقی    نظام

 .وق آلمان و حقوق اروپایی به وجود آمده استدر حق

در صورتی که در نظام حقوقی فرانسه اصـل عطـف    .3

  .ماسبق نشدن قوانین ماهیتی عینی دارد هب

ایجاد توازن بین منافع عمومی و یا جمعی در مورد  .4

  .روند بحث از این گونه شرایط به شمار می

: دارد یقانون اساسی اسپانیا مقـرر مـ   9ماده  3بند  .5

مراتب و انتشار  ، سلسلهمداريقانون اساسی اصل قانون«

نشـدن مقـررات مربـوط بـه       ماسبق هعطف ب هنجارها،

اجراهایی را که به سود حقوق فـردي نبـوده و    ضمانت

کند، امنیت حقوقی، مسئولیت قواي  آنها را محدود می

عمومی و منع هر گونه عمل خودسرانه از سوي آنها، را 

  ».تضمین می کند

قوق بشر و شهروند فرانسـه مقـرر   اعالمیه ح 2ماده  .6

هدف هر مشارکت سیاسی باید حفظ حقوق «: دارد می

ایـن حقـوق،   . باشـد  ناپـذیر انسـان مـی    طبیعی و زوال

ــتم    ــر س ــت در براب ــت و مقاوم ــت، امنی آزادي، مالکی

  .»هستند

: دارد قوق بشر و شهروند فرانسه مقرر میح 16ماده  .7

در آن حمایـت از حقـوق تضـمین     اي کـه  هر جامعه«

نشده و تفکیک مشخص قوا وجود نداشـته باشـد، بـه    

  .»هیچ وجه قانون اساسی ندارد

  :براي مطالعه بیشتر رجوع شود به. 8

Décision n° 93-332 DC – «La loi relative à 

la santé publique et à la protection sociale » 

  :براي مطالعه بیشتر رجوع شود به. 9

Décision n°94- 358 DC – «La loi 

d’orientation pour l’aménagement et le 

développement du territoire » 

  :براي مطالعه بیشتر رجوع شود به. 10

CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet 

  :براي مطالعه بیشتر رجوع شود به. 11

CE, 24 octobre 1997, Laubier 

لی هستند که به صورت اصول عمومی حقوق اصو .12

مدون وجود ندارند، ولـی قاضـی اداري ایـن اصـول را     

نهـا را توسـط مراجـع اداري    استنباط نموده و رعایت آ

ي أاین اصطالح براي نخسـتین بـار در ر  . داند الزم می

 Van Lang)به کار گرفته شـد   1945آرامو در سال 
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et Gondouin et Inserguet -Brisset, 1999, 

p.223).  

اصل تناسب از مهم ترین اصـول حقـوق عمـومی     .13

است که با گذشـت زمـان کـاربرد قضـایی آن بیشـتر      

شـود و شایسـته اسـت مراجـع قضـایی در       آشکار مـی 

دان و منـافع عمـومی آن را بـه    تعارض منافع شـهرون 

  .اي علمی به کار گیرند گونه

باید توجه داشت که تمامی متون قانونی از قانون  .14

قـوانین عـادي در مـواردي نیـاز بـه       اساسی گرفته تـا 

تفسیر دارند و این تفسیر، به صورت رسـمی، غالبـاً در   

مورد قانون اساسـی توسـط مرجـع صـیانت از قـانون      

گـذار انجـام   و در مورد قانون عادي توسط قانوناساسی 

پذیرد و قضات نیز در هر مـورد تفسـیر خـویش را     می

اساسی، باید نمایند، ولی قانون به ویژه قانون  اعمال می

اي تدوین شود که کمتر نیاز به تفسیر داشـته   به گونه

  .باشد

  :براي مطالعه بیشتر رجوع شود به. 15

Décision n° 87-226DC. 

  : به منبع زیر رجوع شودبراي مثال . 16

WACHSMANN (P.), «Sur la clarté de la 

loi », in Mélanges Paul Amselek, Bruxelles, 

Bruylant, 2005, pp. 810-811. 

ژوییه  18به تاریخ  447DC-2001تصمیم شماره  .17

2001.  

-2003تصـمیم شـماره    :ش.براي ایـن عبـارت، ر   .18

473DC  2003ژوئن  26به تاریخ.  

براي جلوگیري از این نوع پیچیدگی، در تصـمیم   .19

، 2005دسـامبر   29به تـاریخ   530DC-2005شماره 

بـراي   :ل نمـود شوراي قانون اساسـی اینگونـه اسـتدال   

اعالمیـه حقـوق    6ماده (تحقق برابري در مقابل قانون 

و حفظ حقوق شـهروندان  ) 1789بشر و شهروند سال 

، شـهروندان بایـد از مفــاد   )همـان اعالمیــه  16مـاده  (

این اطالع کافی از قوانین در واقع . قوانین مطلع باشند

در . سازد راه دسترسی به محاکم را براي آنها فراهم می

ن مقوله، پیچیدگی قوانین مانعی براي تحقـق امـور   ای

رود و مانع از این است تا شـهروندان   فوق به شمار می

 از مفاد قـوانین و حقـوق خـود آگـاهی الزم را بیابنـد     

(Mathieu et Verpeaux,2006,p.1950).   

  :براي مطالعه بیشتر به منبع زیر رجوع شود. 20

Tribunal administratif Strasbourg, 8 

décembre 1994, Entreprise Freymuth c. 

Ministre de l’environnement 

قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران     37اصل  .21

اصل، برائت است وهـیچ کـس از نظـر    «: دارد مقرر می

قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جـرم او در  

  .»دادگاه صالح ثابت شود

تاکنون بـه   فرانسه سفانه شوراي قانون اساسیمتأ. 22

اي  هـا بـه صـراحت اشـاره     اصل شخصی بودن مجازات

درست همانند اصل  ،این عدم توجه شورا. ننموده است

قضایی شوراي   امنیت حقوقی، نقصی برجسته در رویه

ترین مرجع ضامن  ، به عنوان عالیقانون اساسی فرانسه

 .رود حقوق و آزادي هاي عمومی به شمار می

هیچ کس را «: دارد میه مذکور مقرر میاعال 8ماده . 23

توان بر طبق قانونی کـه پـس از جـرم تصـویب و      نمی

  .»انتشار یافته است، مجازات نمود

 :براي مطالعه بیشتر رجوع شود به. 24
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CE, 28 février 1947, Ville de Lisieux 

گرچه شـوراي قـانون اساسـی در ایـن تصـمیم و      . 25

وضـوع اشـاره   هاي دیگـر بـه صـراحت بـدین م     تصمیم

  .ننموده است

اي دایـر   گونه الیحـه  هیچ«: دارد این ماده مقرر می .26

ن محاکمه و یا قانونی کـه عطـف   بر مجازات افراد بدو

  .»سبق گردد، نباید تصویب شودما به

آراي مربوط به : بهدر این زمینه همچنین بنگرید  .27

ابطال تصمیمات و بخشنامه وزارت آموزش و پرورش «

نامـه وزارتـین طـرف شـکایت و بـه رسـمیت        و تفاهم

سسه شـکوه پـارس و لغـو    ؤشناختن حقوق مکتسبه م

کلیــه اقــدامات طــرفین شــکایت در جهــت تعطیلــی  

به تاریخ » سسه مزبور و مراکز آموزشی متعلق به آنؤم

ــد «؛  21/11/1386 ــورخ  13ابطـــال بنـ مصـــوبه مـ

بـه تـاریخ   » شوراي صنعت استان همدان 22/3/1376

ــد «و  13/2/1383 دســتورالعمل شــماره  3ابطــال بن

  .بانک ملی ایران 2/10/1381مورخ  12141و  11432

 :براي مطالعه بیشتر رجوع شود به. 28

Décision n° 89- 254 DC, 4 Juillet 1989. 

  :براي مطالعه بیشتر رجوع شود به. 29

Décision n° 96-385 DC, 3 Décembre 1996. 
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