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جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در قانون اساسی ایران؛
برنامهریزی در راستای وظایف قوۀ قضائیه
علیرضا دبیرنیا



چکیده

وجود قوانین برنامۀ توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخورتوجهی در حوزههای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در نظام حقوقی
ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصو بات مجلس در جایگاه برتری نسبت به
ً
سایر قوانین قرار دارد .این فرض وقتی بیشتر قوت میگیرد که عمال در برخی از رویهها ،جایگاه برتری برای
قوانین برنامۀ توسعه در نظر گرفته شده است .در این وضعیت ،یک مسئلۀ حقوقی مطرح میشود :با وجود
ً
اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عمال سلسلهمراتب قوانین با یک
تغییر اساسی مواجه است .اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران
برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامۀ توسعه با سایر قوانی ن متفاوت است .در زمان تنظیم
قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه ،شایسته است به وظایف و صالحیتهای ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون
اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ بهنحوی که وظایفی که مستلزم قانونگذاری جدید نیست و در
ً
قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است ،مجددا در قوانین برنامه تکرار نشود .تدو ین قوانین برنامۀ
پنجسالۀ توسعه برای قوا بهعنوان امری ضروری و اجتنابناپذیر است؛ اما مهمترین وظایف قانونی قوا و
نهادهای حکومتی از نظر ترتی ب و اولو یت اجرایی ،نباید تحت تأثیر قوانین برنامۀ توسعه قرار گیرد؛ بهنحوی
ً
که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عمال از اولو یت اجرا خارج شود .بررسی عملکرد قوانی ن
برنامۀ پنجسالۀ توسعه در مورد قوۀ قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند
پشتیبانی از حقوق فردی ،اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.
واژگان کلیدی :قانون برنامه ،قانون اساسی ،پارلمان ،قضائیه ،نظام حقوقی

 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم
تاریخ دریافت - 1396/01/09 :تاریخ پذیرش1396/09/23 :

dabirnia.alireza@gmail.com
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مقدمه

درخصوص وظایف قوا در قانون اساسی و صالحیتهای عام مجلس شورای اسالمی در قانونگذاری و
ابتکارعمل مجلس در تعیین شکل و چهارچوب قوانین ،این مسئله قابلطرح است که آیا قالب قوانین برنامه،
ظرف مناسبی برای تحقق وظایف قوا ،نهادها ،سازمانها و… محسوب میشود؟ در صورت بروز مواردی
مانند «تحقق شرایط خاص و عدم امکان پیشبینی آن در قانون برنامه»« ،طوالنیبودن فرآیند اصالح و عدم
اختیار مجلس در اصالح قوانین برنامه» و «عدم تدوین آییننامههای اجرایی در بازه زمانی پنجساله» ممکن
است قوانین برنامه ،خود بهعنوان مانعی در راستای انجام وظایف قانونی دستگاهها تبدیل شود  .در این فرض
امکان وقوع نتایج زیر محتمل است :نخست ،با تعیین برنامههای اولو یتدار برای دستگاهها در یک دورۀ
ً
ً
پنجساله ،این امکان وجود دارد که صالحیتهای ذاتی دستگاهها عمال و قانونا محدود به موارد احصاءشده
در قوانین برنامۀ توسعه گردد؛ دوم ،ممکن است این ابهام مطرح شود که دستگاهها تکلیف صریحی در مورد
سایر وظایف ذاتی خود به دلیل عدم درج در قوانین برنامۀ توسعه ندارند؛ سوم ،به دلیل عدم امکان اجرای
توأمان تکالیف مندرج در قوانین برنامه با سایر وظایف ذاتی دستگاهها در طول یک دورۀ پنجساله ،ممکن
ِ
است این ابهام مطرح شود ک ه اجرای قوانین برنامه بر سایر تکالیف ذاتی قوا ترجیح دارد .با توجه به رو یۀ

موجود و پیشبینی جایگاهی خاص برای قوانین برنامه نسبت به سایر قوانین ،ممکن است بهطور
اجتنابناپذیری اجرای قوانین برنامه نسبت به سایر تکالیف در اولو یت قرار گیرد .تصو یب قوانین برنامۀ توسعه
ً
ممکن است با هدف تخصیص منابع مالی و اولو یت اجرای یک برنامه از سوی قانونگذار تلقی گردد و قطعا
این هدف را دنبال نمیکند که به توقف سایر وظایف ذاتی قوا و نهادها منتهی گردد؛ اما تخصیص بودجه و
تکلیف دستگاهها به اجرای برنامۀ توسعه ،سایر وظایف دستگاهها را بهطور اجتنابناپذیری در اولو یت بعدی
ً
قرار میدهد و اصوال بدون تخصیص بودجه ،امکان اجرای بخش قابلتوجهی از وظایف ذاتی دستگاهها
وجود ندارد.
از سوی دیگر در نظام حقوقی ایران هیچ سلسله مراتبی در مورد جایگاه قوانین عادی و برنامهای وجود
ندارد و چگونگی تبعیت قوانین مذکور از یکدیگر و روش احراز عدم مغایرت یا انطباق قوانین عادی با قوانین
برنامه از مسائل نظام حقوقی کشور است .با توجه به اینکه قوانین برنامه باید در طول یک برنامۀ پنجساله به
ً
مرحلۀ اجرا درآید ،بنابراین معلوم نیست با کدام معیار میتوان برخی از مصو بات مجلس را دقیقا در مغایرت
با قانون برنامهای دانست که قرار است در یک بازۀ پنج ساله محقق گردد؟ در این نوشتار ضمن بررسی کیفیت
اجرای قوانین برنامۀ توسعه در کشور و مسائل آن ،نحوۀ راهبری قوۀ قضائیه در چهارچوب قوانین برنامههای
توسعه مورد بررسی قرار میگیرد و به سؤالهای زیر پاسخ خواهیم داد:
 تعیین قانون برنامۀ توسعه بهعنوان یک قانون برتر در مقابل قوانین عادی ،از کدام پشتوانۀ قانونیبرخوردار است؟
 -راهبری دستگاهها در چهارچوب قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه با کدام مسائل حقوقی مواجه است؟
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 .1جایگاه قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه در قانون اساسی و تأثیر آن بر اختیارات قوۀ مجریه

در این بند ،مباحث قوانی ن برنامه با توجه به اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار میگیرد تا جایگاه آن
در قانون اساسی و نحوۀ تعامل آن با سایر منابع حقوقی معین شود.
در هر کشوری حقوق ،ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و
ً
همین مقام است که منبع حقوق نامیده میشود (کاتوزیان .)119 :1376 ،امروزه عموما این اصل مورد
پذیرش قرار گرفته است که قانون اساسی ،چهارچوب رسمی قوانین پایه است و فعالیت حکومت را تأسیس
و تنظیم میکند (الگلین .)155 :1386 ،در کشورهایی که بر اساس دموکراسی اداره میشوند ،قانون همان
محصول ارادۀ مجموع شهروندان است و در یک نظام پارلمانی که بهوسیلۀ نمایندگان ملت و برای این منظور
انتخاب شدهاند ،تصو یب میشود .بدیهی است همۀ قوانین دارای ارزشی برابر نیستند؛ لذا قوانین اساسی
ماهیتی و یژه دارند و در مرتبۀ باالی سلسلهمراتب قوانین حضور دارند که موضوع اساسی آنها تعیین نقش
قوای عمومی است (لوی برول .)70-72 :1384 ،بر همین اساس قوانین اساسی ،مانند هر قانون،
پاسخگوی نیازها و شرایط سیاسی و اجتماعی معینی است؛ لذا وقتی این نی ازها و شرایط تغییر یابد ،قوانین
باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و با نیازهای تازۀ جامعه تطبیق داده شود (طباطبائیمؤتمنی.)181 :1386 ،
همچنین اهمیت و یژۀ قانون اساسی در میان سایر قوانین بهخاطر ارتباطی است که این قانون با ساختار کلی
حقوقیسیاسی هر کشور دارد و احترام به آن برای استحکام رژیم سیاسی است (قاضی شریعتپناهی:1375 ،
.)43
طبق اصل  43قانون اساسی «تنظیم برنامۀ اقتصادی کشور» بهعنوان یکی از ضوابط تأمین استقالل
اقتصادی جامعه اعالم شده است .در اصول  126و  134قانون اساسی ،رئیسجمهور مسئولیت «امور برنامه
ً
و بودجه» و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و با همکاری وزرا« ،برنامه و خطمشی
دولت» را تعیین و قوانین را اجرا میکند .قانون اساسی به دنبال طرح یک روش خاص برنامهریزی نبوده است
تا دولت مکلف به ارائۀ الیحهای در قالب قانون برنامه شود .بنابراین تکلیف قوۀ مجریه به ارائۀ یک برنامه
میانمدت در قالب قوانین برنامۀ پنجساله از هیچیک از اصول قانون اساسی استنباط نمیشود و این روش
ً
صرفا الگو یی انتخابی است که بهصورت رو یه درآمده است .در قانون اساسی ،هیئت دولت مکلف است تا
ً
هدایت و کنترل قوۀ مجریه را بر عهده گیرد که قاعدتا مستلزم تفکر و برنامهریزی است .هیئت دولت میتواند
در بخش اجرایی و به تناسب شرایط و اوضاع و احوال کشور از برنامهریزیهای مختلف بهرهمند شود.
با توجه به اینکه رئیسجمهور مسئولی ت امور برنامه در بخش اجرایی کشور و نیز بودجۀ کل کشور را
ً
مستقیما برعهده دارد ،این مسئولیت ایجاب میکند تا اختیار رئیس جمهور و هیئت دولت در ارائۀ طرح و
برنامۀ مدنظر ،مفروض قلمداد شود؛ مگر در مواردی که در قوانین به چهارچوب خاصی تصریح شده باشد.
بنابراین در مواردی که نحوۀ اجرای صالحیتهای قوه مجریه به مقننه محول نشده باشد ،بهنظر میرسد ابتکار
عمل برنامهریزی باید در اختیار هیئت دولت قرار گیرد .بر همین اساس قوانین برنامۀ توسعه فاقد ماهیت و یژه
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در قانون اساسی است و در مواردی هم که عناوین برنامه و مانند آن قید شده است ،ماهیت ویژهای برای
برنامهریزی از سوی قانونگذار پیشبینی نشده است .برنامهریزی مدنظر در قانون اساسی بهصورت کلی
مطرح گردیده است و میتواند در قالب قوانین و مقررات و با چهارچوب مختلف تدوین و به مرحلۀ اجرا
درآید و از این جهت با سایر قوانین تفاوتی ندارد.
قدر متیقن این است که در هیچ یک از اصول قانون اساسی قید نشده است که هیئت دولت مکلف به
تنظیم لوایح برنامه باشد .در مورد تنظیم برنامه در قالب قوانین برنامۀ توسعۀ پنجساله نیز هیچ تکلیف قانونی
برای هیئت وزیران در نظر گرفته نشده است .بنابراین جایگاه خاصی در مورد قوانین برنامه ،اعم از توسعه و
موارد مشابه در قانون اساسی وجود ندارد .در فرضی که هیئت دولت مکلف به تنظیم قوانین برنامه برای برخی
از امور باشد ،تعیین جایگاهی و یژه برای قوانین برنامه ،با قانون اساسی مطابقت ندارد .مثال بارز این استدالل
در الیحۀ بودجۀ سالیانه کشور به چشم می خورد و با وجود تکلیف قانونی برای تنظیم بودجه در قالب قوانین
یکساله ،این دسته از قوانین ،از جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین برخوردار نیستند .از اصول ،44 ،13 ،4
 167 ،163 ،156 ،138 ،125 ،110 ،105 ،98 ،91 ،85 ،77 ،73 ،72 ،66و  177قانون اساسی نیز
ً
استنباط میشود که قانونگذار اساسی منحصرا در راستای تبیین عناو ین و قالبهای خاصی از مجموعه
ً
قوانین و مقررات گام برداشته است که منحصرا در عناو ین زیر محصور است:
«قوانین و مقررات»« ،مقررات محلی»« ،قوانین اسالم»« ،موازین اسالمی»« ،آییننامۀ داخلی»« ،قانون
اساسی»« ،اصول و احکام مذهب»« ،تفسیر قوانین عادی»« ،عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،قراردادها و
موافقتنامههای بینالمللی»« ،اساسنامه ،مصو بات دولت و قوانین و مقررات عمومی»« ،احکام اسالم»،
«تفسیر قانون اساسی»« ،تصمیمات شوراها»« ،سیاستهای کلی نظام»« ،پیمانهای مربوط به اتحادیههای
بینالمللی»« ،آییننامۀ اجرایی قوانین ،تصو یبنامه ،آییننامه  ،بخشنامه»« ،حدود و مقررات مدون جزائی
اسالم»« ،موازین فقهی»« ،منابع معتبر اسالمی و فتاوی معتبر»« ،آییننامههای دولتی»« ،مصو بات شورای
عالی امنیت ملی» و «مصو بات شورای بازنگری قانون اساسی» .بنابراین عناوین مندرج در قانون اساسی از
مواردی است که جزء منابع حقوقی احصاء گردیده و در اصول متعددی از آن نام برده شده است.
نکتۀ حائز اهمیت این است که قالبی تحت عنوان «قوانین برنامه» در هیچیک از اصول قانون اساسی و
ً
بهتبع آن در سلسلهمراتب منابع حقوقی مشاهده نمیشود .قدر متیقن این است که قوانین برنامه صرفا میتواند
تحت عنوان قانون عادی تلقی شود و هیچ برتری بر سایر قوانین عادی نخواهد داشت .تقسیمبندی قوانین و
انتخاب عنوان «قانون برنامه» برای برخی از مصو بات قوۀ مقننه نمیتواند شأن ویژهای را برای قوانین توسعه
به ارمغان آورد.
با توجه به اصل  126قانون اساسی ،رئیسجمهور اختیار دارد تا امور برنامه و بودجه کشور را راهبری
کند .با استنباط از این اصل ،رئیسجمهور میتواند در چهارچوب اصول قانون اساسی و سایر قوانین و
مقررات ،برنامههای الزم را تدو ین کند .بدیهی است چنانچه مطابق قانون اساسی یا سایر قوانین ،ترتیبی در
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مورد برنامهریزی تعیین شده باشد ،رئیسجمهور مکلف بهتبعیت از آن روش خواهد بود .بنابراین تنظیم قانون
برنامه در قالب برنامههای سنواتی ،یکی از راهکارهای برنامهریزی کشور توسط رئیسجمهور است.
 .2اختیارات پارلمان در پذیرش یا رد الیحۀ قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه

قوۀ مقننه از نقشی تعیینکننده در تصو یب ،تغییر و اصالح لوایح پیشنهادی دولت از جمله الیحۀ قانون
برنامه برخوردار است؛ زیرا ارادۀ مردم که با وضع قانون و با پیریزی استراتژی سیاسی و خطمشی کشوری
همراه است ،از پارلمان ظهور میکند و نیازمند تصحیح و تغییر بهوسیلۀ نهاد دیگری نیست (قاضی
شریعتپناهی)402 :1383 ،؛ اما به نظر میرسد اختیارات قوۀ مقننه در قانونگذاری تحت تأثیر جایگاه
ً
ویژۀ قوانین برنامۀ توسعه قرار دارد؛ بهنحوی که تطبیق مصو بات مجلس با قانون برنامۀ توسعه عمال به تعیین
جایگاه برتر قوانین برنامه نسبت به قوانین عادی منتهی میگردد .مطابق اصل  58قانون اساسیِ ،اعمال قوۀ

مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است و به نظر میرسد اختیار قوۀ مقننه در پذیرش ،رد و اصالح الیحۀ

قانون برنامۀ توسعه ،ذاتی و مطلق است و پارلمان تکلیفی ندارد تا تحت قالب و الگوی خاصی به قانونگذاری
بپردازد .بنابراین قوۀ مقننه از صالحیت الزم جهت پذیرش ،رد و اصالح چهارچوب شکلی و محتوایی قوانین
برنامه برخوردار است و هیچ تکلیف خاصی در تبعیت از یک روش خاص برای قوۀ مقننه پیشبینی نشده
است.
حوزۀ اختیارات قوۀ مقننه و نحوۀ تعامل آن با قانون برنامه در سه وضعی ت متفاوت (پذیرش یا رد)،
(اصالح ،تغییر و حذف) و (تدو ین قوانین معارض با قانون برنامه) میتواند مورد کنکاش قرار گیرد .با توجه
به اینکه در هیچ یک از اصول قانون اساسی در مورد قوانین برنامه ،تعریفی صورت نگرفته است و مجلس نیز
واجد چنان صالحیتی است که قادر است لوایح دولت را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت از تصو یب آن
عدول نماید .بنابراین پارلمان تکلیفی در پذیرش لوایح دولت ندارد و به همین جهت ،تعیین چهارچوب برنامه
و الزام مجلس بهتبعیت از آن ،منتفی است .به عبارت بهتر ،تکلیف مجلس در مورد پذیرش الیحۀ دولت
محدود به الیحۀ بودجۀ سالیانه است و این تکلیف نیز مستند به اصل  52قانون اساسی است.
همچنین در اصل  59قانون اساسی تأ کید شده است که در مسائل بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی ،ممکن است ِاعمال قوۀ مقننه از راه همهپرسی و مراجعۀ مستقیم به آرای مردم صورت
گیرد .بنابراین اختیار مجلس به انتخاب شیوههای مختلف قانونگذاری مورد تصریح قرار گرفته است و در

مواردی که نص صریحی وجود ندارد ،مجلس مرجع تصمیمگیری در مورد چگونگی تعیین چهارچوب قوانین
است .عبارتپردازی در این اصل بهنحوی است که اختیار مجلس در تصو یب قوانین مهم اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی را مورد تصریح قرار داده است و اثری از لزوم تبعیت از الگو یی خاص مشاهده نمیشود.
از اصول مندرج در فصول پنجم و ششم قانون اساسی نیز استنباط میشود که مجلس از اختیار الزم در عدم
پذیرش قانون برنامه در شکل فعلی آن برخوردار است .بر همین اساس پس از تصو یب و پذیرش چهارچوب
الیحۀ برنامۀ توسعه توسط مجلس و انتشار و ابالغ قانون برنامه ،این حق و امکان برای مجلس وجود خواهد
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داشت که نسبت به اصالح و تغییر برخی از اصول آن اقدام کرده یا در مواردی بهمنظور حذف برخی از مواد
آن قانونگذاری کند .بدیهی است قوۀ مقننه غیر از محدودیتهای مندرج در قانون اساسی ،از ابتکار عمل
الزم در قانونگذاری برخوردار است و این موضوع با صالحیت ذاتی قوۀ مقننه در قانون اساسی منطبق است.
جایگاه قوۀ مقننه در ساختار قانون اساسی ایجاب میکند تا مجلس قادر به وضع قوانینی معارض با
قوانین برنامه هم باشد .تصو یب قوانین معارض با قانون برنامه به این معنا است که ابتدا تعیین و تشخیص
برنامهایبودن قوانین در حیطۀ اختیار مجلس است .بنابراین با تدو ین قانون بعدی ،مجلس به حیات قانون
قبلی خاتمه میدهد و این تصمیمگیری از ابتداییترین اختیارات ذاتی قوۀ مقننه محسوب میشود .اصول
قانون اساسی و اصول مندرج در فصول پنجم و ششم ،این اصل را مورد تصریح قرار میدهد که مجلس
شورای اسالمی بهطور ذاتی حق تجدیدنظر ،اعم از جزئی و کلی در قوانین مصوب خود را دارد و از هیچیک
از اصول قانون اساسی استنباط نمیشود که مجلس شورای اسالمی مکلف به رعایت مواردی غیر از معیارهای
مندرج در اصل چهارم قانون اساسی در وضع قوانین باشد .بنابراین اختیار مجلس شورای اسالمی در هر
گونه تغییر ،اصالح یا حذف قوانین برنامه ،از صالحیتهای ذاتی مجلس محسوب میشود.
 .3امکانسنجی نظارت بر قوانین عادی با معیارهای قانون اساسی ،احکام اسالم و قوانین برنامه

درخصوص نظارت بر تطبیق قوانین با قانون اساسی و احکام اسالمی ،دو اصل ضروری باید مورد توجه
قرار گیرد؛ ابتدا مطابق قانون اساسی و نظر حضرت امام خمینی(ره) قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسالم به
خداوند متعال اختصاص یافته است و شارع مقدس اسالم ،یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق
قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت (شعبانی )27 :1384 ،و
در مرحلۀ بعد برای نظارت بر نحوۀ اجرای قانون اساسی عالوه بر مصونیت شغلی و استقالل عمل دستگاه
نظارتی ،الزم است ناظر قانون اساسی از حیثیت ،احترام و اعتبار زیادی در جامعه بهرهمند باشد و در غیر این
صورت هر زمان ممکن است اختالف نظر میان جایگاه ناظر و مجلس مقننه به بحران نظام سیاسی منتهی
شود (طباطباییمؤتمنی.)166 :1382 ،
مطابق اصول  94 ،91 ،85 ،72 ،4و  96قانون اساسی کلیۀ قوانین و مقررات باید بر اساس موازین
اسالمی باشد و تشخیص آن به عهدۀ فقهای شورای نگهبان است .همچنین مجلس شورای اسالمی نمیتواند
قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد .مصو بات
دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد .بر همین اساس
مصو بات مجلس شورای اسالمی نمیتواند با اصول قانون اساسی و احکام اسالمی مغایرت داشته باشد و
تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است .قدر متیقن این است که مجلس شورای اسالمی مجاز است با هر
ً
شکل و محتوا قانونگذاری کند و صرفا باید به تطبی ق مصو بات خود با قانون اساسی و احکام اسالمی پایبند
باشد و هیچ تعهد و تکلیف دیگری از اصول قانون اساسی برای محدودکردن اختیارات قوۀ مقننه پیشبینی
نشده است .از سایر اصول قانون اساسی مندرج در فصل ششم نیز احراز میشود که مرجع تشخیص
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ً
چگونگی و کیفیت وضع قوانین کشور صرفا در اختیار قوۀ مقننه است .مجلس شورای اسالمی نمیتواند
ارزش برخی از مصو بات خود را فراتر از سایر قوانین اعالم کند؛ حتی اگر عناو ینی تحت عنوان «قوانین
برنامه» برای آن تعیین کند .در سلسلهمراتب منابع حقوقی نیز ،قانون اساسی بهعنوان رأس این منابع تعیین
شده است و پس از آن ،قوانین و آییننامه بهترتیب در سلسلهمراتب پایینتری قرار گرفته است .قانون برنامه
تنها میتواند در قالب یک قانون عادی مصوب مجلس شورای اسالمی تنظیم و ِاعمال شود و پذیرش شأنی
ً
بیش از آن ،با اصول قانون اساسی سازگاری ندارد و اصوال قالب دیگری غیر از «قانون عادی» برای آن متصور
نیست.
با توجه به موارد مطرحشده ،از یک سو هیچ نشانهای مبنی بر شناسایی جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در
سلسله مراتبی باالتر از قوانین عادی در قانون اساسی وجود ندارد .بنابراین قوانین برنامه از نظر ماهیت و
ً
سلسلهمراتب همانند قوانین عادی است و ظاهرا نمیتوان قوانین مجلس را با معیاری بیش از قانون اساسی و
شرع مقدس تطبیق داد .بدیهی است اختیار تعیین اولو یت اجرا برای برخی از مصو بات ،مانند قوانین برنامه
ً
در مقایسه با قوانین دیگر ،منحصرا در صالحیت مجلس شورای اسالمی است و این موضوع برای مجلس
میتواند تحت عنوان سیاست گذاری در تدوین قوانین تعبیر شود .بدیهی است مقام صالحیتدار در تدوین
قوانین ،همان مقام صالح در تغییر یا اصالح قوانین است و بر همین مبنا این امکان وجود ندارد تا بخشی از
صالحیتهای وضع قوانین از مجلس سلب شود.
.4سیاستهای کلی نظام و قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه

در تعیین چگونگی سیاستهای کلی نظام ،سخنی از برنامهریزی در قانون اساسی به میان نیامده است
ً
و قوانین برنامه از شقوق سیاستهای کلی نظام محسوب نمیشود و اصوال بین این دو مفهوم ،تفاوت ماهوی
وجود دارد ضمن اینکه با عناو ین بعدی یعنی بندهای هفتم و هشتم اصل یکصد و دهم نیز ارتباطی ندارد .با
توجه به اینکه قانون برنامه میتواند ابزار قابلتوجهی برای اجرای سیاستهای کلی نظام به شمار آید ،شاید
بتوان از این نظر ارتباط میان آن دو را توجیه کرد .با وجود عدم معرفی مفهوم سیاستهای کلی نظام در قانون
اساسی ،به نظر میرسد ناسازگاریهای دیگری نیز با سایر اصول قانون اساسی ایجاد شده است .بدین ترتیب،
سیاستهای کلی نظام تحت هیچیک از طبقهبندی قوانین و مقررات تعریف نشده است و قانون اساسی،
وضعیت و مفاهیمی را مطرح ساخته است که تعریف شفافی از جایگاه و نحوۀ تعامل آنها با سایر منابع
حقوقی به عمل نیامده است (زارعی.)331 :1383 ،
یکی از مراجع سیاستگذاری درخصوص سیاستهای کالن اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام است که با ترسیم سیاستهای کلی نظام در فرآیند برنامههای توسعه تأثیر بهسزایی
دارد .از سال  1377تا  1386مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به تصو یب موارد متعددی از سیاستهای
کلی نظام کرده است که میتوان به تصو یب «سیاستهای کلی نظام در بخشهای اقتصادی ،انرژی ،معدن،
حمل و نقل ،مسکن ،ارتباطات ،سرمایهگذاری ،اصل  ،44کشاورزی ،صنعت و بند ج اصل  »44اشاره کرد.
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مقام رهبری مطابق رو یههای موجود ،رهنمودهای کلی خود را در قالب چند بند ارائه میکند تا مطابق آن،
قوانین برنامۀ توسعه تنظیم شود .به نظر میرسد این رهنمودهای کلی از جنس همان سیاستهای کلی نظام
باشد که دولت و مجلس از نظر سیاسی و حقوقی ملتزم به رعایت آن میباشند .صرفنظر از اینکه تا به حال
تعریف حقوقی از جایگاه رهنمودهای کلی قوانین برنامه به عمل نیامده است اما از نظر التزام سیاسیحقوقی،
قوای حکومتی مکلفند تا معیارهای مورد نظر رهبری را در تنظیم قوانین ،از جمله قوانین برنامۀ توسعه ،مورد
توجه قرار دهند.
در فرضی که دولت ی ا مجلس از ارائۀ قوانین برنامۀ پنجساله عدول کنند ،به نظر میرسد مقام رهبری
مطابق اختیارات مندرج در اصل  110قانون اساسی ،به ارائۀ سیاستهای کلی نظام اکتفا خواهند کرد؛ اما
ضرورت دارد سیاستهای مدنظر رهبری در کلیۀ قوانین بهعنوان یک التزام سیاسیحقوقی مورد توجه قرار
گیرد .بنابراین دولت و مجلس در هر قالبی که به تنظیم قانون برنامۀ توسعه بپردازند ،اعم از اینکه قالب دیگری
غیر از قانون برنامه اختیار کنند یا از ارائۀ برنامۀ مدون صرفنظر نمایند ،ضرورت دارد از سیاستهای کلی
نظام و رهنمودهای رهبری مطابق اصل یکصد و دهم قانون اساسی تبعیت کنند .برنامهریزی در چهارچوب
سیاستهای کلی نظام بهعنوان یک تکلیف قانونی محسوب میشود؛ اما تکلیفی جهت برنامهریزی در قالب
قانون برنامۀ توسعه در قانون اساسی پیشبینی نشده است بلکه ارائۀ قانون برنامه توسط دولت به یک رویه و
سنت در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است .بر همین اساس به نظر میرسد اصالح یا حذف برخی از مواد
قوانین برنامه نمیتواند تأثیر قابلتوجهی بر روند اجرای سیاستهای کلی نظام داشته باشد .به عبارت دیگر،
هر نوع تغییر ،حذف یا اصالحی موجب انحراف در مسیر سیاستهای کلی نظام محسوب نمیشود بلکه
اصالح قوانین برنامه نباید به گونهای صورت گیرد که از چهارچوب سیاست های کلی نظام خارج شود .با
توجه به اینکه معیار روشنی جهت اندازهگیری میزان یا مصادیق انحراف از سیاستهای کلی نظام پیشبینی
نشده است ،ضرورت دارد اصول و چهارچوب قانون اساسی بهعنوان معیار درنظر گرفته شود .بر همین اساس،
سیاستهای کلی نباید موجب ایجاد محدودیت در صالحیتهای ذاتی قوای مجریه و مقننه گردد .صرفنظر
از اینکه از نظر جایگاه قانونی ،سیاستهای کلی نظام را نمیتوان در کنار قوانین برنامۀ توسعه قرار داد ،این
ابهام وجود دارد که با کدام معیار و به استناد کدام یک از اصول قانون اساسی ،امکان شناسایی قوانین معارض
با قوانین برنامه یا سیاست های کلی نظام وجود دارد .قدر متیقن این است که به استناد قوانینی مانند قانون
برنامه و بودجه و آییننامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی ،قانون برنامۀ پنجساله در جایگاه متفاوتی نسبت به
سایر قوانین قرار دارد؛ اما این جایگاه دارای ابهام بوده و در قانون اساسی از آن ذکری به میان نیامده است .با
توجه به اینکه بررسی مستندات قوانین برنامۀ توسعه ،موضوع این مقاله را تشکیل نمیدهد بنابراین از پرداختن
به این موضوع اجتناب میشود.
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 .5کیفیت اجرای قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه

ً
ً
تعدادی از برنامهها و مواد قوانین برنامۀ پنجساله به دلیل اجرانشدن در زمان برنامه ،مجددا و عینا در

برنامۀ بعدی تکرار میشود و هیچ آثار و مسئولیتی برای دولت نداشته است .گاهی یک طرح و برنامه در دو
قانون پنجساله مورد تصو یب قرار گرفته است؛ اما در طول دو برنامه ،یعنی مدت ده سال به مرحلۀ اجرا
درنیامده است که میتوان برای مثال به مادۀ  43قانون برنامۀ سوم توسعه در مورد طرح جامع رسیدگی به
ً
ایثارگران اشاره کرد .این برنامه در طول قانون برنامۀ سوم توسعه اجرا نشد و عینا در قانون برنامۀ چهارم توسعه
ً
و در مادۀ  99مورد تصو یب قرار گرفت و تا پایان برنامۀ پنجسالۀ چهارم نیز متوقف شد؛ زیرا ظاهرا ضمانت
اجرای مؤثری برای اجرای آن وجود نداشت .ایراد عدم وجود ضمانت اجرای مؤثر قوانین ،محدود به قوانین
برنامه نیست بلکه در سایر قوانین نیز وجود دارد؛ لذا برنامهایبودن قوانین هم نمیتواند موجب تضمین اجرای
آن گردد .بنابراین از این نظر نیز با سایر قوانین اختالفی ندارد بلکه قوانین برنامه در عمل نتوانسته است ویژگی
خاصی را از خود به نمایش درآورد .با توجه به اینکه تعدادی از برنامههای مصوب در طول دورۀ قانون برنامۀ
ً
پنجساله به مرحله اجرا درنمیآیند ،عمال نظارت بر اجرای آنها نیز منتفی خواهد بود و مقام ناظر ناگزیر
است نظارت شکلی و غیرمؤثر خود را ِاعمال کند .مصو بات مربوط به بخش حقوقی و قضایی همانند سایر

بخشها در قوانین برنامۀ توسعه ،با مسائل و مشکالتی مواجه هستند .نکته درخور توجه در این نوشتار این

است که برخی از پژوهشهای انجام شده درخصوص چگونگی اجرای قوانین برنامههای توسعه مورد بررسی
قرار میگیرد تا با توصیف ،تحلیل و نقد آن بتوان از تکرار برخی از مسائل در برنامههای آینده جلوگیری کرد.
ً
بنابراین هر گونه تحلیل و نقد در حوزۀ قوانین برنامۀ توسعه ،مطلقا بهمنزلۀ انکار یا ناکارآمدی قوانین برنامۀ
توسعه تلقی نمیشود بلکه تنظیم قانون برنامۀ توسعه از نظر مؤلف یک اصل ضروری است.
یکی از مسائل مهم برنامههای توسعه ،فقدان منابع مالی کافی برای اجرای برنامهها است .تجربه
برنامههای توسعۀ پنجساله در ایران نشان میدهد که تأمین مالی برنامهها در زمان اجرا به درستی انجام
نمیشود و برخی از منابع موجود نیز بهخو بی صرف اجرای برنامههای مصوب نمیشود .بنابراین ضرورت
دارد تا نسبت به تعیین اولو یتها در اجرای برنامههای توسعه توجه شود تا بهجای تخصیص منابع مالی ناکافی
به تمامی حوزهها ،منابع به ترتیب اولو یت تخصیص داده شوند (عطار .)27 :1395 ،تجربۀ چندینسالۀ
کشور در برنامهریزی توسعه مؤ ید این است که مواد احکام برنامهها در مرحلۀ اجرا با مشکالت فراوان مواجه
شده و در بسیاری از موارد با شکست روبهرو میشوند (شبکۀ تحلیلگران تکنولوژی ایران)13 :1388 ،
بهنحوی که از یک سو بسیاری از موادی که در برنامۀ چهارم توسعه آمده است ،جزء اختیارات دولت بوده و
نیازی به تصو یب مجلس ندارد .از سوی دیگر عدم اجرای قوانین برنامه در طول دوران ،خود بهحدی است
ً
که حدود شصت حکم از برنامۀ سوم عینا در برنامۀ چهارم توسعه تنفیذ شده است .باز هم بهطور مثال میتوان
ادعا کرد که در مجموع مواد قانونی برنامۀ چهارم توسعه ،تنظیم  112سند بر عهدۀ قوای مجریه و قضائیه قرار
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ً
داده شده است که تهیه آنها مقدور نبوده و به همین دلیل بسیاری از اسناد مطلقا مورد توجه قرار نگرفته است
(شبکۀ تحلیلگران تکنولوژی ایران.)27-29 :1388 ،
بررسیهای بهعملآمده مؤ ید این است که برنامههای توسعه به دلیل فقدان وجود نظام برنامهریزی
مطل وب ،هماهنگ و بهینه و عدم ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامهریزی ،سیاستگذاری و بودجهریزی،
ً
صرفا مجموعه ای از احکام کلی ،اهدافی آرمانی و وجود موضوعات متنوع است و به عدم موفقیت در بسیاری
از اهداف برنامههای توسعه منتهی شده است (پوستفروش تهرانی و ورمزیار .)32 :1389 ،از سوی دیگر
دولتهای منتخب در شروع کار با این مسئلۀ جدی روبهرو هستند که با برنامههای میانمدتی که در دولت
قبلی به تصو یب رسیده است ،چگونه برخورد کنند و تجربۀ دولتها نشان میدهد که به یکی از این دو گزینه
عمل میکنند« :عدم اصالح قانون برنامه توسعه اما کنارگذاشتن ضمنی آن» یا «اصالح برنامه در راستای
تطابق با تغییر شرایط» (عزیزخانی و دیگران .)15 :1392 ،همچنین این ابهام جدی وجود دارد که نظام
برنامهریزی بر اساس قوانین برنامۀ توسعه ،اثربخشی چندانی در اهداف مندرج در قانون اساسی نداشته است.
ضمن اینکه بسیاری از مواد قانونی برنامههای توسعه ،فاقد متولی مشخص هستند یا شاخص خاصی برای
ارزیابی عملکرد و پاسخگو یی صریح از طرف دولت ندارند (تهرانی.)38 :1393 ،
بهطور نمونه ،برنامۀ اول توسعه در بخش قوۀ قضائیه ،حاوی برنامۀ جامعی نبوده و اهداف کیفی مرتبط با
قوۀ قضائیه را تأمین نکرده است؛ ضمن اینکه توجه به امور کمی در این برنامه نمیتواند بهنحو مطلوب به
توسعۀ امنیت قضایی در جامعه منجر شود (مرکز پژوهشهای مجلس .)13 :1373 ،یکی از دالیل عدم
موفقیت برنامههای اول و دوم توسعه ،فقدان رابطههای علت و معلولی میان خواستهها و مسیرهای برگز یده
است (مرکز پژوهشهای مجلس.)1 :1378 ،
برنامۀ پنجم توسعه دارای ساختاری ناقصتر از برنامههای دوم ،سوم و چهارم توسعه است؛ بهطور مثال
عدم ارائۀ دیدگاه برنامۀ پنجم نسبت به توسعۀ ملی ،نامشخصبودن انسجام درونی مستندات بهخصوص رابطۀ
آنها با اسناد باالدستی و عدم ارائۀ سیاستهای استراتژ یک ،از نارساییهای مستندات برنامۀ پنجم توسعه به
نظر میرسد (عزیزخانی و دیگران.)26 :1391 ،
بر همین اساس به نظر میرسد برخی از مواد برنامههای توسعه بهنحوی تدو ین شدهاند که گو یا بهدنبال
بیان مجدد وظایف سازمانها و دستگاهها هستند؛ در حالی که بسیاری از مواد ،تکرار وظایف ذاتی دستگاها
بوده و نیازی به تصو یب قانون مجدد ندارد .در مواردی نیز مفاد برنامه با قوانین موجود و شرح وظایف
دستگاهها در تعارض است و برای حل این مسئله قانونگذار ناگز یر میشود در انتهای متن قوانین توسعه با
افزودن بندی مانند «کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرای برنامۀ توسعه ملغی اثر میباشد»
تعارضهای قانونی را مرتفع سازد (شبکۀ تحلیلگران تکنولوژی ایران.)19 :1388 ،
حجم وسیع احکام برنامه عالوه بر ِاشغال غیربهینه توان کارشناسی کشور ،در عمل نیز ممکن است به
ً
مانعی برای توسعه تبدیل شود؛ زیرا احکام برنامه که غالبا از قابلیت تفسیر مختلف برخوردار است موجب
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میگردد تا ضمن بهتحلیلرفتن تمرکز نیروهای اجرایی بهواسطۀ پیچیدهشدن فرآیند گزارشگیری از
ً
دستگاههای اجرایی ،حوزۀ نظارتی نیز دچار صدمه شود .بر همین اساس برنامههای جامع توسعه عمال
میتواند مانعی برای بروز انعطاف و خالقیت متولیان در حل مشکالت توسعهنیافتگی ایجاد کند و موجب
کاهش بازدهی برنامه گردد (مرکز پژوهشهای مجلس.)3 :1393 ،
حال این سؤال مطرح میشود که چرا با فراهمبودن شرایط توسعه و سابقۀ طوالنی در امر برنامهریزی و
ً
صرف منابع ملی در تدو ین قوانین برنامههای توسعه ،معموال با مسئلهای تحت عنوان عدم اجرای کامل
برنامهها یا اثربخشنبودن تعدادی از مواد برنامههای توسعه مواجه بودهایم؟ بسیاری از مواد قانونی برنامههای
توسعه فاقد متولی معین هستند یا معیار مشخصی برای ارزیابی عملکرد دستگاهها و پاسخگو یی آنها وجود
ندارد .در این میان نکتۀ قابلتوجه این است که بسیاری از سیاستهای کلی برنامههای توسعه از نظر زمانی
در قالب مواد و احکام قوانین برنامه ،قابلیت اجرا ندارند (تهرانی 3 :1393 ،و .)38
با توجه به اینکه مهمترین مباحث مربوط به قوانین برنامۀ توسعه از ماهیت اقتصادی برخوردار است یا
بهنحوی با حوزۀ اقتصادی مرتبط میگردد ،در همین راستا چند نمونه از مسائل قوانین برنامۀ توسعه سایر
کشورها بهعنوان مثال ذکر میگردد؛ بهطور مثال برنامهریزی در کشور چین تنها به تعیین راهبردها،
رهنمودهای کلی و هدفهای ارشادی محدود شده است .تا سال  1970ماهیت برنامهها دستوری بوده و با
گذشت زمان به سمت ارشادیشدن گرایش یافته است و از اواسط سال  1990ارشادیتر شده است (صفرزاده
و تهرانی .)1 :1391 ،کشور هندوستان نیز تجربۀ جالبی در تدو ین قوانین برنامه دارد؛ بهنحوی که در
چهارچوب شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه بر برنامههای
توسعه اثر برجستهای دارد؛ بهطوری که میتوان گفت برنامههای توسعه در هندوستان حتی در ابعاد فیز یکی
و مالی نیز دارای رنگ اجتماعی هستند .در هندوستان فضایی وجود دارد که اجازه و امکان مشارکت و نظارت
ً
نهادهای مردمی را در سطوح مختلف برای مردم فراهم میکند و نقش شهروندان در این موضوع کامال
تعیینکننده است (عظیمی و ورمزیار .)32-33 :1391 ،نمونۀ دیگر کشور مالزی است :این کشور برای
رسیدن به رشد پایدار و توسعۀ سریع از تجربیات ارزندهای برخوردار است؛ بهنحوی که ابتدا بنیادها بهدرستی
طراحی شدهاند و بر مبنای آن برنامهریزی و طراحی برای تدو ین سیاستهای توسعه ،ادارۀ اقتصادی مطلوب،
افزایش سرمایهگذاری خصوصی و توسعۀ منابع انسانی صورت گرفته است؛ زیرا بنیادها بهدرستی طراحی
شدهاند (شعبانی .)30 :1388 ،مخرج مشترک برنامهنو یسی توسعه در کشورهایی که در پنجدهه اخیر توسعه
یافتهاند ،مانند ژاپن ،کره جنو بی ،هند و چین ،جملگی مؤ ید آن است که برنامههای توسعه در این کشورها
ً
عمدتا از ویژگی کمی برخوردار است و درنتیجه قابل ارزیابی خواهد بود .بر همین اساس در این کشورها
برنامههای توسعه با اهداف کمی ،معین و همراه با جداول مورد نظر تنظیم می شوند تا امکان نظارت پارلمان
و نهادهای نظارتی نیز فراهم شود و به این سؤال مهم پاسخ داده میشود که برنامههای توسعه تا چه میزان و با
چه کیفیتی به مرحلۀ اجرا درآمده است؟ (عطار)26 :1395 ،

 /دورۀ  / 83شمارۀ  / 106تابستان 1398

80

 .6قوۀ قضائیه در برنامههای پنجسالۀ توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

تجربۀ تاریخی نشان داده است که دادگاهها بهطور خاص و قوۀ قضائیه بهطور عام میتوانند قویترین و
کارآمدترین نهاد برای حفظ و تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان باشند که بهعنوان مأمن آنان خواهد بود.
مهمترین و کارآمدترین ابزار قانونی برای اجرای مقررات پشتیبان آزادیهای شهروندان ،نظام قضایی یک
جامعۀ سیاسی است (راسخ .)297 :1381 ،قانون اساسی ایران این اختیار و ابتکار عمل را به قوۀ قضائیه
اعطا کرده است تا با نیازسنجی و برنامهریزی در حوزۀ قضایی خود ،لوایح مورد نیاز را جهت تصو یب از
طریق قوۀ مجریه بهمنظور سیر مراحل تصو یب به قوۀ مقننه تقدیم کند .این ابتکار عمل در حد خود قابلتوجه
ً
به نظر میرسد و معموال به جهت تخصصیبودن موضوع ،کمتر مورد اصالح و تغییر قوۀ مقننه قرار میگیرد.
بنابراین قوۀ قضائیه با استفاده از اختیارات قانونی مدنظر میتواند بر فرآیند تصمیمگیری و برنامهریزی در حوزۀ
قضایی تأثیرگذار باشد .بررسی پنج دوره از قوانین برنامه در حوزۀ قوۀ قضائیه میتواند این موضوع را مورد
کنکاش قرار دهد که برنامههای تعیینشده در چه سطحی از وظایف قوۀ قضائیه قرار دارد و آیا میتوان وظایف
بنیادینی را از قانون اساسی استخراج کرد که در قوانین برنامه مغفول واقع شده است؟
در قانون برنامۀ اول توسعه مصوب  1368/11/11مجلس شورای اسالمی ،در تبصرههای  6و  17به برخی
از صالحیتهای قوۀ قضائیه مانند «تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای
مشروع فردی و اجتماعی» و «پیشگیری از وقوع جرائم و انجام مراقبت بعد از خروج زندانیان از زندان و
خانوادههای آنان» پرداخته است .در قانون برنامۀ دوم توسعه مصوب  1373مجلس شورای اسالمی نیز به
مواردی مانند «حاکمیت قانون و حفظ امنیت همهجانبۀ آحاد مردم و ترو یج فرهنگ احترام به قانون ،نظم
اجتماعی و وجدان کاری»« ،توسعۀ امنیت قضایی » و «بهبود روشهای فنی مقابله با مجرمین و کشف
جرائم» توجه شده است .در قانون برنامۀ سوم توسعه مصوب  1378مجلس شورای اسالمی در مواد ،187
 190 ،189 ،188و  191به مواردی مانند «تأسیس شوراهای حل اختالف و رسیدگی به اموری که فاقد ماهیت
قضایی هستند» و «اصالح وضعیت زندانها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصالح و تربیت زندانیان در
بازگشت آنان به زندگی سالم» تأ کید شده است.
در مواد  133 ،132 ،131 ،130 ،97 ،96و  134قانون برنامۀ چهارم توسعه مصوب  1383مجلس
شورای اسالمی نیز به اموری مانند «بهبود وضعیت زندانها و زندانیان» و « ِابقاء و تمدید جایگاه شوراهای

حل اختالف» توجه شده است .همچنین در مواد  211و  212قانون برنامۀ پنجم توسعه مصوب  1389مجلس

شورای اسالمی به مسائلی از قبیل کاهش عناو ین مجرمانه و دعاوی ،استانداردسازی ضمانت اجراهای
کیفری ،ایجاد پلیس قضایی و جایگزینکردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر اشاره شده است.
 .7ضرورت برنامهریزی در راستای اهداف و وظایف قوۀ قضائیه

با توجه به اهداف و وظایف قوۀ قضائیه در قانون اساسی ،ضرورت دارد مجلس شورای اسالمی بهعنوان
قانونگذار ،قوانین مورد نیاز قوۀ قضائیه را تدو ین و به تصو یب برساند .بنابراین در اصل برنامهریزی برای ادارۀ
ِ
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قوۀ قضائیه از سوی مجلس شورای اسالمی تردیدی وجود ندارد بلکه یک امر بدیهی است؛ اما مسئلۀ مدنظر
این است که قوانین برنامۀ توسعه در حوزۀ قضایی که در پنج دورۀ گذشته به مرحلۀ تدو ین و اجرا درآمده
است ،تا چه میزان با صالحیتها و تکالیف مندرج در قانون اساسی تناسب دارد؟ آیا تکالیف مندرج در
قوانین برنامۀ توسعه از طریق صالحیتهای تصریحشده در قانون اساسی ،قوانین و مقررات موجود یا وضع
قوانین عادی ،قابل تحقق است؟
ظاهر در این است که از نظر قوۀ مقننه ،تکالیف دستگاه قضایی در پیشگیری از جرائم ،چندان به مرحلۀ
اجرا درنیامده است و به همین دلیل قانونگذار در قانون بنیادین دیگری ،یعنی برنامۀ پنجم توسعه ،آن را مورد
تأ کید قرار داده است (نیازپور)218 :1391 ،؛ اما این نظر هنوز مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته است و
به همین دلیل نمیتواند بهعنوان یک معیار در نظر گرفته شود .از سوی دیگر بخش کثیری از برنامههای موجود
ً
ً
در قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه معموال در برنامههای بعدی عینا تکرار شده است و اگر عناو ین برنامههای
مذکور در طول بیست سال تدو ین و اجرای آن مورد تأمل قرار گیرد ،اشکاالت اساسی در حوزههای کمی و
ً
کیفی برنامهریزی هو یدا خواهد شد .موارد احصاءشده در قالب قوانین برنامه عمدتا در اصول قانون اساسی،
قوانین موضوعه و شرح وظایف قوۀ قضائیه مورد تصریح قرار گرفته است و بر تکرار آن در قالب قوانین برنامه،
اثر قابلتوجهی مترتب نیست؛ ضمن اینکه انتخاب عنوان «برنامه» بر بخش کثیری از موارد احصاءشده در
ً
قوانین برنامۀ بیستساله ،جای تأمل دارد .تعدادی از مصادیق قوانین برنامه در مورد قوۀ قضائیه صرفا در
چهارچوب شرح وظایف عادی و مستمر جای میگیرد و با مفهوم برنامه سازگاری ندارد .بخش دیگر قوانین
برنامه در ارتباط با حوزۀ تشکیالتی قوۀ قضائیه است که حداکثر با وضع قوانین عادی نیز قابل انجام و پیگیری
ً
است .همچنین قسمت دیگری از قوانین برنامه اصوال جزء اهداف و وظایف ذاتی قوۀ قضائیه است و حتی
بدون درج آن در قوانین برنامه نیز الزماالجرا است .اگر قوۀ قضائیه در یک برنامۀ پنجساله موفق به اجرای
ً
قانون
برنامهای نبوده ،الزم است به بررسی علل آن پرداخته شود و به این سؤال پاسخ داده شود که آیا اصوال ِ
برنامه ظرف مناسبی برای اجرا و راهبرد تمامی اهداف قوۀ قضائیه است؟ همچنین الزم است علت عدم اجرای
برنامه یا علل عدم حصول نتیجۀ مطلوب از اجرای قوانین برنامه مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تا با
نیازسنجیها و انطباق آن با واقعیتها و ضرورتهای اجتماعی ،طرحی مناسب با شرایط اجتماعی و حقوقی
کشور تدو ین شود.
بخشی از برنامههای مندرج در قوانین پنجسالۀ توسعه تحت عنوان «پرورش روحیۀ احترام به قانون و
نظمپذیری»« ،حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت» و «کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی» قید شده است
و ارتباطی به یک قوۀ خاص ندارد بلکه برای تمامی قوا و دستگاهها الزماالجرا است .اجرای تکالیف مذکور
مستلزم فرهنگسازی ،تأمین رفاه اجتماعی و حمایت صحیح از اقشار نیازمند است که نمیتواند بهعنوان
مسئولیت خاص یک قوه تلقی شود .یکی از مهمترین وظایف قوۀ قضائیه در قانون اساسی «احیای حقوق
عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است که کمتر مورد توجه برنامهریزان قرار گرفته است و در این

 /دورۀ  / 83شمارۀ  / 106تابستان 1398

82

خصوص این قوه میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد که با ضمانت اجراهای مؤثر قانونی نیز همراه است.
بدیهی است احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع به مفهوم نظارت قوۀ قضائیه بر تحقق
ً
تمامی حقوق ملت است که در بخشهای مختلف قانون اساسی به آن تصر یح شده است و لزوما نیازی به
تنظیم قانون برنامه در قالب پیشنهادی دولت ندارد.
قدر متیقن این است که بخش قابلتوجهی از قوانین برنامۀ توسعۀ پنجسالۀ مرتبط با قوۀ قضائیه به مرحلۀ
اجرا درآمده است و آثار مثبتی هم داشته است؛ اما موضوع این مقاله ،آسیبشناسی درخصوص مسائل و
موانعی است که میتواند در کیفیت برنامهریزی مؤثر باشد .این مقاله درصدد آن است که بخشی از مسائل
مربوط به موانع و ایرادهای اجرایی قوانین برنامۀ توسعه را مورد بررسی قرار دهد تا مقنن و قوۀ قضائیه در
برنامههای آتی خود بهدنبال اصالح و ارتقاء برنامهها باشد .بنابراین بررسی انتقادی در این مقاله نسبت به
ً
مسائل و موانع اجرای قوانین برنامۀ توسعه مطلقا به منزله رد آنها تلقی نمیگردد.
بدیهی است تصو یب قوانین برنامۀ توسعۀ مرتبط با حوزۀ قضایی توسط مجلس شورای اسالمی از
صالحیتهای ذاتی مجلس است .بنابراین اقدام مجلس در وضع قوانین برنامۀ توسعه هیچ مغایرتی با
استقالل قوۀ قضائیه ندارد بلکه ضرورت دارد نظر قوۀ قضائیه به این نکته جلب شود که میتوان بسیاری از
وظایف و اهداف تصریحشده در قانون اساسی و سایر قوانین را بدون نیاز به طرح در قوانین برنامۀ توسعه ،به
مرحلۀ اجرا درآورد.
 .8ظرفیتهای قانون اساسی در حوزۀ صالحیتهای قوۀ قضائیه

با توجه به مباحث مطرحشده ،به بررسی تأثیر قوانین برنامههای توسعه در عملکرد نظام قضایی کشور
میپردازیم .از یک سو یکی از ویژگیهای قوۀ مقننه نسبت به قوۀ قضائیه ،رسیدگی به شکایاتی است که مردم
از این قوه به مجلس میکنند .این شکایت میتواند در حوزههای مختل ف از جمله عدم اجرای قوانین برنامه
توسط قوۀ قضائیه باشد .در این فرض مجلس حق دارد از قوۀ قضائیه پاسخ کافی بخواهد و پس از رسیدگی،
نتیجه را اعالم کند؛ اما نظر نهایی مجلس از ضمانت اجرای الزم برخوردار نیست و بیشتر جنبۀ اخالقی و
سیاسی دارد (هاشمی .)11 :1380 ،در کنار نظارت مجلس بر نحوۀ اجرای قوانین برنامۀ توسعه ،افکار
عمومی و رسانهها نیز میتوانند در فرآیند نظارت بر اجرای قوانین برنامه مشارکت کنند .از سوی دیگر مطابق
اصل هشتم قانون اساسی ،امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای همگانی و متقابل میان مردم و دولت است
و این اصل میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای نظارتی مردم بر دولت و از جمله بر نحوۀ اجرای قوانین برنامۀ
توسعه مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
قوۀ قضائیه با توجه به مندرجات اصل  158قانون اساسی موظف است تا نسبت به تهیۀ لوایح قضایی
اقدام کند .مطابق نظر تفسیری شمارۀ  79/21/1065مورخ  1379/7/30شورای نگهبان ،هیئت دولت
ً
نمیتواند مستقال الیحۀ قضایی تنظیم کرده و آن را به مجلس شورای اسالمی جهت تصو یب نهایی ارسال
کند .بنابراین لوایح قضایی که توسط قوۀ قضائیه تهیه و به دولت ارسال میشود ،باید به مجلس ارسال شود و
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هر گونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوۀ قضائیه مجاز است.
نکته شایان توجه این است که محدودکردن قوۀ قضائیه به ارائۀ لوایح محدود قضایی برای تنظیم نظام حقوقی
و قضایی کشور در قالب یک برنامۀ توسعۀ پنجساله نمیتواند برای ادارۀ یک قوه مناسب و کافی باشد.
رو یههای موجود و همچنین شکلگیری سنت برنامهریزی در قالب قوانین برنامۀ توسعۀ پنجساله موجب شده
است تا قوۀ قضائیه در چهارچوب یک برنامۀ مصوب به فعالیت خود ادامه دهد .با توجه به تغییر شرایط
اجتماعی و تحوالت جهانی ،هیچیک از برنامههای میانمدت یا بلندمدت نمیتوانند به تنهایی پاسخگوی
نیازمندیهای قوۀ قضائیه در عرصۀ حقوقی و قضایی باشد .بنابراین الزم است این قوه از بیشترین ابتکار و
ظرفیت در حوزۀ برنامهریزی قضایی برخوردار باشد و به ارائۀ یک الیحۀ قضایی اکتفا نکند .مطابق اصول
 156تا  174قانون اساسی ،قوۀ قضائیه میتواند صرفنظر از چهارچوب قوانین برنامۀ توسعه ،به برنامهریزی
در درون قوه بپردازد« .احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع»« ،نظارت بر حسن اجرای
قوانین»« ،کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین»« ،پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین»،
«استخدام قضات عادل و شایسته»« ،رسیدگی به تظلمات و شکایات»« ،ایجاد وحدت رو یۀ قضائی»،
«مستدل و مستندبودن احکام دادگاهها»« ،خودداری از اجرای تصو یبنامههای مخالف با قوانین»،
«رسیدگی به شکایات مردم از مأمورین ،واحدها و آییننامههای دولتی» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین
در دستگاههای اداری» از وظایف اصلی قوۀ قضائیه است .قوۀ قضائیه از این صالحیت برخوردار است که
نسبت به وظایف مندرج در قانون اساسی ،برنامهریزی کند و با توجه به سیاستهای کالن قوۀ قضائیه در
قانون اساسی ،بسیاری از این وظایف با تدو ین قوانین عادی و در مواردی با تنظیم دستورالعمل نیز قابل تحقق
است.
مطابق اصل  174قانون اساسی ،سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه تشکیل شده است
و شورای نگهبان در نظریۀ شمارۀ  4209مورخ  1360/11/5درخصوص حدود و نحوۀ نظارت قوۀ قضائیه
تصریح کرده است؛ قوۀ قضائیه میتواند در موارد تخلف از اجرای قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و
مقامات مسئول موظفاند به اخطار قوۀ قضائیه توجه نمایند و در صورت عدم توجه ،از قانون اساسی تخلف
کردهاند .موضوع عدم اجرای قوانین در اصل  174بهصورت روشن بیان نشده است؛ اما شورای نگهبان در
نظریۀ تفسیری خود از این اصل و اصل  156تصریح کرده است« :بر حسب بند  3اصل  156قوۀ قضائیه
نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد؛ بنابراین میتواند در موارد تخلف از اجرای قوانین به مقامات
مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارهای قوۀ قضائیه که به موجب اصل 174قانون اساسی
انجام میشود توجه نمایند و در صورت عدم توجه ،از قانون اساسی تخلف نمودهاند».
بنابراین صرفنظر از اینکه اصول  156و  174قانون اساسی به موضوع نظارت سازمان بازرسی کل کشور
بر حسن اجرای قوانین مربوط میشود ،با نظر تفسیری شورای نگهبان ،قوۀ قضائیه قادر است تا بر موضوع
عدم اجرای قوانین نیز نظارت کند؛ زیرا نظر تفسیری شورای نگهبان از ارزشی همانند اصول قانون اساسی
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برخوردار است .بر همین اساس قوۀ قضائیه میتواند بیشترین بهره را از این تفسیر قانونی کسب کند؛ اما ظاهر
در این است که تا به حال ،شیوههای اجرایی آن مورد بررسی قرار نگرفته است .با توجه به اینکه اکثر قوانین
برنامۀ توسعه بهنحوی تدو ین شده است که برای اجرا به تنظیم آییننامۀ اجرایی یا تهیۀ سند راهبردی توسط
ً
دولت نیاز دارد و بدون تنظیم و تصو یب فرآیندهای اجرایی توسط هیئت وزیران ،اصوال قوانین برنامه قابلی ت
اجرایی را کسب نمیکنند؛ بنابراین بخشی از قوانین برنامۀ توسعه بهواسطۀ عدم تنظیم آییننامه توسط دولت،
متوقف میگردد .این دسته از قوانین برنامه ،به سختی ممکن است مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور
ً
قرار گیرد یا حداقل با شبهۀ تجو یز نظارت روبهرو است .بنابراین عمال بخشی از قوانین برنامۀ توسعه به دلیل
عدم تنظیم آییننامۀ اجرایی ،قابلیت اجرایی را کسب نمیکنند.
نتیجه

تجربۀ اجرای قوانین برنامههای پنجسالۀ توسعۀ کشور ،مؤ ید این است که قوانین برنامۀ توسعه نمیتواند
ظرف کامل ،دقیق و مناسبی برای پیشبرد تمامی برنامههای کشور از جمله قوۀ قضائیه باشد .ابهام در تعریف
قوانین برنامه و عدم شفافیت در نحوۀ تعامل آن با سایر سیاستها و قوانین ،مشکل را دو چندان کرده است.
از یک سو الزم است تنظیم قوانین برنامۀ توسعه برای قوا و دستگاهها با توجه به مهمترین وظایف آنان در قانون
اساسی صورت گیرد .از سوی دیگر این ضرورت وجود دارد تا قوانین برنامۀ توسعه نیز همانند قوانین عادی
مادون ق انون اساسی تلقی گردند .بر همین اساس و به دالیلی از قبیل «اولو یتبندی برخی
در ردیف قوانین
ِ
از وظایف قوۀ قضائیه در قوانین برنامۀ توسعه»« ،امک ِان غفلت از تحقق سایر وظایف مندرج در قانون

اساسی»« ،وجود ظرفیت های مختلف در چهارچوب وظایف مندرج در قانون اساسی ،قوانین و مقررات

موجود و صالحیتهای ذاتی قوۀ قضائیه»« ،عدم ضرورت راهبری قوۀ قضائیه در قالب قوانین برنامۀ توسعه
در مواردی که در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات ،تکالیف صریحی برای قوۀ قضائیه پیشبینی شده
است»« ،پیچیدگی فرآیند اصالح یا حذف قوانین برنامه در موارد ضروری»« ،ایجاد محدودیت در ابتکار
عمل قوۀ قضائیه»« ،غیرقابلپیشبینیبودن تمامی تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و… در قوانین برنامۀ توسعه»،
«تردید در محدودبودن پاسخگو یی دستگاهها به تکالیف مندرج در قوانین برنامۀ توسعه»« ،اجرای تکالیف
ً
مندرج در قوانین برنامۀ توسعه عمال از اهمیت بیشتری نسبت به سایر وظایف دستگاهها تلقی میگردد»،
توأمان وظایف مندرج در قوانین برنامۀ توسعه و سایر صالحیتهای ذاتی دستگاهها در
«عدم امکان اجرای
ِ
ً
طول یک برنامۀ پنجساله» و «تقلیل احتمالی وظایف دستگاهها به چهارچوب قوانین برنامه» عمال در مواردی
به عدم اجرای برخی از صالحیتهای قانونی دستگاهها منتهی میشود  .بنابراین مجلس ضمن اینکه مکلف
ً
نیست لزوما از قالب قوانین برنامۀ توسعه برای سیاستگذاری تقنینی استفاده کند ،تعیین قانون برنامۀ توسعه
بهعنوان یک سند برتر ،با اصول قانون اساسی هماهنگ به نظر نمیرسد و نمیتوان آن را در ردیفی فراتر از
قانون عادی قرار داد.
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با تأ کید بر وجود نقاط مثبت در تدو ین و اجرای قوانین برنامه توسعه ،همچنان این ابهام وجود دارد که
تعیین وظایف دستگاهها در چهارچوب قوانین برنامۀ توسعه ،سایر صالحیتهای ذاتی دستگاهها را در درجۀ
بعدی قرار دهد؛ در صورتی که قانون اساسی چنین ترتیبی را تجو یز نکرده است .بنابراین برنامهریزی در
چهارچوب قوانین برنامۀ توسعه نباید بهنحوی تنظیم شود که سایر وظایف دستگاهها را در اولو یتهای بعدی
قرار دهد.
برای نمونه اجرای بخش عمدهای از مندرجات قانون اساسی در مورد حقوق ملت و تضمین و تأمین
ً
حاکمیت قانون که از اهداف و وظایف قوۀ قضائیه است ،لزوما نمیتواند و نباید در چهارچوب قانون برنامۀ
ً
توسعه محقق گردد .تأمین حقوق و آزادیهای مردم و حفاظت از آنها در برابر هر گونه تجاوز لزوما نیازمند
تنظیم قانون برنامۀ توسعه نیست بلکه در مواردی ،تعیین اولو یت برای وظایف ذاتی قوۀ قضائیه ممکن است
به غفلت از سایر وظایف قانونی دستگاه مربوطه منتهی شود و این موضوعی است که در زمان تدو ین قوانین
برنامۀ توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.
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