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 چکیده

نوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم  ترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق مهم 
آفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای  درک نظام حقوقی و قضایی و نقش   ۀ الزم ،  همچون سیاست ،  مشابه 

های متعدد  اشخاص با تخصص ،  قضایی   گذاری سیاست از جمله  ،  گذاری سیاست   فرایند ست. در  حقوقی ا 
متفاوتی همچون حقوق  اجتماعی ،  عمومی   گذاری سیاست ،  قضا ،  و  شناسی حضور  زبان ،  اقتصاد ،  علوم 

بندی قانون کدام است؟ ویژگی  چیست؟ نقش حقوق در صورت  گذاری قانون ماهیت ،  ت دارند. اما در نهای 
یک امر    ۀ مثاب حاکمیت دولت به   قضایی چیست؟   گذاری سیاست قضاییه در    ۀ خاص لوایح قضایی و نقش قو 

،  حکمرانی مطلوب   ۀ شود. الزم از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال می ،  ناپذیر واحد و تقسیم 
  منظور به قضاییه( در انجام وظایف محوله   ۀ له قو نظام حکومتی )از جم   ۀ مند مجموع عامل نظام ی و ت همکار 

و   اهداف  قو یت مأمور تحقق  نیز گرچه توسط  تقنینی(  قانون )سیاست  مقننه تصویب    ۀ های دولت است. 
کارکرد  ، عبارتی وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. به   فرایند در ،  شود می 

  ۀ صالح قضایی و اجرایی در چرخ به عملکرد صحیح نهادهای ذی منوط  ،  مطلوب قانون مصوب مجلس 
  فرایند قضاییه در    ۀ این است که نقش قو ،  پردازیم است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن می   گذاری سیاست 
لیلی و با استفاده از منابع  ح ت و    رو با روش توصیفی نوشتار پیش   . در امور قضایی چیست   گذاری سیاست 

،  های پژوهش حاضر یافته   بر اساس های فوق دارد.  یی به پرسش گو پاسخ ی و اینترنتی سعی در  ا ه ن ا کتابخ 
حقوق هم نقش  ،  گذاری قضایی مشی خط   فرایند یک عمل سیاسی است؛ در  ،  در درجۀ نخست   گذاری قانون 

مذکور )از شناسایی    فرایند نیز در مراحل مختلف    ه ی ی قوۀ قضا کننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش  تقویت 
. حل اصالحی( حائز اهمیت است راه   ئۀ مشکل تا ارزیابی و ارا 
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۲ 

 مقدمه

  مقننه صالحیت وضع قواعد و هنجارهای حقوقی را بر   ۀقو،  در یک نظام مبتنی بر تفکیک قوا
د از نقشارد. فعهده  تفسیر حقوقی صورت   ارغ  از رهگذر  نوعًا  قانون که  ِاعمال  قضات در جریان 

گیری سایر قوا نیز حائز اهمیت است. قوای مجریه و  تصمیم  فراینددر    یهئقوۀ قضانقش  ،  پذیرد می 
امکانات  ،  دارای ابزارها،  نینی در قالب قانون را ندارندهای تققضاییه گرچه صالحیت وضع سیاست

،  شودهایی که منتهی به وضع قانون میتعیین سیاست  فرایندرا در    هاآنهایی هستند که نقش  و ظرفیت
 دهد.  مهم جلوه می

آیا    اینکه  ند ازاعبارت ،  ستها آنیی به  گوپاسخکه این نوشتار درصدد    بسیار مهمی   هایی پرسش 
  . ضایی کدام استوایح قبندی لنقش حقوق در صورت   .صرفًا یک امر حقوقی است،  گذاریقانون

قضانقش   خط  .چیست  گذاریسیاست  فراینددر    یهئقوۀ  و  حقوق  نقش  به  ابتدا  در  آن  مشی  در 
میشکل اشاره  قانون  ماهیت  گیری  سپس  رابط  گذاریقانونکنیم.  با    ۀ و  ابعاد    گذاریسیاستآن  و 

  فرایند در    یهئقضاۀ  قوبه واکاوی نقش  ،  و در انتها   را بررسی کردهبندی لوایح قضایی  حقوقی صورت 
 . پردازیممی گذاریسیاست

 شناسیمفهوم . ۱

است. معیار اصلی برای    قوۀ مقننه  ۀنمایندگان مردم در پارلمان و کارویژ  ۀمحصول اراد،  قانون
کردن مراحل و تشریفات  )پارلمان( و طیتصویب متن پیشنهادی در مرجع صالح  ،  شناسایی قانون

،  پناهی شریعتل قانون اساسی( است )قاضیربوط )از جمله اصوهنجارهای حقوقی م  بر اساسالزم  
نوعًا تعیین قواعد رفتار بر مبنای تشخیص مصالح و مفاسد در یک    گذاریقانون (.  180-181:  1384

این    مصالح و مفاسد و تعیین قواعد برگذاری نیز تشخیص  مشیامر یا موضوع اجتماعی است. خط
اجتماعی و سیاسی و...  ،  نیت اقتصادیعقالنی است. عقال  یک مبنای علمی و  اساس  اساس و بر

 1های حاکم بر جامعه است.ها )الگوهای نظری مسّلط( و ارزشپارادیم   تأثیرالبته تحت    گذارقانون
، در درجۀ نخست  گذاریقانون ،  نقش دارد اقدامات حقوقی نیز  ،  بندی متن قانونگرچه در صورت 

:  1390،  اساسًا حقوقی نیست )فلورز  گذارقانون  ۀ(. حرف 65:  1390،  یک عمل سیاسی است )توری
الزم 59 تشریفات  طی  از  پس  که  متنی  می،  (.  اطالق  آن  بر  »قانون«  همان  ،  شودعنوان  بر  مبتنی 

 
آورد می   اخالقی را به وجود،  در هر قوم،  وضع جغرافیایی و اقتصادی و تعلیمات مذهبی،  . عادات و رسوم اجتماعی1

 (.425: 1385، گیرند )کاتوزیاندر ایجاد قواعد حقوقی از آن الهام می گذار و دادرسانکه قانون 
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به تصویب ،  رورسیدن به اهداف پیش   است که واضعان آن برای  1هاییاندیشیها و مصلحتمشی خط
البته   2سیاستی به عالم حقوق توصیف شده است. ای ورود آرای  به مجرایی بر  گذاریقانوناند.  رسانده

توصیف سیاست،  این  منظر  و  از  است  می ،  اندانحقوق مداران  دیگری  دریچۀ  از  را  نگرند: قانون 
 انون اساسی. مبتنی بر ق فرایندهماهنگی با نظام حقوقی و رعایت  

ی فنی و غیرحقوقی  اهجنبه  در خصوص کمتر صالحیت اظهارنظر تخصصی    ان نوعاً دانحقوق
دارند را  مقررات  و  قوانین  مثالاکثریت  برای  اجرای ،  ؛  قانون  نظیر  قوانینی  پیرامون  فنی  اظهارنظر 

موضوع در صالحیت تخصصی اقتصاددانان   لحاظبه،  ( قانون اساسی 44های کلی اصل )سیاست
در ارتباط  ،  جزا مالی و  ،  اداری،  ان. همچنین بسیاری از مسائل حقوق اساسیدانحقوقاست و نه  

 3.. است. .شناسی و کیفرشناسی و جرم ، اقتصاد، مدیریت، ماهوی مستقیم با علوم سیاست
خط یا  میسیاست  را  بهمشی  که  دانست  تصمیماتی  از  دسته  آن  عمومًا  توان  هدفمند  صورت 

. برخی (Tolonen, 1991: 272ت )سیاسی و اجتماعی جامعه اس،  درصدد بهبود وضعیت اقتصادی
صالح در کشور مراجع ذی  ۀوسیل اند که »بهمشی عمومی را اصولی دانستهنظران نیز خطباز صاح

شده بهوضع  و  راهنمااند  الگوی  یک  فعالیت،  عنوان  و  راهنمایی    های اقدامات  را  جامعه  در  الزم 
یک    ۀ وسیلداند که بهدار میمشی عمومی را یک سلسله اقدامات هدفنیز خط  اندرسونکنند«.  می 
دارای صالحیِت تصمیمیا گرو   فرد  افراد  از  مقابله و رفع یک    جهتبهگذاری  مشی گیری و خطهی 

 .(20: 1379، به نقل از: الوانی) گیرد مشکل شکل می
شدۀ حکومت جهت رفع مشکالت ریزیاهداف برنامه،  مشی«منظور از »خط ،  تاردر این نوش

ن »حقوق«  از  منظور  است.  مطلوب  وضعیت  به  نیل  و  مجموعهعمومی  اصول یز  از  و  ،  ای  قواعد 
و قابلیت اعمال بر افراد  است  صالح وضع شده  مقامات ذی  ۀوسیلمقرراتی است که در یک جامعه به

می ،  دارد. سیاسترا  خود   حقوقی  نظام  باشد چوارد  قادر  تا حکومت  و  ارچوب هشود  نهادی  های 

 
( درخصوص درخواست کاهش یا افزایش  1356توان به قانون روابط مؤجر و مستأجر )مصوب  می،  عنوان نمونه. به1

آمره اشاره کرد که    بینی برخی مقرراتون مزبور( و پیشقان  4بها به استناد ترقی یا تنزل هزینۀ زندگی )مادۀ  نرخ اجاره 
 برخالف اقتضای اولیۀ قواعد کلی است. 

به خودبسندگی )یا خودکفایی( ،  کم در رابطه با سیاست شود: »استقالل حقوق مدرن دست . بر همین اساس گفته می 2
 (. 66: 1390، آن منجر نشده است« )توری

شود: »اختالف در عرصۀ بعاد آن اذعان میبودن برخی از انهایت به غیرحقوقیدر  ،  . پس از طرح بسیاری از مسائل3
مرز اجرا و تقنین بیش از آنکه جنبۀ فنی و حقوقی بنماید ]داشته باشد[ آمیخته با مسائل اجتماعی و سیاسی و عدم درک  

 (. 250: 1389، طوق و دیگرانمتقابل روابط ]قوای[ مقننه و مجریه نیز است« )آقایی 
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منظور ورود سیاست به عالم  کند. بهحقوقِی الزم جهت نیل به اهداف مدنظر از تصویب آن را ایجاد 
آنچه    1مورد توجه قرار گیرند. ،  است   الزم است اصول و قواعدی که نظام حقوقی بر آن بنا شده،  حقوق

یا »خط این نوشتار درخصوص »سیاست«  بیان میدر  به سیاست،  شودمشی«  های  عمدتًا مربوط 
 شود. تقنینی است که با جامۀ قانون وارد نظام حقوقی می

کننده دارد و هم نقش محدودکننده. مقامات حقوق هم نقش تقویت،  گذاریمشی خط   فراینددر  
جر در  سیاستعمومی  اتخاذ  میان  نمیدهای  حقوقِی نظر  نظام  قواعد  و  اصول  مجموعۀ  به  توانند 

 پذیر نیست. ها بدون کسب اعتبار حقوقی امکانتوجه باشند. همچنین اجرای سیاستمربوط بی

 گذاریمشی()خط و سیاست  گذاریقانون  ۀ رابط. ۲

مجموع،  گذاری سیاست بر  که  است  عامی  نهادهای    ۀعنوان  و  مقامات  اقدامات  و  تصمیمات 
های تقنینی ها را در سه دستۀ سیاستتوان سیاستبندی کلی می. در یک تقسیمشودمیاطالق  دولتی  

مقامات و نهادهای    ۀوسیل)که به  های اجراییسیاست،  در قالب قانون(  گذارقانون)مصوب مجلس  
ه توسط مقامات و مسئولین این قوه در انجام  های قضایی )کشوند( و سیاستمجریه اتخاذ می  ۀقو

های تقنینی است که  صرفًا سیاست،  شوند( شناسایی کرد. بدین ترتیبشان اتخاذ میوظایف قانونی
نظر   عموم و خصوص مطلق به،  گذاریننوقاو  گذاریسیاستمیان  ۀکند. رابطجامۀ قانون به تن می 

به تصویب میسیاست  بر اساس هر قانونی    2رسد: می  صورت  اما هر سیاستی لزومًا به،  رسدهایی 
3شود.قانون تدوین نمی

 

 بندی قانون ابعاد حقوقی صورت . ۲-۱

در   غالب  سیاست،  گذاریقانونعنصر  مالحظات  مشخصًا  و  غیرحقوقی  است.  امور  محور 
مقدمات ورود یک سیاست به نظام حقوقی    کردنفراهم،  گذاریقانونان در  دانحقوق  نقش  ترینمهم

وارد نظام حقوقی شده و جزئی از آن  ،  باید بتواند در کنار سایر قوانین و مقررات  همصوب این  است.  
نویس قانون  پیش ۀبررسی است: الف( تهیذیل دو قسمت قابل، ان در این زمینهدانحقوقشود. نقش 

 نظم حقوقی. ب( حفظ سازگاری و انسجام ؛ بندی هنجار(صورت )

 
،  شده است  قواعد و مقرراتی که با هدف نیل به اهداف مشخصی تنظیم،  انینسیاست در معنای موسع خود شامل قو  .1

 شود. سیاست در معنای مضیق خود با حقوق متفاوت است.  می

 (.70: 1390، نمودن سیاست و سیاست اعم از قانون است« )سینائی و زمانیگذاری در جهت عملیاتی. »قانون 2
3. All law is policy. Every application of law is an implementation of policy. But it is not 

true that all policy is expressed in law. (See: Kay, 2007: 237, 251) 
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های  رسد که صرفًا به جنبهدر قالب وضع قانون تنها زمانی به نتیجۀ مطلوب می  گذاری سیاست
از رهگذر واژگان و عباراتی ،  نظر وی دهای مماهوی تقلیل داده نشود. تبیین قصد مقنن و سیاست

بر تخصص در   کار برده شوند. عالوه  فنی و تخصصی بهزین  موا  بر اساسپذیرد که باید  صورت می 
از الفاظ و عبارات   ۀابعاد ادبی و حقوقی در نحو مبتنی بر جنبه،  استفاده  های ذوقی نیز  امر یادشده 

متشکل از جمعی از   1نگارش«  ۀ»کمیت،  المللیهست. بدین منظور در جریان تصویب معاهدات بین
نویس سند مربوط را  مسئولیت تنظیم و کنترل نهایی متن پیش،  ها متخصصان حقوقی و سایر حوزه 

با رعایت موازین شکلی ،  گذاریسیاستمزبور بدون ورود به مسائل )ماهوی(    ۀبرعهده دارد. کمیت
(. بدین  3تا:  بی،  زادهکند )توازنی اقدام به تنظیم سند می،  کارگیری الفاظ و عبارات به  ۀدرخصوص نحو

ضرورتی ،  نویس اسناد قانونیان پیش کنندگگذاران و تهیهمند میان سیاستظام وجود تعامل ن،  ترتیب
 ناپذیر است. اجتناب

نظام  سایر  تجربۀ  وزارتخانهبررسی  که  است  آن  از  حاکی  دارای  ها  دولتِی  نهادهای  سایر  و  ها 
خصوص    رسند راهنمایی را د،  معمواًل برای تنظیم اسناد قانونی ،  صالحیت ارائۀ پیشنهادهای سیاستی
 2هماهنگی میان متخصصان تنظیم قانوننااند. مشکل  ارک دیدهچگونگی تنظیم فنی متون قانونی تد

 گذاریسیاستگذاران( در کشور اسلواکی یکی از مشکالت  )سیاست 3و متخصصان موضوع قانون
برقراری ارتباط میان این    ۀخصوص نحو  سازوکار مشخصی در  نبودعلت  عمومی بیان شده است. به

،  گذاران سیاست  ۀوسیللوایح بهۀ  شود. تهییکی از آن دو گروه تهیه میۀ  وسیلمعمواًل لوایح به،  دو بخش
جریان   در  را  فنی  می   گذاریقانونمشکالت  ضرورت موجب  از  یکی  جهت  بدین  های  شود. 

کشور  گذاریسیاست این  در  هماهنگ،  تقنینی  متخ  4کردن لزوم  و    گذاریقانونصصان  کارهای 
 (. (Staroňová, 2002: 9 & 11اران دانسته شده است ذگسیاست

است که از کارمندان متخصص   5هر وزارتخانه دارای یک »بخش تنظیم متون قانونی« ،  در هلند
زمین شده  پیش   ۀتهی  ۀدر  تشکیل  قانون  بین است  نویس  کمیسیون  نظارت  تحت  در   یاهن اوزارتخو 

شورای  ۀ نویس تمامی لوایح در اداریرلند تقریبًا پیششود. در انگلستان و اوزارت دادگستری اداره می 
های تقنینی نیز  نویس به افزایش کارآمدی رویهشود. تنظیم فنی و مناسب متون پیشپارلمانی تهیه می

می متخصصان منجر  از  گروهی  باید  منظور  بدین  دآموزش،  شود.  را  الزم  نحو  رهای    ۀ خصوص 

 
1. Drafting Committee  
2. Legislative Experts 
3. Content Experts 

4. Harmonizing 
5. Legislative Division 
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فرا  فنی  اصطالحات  و  واژگان  از  نحو  ؛گیرنداستفاده  درخصوص  راهنمایی  متون    ۀاسناد  تنظیم 
دستورالعمل  شود  تهیه،  نویسپیش  دولتی  و  مقامات  توسط  مزبور  استانداردهای  متضمن  های 
 (. 286 و 284: 1390، صالح صادر شود )مویلذی

حقوق ،  حقوق مدنی  ۀتهیه و تدوین لوایح در زمین  ۀوظیفبر    وزارت دادگستری عالوه،  در آلمان
شده توسط  نویس قوانین تهیه بررسی حقوقی متون پیش ،  ... آیین دادرسی و،  حقوق کیفری ،  رتتجا

با قانون اساسی و نظام حقوقی آلمان در کلیت آن و   هاآنمنظور مطابقت  ها را نیز بهسایر وزارتخانه
 1عهده دارد.  بر مطابقت با الزامات شکلی مربوط

  ۀ با طرح سؤاالتی نمایندگان را به استفاد،  نظر مقننداف منویس با عنایت به اهدکنندگان پیشتهیه
دهند.  جهت تمشیت امور و حل مسائل و مشکالت اجتماعی سوق می  گذاریقانونمناسب از ابزار  
،  مجلس است   ۀ برعهد  ایمقرره   هر   تصویب یا عدم تصویب   گیری نهایی درخصوص اگرچه تصمیم

آنان را در نیل به اهداف ممی   گذارقانونی  مشاوران فن  عنوانبهنویس  کنندگان پیش تهیه نظر دتوانند 
 (. 324: 1390، یاری رسانند )دلونی

از سازگاری منطقِی ،  منظور  و  تناقض  بدون  پیش   تنظیم  است:  قانون  هنجارهای حقوقی  نویس 
قوانین و مقررات برتر حاکم در یک نظام حقوقی تعارض داشته باشد. سازگاری را    ۀنباید با مجموع

اما انسجام عمدتًا به    ؛کرد   وجوجستقوانین و مقررات حاکم در یک نظام حقوقی    ۀد در مجموعبای
شود. البته این انسجام  ن یک قانون مربوط میوجود ارتباط منطقی و هماهنگی در اجزای مختلف مت

قوانین   ۀ باید با عنایت به محتوای مجموع   گذاریقانون باید در کل نظام حقوقی نیز وجود داشته باشد. 
نمایانگر کل منسجمی باشند.   ها آن ی که مجموعۀ نحو به  ؛ و مقررات معتبر در نظام حقوقی انجام شود 

ای پریشان از قواعد پراکنده نیست... حقوق به نگارش داستانی بلند مجموعه ،  »نظام حقوقی،  به تعبیری 
، نویسندۀ بخش دوم داستان ،  ماند؛ برای حفظ یکپارچگی و تناسب داستانای چند می به دست نویسنده 

   (.82- 83:  1388،  تبار مقید به چیزی است که نویسندۀ بخش نخست نگاشته است« )جعفری 
جمعی و  دستیابی به اهداف دسته،  هدف از وضع قانون،  نگارانه به قانوندیدگاه ابزارا   بر اساس 

از پیوندهای اخالقی است. در این دیدگاه حقوقی نظام    مشی بههای ورود خط ضرورت ،  حفاظت 
انگاشته می امری نادیده  از هر  بیش  و  قانون )عقالنیت ،  شود  از  انتظار  مورد  کارکردهای  اجرای  بر 

الزم است متن مصوب  ،  ر حالی که برای ورود قانون به نظام حقوقی یک کشورشود. دمی  تأکیدغایی(  
 قانون باید به ممّیزِی ،  تیارعباز عناصر سازگاری و انسجام درونی نظم حقوقی نیز برخوردار باشد و به

 
1.  Task and organization of Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, available 

at: http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/EN/information_brochure.pdf? 



 تنگستانی  /ییقضا حیلوا یاستیس و یحقوق ابعاد بر یتأمل 

 

۷ 

اینجاست که حقوق در  تن دهد.  را  ،  هنجاری اصول حقوقی  برابراستقالل خود  سیاست نشان    در 
نویس متن قانونی باید در  برخی قائلند که پیش،  قانون  1منظور حفظ »عقالنیت درونی«دهد. بهمی 

مداران  گذاران و سیاستمشیه خطهای دولتی. در حالی کوزارت دادگستری تهیه شود و نه در دستگاه
قانون هستند  تأمیندرصدد   دغد دانحقوق،  و حفظ عقالنیت غایی  و قضات  غۀ حفظ عقالنیت  ان 

،  دهندقرار می  تأثیرحقوق را تحت  ،  ها (. گرچه سیاست73:  1390،  درونی قانون را دارند )توری
   (. Tolonen, 1991: 288) ش شونداصول حقوقی پاالی ۀوسیلبه نظم حقوقی باید به هاآنبرای ورود 

 گذاریسیاست فرایند. ۲-۲

عمومی دولت دخیل هستند که از آن جمله  سیاست  گیریعوامل و نیروهای مختلفی در شکل 
اوضاع می و  شرایط  به  اجتماعی و توان  سیاسی ،  ها ارزش،  احوال  صاحبان ،  ایدئولوژی  تعامالت 

اشاره  ات گروهتأثیر ،  قدرت نفوذ  تاکنون تالشهای فشار و  جهت شناخت    چشمگیریهای  کرد. 
عمومی   گذاری سیاست گرفته است.  عمل دولت در اتخاذ تصمیمات و اقدامات آن صورت    ۀ نحو 

خط علمی  مطالعۀ  نحو مشی به  و  عمومی  حوزه شکل  ۀ های  در  آن  گوناگون گیری  های 
 گذاریسیاست   فرایند نظران عقالنیت محض در  پردازد. برخی از صاحبدولت می  گذاری سیاست 
عمومی   گذاری سیاست ،  گروه پندارند. به اعتقاد این  نگرند و آن را غیرممکن میتردید می  ۀ را به دید 

متأثر از روابط قدرت است. برخی ، ارچوب علمی و عقالنی شکل بگیرده بیشتر از آنکه در یک چ 
سازم   گذاری سیاست نیز   ارتباطات  و  تعامالت  حاصل  را  با ها ن ا عمومی  عمومی  یکدیگر   ی 
باید  می نظر  دو  این  ارزیابی  در  نمی گفت  دانند.  گرچه  قدر   تأثیر توان  که  نقش  روابط  و  ت 

شکل ها ن ا سازم  در  را  عمومی  انگاشت ی  نادیده  عمومی  سیاست  انکار ،  دهی  به  نباید  امر  این 
های موجود صورت کلی بینجامد. در مرحلۀ شناسایی واقعیت به   گذاری سیاست   فرایند بودن  علمی 

بهره ،  علمی برای داشتن تصویر روشن و درستی از واقعیات   های باید از ابزارها و روش ،  ها( ست )ه 
تشخیص مصالح و مفاسد   بر اساس و نبایدها )   ها گرفته شود تا زمینه برای تعیین هنجارها و باید 

أثر از جمله مت   گذار قانون ،  دوم )هنجارگذاری(   ۀ ( فراهم شود. در مرحل گذار قانون اجتماعی توسط  
ارزش سنت از  و  اجتماعی  است.    های های  که  فرایند   گذاری سیاست تاریخی  است  پیچیده  ی 

 
 Objectی )یت غایقائل به تفکیک میان سه نوع عقالنیت است: عقالن،  . کارلو توری در ارزیابی عقالنیت قانون1

Rationality( درونی  عقالنیت  است؛  قانون  اجتماعی  کارکردهای  اجرای  قابلیت  به  مربوط  غالبًا  که   )Internal 

Rationalityمی مربوط  حقوقی  نظم  انسجام  و  سازگاری  به  که   )( هنجاری  عقالنیت  و   Normativeشود 

Rationality (. 72: 1390، )توری( که مترادف با مشروعیت هنجاری قانون است 
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 ؛یک الگوی خاص تحلیل کرد  بر اساس ها و جزئیات آن را صرفًا  پیچیدگی،  توان تمامی زوایا نمی
ی نگاه ،  فرایند از عوامل مؤثر بر این هریک  بینانه و توجه به نقش  بلکه باید با نگرشی جامع و واقع

)کال  داشت  یادشده  موضوع  به  محوریت 14- 15:  1379،  الوانی ن  با  علم  این  حل (.  به  دادن 
بهر با  و  عمومی  یافتهه مشکالت  از  روشگیری  و  حقوق ها  نظیر  علومی    و   شناسی جامعه ،  های 

 کند.  ساختار و نهادهای سیاسی نمی   ۀ خود را همچون علم سیاست محدود به مطالع ،  اقتصاد 
در   دبندی خطصورت الگوی غالب  دولت  درمشی عمومی  بر  ،  توسعهحالر کشورهای  مبتنی 

عهده دارند   را بر   گذاریسیاست  ۀی دولتی در حالی وظیفهاناساالر است. سازمهای دیوان سیاست
به آثار    هانایی این سازمگوپاسخنبود  که توانایی انجام آن را ندارند )بخش دولتی متورم و ضعیف(.  

در این کشورها نوعًا    (.Hai, 2013: 11)  افزایدمزبور می بر مشکل  ،  های اتخاذیستو پیامدهای سیا
 وجود ندارد.   گذاریسیاستمند نظام  فرایند

گذاری مشی را برای خط   1ی فرایندنحوی  به ،  عمومی   گذاری سیاست نظران علم  از صاحب هریک  
ای رویکرد مرحله مبتنی بر  ،  ذاری گ سیاست   فرایند.  (37:  1379،  نک: الوانی)   اند عمومی ترسیم کرده 

کند. به تعبیر ها را تبیین می اجرا و اصالح یا لغو سیاست ،  گیری گذاری است که روند شکل مشی در خط 
عمدتًا طرح ذهنی ،  شود وجود ندارد و آنچه گفته می   گذاری سیاست ای پیشگویانه از  نظریه ،  پاتریک

 . ( 47- 48:  1389،  آهنگر  پور غالم   و  پور ی قل :  از   نقل   به )   پذیرد است از آنچه در عالم خارج صورت می 
بلکه    ؛نیست  گذاریسیاست  فرایند پایان  ،  تصویب یک قانون،  اکثر علمای این رشته   ۀبه عقید

  . (70:  1390،  سینائی و زمانی  :نک )  است  گذاریسیاست  فرایندجزئی از  ،  مراحل اجرا و ارزیابی
 ۀبلکه ادام  ؛نیست  گذاریسیاستانتهای  ،  اجرا  ایندرفافزاید: »در این خصوص می  بری روبرت الین

امروزه تفکیک سیاست  ، نظران« از منظر برخی از صاحب.سایر ابزارهاست  ۀوسیل به گذاری سیاست
امکان اداره  نبودهاز  اداره   (Politics and the Policy Making. Process, 2013: 19-20)  پذیر  و 

شامل  ،  عمومی عالوه بر تصویب یک قانون  گذاریستسیا ها نیست.  صرفًا مرجع مجری سیاست
منطقی   ۀشود. امروزه بر لزوم توجه به راهکارهای ایجاد رابطاجرا و ِاعمال قانون نیز می اقدامات درحال 

 2شود.می تأکیدمشی اجرای یک خط فرایندو  گذاریسیاستسویی میان و هم

 
بخشِی مشروعیت،  مشی مدنظرگیری پیشنهادهای جایگزین و انتخاب خطشکل ،  . شناسایی و تبیین تفصیلی مشکل1

 ها. اجرای سیاست و ارزیابی آن، مشی عمومیحقوقی به خط
یدۀ یندهای پیچها نتیجۀ طی فرافرایندی کاماًل منطقی و غیرسیاسی نیست. اخیرًا سیاست،  گذاری. فرایند سیاست 2

نظمی کاملی از اهداف و اتفاقات حاصل بی ،  اجتماعی و نهادی دانسته شده است که به تعبیر کلی و شافر،  سیاسی
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نهادهاصورت   ۀمرحلدر   مالحظات  به  باید  سیاست  دربندی  مجری  اجرای    ی  خصوص 
اجرا با توجه به شرایط  مشی قابلیافتن خط،  زیرا هدف اصلی   ؛های فعلی و سابق توجه شودمشی خط

 و ساختارهای اداری و اجرایی موجود است.  امکانات مالی، مربوط ۀاحوال جامعوو اوضاع
بر اجرای سیاست  اسکارتو    میشل تبیین عوامل مؤثر  به  ،  ها در  اشاره  انطباق  ضمن  ضرورت 

به لزوم توجه به ،  ها ها و هماهنگی با سایر سیاستهای کالن و برنامهمشی مدنظر با سیاستخط
سرکشی و مالقات منظم با  ،  های آموزشیمشی به مجریان از طریق برگزاری کارگاهانتقال پیام خط

 تأمینر در کنار  ن ام. ایاندکرده  تأکید،  ها و... های مربوط به اجرای سیاستطرح پرسش،  مجریان
انسانی،  مالی اجرا ،  تجهیزات ،  نیروی  برای  الزم  تهی  و  امکانات  اجرایی سازوکار  ۀهمچنین  های 

 .  (78: 1389، پور آهنگرپور و غالم از: قلی)به نقل  شودبه اجرای سیاست منتهی می، مناسب 
 گذاری سیاست فراینددر  یه ئقوۀ قضانقش . ۳

این امر لزومًا به  ،  شودتصویب می   گذارقانونمجلس    ۀوسیلبهگرچه سیاست تقنینی در نهایت  
نخستین   مراحل  و  مقدمات  شروع  مقننهدر    گذاریسیاست  فرایندمعنای  تقنینی   قوۀ  نقش  نیست. 

این قوه  ،  ای است که از منظر برخی از نویسندگانگونههای حقوقی به در اکثر نظام   گذارقانونمجالس  
با عنایت   1زند.های پیشنهادشده توسط سایر شعبات حکومتی میا بر سیاستصرفًا ُمهر تأیید یا رد ر

مجریه و همچین رشد   ۀاختیارات قو  ۀوسعت  ۀ وسیلهای پارلمان بهالشعاع قرارگرفتن صالحیتبه تحت
اند. با  شده  گذاریقانون برخی قائل به زوال قوای  ،  های فشار و گسترش نقش احزاب سیاسی و گروه

پارلمت  از،  این  وجود نظام   هان اعداد  امردر  این  است.  نشده  به،  های سیاسی کاسته  باور  اواًل  علت 
علت سایر کارکردهای پارلمان در یک  م است و ثانیًا بهبر رأی مرد   هاآن عمومی مردم و ابتنای قدرت  

 شایانینقش  ، حکومتی  ۀ عنوان یک قو به  یهئ قوۀ قضا  (. 111-112:  1390،  نظام سیاسی است )نورتون
می   گذاری سیاست   فرایند در   و  ایفا  نقش  قضا   تأثیر کند.  بر   یه ئ قوۀ  محاکم  قضات  مشخصًا  و 
هایی نظام حقوقی و قضایی هر کشوری متفاوت است. در نظام با توجه به نوع  ،  گذاری عمومی مشی خط 

دادگاه   آمریکا نظیر   قضات  با  اساسی  دادرسی  صالحیت  خط   ها آن ،  هاستکه  اجرای  های مشی از 
  (. Maranga, 2010: 8-10د ) کنن خودداری می ،  ی که برخالف قانون اساسی باشدِی تقنین عموم 
 

پور  پور و غالمرو نیست )نک: قلیشده روبهبا اجرای منطقی و مبتنی بر راهبردهای مشخص ،  است که در آن صورت 
 (.78: 1389، آهنگر

های ها و کمیتهگیری از توان کمیسیونبهره،  گذاریها در فرایند سیاست لمانیت نقش پار. یکی از راهکارهای تقو1
گذاری فراهم تر پارلمان را در مراحل نخستین سیاست امکان ورود جدی ،  هاداخلی است. افزایش تعداد و صالحیت آن 

 (.See: Halligan, 2008: 154کند )می
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گیرد. محل  با تعریف و شناخت مسئله یا مشکل عمومی صورت می   گذاریسیاست  فرایندشروع  
امور عمومی و    ۀ یی است که به ادارهانانهادها و سازم،  ها بروز این مشکالت از جمله در دستگاه

تواند از طریق آن برخی  گرچه دارای ابزارهایی است که می  قوۀ مقننهپردازند.  ل قوانین میاجرا و اعما
 1شود. به صورت نهادینه در این قوه انجام نمی  کاراین  ،  عمومی را شناسایی کند   از مشکالت و مسائل

ربوط  مشکالت ممسائل و  ،  تواند از طریق آندارای ابزارها و امکاناتی است که می  قوۀ قضاییهدر ایران  
 شود. مزبور معمواًل از طرق زیر انجام می  ۀدر قو موضوعخود را شناسایی کند. این  ۀ به حوز

محاکممعم در  مقررات  و  قوانین  اعمال  جریان  در  از  ،  واًل  هریک  و  قضات  برای  امکان  این 
پروندهطرف  آن حوزه  یا    های  به  و مسائل مربوط  تا مشکالت  دارد  را  سایر اشخاص مربوط وجود 

دیدگاه تبیین  به  حتی  و  کنند  خود  شناسایی  سیاست  ۀنحودربارۀ  های  و وضع   های اصالح  موجود 
محل مناسبی برای طرح اعتراضات و شکایات  ،  بنابراین مراجع قضایی  2های جدید بپردازند. سیاست

م را  های مرد مالحظات و دیدگاه،  عنوان یک نهاد واسطتواند به مردم به مشکالت ایشان است که می
   مقامات و نهادهای دولتِی مربوط منتقل کند. به

،  مؤثر دانسته شده است. نخست ،  گذاری در برزیل در دو مرحلهشیمنقش قضات در جریان خط
گذاری تأثیر،  گیری سیاست عمومی و دوم ها جهت شکلطرح مباحث و انجام مشورت   ۀدر مرحل

خود را قبل از    هایو دیدگاه  هاحترجی  قضات بر اجرای سیاست در جریان قضاوت. قضات برزیلی
خط نهایی  واضع  مشیتأیید  مقام  و  نوع  به  توجه  )با  حکومتی  مربوط  نهادهای  به  عمومی  های 

 3کنند. مشی( منعکس میخط

  4،  دموکراتیک  فرایند در یک    نشدن علت انتخاب قضات محاکم به ،  ساالر های سیاسی مردم در نظام 
در صالحیت تصمیم  و    ئل ومسا   بارۀ گیری  خط مشکالت عمومی  ندارند. مشی اتخاذ  را  مربوط  های 

 
، صورت تخصصی به شناساییهای پارلمانی خاصی بهکمیسیون،  اهمچون ایاالت متحدۀ آمریک  ها. در برخی از نظام1

 (.199:  1380، پردازند )نک: وحیدها میحلمطالعۀ مشکالت و ارائۀ راه
- 1394توسعۀ قوۀ قضاییه )  32101ضروری است. کد برنامۀ  ،  هایی جهت انعکاس این پیشنهادهاسازوکار. تعبیۀ  2

ی و اجرای طرح استقرار ]سامانۀ[ دریافت و بررسی پیشنهادات در قوۀ راهبردی را موظف به »طراح  معاونت،  (1390
 قضائیه« کرده است. 

3. For more study; (See: Taylor, 2008).  
واگذاری صالحیت خط4 و غیرپاسخگومشی.  به قضات غیرانتخابی  در یک ،  گذاری  است.  دانسته شده  خطرناک 

توان  شوند. البته نمی های عمومی دانسته میی در خصوص سیاست گیِر نهایشهروندان تصمیم،  ساالرحکومت مردم
در   (.See: Maranga, 2010: 18ها را در جریان رسیدگی قضایی به دعاوی نادیده انگاشت ) تأثیر قضات بر سیاست 
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دادگاه  به  ها فعالیت قضات  قواعد و اصول حقوقی است.   معطوف  بر  مبتنی  ارائۀ استدالالت  و  طرح 
داند. ماهیت این کار نیز یک امر کارکرد حقوق را در ایجاد مصالحه میان اهداف متعارض می ،  هیدن 

)خط  است  مشی سیاسی  از ( Tolonen, 1991: 282 & 284) محور(  قضات  ممنوعیت  نیز  برخی   .
دانند که در آن بلکه بدان دلیل می ،  در این عرصه  ها آن گذاری را نه از جهت فقدان صالحیت مشی خط 

 (.Kay, 2007: 250)  شود یک قاضی محروم می   عنوان به   ها آن جامعه از خدمات  ،  صورت 
طبعًا باید از ظرفیت ،  یهئقوۀ قضای وابستۀ  هانمابا توجه به وظایف و کارکردهای تخصصی ساز

استفاده شود.    شانهای مناسب در حوزۀ تخصصیبرای شناسایی مشکالت و پیشنهاد سیاست  هاآن 
تخصصی  هانااین سازم وظایف  دارای  اساسکه    اندنوعًا  عدم   بر  گرفتهنظام  شکل  این  تمرکز  اند. 

پردازند های مشخصی میانجام فعالیت در حوزه  و بهقوانین خاصی تأسیس شده  ۀوسیلبه هاناسازم
برای مثال    ؛خود اقدام کنند  ۀشناسایی مشکالت مربوط به حوز  به  توانندو بهتر از سایر نهادها می

های دولتی  شناسی نظام حقوقی حاکم بر دستگاهتوان به نقش سازمان بازرسی کل کشور در آسیبمی 
می که  کرد  اقداماشاره  منشأ  اتواند  میات  حقوقی  معاونت  همچنین  گردد.  مقتضی  تواند  صالحی 

با شاخص را  بر جامعه  قوانین  ارائبازخوردهای  با  را همراه  ارزیابی    ۀهای علمی سنجیده و گزارش 
قوۀ قضایی )سابق(    ۀپیشنهادهای اصالحی تهیه کند. در ساختار تشکیالتی معاونت حقوقی و توسع

و    ۀ ادار»،  یهئقضا قوانین  ادار  «مقرراتارزیابی  برنامهه ذیل  و  لوایح  تدوین  یِت  مأموربا  ،  هاکل 
شده بود   بینیپیش  هاآنخصوص اصالح    ریزی دربرنامه،  شناسی و ارزیابی قوانینآسیب،  نیازسنجی

(. متعاقب اصالحاتی که در ساختار و تشکیالت این معاونت صورت  187  و  26:  1388،  )جمشیدی
 لعات حقوقی و قضایی« تغییر نام یافت.  طام ۀ مزبور به »ادار ۀ ادار، گرفت

 لوایح قانونی  ۀ در تهی 1پژوهی سیاست . ۴

نگری موجود در  از کلی  3است؛ 2یابحل محور و راه یک علم مسئله ، عمومی  گذاری سیاست علم 
شروع   ۀپردازد. نقط مسائل و موضوعات جزئی می   علم سیاست فاصله گرفته و به بررسی چندبعدی 

 
رخصوص گیری دبهترین مرجع برای تصمیم،  شانگیری ترکیب و فرایند تصمیم  دلیلقوای مقننه به،  های دموکراتیکنظام
 (. See: Gewirtz, 1976: 47های عمومی به نمایندگی از شهروندان هستند )مشیخط

1. Policy Research 
2. Problem-Solving 

بنیان،  . السول 3 این رشتهاز  )ای های چندرشته ویژگی،  گذاران  »به Multi-Disciplinaryبودن  و  وضوح هنجاری  ( 
کند. ویژگی نخست مربوط به فراتررفتن این رشته از  را نیز مطرح می( Explanatory normative)ارزشی( بودن« )

شود.  اقتصاد و حقوق می ،  شناسینظیر جامعه ،  هامطالعۀ محدود نهادها و ساختارهای سیاسی و توجه به سایر رشته 
 (.163: 1386، ثری بر عینیت علمی اشاره دارد )به نقل از: اشتریانویژگی دوم نیز به عدم تأکید حداک
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مسائل و مشکالت عمومی است. اما آیا همواره باید مسئله یا مشکلی به ،  تهی این رشهای علما فعالیت 
با عنایت به ،  ؟ در آن صورت اقدام کرد به تدارک سیاست مناسب برای حل آن  ،  وجود آید و بعد از آن 

دوره خواه ،  گذاریسیاست   فرایند بودن  بر زمان  در  باید  مسئلناخواه  و  با مشکل  کر  ۀ ای  مدارا  د. مربوط 
های مناسب برای رفع آن متمرکز نیست. حل راه   ۀ بر بررسی مشکالت موجود و تعبی   پژوهش همواره 

 و شرایط موجود نیز بهره برد.  هاآثار و پیامدهای آتِی سیاست   بینی پیش   ۀتوان از پژوهش در زمین می 

دربار   فرایند » ،  پژوهی سیاست  تحقیق  مسئل   ۀ مسئل   ۀ انجام  تحلیل  یا  مهمی  اجتماع   ۀ اجتماعی  ی 
گذاران برای حل  های معطوف به عمل به سیاست های علمی و توصیه توصیه   ۀ ارائ   منظور به ]است[... که  

گذاران دولتی در این روش  (. سیاست 91- 92:  1389، پور آهنگر پور و غالم شود« )قلی مسئله انجام می 
برند.  اجتماعی بهره می   ۀ مسئل برای حل    گذاری سیاست   فرایند از توان اندیشمندان علوم مختلف از ابتدای  

،  عمومی   گذاری سیاست و ارتباط پژوهش با    تأثیر خصوص با عنایت به  کشورهای مختلف بدین منظور و به 
)جهت مالحظۀ فهرست نهادهای    اند موده کردن امر پژوهش ن نهادینه با تأسیس مراکز پژوهشی اقدام به  

نظام  از  برخی  در  قلی نک ،  ها پژوهشی  و غالم :  فعالیت    . ( 102- 100:  1389،  آهنگر ر  پو پور  نتایج  از 
   1های جایگزین بهره برده شود. مشی خط   ۀ مند در تهی پژوهشی باید به صورت نظام 

پژوه و  فعال و سازنده میان سیاست،  وجود ارتباط مستقیم ،  پژوهیهای سیاستیکی از ضرورت 
شدن نتایج مطالعات خود جراییتواند از اپژوهشگر نمی،  ارتباطگذار است. بدون تحقق این  سیاست

برای هر دو گروه مفید است. دشواری   پژوهانگذاران و سیاستمطمئن شود. ارتباط میان سیاست
برقراری این   فۀوظی،  نیست. در هر حال  شدنیانکار،  های سیاستی به مقامات مربوطانتقال توصیه

سیاست،  ارتباط است.  با  اعتماد  هاآن پژوهان  ایجاد  با  سیاستوت،  باید  نتایج  جه  به  را  گذاران 
  یادشده صورت گرفته  باط مؤثر میان دو گروهِ هایی برای ایجاد ارت های خود جلب کنند. توصیهپژوهش

برداران برقراری ارتباط با بهره ،  های انجام تحقیقند از: برقراری ارتباط در تمامی دوره اکه عبارت   است
توجه به مؤثرتربودن ارتباط شفاهی از  اد ارتباط خوب و  ای مؤثر برای ایجعرضۀ پایه،  مختلف تحقیق

 (. 129-131 :1392، ارتباط کتبی )ماژرزاک

 
از:   انداند که عبارت گذاری بیان کرده شدن پژوهش در سیاست منددالیلی را برای عدم نظام، نظران. برخی از صاحب 1

، هانبود قوانین و مقررات الزم جهت الزام مقامات دولتی به اتخاذ بنیان علمی و نظری مستحکم برای انتخاب سیاست 
گذاری و طرح مشکالت در وضعیت  های تفکر در فرایند سیاستنقش حداقلی کانون ،  نشدن علم در جامعهنهادینه 

 (.356: 1389، پور آهنگرپور و غالمجاری و نبود فرصت مناسب برای انجام پژوهش )نک: قلی
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بربودن انجام  زمان،  اقبال مدیران به انجام فعالیت پژوهشی در حل مشکالتیکی از دالیل عدم 
حل  اقدام مقتضی برای  ،  با توجه به اینکه مدیران موظفند در فرصت زمانی مناسب  1پژوهش است. 

موجود به انجام پژوهش در آن   ۀمسئل  خصوص کردن اتخاذ تصمیم در  منوط،  ببینندمشکل را تدارک  
گردد. البته انجام  تشدید مشکل و حتی طرح مسئولیت مدیر مربوط می ، منجر به تضییع وقت، زمینه

،  لبررسی جوانب مشک ،  آوری منابع و اطالعات الزم بر است. جمعپژوهش ذاتًا یک فعالیت زمان
قت و تأمل علمی است که با فوریت  جملگی مستلزم د،  های پیشنهادیحلبررسی آثار و پیامدهای راه

،  شودای که پژوهش انجام میرسد باید درخصوص مرحلهنظر می  ندارد. در این شرایط به  خوانیهم
 مشکل باشد.  تأمل بیشتری صورت پذیرد. انجام پژوهش باید مقدم بر ایجاد یا فراگیرشدن یا تشدید 

 پیشنهادهای سیاستی در قالب لوایح قضایی  ۀ ارائ. 5

سازمانی  ب استقالل  به  توجه  قضاا  وزارت    یهئقوۀ  اختیارات  و  وظایف  قلمرو  محدودشدن  و 
کارکرد این وزارتخانه در   بدیهی است که  2،  یه و مجریه ئدادگستری به برقراری روابط میان قوای قضا

لوایح قضایی در ایران یکی از وظایف و اختیارات رئیس   ۀ تهی های دیگر نیست.  با نظام   قایسهمقابل  ایران
یکی ،  قانون اساسی( 158اصل  1لوایح قضایی )بند  ۀاست. صالحیت مقام مذکور در تهی  یه ئ قوۀ قضا

  ۀ اداری و اجرایی قو ،  مدیریت امور قضایی  ۀ های مقام مزبور در زمین از لوازم منطقی انجام مسئولیت 
ظاهرًا معیار و شاخص قانونی مشخصی وجود ،  چیستی و ماهیت این لوایح   ص ست. درخصویادشده ا 

نظری در  نگهبان  )   ۀ ندارد. شورای  بند  از  ) 2تفسیری خود  اصل  اساسی158(  قانون  لوایح ،  (  تفاوت 
داند و برای شناخت محتوای آن نیز به اصول ذیل قضایی و غیرقضایی را به محتوای آن دو مربوط می 

، قانون اساسی  بر اساس  یهئ قوۀ قضا های  دهد. وظایف و صالحیت اساسی ارجاع می دهم قانون  فصل یاز 
صریح شورای نگهبان به اصول مزبور حاکی از آن   ۀ فراتر از امور با ماهیت قضایِی محض است. اشار

معنای   ه تر از امور صرفًا قضایی )ب تواند گسترده قضایی« می   ۀ است که منظور از امور »قضایی« در »الیح
و امور جانبی مربوط به آن فعالیت و حسب مورد سایر   شود   وفصل اختالفات( تلقی اص کلمه: حل خ 

 
مدیران1 نظر  از  به  ،  .  مربوط  علل  از  بخشی  ندارد.  همخوانی  مدرن  دنیای  مقتضیات  با  تصمیم  اتخاذ  در  تأخیر 

پژوهشاستفاده  از  نتوانسته،  گذاریگران در سیاست نکردن  پژوهشگران  که  است  و آن  با سرعت تحوالت  را  اند خود 
: 1386، اند« )نک: اشتریان»در مسکِن ُکنِد عمل و ابهام تئوریکی مأوا گزیده ، تعبیریو به نیازهای جامعه تطبیق دهند 

 (.  23و  22

لیت کلیۀ مسائل مربوط به روابط قوۀ قضائیه با  وزیر دادگستری مسئو»،  ( قانون اساسی160. بر اساس صدر اصل )2
 «. قوۀ مجریه را برعهده دارد 
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قضایی در مراحل   ۀالیح   ۀ از طریق تهی   یه ئ قوۀ قضا   1شود.را نیز شامل می   یه ئ قوۀ قضا های قانونی  یت مأمور 
 یم دارد.مرتبط با امر قضا مشارکت مستق   هایدر حوزه   گذاری سیاست  فرایند نخستین  

های  تعیین قواعد آیین دادرسی و همچنین تعیین سیاست   ۀ وظیف   2« آمریکا »مجمع قضایی  ،  آمریکا در  
مجمع  ، 3« آمریکا های ایاالت متحده مدیریت دادگاه  ۀ دار است. »ادار را در سطح فدرال عهده   یه ئ قوۀ قضا 

عالی ایالتی با کمک  دیوان   الت نیز ا رساند. در سطح ای یاری می یادشده را در انجام تخصصی وظایف آن  
عالی   ۀ ادار  دیوان  دادگاه ،  مدیریت  به  مربوط  انجام می مدیریت  را  قانون اصالحات  ها  با تصویب  دهد. 

اصالحات    بر اساس تأسیس گردید. گرچه    5»وزارت دادگستری« ،  در انگلستان   20054اساسی در سال  
قضایی  ی خانوادگی و نظام ادار ، مدنی ،  های کیفری های قضایی در حوزه یاست مسئولیت تدوین س ،  اخیر 

برخوردار از برخی ابزارهای قانونی شد تا بتواند از آن    یه ئ قوۀ قضا رئیس  ،  وزارت دادگستری است   ۀ برعهد 
مجریه منعکس    ۀ مزبور را حسب مورد به پارلمان یا قو   ۀ اقتضائات و مالحظات خاص مربوط به قو ،  طریق 

یه به پارلمان  ئ قضا ۀ های قو م یادشده در انعکاس دیدگاه الحیت مقا توان به ص کند. از جملۀ این ابزارها می 
یا محاکم قضایی   یه ئ قوۀ قضا مشاوره به دولت درخصوص لوایح مربوط به  ۀ و همچنین لرد چانسلر و ارائ 

است که اقدام به    یه ئ قوۀ قضا گیری از نظرات مشورتی رئیس  وزیر دادگستری با بهره ،  رتیب اشاره کرد. بدین ت 
 (.  4- 5:  1392،  کند )وکیلیان های قضایی می سیاست   تعیین 

فرانسه برعهد در  و    ۀمدیریت دستگاه قضایی  نتیجهوزیر دادگستری است  تعیین   در  صالحیت 
در حوزسیاست کلی  منابع   ۀتهی،  دادگستری   ۀ های  مدیریت  و مسئولیت  این حوزه  به  مربوط  لوایح 
به،  انسانی و  قبودجه  امور ستادی دستگاه  برطور کلی  را  انجام    ضایی  در  یادشده  مقام  دارد.  عهده 

قضایی« عالی  شورای  عمومی  »مجمع  مشورتی  نظرات  از  خود  می  6وظایف  از بهره  یکی  گیرد. 
مزبورصالحیت مجمع  پیرامون  ،  های  رئیساظهارنظر  سوی  از  که  است  وزیر مسائلی  یا  جمهور 

 (.  24و  23: 1392، شود )وکیلیانمسائل دستگاه قضایی به این شورا احاله می بارۀ دادگستری در

 
به ،  . فرق لوایح قضایی و غیرقضایی1شورای نگهبان: »  7/1379/ 30مورخ    1065/21/79. نظریۀ شمارۀ  1 مربوط 

و موضوعات    158و   157و    156ویژه اصول  محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به
 « کند... . ها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین میمربوط به آن 

2. The Judicial Conference of The United States 
3. Administrative Office of US Courts 

4. Constitutional Reform Act 2005 

5. Ministry of Justice (MOJ) 
6. La formation plénière du Counseil Suprieur de la Magistrature 
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بودن تمامی ابعاد  لزومًا به معنای حقوقی و قضایی،  لوایح قضایی  ۀ در تهی  یهئقوۀ قضاصالحیت  
های فراحقوقی و فراقضایی نیز انجام  باید بررسی  ، این لوایح نیست. حسب مورد و متناسب با موضوع

دارای ابعاد قضایی )امکان ایجاد  ،  تجاری  موضوع تعداد مراحل رسیدگی به دعاوی،  ؛ برای مثال شود
حقوقی )تعارض یا ،  های تجدیدنظر با توجه به لزوم دراختیارداشتن قضات با تخصص الزم(دادگاه

،  ق بر تجدیدنظرخواهی و سایر موازین حقوقی مربوط(عدم تعارض کاستن از مراحل رسیدگی با ح
( طوالنی  تأثیراقتصادی  و  رسیدگی  مراحل  انجام    فرایندشدن  افزایش  بر  حکم  اجرای  و  صدور 

وکار و نقش آن بر وضعیت نماگرهای مختلف( و ... است. لذا های اقتصادی صاحبان کسبفعالیت
ها  مشیمشی قضایی همچنین سایر خطگیری خطو متغیرهای گوناگونی در شکل  هامؤلفه،  عناصر 

 1یرد.بدان توجه الزم صورت پذ های فراحقوقی و فراقضاییدخالت دارد که مقتضی است با بررسی
 لزوم تعامل با سایر قوا در تهیه و تصویب قوانین مربوط  . ۶

های نفوذ در مراحل  و گروه   2یه ئ قوۀ قضا جمله    از   گذاری سیاست   فرایند وجود تعامل میان بازیگران  
:  1389،  ر پور آهنگ پور و غالم هاست )قلی از لوازم ضروری اجرای مناسب سیاست ،  مزبور   فرایند مختلف  

تعیین نحو ه چ ،  ها (. برخی نظام 361 برای  را  قوا مشخص کرده   ۀ ارچوب مشخصی  میان  اند.  همکاری 
  یه ئ قوۀ قضا همکاری دولت و    ۀ و لرد چانسلر پیرامون نحو   یه ئ قوۀ قضا بین رئیس    3« نامه موافقت امضای سند » 

 (.  17:  1392،  وکیلیان )   از آن جمله است ،  در اجرای وظایف مربوط به دادگستری در نظام انگلستان 

: اند گفته به میزانی است که برخی    گذاری سیاست   ۀ اهمیت وجود تعامل میان بازیگران عرص
را تشکیل   گذاری سیاست   فرایند بخش کلیدی از درک  ،  گذاری مشی میان فعاالن خط»درک تعامل  

رهای الزم  ساختا ها و  ظرفیت ، امکانات ،  توضیح آنکه توجه به ابزارها   ( Hai, 2013: 11) «  . دهد می
های  یکی از ضرورت ،  های سیاستی گیری بستهتدوین و شکل   ۀ ها در مرحل جهت اجرای سیاست 

های سیاستی و  کنندگان بستهگذاری است. این مهم با وجود ارتباط تعاملی میان تهیهمشی امر خط

 
،  عبارتیچندجانبه و چندبعدی است. به ،  گرا و در عین حالودیتنگر و محدگذاری الزامًا جزئی. مطالعات سیاست 1

 (.163: 1376، ای« است )نک: اشتریانانتخاب سیاسی یک »انتخاب مجموعه
برنامۀ  2 کد  قضا  541.  قوۀ  )توسعۀ  و 1390-1394ئیه  تعامل  توسعۀ  در  قضائیه  قوۀ  معاونت حقوقی  مسئولیت  به   )

دولت با  نهاده،  ارتباطات  سایر  و  قوا مجلس  سایر  با  همکاری  به  موظف  همچنین  مزبور  معاونت  دارد.  اشاره  ا 
 (. 13206 مۀدرخصوص تنقیح و روزآمدسازی قوانین و مقررات شده است )کد برنا

3. Concordat 



 ۱۳۹۹بهار  / ۱۰۹مارۀ / ش ۸۴ سال /                                                

 

۱6 

ذی  ذینهادهای  و  می  1نفعربط  مثال گردد حاصل  برای  عدم  ،  ؛  به  مربوط  مشکل   مینأ ت وجود 
که  باشد  از مشکالتی  یکی  است  ایران ممکن  محاکم  در  تجاری  دعاوی  به  رسیدگی  مقتضیات 

عنوان یک امر قضایی های مناسب مجاب کند. گرچه این امر بهسیاست   ۀمقامات دولتی را به تهی 
سیاستی جامع و اجرای    ۀ بست   ۀ توفیق در تهی ،  است   یه ئ قوۀ قضا   ۀ منطقًا و حسب قوانین موجود برعهد 

آن م  بخش،  ناسب  با  تعامل  دولتبدون  مربوِط  فراهم به  ی های  لزوم  اجراییدلیل  بسترهای  ، شدن 
مالی   و  کمیسیون،  مناسب اداری  با  ارتباط  آن همچنین  گوناگون  ابعاد  توجیه  در  مجلس  های 

که   گذاری سیاست   فرایند مشارکت مردم در    تأمین هایی جهت  سازوکارپذیر نیست. تدارک  امکان 
ت ناپذیر اس ضرورتی اجتناب، شود های دولتی حاصل می مدنی و دستگاه  ۀ طریق جامع معمواًل از 

 (Public Engagement in Policy-Making, 2013: 29 .)   
قضا به  یهئقوۀ  قونیز  در    ۀسان  قضایی   خصوصمجریه  ماهیت  با  تهی،  امور    ۀ الیح  ۀصالحیت 

،  کاس و تبیین مشکالت شناسایی یا انع تواند در مقام  قضایی را داراست. درخصوص سایر امور نیز می 
حکومتی صالح منعکس کند. ارتباط  مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مناسب به مقامات و نهادهای  

صورت مستمر تداوم یابد؛ امری که  به،  این قوه با سایر قوا باید در جریان بررسی و تصویب لوایح
 ست.  وزیر دادگستری نهاده ا ۀ آن را برعهد، اساسی گذارقانون

ؤثر عدم اجرای کامل و م،  امور قضایی  ۀهای مناسبی در زمینبا وجود تنظیم سیاست،  در پایان
یک نیاز    عنوانبهده است. تحقق این امر  کر مقامات و مسئولین کشور را متوجه مقولۀ یادشده  ،  ها آن 

ملی بنیادی  مستقلی  ،  پژوهشی  مطالعات  انجام  حقوقی  استمستلزم  و  مدیریتی  ابعاد  . دارد   که 
اجرای سیاست بر  نظارت  و  ارزیابی  جامع  نظام  استقرار  و  از  به،  ها« موضوع »طراحی  یکی  عنوان 

 2شناسایی شده است.  یهئقوۀ قضا ۀتوسع هایبرنامه
 نتیجه

شود. قانون  ان انجام میدانحقوقغیر  ۀوسیلیک فعالیت سیاسی است که عمدتًا به،  گذاریقانون
نظر  درسد که مهایی به تصویب میها و سیاستمشیخط،  هایشیاندمصلحت،  مالحظات  بر اساس
ای برای نیل به اهداف مقنن و متکی بر  قانون وسیله،  عبارت دیگراست. به  کنندگان آن بودهتصویب

 
پژوه با حضور در نهادهای سیاست ،  گذارینفوذ در جریان سیاست های ذی آفرینی گروه های نقش سازوکار  . یکی از1

پیگیری   دیدگاه هدف  انتقال  و  سیاست منافع  به  مالحظات خود  و  و ها  موجود  مشکالت  بررسی  در جریان  پژوهان 
 (.366: 1389، آهنگر پور پور و غالمدانسته شده است )نک: قلی، مشی پیشنهادیهمچنین تدوین خط

برنامۀ  2 کد  راهبردی،  32501.  معاونت  اصلی:  معاونت،  مسئول  همکار:  تابعهسازمان ،  هامسئولین  مراکز  و  ، ها 
 های کل. دادگستری 
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کند )رویکرد ابزارانگارانه به قانون(. این پذیر می هایی است که نیل به آن اهداف را امکانمشی خط
خطسیاست و  نقش  مشیها  هستند.  غیرحقوقی  عمدتًا  نیز  صورت دانحقوقها  در  قانونان  ،  بندی 

  بر اساس فارغ از اینکه  ،  هماهنگی نظام حقوقی است. قانون  تأمینحفظ انسجام متن قانونی مربوط و  
خط باشدچه  شده  تصویب  مالحظاتی  و  به،  مشی  مجموع  در  کلباید  یک  اجزای  ،  عنوان  دارای 

ب باشد.  و سازگار  منظورهمگون  نظام ،  دین  تهیدر  مسئولیت  مختلف  پیش   ۀهای  قانون  سند  نویس 
وزارت دادگستری قرار گرفته است. قانون باید بتواند وارد نظم حقوقی شود و بدین   ۀ برعهدمعموالً 

اصول یک نظام حقوقی باشد. اظهارنظر    ۀکنندمنظور باید در هماهنگی با هنجارهای برتر و رعایت
از تخصص  ،  قوانیندرخصوص محتوای همۀ   بر اساس    ؛ان استدانحقوقخارج  قوانینی که  مگر 

مربوط به حوزۀ  یا    های حقوقی و قضایی )مانند قوانین مرتبط با آیین دادرسی( تنظیم شدهمشی خط
 ان باشد.  دانحقوقمطالعات تخصصی برخی از 

گیرند. پس شکل نهایی به خود می ،  وبیش مشخصیکم  فرایندهای عمومی پس از طی  مشی خط
های مختلف آن جهت شناسایی و تبیین ابعاد و جنبه هاتالش ، عمومی ۀاز ایجاد یک مشکل یا مسئل

شود. پس از ارزیابی پیشنهادهای جایگزین جهت حل آن مطرح می،  بعد  ۀگردد. در مرحلآغاز می
راه انتخاب  و  مزبور  پیشنهادهای  از  هریک  تبعات  و  آثار  نهاییپیشینِی  منظور بهمراتب  ،  حل 

)در صالح  حکومتی  نهاد  به  حقوقی  سیاستاعتباربخشِی  تقنینیخصوص  ارسال ،  های  پارلمان( 
زمینمی  و  می   ۀشود  فراهم  آن  مرحلاجرای  در  پسینی  ۀشود.  آن ،  ارزیابی  اجرای  تبعات  و  آثار 

گردد. در این  شود و اقدام اصالحی )در صورت ضرورت( اتخاذ میها در عمل سنجیده می مشی خط
 پردازند. مستقیم به ایفای نقش میصورت مستقیم و غیرمجموعه نهادهای حکومتی به، فرایند
  و  لوایح قضایی  ۀبررسی است: تهیقابل  در دو مورد ،  گذاریسیاست  فراینددر    یهئقوۀ قضانقش   
اولتأثیر قوانین )غیرقضایی(. درخصوص مورد  بر سایر  تهی،  قانون اساسی ،  گذاری  این    ۀمسئولیت 
نهاده است. در حالی که    یهئقوۀ قضارئیس    ۀ برعهد،  خاص آن امور  به ماهیت و اقتضائات ح را بنا  لوای

دارای ویژگی خاصی نبوده )گرچه به لحاظ  ،  تهیه   فرایندها لوایح قضایی از لحاظ شکل و  در سایر نظام 
به،  موضوع لوایح  سایر  همچون  و  دارد(  خاصی  و  ۀوسیلویژگی  )عمدتًا  مربوط  زارت  وزارتخانۀ 

 شود. دادگستری( تهیه می
به غیرقضایی  قوانین  محاکم درخصوص  در  آن  اعمال  تابعهانا سازمیا    جهت  قضا  ۀی  ،  یهئقوۀ 

قبل از   ۀصالح در مرحلامکان شناسایی و انعکاس مشکالت و مسائل موجود به مقامات دولتی ذی 
اجرای   پیامدهای  و  آثار  ارزیابی  و  جر  هاآن تصویب  در  و  تصویب  از  سیاستپس  اجرای  ها  یان 

 این قوه وجود دارد.  ۀوسیلبه
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برای  بینی پیشهای  فرایند مرحله  گذاریسیاستشده  رویکرد  بهره با  با  و  و  ای  ابزارها  از  گیری 
ساز دولت است.  مشیکردِن حداکثری اقدامات و تصمیمات خطهای علمی درصدد عقالنیسنجه

بلکه اجرا    ؛گذاران مزبور نیستسیاست  فعالیت  پایانی  ۀمرحل ،  عمومی  مشیامروزه تصویب یک خط
شود. همکاری و تعامل میان مزبور مالحظه می   فرایندعنوان بخشی از  ها نیز بهمشی و ارزیابی خط 

ها از یک سو و اجرای  های مختلف حکومت )و بخش غیردولتی( در تنظیم مناسب سیاستبخش
 است.  ضرورتی انکارناپذیر، کامل و مؤثر آن از سوی دیگر

بررسی ادبیات حقوقی و سیاسی پیرامون موضوع این نوشتار حاکی از آن است که گرچه اخیرًا در  
توجه به ،  است  عنایت شده  گذاریقانوندر    گذاریسیاستاز علوم حقوق و  هریک  کشور به نقش  

نکرده    هنوز سامان و سازمان مناسبی پیدا   گذاریقانون   فراینداز دو نهاد یادشده در  هریک  موقعیت  
و عمدتًا متمرکز    اندتوجه کافی نداشته  گذاریسیاستمنطقی و عقالنی    فرایندان به  دانحقوقاست.  

گذاران نیز با مباحث حقوقی آشنایی ها هستند. سیاستمشی اعتباربخشِی حقوقی به خط  ۀبر مرحل
موفق    گذاریقانون گذاری و  مشیالزمۀ خط،  وم یادشدهاز علهریک  کامل ندارند. توجه به نقش واقعی  

 و نیل به اهداف مقرر است. 
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