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: چكيده
م نابع حقوق عرف به مثابه يكي از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار

با اين حال تبيين جايگاه آن در حقوق اساسي نيز نيازمند شناخت. موضوعه جاي مي گيرد

تقسيم مشهور قوانين. سابقه حضور عرف در اسناد بنيادين حاكم بر جوامع بشري مي باشد

و عرفي، تنها تبيين كننده بخشي از اين جايگاه گسترده  اساسي به دو نوع عمده مدون

و؛خواهد بود زيرا تقسيم فوق به باور بسياري از صاحب نظران تقسيمي نسبي است

و ساختارهاي خود از زمينه از. هاي عرفي برخوردارندقوانين اساسي مدون نيز در موازين

و سوي ديگر مفاهيم مشابهي چون اصول كلي حقوقي بايد به نحوي از موازين عرفي

گ و تفكيك اين دو مفهوم از اصول اساسي حاكم بر قوانين اساسي متمايز ردند، زيرا ادغام

و كارهاي. يكديگر، موجد آثار عملي بسياري در نظام هاي حقوقي مي باشد به عالوه ساز

و  و موازين عرفي بر عناصر عمده مادي تكوين هريك از اين دو مفهوم نيز متفاوت است

ي متمايز را در اين بين تحوالت عرف حقوق اساسي نيز مسير. معنوي تكيه دارند

در. پيمايدمي هاي ديگر است هاي حقوقي بيش از نظامنظام برخي زيرا گستره اين تحوالت

و اساسي در نظام تاو نقش متفاوت عرف در تكوين قواعد بنيادين هاي حقوقي مختلف،

حد زيادي به آراي صاحب نظران حقوق عمومي در خصوص جايگاه عرف در نظام 

از.ورها نيز تسري يافته استحقوق اساسي كش از اين رو براي دستيابي به تلقي مشتركي

نقش عرف در حقوق اساسي، قدر متيقن نقش عرف يعني نقش تفسير كننده آن را بايد 

و به نقطه اتفاق صاحب نظران بسنده كرد . پذيرفت

:واژگان كليدي
. مكتوب، عرف اسالمي قانون اساسي، عرف، عرف تكميلي، حقوق اساسي، قوانين اساسي
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 مقدمه
و آراعرف را نظران از منابع اصلي قواعد هاي صاحبو انديشهدر كنار قانون، رويه قضايي

و غير مستقيم است. اندحقوقي دانسته با.نقش عرف در تكوين اين قواعد بيشتر نقشي فرعي

به اركان اين حال در شاخه حقوق عمومي نيز عرف نقش مهمي را در تدوين قواعد مرب وط

و كارهاي اجرايي نظريات حقوق اساسي ايفا كرده است و ساز تا پيش از آغاز. حكومت

نهضت تدوين قوانين اساسي در اواخر قرن هجدهم قواعد عرفي به مثابه قواعد الزام آوري كه 

و هيأت حاكمه الزم االجرا بود، نقش اصلي را در تدوين قواعد نانوشته حقوق  براي حكمرانان

ميا پس از تدوين قوانين اساسي جديد نيز قوانين اساسي عرفي به حيات خود.كردساسي ايفا

و تا مدت ها همپاي قوانين اساسي مدون، سند كلي حقوق اساسي برخي كشورها ادامه داده

در.بودند و بررسي است، نقش عرف با اين همه آنچه بيشتر در اين خصوص در خور توجه

و مكتوب است كه كمتر مورد بررسي صاحبتدوين قوانين اساس و نويسندگاني مدون نظران

. حقوق اساسي قرارگرفته است

و تفسير كننده در شكل گيري قواعد حقوق اساسي انواع عرف نسخ كننده، تكميل كننده

ميمؤثر بوده و از اين رو به منزله ابزار انعطاف بخشي اند توان نقش غير مستقيم قواعد عرفي را

و اجتماعي زمان دانستو  . هماهنگ سازي قواعد بنيادين حاكم بر جوامع با تحوالت سياسي

از اين رو هرچند برخي از صاحب نظران به انكار نقش عرف در تدوين قواعد حقوق اساسي

و تكوين اين قواعد تأكيد اند، بسياري نيز بر تأثيرات مهم موازين عرفي در شكلپرداخته گيري

و مفسر در تدوين قوانين اساسي همواره مورد اتفاقبه. اندكرده ويژه آنكه نقش عرف تكميلي

و تنها در خصوص صالحيت عرف نسخ كننده اختالف نظر وجود  نظر حقوقدانان بوده است

به گسترش انديشه. دارد هاي عمل گرا در اواخر مبناي نظريات اين گروه از حقوقدانان بيشتر

كه قرن هجدهم باز مي حقوق موضوعه را تنها در قلمرو مصوبات مجالس قانون گذاري گردد

و از همين رو تأثير تفسير نمي و عمل نيز مورد ارزيابي قرار داده كند بلكه آن را در مرحله اجرا

و غير قابل ترديد مي تا پايان قرن هشتم ميالدي اكثر اصول. شماردعرف را بر آن حتمي

و حتي مدتي پس از پيدايش اولين مشخص شده براي قدرت سياسي، اصولي  عرفي بودند

 مخالف تدوين آنها بودند، اين اصول اجرا1قوانين اساسي مكتوب كه برخي نويسندگان قديمي

و كمياب.شد مي در ميان كشورهاي. اندبا اين حال امروزه قوانين اساسي عرفي بسيار نادر

چوب قانون اساسي عرفي وفادار بزرگ جهان تنها كشور انگلستان است كه همچنان به چار

 
.در فرانسه) Joseph de Maister(نظير جوزف دوميستر.1



81 ... از قانون اساسي عرفي تا عرف

كه حقوق اساسي انگلستان تنها به طور جزئي از لحاظ مانده است، با اين همه بايد دانست

و واقعي تابع قانون اساسي عرفي بوده است . تاريخي

و عرف كه از زمان در كنار اصول هاي دور در انگلستان وجود داشته، بسياري هاي مختلفي

و اعالميه1215 منشور بزرگ مصوب از اسناد مكتوب نظير هاي حقوق مصوب ميالدي

اند كه نقش مهمي را در حمايت از مردم در برابر نيز تدوين شده1689و 1628سالهاي 

هاي اين اسناد مكتوب نيز توسط دستگاههمه. اندسلطنتي آن كشور ايفا نموده استبداد نظام

برخي اصول اساسي نظير حق انحالل مجلس در عين حال. اند دولتي اين كشور تدوين شده

و الزام پادشاه به معرفي رهبر حزب اكثريت در پارلمان به عنوان نخست وزير، از جمله عوام

كه داراي صفت الزام نيز مي و از زمان قواعد عرفي هستند هاي گذشته همچنان پابرجا باشند

مي. هستند ها همان مجموعه اصول، عرفتوان گفت قانون اساسي عرفي انگلستان در مجموع

كه پادشاه ناگزير است آنها را براي اجرا توشيحو رويه و اسنادي است و نيز مقررات  قضايي

به دليل عدم. نمايد و اين كاربرد عرف داراي نواقص بسياري است، از جمله آنكه اين شيوه

و نيا و تفصيل در عرف، شناخت ماهيت آن با دشواري همراه است ز به قانون اساسي صراحت

.باشدمكتوب مي

و عرف در حقوق اساسي-1  قانون
و عرفي تقسيمي كه اشاره شد تقسيم قوانين اساسي به دو دسته كلي تدوين شده همانطور

م. رودنسبي به شمار مي و مكتوب آن نيز در زيرا تمامي قوانين اساسي حتي از نوع دون

و در نقطه مقابل قواهاي حقوق اسا بسياري از عرف برگيرنده نين اساسي عرفي نيزسي هستند

مي در برگيرنده به عنوان بهترين نمونه. باشند برخي اسناد مكتوب  قانون اساسي عرفي انگلستان

 اي از اسناد مكتوب نيز از قوانين اساسي عرفي در كنار عرف حقوق اساسي داراي مجموعه

امي ، اعالميه حقوق)1215( نظير منشور بزرگ نيست؛رزش آنها از اصول عرفي كمتر باشد كه

و قانون نيابت سلطنت) 1701(، قانون توارثي بودن سلطنت)1689(و اعالميه حقوق)1628(

و عرفي با وجود قرار ). 1937( در خصوص چگونگي تقسيم قوانين اساسي به دو نوع مكتوب

و گرفتن برخي عرف نيز جريان يافتن برخي هاي حقوق اساسي در قوانين اساسي مكتوب

به عرف  هاي مكتوب در كنار قوانين اساسي عرفي بايد گفت اين تقسيم بر اساس توجه

كه اگر اكثر. هاي غالب حاكم در قوانين اساسي صورت گرفته استويژگي به اين ترتيب

و برعكس اگر اكثر قواعد عرفي قواعد، تدوين شده باشند، قانون اساسي مدون تلقي مي شود

ايب ،خوري عمر(نكه برخي از قواعد آن مكتوب باشداشند قانون اساسي عرفي خواهد بود، ولو

ص 2008 و شيوه.)43، كه قواي عرف حقوق اساسي در اين معنا عبارت است از عادات هايي
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به آنها و با تكرارشان و مشخص اجرا كرده عمومي كشور آن را در خصوص مسائل حقوقي

و عرف حقوق اساسي براي اجرا بايد داراي مجموعه.دانوصف الزام بخشيده اي از شرايط

و عناصر فوق تا حد زيادي از مفهوم مطلق عرف اقتباس يافته . اندعناصر الزم باشد كه شرايط

و به لحاظ صفات كلي، با قانون اساسي تفاوت دارد عرف. عرف در مفهوم مطلق خود

ك مياصوالً امري غير مكتوب است، در حالي و مكتوب . باشنده قوانين اساسي عموماً مدون

كه در عين حفظ ويژگيهاي تدوين شده البته امروزه عرف هاي عرفي خود اي نيز وجود دارند

به آن شده و قانون اساسي را تنها در شيوه ايجاد آنها جستجو منجر اند تا تفاوت ميان عرف

هاي عمومي نظير قوه با مشاركت اكثر دستگاهاي نظير پارلمان قانون از سوي مرجع ويژه. كنيم

و دولت وضع مي و الزام مجريه و رسمي آور بودن آن به ماهيت آن دستگاه يا دستگاه شود ها

مي بودن آن كه از سوي. گردد ها باز و تعاملي است كه عرف همان الزام اين در حالي است

و قواعد مع و الزام آور تلقي طرفداران خود يا اشخاص طرفدار اجراي موضوع ين، مطرح شده

و. شودمي اَعمال و دستگاه خاصي نيست، بلكه از سوي مجريان،  عرف نتيجه عمل مرجع

ميشيوه . كندهاي قانوني در جامعه ايجاد

و مرتبط با اين شاخه از حقوق عرف،براساس موازين حقوق اساسي  شامل اقدامات

و در درجه اول پارل و رئيس دولت است، اما مشاركت عملكردهاي مسئوالن و قوه مجريه مان

و ايجاد آن نيز در بررسي كاركردهاي آن دور از تصور نيست همانطور. مردم در عملي ساختن

و در همه پرسي 1962هاي هايي كه در زمان ژنرال دوگل در سالكه در فرانسه اين گونه بوده

ا1969و قدامات مسئولين اين كشور صورت برگزار شد، حمايت قاطعي از طرف مردم از

به ديدگاه پروفسور ژرژ.)(Jeanneny, 1968,p 12 گرفت و عرف را با توجه تفاوت ميان قانون

و در قالب مثال عملي ديگري مي اي كه در آن ودل معتقد است خانه. توان بيان كردودل

و محل ورود نيز هست، زيرا حضو ر افراد در اين اشخاصي سكونت دارند، قطعاً داراي درب

و مسير ورودي را نيز ثابت مي بنابراين رابطه. كندخانه برخي لوازم عقلي آن از جمله درب

و عرف را مي و درب تشبيه كرد؛تواميان قانون مكتوب  زيرا وجود موازينن به رابطه خانه

.(Vedel, 1952, p.453) باشدعرفي در قوانين اساسي مؤيد وجود رابطه ميان اين دو مفهوم مي

و پيچيده عالوه بر اين عرف ويژگي كه در مقايسه با متون دشوار هاي ديگري نيز دارد

به تعديل مندرجات قانون اساسي مي به. كندقانون اساسي از طريق يك راهكار معين اقدام

كه طور كلي عرف . دارندقوانين غالباً از صفت ثبات برخورها در تحول دائم هستند، در حالي

و هماهنگي قانون اساسي با تحوالت در  اين بين نقش عرف نيز تقويت جنبه انعطاف پذيري

زمان خواهد بود، به طوري كه هر روز شاهد تعامل بيشتر اين متون با شرايط جديد خواهيم

به نحوي كه تحول حاصل به دور باشد،بود، البته زيرا عرف. از هرگونه تغييرات ساختاري نيز
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و و قادر به تغيير اساسي نهايت امر، نقش تعديل كنندهدردر اين معنا اي را بر عهده دارد

.محتواي قانون نيست

 اهميت عرف حقوق اساسي-2
به طور خالصه به اهميت عرف در كشورهايي كه داراي قانون اساسي عرفي در اين بخش

و نقش آن در كشورهاي داراي قانون اساسي مكتوب خواهيم پرداخت .هستند

 نقش عرف در كشورهاي داراي قانون اساسي عرفي: نخست-3
كه داراي قانون اساسي عرفي هستند آن دسته از كشورهايي است كه منظور از كشورهايي

به از اين رو حقوق اساسي اين كشورها. عرف، منبع اصلي قواعد حقوق اساسي در آنهاست

در حقيقت امروزه انگلستان تنها.)Constitution Coutumiére( شود حقوق اساسي عرفي تعبير مي

كه داراي اين نوع قانون اساسي مي را. باشدكشوري است با اين وجود عرف حقوق اساسي

شدتنها منبع قواعد حقوق اساسي در انگلستان نمي  توان تلقي كرد؛ زيرا همچنانكه اشاره

كه در برگيرندهاي از قوانيپاره وقون تدوين شده نيز  اعد قانوني صادر شده از منشور بزرگ

همچنين. باشند، در كنار قانون اساسي عرفي آن قرار دارندساير اسناد بنيادين اين كشور مي

كه هنوز ثبات آنها تحقق نيافته تا تبديل پاره و رسوم حقوق اساسي نيز وجود دارد اي از عادات

مي. به عرف حقوق اساسي شوند كه بنابراين روشن به عنوان شود  ميان عرف حقوق اساسي

و حقوق اساسي عرفي تفاوت بنياديني وجود دارد عرف.يكي از منابع قواعد حقوق اساسي

كه از طريق عادت و سوابق حقوق اساسي در برگيرنده تمام قواعد حقوق اساسي است ها

ا به عنوان قواعد و در ميان مردم و قابل اجرا رواج يافته لزامشكل گرفته اصطالح حقوق. اندآور

به مجموعه قواعد حقوق اساسي اطالق مي شود كه توسط قدرت عمومي اساسي عرفي

و هنوز در قالب يك سند رسمي حقوق اساسي تدوين نشده است برنامه .ريزي شده

در كشورهاي داراي قانون اساسي مكتوب: دوم-4  نقش عرف
ن و تنها كتهاهميت عرف در كشورهاي داراي قانون اساسي عرفي اي مورد اتفاق است

و ارزشاختالف موجود را مي در توان در نقش عرف  قانوني آن در كنار سند قانون اساسي

برخي از حقوقدانان ارزش قانوني عرف. كشورهايي دانست كه داراي اين سند قانوني هستند

به عنوان يك منبع رسمي را در اين كشورها انكار كرده به نقش آن و براي قواعد حقوق اند

مي اساسي توجه نمي در اين. باشد كنند، با اين حال اذعان دارند كه عرف داراي اهميت سياسي

داليل اين. توان به نظر كاره دو مالبرگ از صاحب نظران حقوق اساسي اشاره كرد زمينه مي



 1392 تابستان،2شمارة،43 دوره، فصلنامه حقوق 84

و عدم برابري آن با ارزش قانون اساسي مكتوب مبتني بر جايگاه و گروه در ضعف عرف

مي. قدرت الزام آن است هاي تواند قواعد عرفي را از قانونگذاريزيرا از نظر آنها قانونگذار

. ديگر جدا كند

يك از سوي ديگر قاعده و به اين ترتيب پيدايش  عرفي هيچگاه از ثبات برخوردار نيست

اما. نمايدتواند روند پايان دادن به آن قاعده عرفي را هموارعادت كه برخالف آن است، مي

و عيني شناخته مي به عنوان طرفداران گرايش واقعي كه شوند، به داليل گروه اول گروه دوم

كه داراي قدرت پاسخي داده كه قواعدي حقوقي وجود دارند كه مبتني بر اين واقعيت است اند

مي به عرف باز و قدرت آنها به متن قانون اساسي قانوني هستند نه وجود ادعاي عدم. گردد

كه  ثبات در عرف ادعاي صحيحي نيست؛ زيرا قواعد عرفي را تنها از طريق قاعده عرفي جديد

نه براساس عادتي جديد اركان آن موجود است مي هر. توان لغو كرد، كه اصل كلي اين است

و امكان ندارد به  قاعده قانوني ممكن است از طريق قاعده هم طراز يا باالتر از خود لغو شود

. تر از خود لغو گردده قاعده پايينوسيل

كه از اكثريت نيز برخوردارند، به اين نكتهبر گروه دوم كه عرف حقوق اساسي تأكيد دارند

عنوان منبعي رسمي از منابع حقوق اساسي در كشورهاي داراي قانون اساسي مكتوب از قدرتي 

به داليلي اهميت خاصي را برا. قانوني برخوردار است از جمله.ي عرف قائل هستنداين گروه

و واقعي آن  آنكه نقش اصلي عرف پركردن خألهايي است كه از عدم رعايت جوانب علمي

مي نشأت مي كه به وضع اسناد حقوق اساسي كه كساني و علت آن اين است پردازند گيرد

به جنبه و نظري آن توجه دارند بيشتر ا. هاي قانوني ساسي از سوي ديگر عرف از اصول قانون

كه در زمينه حل مشكالت موجود در روابط دستگاه  هاي حاكم در كشور مطرح مكتوب

ميمي شوند، قوي و سازگار و اوضاع واقعي تناسب دارد در. باشدتر است؛ زيرا با شرايط

 در انگلستان-اي است به رغم اين كه نظام بسته–نهايت، اين گروه اعتقاد دارند نظام پارلماني

به همين خاطر مستلزم توجه به نقش مهم عرف در برا و ساس قواعد عرفي محض شكل گرفته

كه اين كشورها داراي قانون اساسي مدون نيز كشورهاي داراي نظام پارلماني مي باشد، هر چند

. باشند

به اين ترتيب نقش مهم عرف حقوق اساسي به عنوان منبع قواعد حقوق اساسي در

و در كشورهاي داراي نظام پارلماني بطور كشورهاي داراي قانون  اساسي مكتوب، بطور عام

به چند مثال براي روشن.(Malberg, 1922.p.582) شود خاص مشخص مي تر شدن اين موضوع

در. دهد اشاره خواهد شد كه اهميت نقش عرف در نظام حقوقي بعضي كشورها را نشان مي

 قانون اساسي جمهوري سوم اين كشور در فرانسه عرف حقوق اساسي نقش زيادي در تدوين

و نقش مهم آن تا زمان آغاز جنگ جهاني دوم در سال 1875سال . ادامه داشت1939 ايفا كرد
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وزير را مشخص كرده بود، زيرا در قانون اساسي فرانسه هاي مختلف نقش نخستعرف جنبه

و اختيارات آن نشده بود هيچ اشاره به اين پست و همچنين گزار. اي ش قانون بودجه ساليانه

به منافع عمومي از آن دسته موضوعاتي و لوايح مربوط حق دولت در تصويب لوايح پليس

همچنين به اعتقاد گروهي از حقوقدانان لغو. كردبودند كه عرف حقوق اساسي آنها را تبيين مي

مي حق رئيس .)421ص، 1987بسيوني،(شدجمهور در انحالل پارلمان نيز از عرف ناشي

ميعرف در نظام حقوقي آمريكا ن اساسي دولت فدرال قانو. كند نيز نقش مهمي را ايفا

در اين. ترين قانون اساسي مكتوب در بين قوانين اساسي كشورهاي جهان استآمريكا قديمي

از عرف براي جبران كاستيكشور از كه ناشي هاي موجود در برخي از جوانب قانون اساسي

و تحو ميشرايط به عنوان مثال، قاعده مجاز. شودالت سياسي زمان تدوين آن بود، استفاده

اين. گردد نبودن انتخاب رئيس جمهور براي سومين بار متوالي، به عرف حقوق اساسي باز مي

و دومين اصالحيه قانون اساسي آمريكا در سال  و البته 1901امر بعدها در بيست  قانوني شد

و در اص  در مصر نيز عرف حقوق1.هاي بعدي مورد تأكيد قرار گرفتالحيهبعدها نقض شد

 ايفا ميالدي1923اساسي نقش مهمي را در سايه نظام حقوقي حاصل از قانون اساسي سال

مي از نمونه. كرده است كه از طريق عرف شكل گرفت، به هاي قواعد حقوق اساسي مصر توان

در حق پادشاه در تعيين نخست و حق وي به نامزدهاي احراز پستوزير هاي وزارتي اعتراض

و آنچه در خصوص ارائه. اشاره كرد به پليس هم چنين حق دولت در تصويب لوايح مربوط

به قوانين مالياتي به مجلس نمايندگان پيش از ارائه به مجلس سنا مطرح مي باشد لوايح مربوط

. از اين جمله است

عرف را به عنوان منبعي رسمي در كنار ساير در اصل سيزدهم 1923قانون اساسي سال

كه حكومت بايد از آزادي  و در آن ذكر كرده است اسناد حقوقي به رسميت شناخته است

و نيز آزادي عقايد براساس عادت و اين برگزاري مراسم ديني هاي رايج در مصر دفاع كند

و اخالق حسن و منافي آداب قانون اساسي.ه باشدحمايت نبايد نظم عمومي را مختل نمايد

و سوم اين. نيز در برگيرنده متني مشابه متن قبلي است1956مصر مصوب سال  اصل چهل

به موجب آن دولت بايد از آزادي اجراي مراسم  و به آزادي مطلق عقايد است قانون مربوط

و آزادي عقايد طبق عادت و متداول در مصر دفاع كند ديني .هاي رايج

از.1 ايـن امـر فـرانكلين مجاز نبودن انتخاب رئيس جمهور در آمريكا براي سومين بار يك عرف ثابت شده اسـت امـا پـيش

و1940روزولت درسال  . براي چهارمين بار به عنوان رئيس جمهور آمريكا انتخاب شده بود1944در سال براي سومين بار
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ح-5  قوق اساسي ساختار عرف
كه ماهيت عرف حقوق اساسي را مورد پذيرش قرار داده اند، بر اين نكته اتفاق تمام كساني

كه تكامل اين مفهوم به عنوان مقوله : وجود دو عنصر اساسي استاي حقوقي مستلزم نظر دارند

و كاربرد الزام آور آن به مفهوم) عنصر مادي(هاي مشابه اجراي آن در قالب تكرار شيوه

به عنوان يك ضرورت قانوني و تأييد آن، ).عنصر معنوي(پذيرش

يا: عنصر مادي. الف عنصر مادي همان اجراي عمل مثبت يا منفي است كه در قالب كاربرد

و امكانات موجود عملي مي در واقع اين عنصر. شودعدم كاربرد يك مفهوم براساس توانايي

در دربردارنده شيوه يا شيوه به تحقق هايي است كه  قالب انجام يا خودداري از انجام يك عمل

و رضايت بنابراين بايد گفت عرف در قالب سلسله شيوه. كنندآن كمك مي بخش هاي مشابه

و تحقق شيوهمصداق پيدا مي  يا عملي براي يك بار كافي نيست، بلكه افزايش تكرار كند

آ رخن به قاعدهدفعات انجام آن در معناي اقدامات مشابه براي تبديل و اي عرفي الزم است

همچنين بايد. باشددادن يك اتفاق به تنهايي براي تأمين عنصر مادي عرفي در آن كافي نمي

به عبارت ديگر تكرار يك اقدام بايد در مدت  و اشاره كرد فرآيند مذكور بايد تداوم داشته باشد

به طور ممتد صورت بگيرد و ف. زمان نسبتاً طوالني عال شدن نظام پارلماني انگلستان در مثالً

و از سال  و پنجاه سال به 1837 تا 1689حدود يكصد  يعني از زمان صدور اعالميه حقوق تا

ص 1990احمد سرحال،(قدرت رسيدن ملكه ويكتوريا به طول انجاميد ،188(.

و تثبيت آن در خارج از چارچوب تعامالت و تكرار يك شيوه  بحث پرسابقه تداوم

در اين. جريان داشت1958قوقي، در سايه تشكيل جمهوري پنجم فرانسه نيز از ابتداي سالح

و 1958عرف در فرانسه از سال: گويد خصوص جان جيكل مي  به طور جدي پشتيباني شد

و قدرت يافت به طوري. مشروعيت به آن است و پايبندي مردم از بزرگترين آثار عرف التزام

به صورت ريشه و مردم هر دو نشأتايكه  از يك شيوه هماهنگ، مفاهيم رئيس كشور

مي مي به وجود و در.J. Gicquel:2000 p.39)(آيند گيرند كه بنيه ژان دوپوي  اين مفهوم از عرف

نامند، در مقابل مي) Custome Savage(الملل عمومي آن را عرف انقالبي چارچوب حقوق بين

و صريح قرار مي ص 1990سرحال،( گيرد عرف آرام عرف انقالبي در مدت زماني كوتاه شكل.)188،

و يا به دليل اينكه عملكردها يا شيوه گيرد، حال يا به دليل تكرار سريع شيوه مي و عملكردها يها ها

كه آن به طور انفرادي مي و يا اين تواند همانند يك عامل فشار، افكار عمومي را دگرگون سازد

 فرآيندي انقالبيعرف. براي توجيه افكار عمومي مورد انتظار تعبير شوندهمانند شاخصي كامل 

و آرام طي مي و سپس معكوس را نسبت به عرف صريح و در تشكيل آن نخست عنصر معنوي كند

. آيدعنصر مادي به وجود مي
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و: عنصر معنوي.ب و قواي عمومي و اذعان مقامات عنصر معنوي يعني لزوم اعتقاد

به وجود قاعدههمچنين مرد و ارتباط اخالقي تقريباً عموميت. اي عرفي م، و تأييد اين اقناع

و مقوله ضرورت لزوم را به عنوان يك) Opinio Juris- Opinio Necessitatis(يافته، تفكر حق

و مجزا كردن آن از عادت يا معيار مناسب براي وارد ساختن مقوله عرف در نظم حقوقي ها

 در فرانسه تشكيل1.بخشد تحكيم مي)courtoisies Constututionnlles(اساسي حقوق هاي قابليت

يك ماهيت عرفي بود، يعني وزيراني) 1830-1848(دولت از سوي پارلمان طي دوره سلطنتي

كه بايد  به آراي اكثريت پارلمان دست نيافتند از طريق موازين عرفي به اين نتيجه رسيدند كه

و از دو مي. گيري كنند لت كنارهاستعفاء دهند شود كه نظير اين وضعيت در لبنان نيز مشاهده

 را براي رياست2 يك شخص مسيحي از طايفه ماروني1943براساس آن اعضاي پارلمان از سال 

و فردي از اهل سنت را براي تصدي پست و يك فرد شيعه را به عنوان رئيس پارلمان جمهوري

به اين ترتيب سه شخص اول مملكت از سه طايفه بزرگ لبنان. نمايندنخست وزيري انتخاب مي

و اهل تسنن انتخاب مي  در فرانسه نيز هيچ رئيس جمهوري.گردنديعني مسيحيان ماروني، شيعيان

نتوانسته است از حق قانوني خود در ارجاع قانون به مجلس)1875-1939(در بين سالهاي

و درخواست بررسي با اين وجود. مجدد آن را داشته باشدملي فرانسه استفاده كند

و الزام رئيس به اين امر كه استفاده از اين حق اجباري آور جمهور حق مذكور خود را با استناد

.نبود، حفظ كرد

با. تاكنون سقوط نكرده است1948 همچنين در لبنان هيچ دولتي در برابر پارلمان از سال

و عدم رأي اين وجود، اين موضوع به خاطر عدم احس به استيضاح اس به لزوم تعهد نسبت

و سقوط آن در برابر پارلمان، به دولت به قاعدهاعتماد  در اين خصوص3. عرفي نشد تبديل

مي.1 در از آداب مبادي حقوق اساسي توان حضور رئيس قوه قضائيه ايران در كنـار رئـيس جمهـور در هنگـام اداي سـوگند

ب مجلس شوراي اسالمي اشاره كرد  يـا اقـدام. صورت ايستادهه يا گوش دادن به سخنراني رئيس جمهور فرانسه در مجلس ملي

و وزير مأمور به تشكيل كابينه در لبنان براي ديدار با نخست نخست و مشاوره با آنها براي تشكيل دولت جديـد وزيرهاي سابق

و نخست  و وزير لبنان يا رئيس جمهور بصور مالقات رئيس مجلس نمايندگان و گفتگو در مورد اوضـاع ت هفتگي براي بحث

.توان از آداب حقوق اساسي دانست احوال عمومي جامعه را مي

در لبنان يازده طايفه مسيحي وجود دارد كه عليرغم اينكه رئيس جمهور بايد مسيحي باشد اما از هر طابفـه مـسيحي امكـان.2

از.انتخاب وجود ندارد صرفا بايد از طايفه ماروني باشد  اين وضعيت در هيچ اصلي از اصول قانون اساسـي ذكـر نـشده بلكـه

. ابتدا بصورت يك وضعيت عرفي به يك قاعده حقوقي الزام آور تبديل شده است

 عدم سقوط دولت در لبنان توسط پارلمان نتيجه توافقات مطلوب حقوق اساسي جهت برقراري توازن سياسي در كشور بـه.3

و بـازنگري قـانون. اي استفاده از حق خويش در انحالل پارلمان استخاطر ناتواني حكومت بر همينطور در راسـتاي اصـالح

نامه طائف كه به عدم استفاده دولت از حق خود براي انحـالل پارلمـانو در راستاي اجراي توافق 1990اساسي لبنان در سال 

ان امروزه به دنبال رشد عقالنيت به يك امر غيرممكن تبـديل كرد، عالوه بر اين انحالل مجلس در نظام پارلماني لبن توصيه مي 

به. شده است  : احمد سرحال، انفاق الطائف للوفاق الوطني اللبناني، جريده السفير البنانيـه، اعـداد: در اين خصوص رجوع كنيد
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و هشتم مي  جمهوري اسالمي ايران را مورد اشاره قرار دارد1 قانون اساسي توان اصل هشتاد

بهكه عدم اجراي آن در طول بيش از سه دهه از تصويب قا اي عرفي تبديل قاعدهنون اساسي،

كه عدم اجراي طوالني  نشده، حال آنكه طرفداران عرفي بودن عدم اجراي اصل فوق برآنند

و مصالح ملي زمينه ايجاد اين قاعده عرفي را فراهم  و تعارض اجراي آن با منافع اين اصل

به رسميت شناخته شده اين در حالي است كه اين اختيار قانوني براي نمايندگان. كرده است

و 2.نبايد مانعي در مسير اجراي آن وجود داشته باشد است

 نقش دوگانه عرف حقوق اساسي-6
و نظري پيروي مي به وجود عرف حقوق اساسي از يك ديدگاه منطقي به اين. كند اذعان

مي ترتيب كه عرف همان نقشي را ايفا مي كه قانون اساسي مكتوب ايفا يعني عرف نمايد، كند

 نقش)Lacunes Constitutionneles(در تفسير قاعده حقوقي پيشين يا تكميل نواقص حقوقي

و از آن به عرف تفسير كننده يا تكميل كننده اين. شود ياد مي)Coutume Praeter Legem(دارد

مي عرف قاعده مذكور را تعديل كرده يا حتي آن را لغو مي و بر آن پيشي در كند كه  اين گيرد

به آن عرف نسخ كننده شود، بر اين اساس جرج گفته مي) Coutume Contra- Legem(صورت

كه اثر يك قاعده وجود يك قاعد بيرود معتقد است كه صحبت درباره راه عرفي  حقوقي

مي افزايش مي كند كافي نيست بلكه بايد آن را تعديل كرد، چون در غير اين دهد يا آن را تفسير

ا شدصورت به يك تفكر سياسي مفهوم قانوني داده خواهد ب. حتماالً ه رغم مخالفتي كه با وي

و انعطاف مبدأ مقوله و علي رغم عرف در چارچوب عمل به قانون اساسي مكتوب ناپذير دارد

به نقش  كه در موضع وي در سايه حاكميت جمهوري پنجم فرانسه بوجود آمده است، تحولي

ميمعين عرف به عنوان نه و عملي اذعان به طور ضمني از نظر او اين عرف. كند ادي حقوقي،

بر مي آن مؤسس باشد ولي در عين حال نمي اي ناقص براي قوه خي مواقع شيوهتواند در توان

كه يك.)G.Burdeau 1986  p.291(را امري قابل انكار دانست   با اين حال واقعيت اين است

و فراگير در زمينه عرف تفسير كننده يا تكميل كننده كه حداقل متضمن گرايش عاقالنه، جامع

 
ا نيز كه دولت سعد حريـري سـقوط كـرد،)2011(در سال. 28/12/1990-27و 27-30/1/1990 قـدام مجلـس بـه در نتيجـه

. مارس بود كه دولت را از اكثريت انداختند8استيضاح او نبود، بلكه به خاطر استعفاي وزراي گروه 

از.1 رئيس جمهور ويا هريك از نماينـدگان از وزيـر درهر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسالمي

ور در باره يكي از وظايف آنان سوال كنند، مسئول، به سوال جـواب ئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود

.دهد

 بود كه ايشان در مجلس شوراي90واخر سالادر) قاي محموداحمدي نژادآ(دليل صحت اين مدعا سوال از رئيس جمهور.2

و به سوال نمايندگان پاسخ داد آغازين انقـالب تـا كنـون؛ هاي عدم سوال از روساي جمهور در سال. اسالمي حضور پيدا كرد

.نتوانست مانعي بر سر راه سوال نمايتدگان از ريس جمهور ايجاد كند
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به آن است، وجود دارد؛ در حالي كه عرف تعديل كننده يا نسخ كننده همچنان عدم اعتراض

و مخالفت است به عبارتي خارج. مورد انتقاد كه موضوعي برخالف متن قانون اساسي يا چرا

.شود از آن تلقي مي

و مكمل(يا تكميل كننده عرف تفسير كننده-7 ) مفسر
و روشن نوشته مي و نادري، نصوص قانوني واضح و در موارد بسيار انگشت شمار شوند

چوب كلي قانون همان خالي از ابهام يا پيچيدگي هستند، در حقيقت در موارد معدودي چار

و خالصه و چارچوب مختصر اي كه همان نكات برگزيده براي چارچوب مورد نظر است

در هنگام وضع اين. شودفراهم كردن مقدمات آن قانون است، در خصوص آينده پيش بيني مي

و از اين رو اين متون حقوقي مستلزم تبيين  نصوص بايد قابليت اجرايي آنها در نظر گرفته شود

چه از سوي هيأت مربوطه و چه به صورت پيشنهاد از سوي) هيأت نظارت(و تفسير

و مرتبط با اجراي قانون اساسي هستند سازمان .(A. Philip, 1964, p.175)1هاي مخصوص

از بايد همواره هماهنگي ميان قواعد حقوقي را با واقعيت هاي اجتماع در نظر داشت، زيرا

و تكرار چنين شيوه شيوهتوان براساس اين طريق مي كه توأم اي مشخص در مسير فهم متن اي

و الزام آور بودن آن است، حركت كرد ديوان عالي آمريكا نقش براي نمونه2.با تحقق ثبات

 
و موافقت قواعد حقوقي بـا واقعيـت.1  هـاي اجتمـاعي اسـت كـه دائمـا در حـال فيليپ معتقد است تفسير همان هماهنگي

و. تغييرند ميقضايي تشكيل شدهنهادهاي تفسير كننده كه از سوي هيأت هاي قانوني كننـد اند، براي تحقق اين هدف فعاليت

و زمينهو از جمله مزاياي اين هيأت اين است كه بر تفسير متمركز مي  البتـه ايـن هيـأت سـاير. هاي آن را فراهم مي كنـد شود

و قواي سياسي را از تفسير منع نمي بخش به. كند ها : بنگريد

A. Philip: Lagauche, Paris, 1964, p.175, not.1 
و در فرانسه اين وظيفه برعهـده در آمريكا به طور كلي ديوان عالي تفسير متون قانوني را برعهده دار   شـوراي قـانون اساسـيد

ب. است  قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است در حالي كه در لبنـان98 اصل موجبهدر جمهوري اسالمي ايران اين نقش

و اصـالح برخـي اصـول قـ و در چارچوب تعـديل انون اين مسأله از حيطه صالحيت شوراي قانون اساسي خارج شده است

 تـصويب قـوانين طائف تفسير اصول قانون اساسي تنها برعهده پارلمان است كـه يـا در حاشـيه نامه اساسي، به موجب توافق 

مي عادي صورت مي و يا بصورت مستقل به پارلمان عرضه  21/8/1990نگـاه كنيـد بـه مـشروح مـذاكرات جلـسه(شود گيرد

باشد تا هم مضمون اصول قانون با توجه به اينكه وظيفه نظارت بر قوانين بر عهده مرجعي خارج از پارلمان مي ). پارلمان لبنان

، واگذاري اين امر اساسي را بخوبي محقق سازد  تفسير اصـول(و هم تفسير آن را بصورت مضيق يا موسع برعهده داشته باشد

و ترديد صـاحب نظـران را بـه دنبـال داشـته اسـت) قانون اساسي  و تعجب و تدبير بوده . به پارلمان امري به دور از مصلحت

. 24/6/1993-23فه السفير، اعداد احمد سرحال، في المراقبه الدستوريه علي القوانين، صحي: رجوع كنيد به

و عرف ناشي از شيوه تفسيري آن نيستيم.2 و ترتيبات حقوق اساسي عرف تشكيل شده. ما به دنبال يكي كردن تفسير درجات

و ترديـد در خـصوص آن،  و فهم متن يعني رفع شك همان راهكار به كار برده شده يا گرايش ثابت شده در تفسير متن است

با علم به ايـن. در حالي كه عرف ديدگاهي غالب دارد) تصميم انفرادي است(گيردل بصورت انفرادي صورت مي اين نوع عم 

و مداوم مي كه تفس  و رويه. قانوني ايجاد كند تواند قاعده ير موسع و نه عرفـي اي دانسته بالطبع گروهي آن را امري اجتهادي اند

و مرجعـي سياسـي، كه تفسير آن از سوي هيأت قضايي در حال صدو  ر باشد، اما در صورت صـدور تفـسير از سـوي هيـأت



 1392 تابستان،2شمارة،43 دوره، فصلنامه حقوق 90

و نيز در حمايت از اختيارات دولت فدرال به مهمي در گسترش اختيارات رئيس جمهور

س جمهور در چارچوب اختيارات تشكيالتي او منظور توجيه بسياري از اقدامات قانوني رئي

 تعيين سياست هاي نظام فدرال رئيس جمهور آمريكا درباره سخنراني ساليانه. ايفا كرده است

به برنامه و كنگره از آن براي در اين كشور، تبديل هاي قانونگذاري واقعي در كنگره شده است

به به عالوه تفويض وكالت رأي.كند تعيين اختيارات ضمني دولت فدرال استفاده مي دهندگان

و معاون رئيس جمهوري كم تا افراد ديگر براي انتخاب رئيس جمهور كم دگرگون شده است

به عنوان شيوه وكالت الزام و اينكه در حال حاضر از آن به رئيس جمهور آور در رأي دادن

1.شود معاون رئيس جمهور ياد مي

به تالش رويه حاكم در دورهدر فرانسه نيز بدون مراجعه به و با توجه هاي هاي قبل

و حقوقي متعدد، قانون اساسي جمهوري پنجم كه در سال   تصويب شد، نظامي 1958تفسيري

و البته با رويكرد چند گرايشيِ پارلماني و پيچيده كه داراي طبيعتي بسته  رياستي بود، ايجاد- را

كه در اين زمان مشخص شد متن قانون اساس. كرد و متناقضي ي، جداي از نكات پيچيده، مبهم

آن در آن وجود دارد، از واقعيت مقاصد واضعين خود خبر نمي و تفسير و لذا در فهم دهد

مي. آراي متعددي وجود دارد توان به برداشت شارل دوگل از قانون اساسي اشاره كرد از جمله

به تمركز قدرت در دست رئيس جمهور گرايش شديدي داش و چندان مايل به تمركز كه ت

و در اين زمينه ضرورتي را احساس اختيارات در دست نخست  وزير منتخب پارلمان نبود

نظير مسائل نظامي يا ها در خصوص مسائل مختلف گيري طبق اين رويكرد، تصميم. كردنمي

.)( 2A.Claisse, 1970,p.48 خارجي تنها به رئيس جمهور مرتبط است سياست

كه در لبنان نيز تعاملي ين راستادر هم 3» تأليف الجمعيات«عبارت بر اساس آن ايجاد شد

مي13در اصل و عبارت قانون اساسي، بر ايجاد احزاب سياسي داللت 4»المجلس النواب«كند

و داراي اعتبـار قـانوني دانند كه در جايگاهي قانوني قرار نمي اي سياسي مي افرادي نظير ژاك شواليه آن را تفسير يا شيوه گيرد

و صرفاً يك نظر سياسي است .نيست

ج.1 اندر آمريكا مردم رئيس ميتخاب نميمهور را بصورت مستقيم كنند وآن نمايندگان به كنند بلكه نمايندگاني را انتخاب

.لذا انتخاب رئيس جمهور در اين كشور به طور غير مستقيم صورت مي پذيردگزينند ندگي از مردم رئيس جمهور را برمينماي

بي.2 اين تحول درباره. ني كرده بوداين همان موضوعي است كه ژاك شابان دلماس نخست وزير سابق فرانسه نيز آن را پيش

: مراجعه كنيد به
- P.Avrril1967, p.396 et s. 
- A. Claisse1970, p.48 et s. 

هاي فرانسه در ظفارو در خصوص دعواي مطرح شده در رابطه با سرزمين12/1/1977شوراي قانون اساسي فرانسه در تاريخ 

انطباق دارد،» اعالم سياست كلي«و» برنامه«را كه با مضمون دو عبارت اصل تعامل حقوق اساسي) جيبوتي كنوني(و العيسي

.تصويب كرد

ها تشكيل جمعيت.3

)پارلمان(مجلس نمايندگان.4
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حق18اي در پارلمان براساس اصل كنند كه هر نماينده را اين گونه تفسير مي  قانون اساسي

و ابت » واليصدر قانون« به1»والينتشر قانون«همچنين عبارت. كار طرح قانوني را داردپيشنهاد

به عرف تفسير كننده بود، اما در خصوص عرف.معنا شده است آنچه كه بيان شد مربوط

و  و حقوقي اكثر كشورها مشخص تكميل كننده بايد گفت نقش اين عرف در حيات سياسي

حز در آمريكا كنگره. محرز است ميهاي و كنگره سراسري حزبي بي در هر ايالت تشكيل شوند

براي انتخاب نامزدهاي هريك از دو حزب اصلي اين كشور براي انتخابات رياست جمهوري 

به كابينه نظير نشست. گردندبرگزار مي هاي وزيران يا مسئوالن دولت در سطح هيأتي موسوم

هايش از اين نيز اشاره شد كه تالشپي.كه بر خالف روند كلي حاكم در رژيم رياستي است

و  و تفسيري در راستاي گسترش اختيارات رياست جمهوري منطبق با وضعيتي قانوني حقوقي

و تغيير خود به خودي قانون اساسي  كه برخي را بر آن داشته تا قائل به اصالح حقوقي است

و جبران بالطبع عرف حقوق اساسي در جايگاه تفسير با پر كردن. آمريكا باشند  هرگونه خأل

به لحاظ عملي نقش مهمي در تأمين چه و به لحاظ عقلي چه و كمبودهاي قانون اساسي نقص

و تضمين سالمت اين قانون دارد، ولي از سوي ديگر اين نوع اظهار نظر تا حد زيادي محل 

و گفت وگو خواهد بود به عرف تعديل2.بحث يا كنندهبه طوري كه عرف در اين صورت

كه علي رغم تمامي انتقادات وارد بر آن بيانگر اين اعتقاد نس خ كننده متن تبديل خواهد شد

و سخت پايبند باشد به مقوله قانون اساسي مكتوب كه عرف بايد .است

و ناسخ عرف يا تعامل قانوني تعديل-8  كننده
و بنا و تعامل حقوقي امري قانع كننده نيست تفاوت قائل شدن ميان عرف حقوق اساسي

به گفته برخي از صاحب نظران اين مسأله در حقوق اساسي در صورت تأييد آثار الزامي آن بر 

و لفظي بايد همراه باشد ص 1979هوريو،(3تعامالت حقوقي با استتار كالمي  در حالي كه ما.)258،

مياين تف كه معموالً در برابر عملي اوت را در چارچوب مفهومي مشابه به اين دليل پذيريم،

و بايد هاي تعديلشدن برخي از انواع عرف و مخالف، در بسياري از اوقات تسليم بوده كننده

هاي حقوقي جريان. تأثير گسترده چنين عرفي را در متون حقوق اساسي در نظر داشته باشيم

 
.»شود قانون منتشر نمي«.1

:ك.ر. شـود برخي از جمله ژاك شواليه معتقدند هرگونه نقض قانون اساسي تحت عنوان تفسير قانون اساسـي توجيـه مـي.2
J.Chevallier: Loc.cit, p.1413 

و يا در صورت عدم تحقق اجماع نهادهاي حكومتي، وارد مرحله اجرا.3 عرف حقوق اساسي در صورت فقدان متني مكتوب

و ايفاي نقش مي  و اين متفاوت با نقشي است كه تعامالت حقوقي در صورت وجود متني مدون پيـدا مـي شده ژاك. كننـد كند

، در حالي كه هوريو اعتقاد دارد اين تمايزLoc.cit.p.1394. اين تمايز مورد ادعا تنها تمايزي لفظي است شواليه معتقد است 

.تمايزي واقعي است
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و نياز مشترك ملتتدوين شده به مي عموميت عالوه بر آن كه عرف. كنند هاي مختلف اشاره

و قانع شدن  و به ناچار اين نيازها بر ميزان تعهد به نيازهاي مردم را به همراه دارد مذكور توجه

و اين عرف آنها تأثير مي گذارد، اما ممكن است از طريق همه پرسي عكس آن نيز عملي شود

به تغ يير ضمني قانون اساسي نزديكتر باشد، زيرا قوه مؤسس لباس قدرت تغييربه طور كلي

به قدرت تأسيسي مشتق شده از آن تبديل شده است و . دهنده را برتن كرده

و مجزا كردن جريانات عقالني از عرف تعديل كهبه بيان ديگر دور ساختن و ناسخ كننده

و تكميل كنند ه دارد، موجب اجتناب از اجراي كامل تعهد ماهيتي متفاوت از عرف تفسير كننده

و نزديك ساختن آن به يك واقعهقانون ميي گيري واقعيت وجود اما اين نتيجه. شود سياسي

و ناسخ متن قانون اساسي را رد نمي اين تعامالت حقوقي تعديل مجموعه در كننده و كند

به متن قانون اساسي مي و صورت دارا بودن صفت الزام، تبديل چه از طريق تعديل گردد، حال

و حذف آن متن كه در هر دو صورت و چه از طريق تغيير  لزوم تعهد،اصالح صريح يا ضمني

-M( رودقانوني به آن نيز از بين مي Duverger1994 p.20(.ها نشان از افزايش تعامالت واقعيت

لي به اصول قانون حقوقي مخالف با متن قانون اساسي از طريق اضافه يا حذف كردن اص

كه. اساسي دارد و در زمان جمهوري سوم به رغم نص صريح قانون اساسي بر اين در فرانسه

مي،تنها پارلمان، قوه قانونگذاري است گرفت يعني قانونگذاري براساس تعامل فوق صورت

كه پارلمان برا و براساس تفويض صالحيتي و از جانب دولت ي قانونگذاري با تشريفات كامل

و در خصوص مسائلي مشخص به آن مي ميمدتي معين  :M.Mignon(شدكرد، انجام

(1938.p183  
(.Soubeyrol: 1955.p75)  اين تعامل در جمهوري چهارم به رغم تدوين اصل سيزدهم قانون

كه پارلمان حق اعطاي اختيارات1946اساسي در سال  به اين مسأله و عدم تصريح

در اين راستا پروفسور مارسل والين،. دستگاه ديگري ندارد، ادامه يافتقانونگذاري را به هيچ

)M. Waline(و اصل«: نويسدمي كه همه چيز جديد است  قانون اساسي با رضايت13گويي

ص 1990سرحال،(»كننده لغو شده است عمومي يعني با عرف نسخ  در قانون اساسي.)203،

و علي رغم تصريح قانون اساسي به جمهوري اسالمي ايران نيز چنين وضعيت ي وجود دارد

و قواي عمومي بعضي از1انحصاري بودن قانون گذاري توسط مجلس شوراي اسالمي  نهادها

و تصويب مقررات مي به تدوين از. كنندنيز اقدام و در زمان جمهوري پنجم بسياري در فرانسه

جمله مخالفت ژنرال دوگل رئيس انجام شد، از 1958اقدامات مخالف با قانون اساسي سال 

در جمهور اين كشور با درخواست اكثريت نمايندگان پارلمان براي برگزاري نشست فوق العاده

 
. باشـد اين صالحيت انحـصاري مـي اري از آن مجلس شوراي اسالمي است؛ صالحيت عام قانونگذ موجب قانون اساسيهب.1

قوهرچند ممك .ه مجريه صورت بگيردن است وضع قانون با همكاري
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به اصل 1960 سال به كشاورزي؛ با استناد  قانون اساسي29، جهت بررسي مسائل مربوط

)M. Duverger. 1960.p46.(.11به اصل 1969و 1962هاي همچنين ژنرال دو گل در سال

كه قانون اساسي جهت تغيير قانون اساسي بدون مشاركت پارلمان استناد كرد، علي رغم اين

و تدابير اتخاذ شده از سوي پارلمان89و19براساس دو اصل  به قواعد  قانون اساسي بايد

 جمهور تلقي گروهي اينگونه اقدامات را در چهار چوب اختيارات رئيس. گذاشتمي احترام

ميمي اعمال كه براساس عرف تكميل كننده و چيزي فراتر از اختيارات رئيس كنند شود

كه ويژگي و ملي دارند، نيستجمهور در كليه مسائلي را. هاي سياسي هرچند برخي هم آن

مي21و20مخالف اصول  ص 1979هوريو،( دانند قانون اساسي فرانسه ،287(.

اس ديدگاه-9 و حقوقدانان حقوق اساسيهاي  الم
آنچه روشن است آن است كه نقش عرف در شكل گيري قواعد حقوقي مورد تأكيد غالب

و در آن ترديدي نيست گروسيوس حقوقدان هلندي بر اين باور. صاحب نظران بوده است

كه مشخصه نخست آن سازگاري با  كه خاستگاه قواعد حقوقي، حقوق طبيعي است است

و و آرمانطبيعت بشر به بياني ديگر هما گرايش و  هنگي كامل آن با موازين عرفي استهاي او

ص 1389رباط،( تا.)96، و مستندات آن نيز، و مباني  در هرحال در رابطه با عرف حقوق اساسي

و اتفاق نظر وجود دارد و. حد زيادي اجماع در اسالم عرف شكل گرفته از اعتقادات

قولوژيايدئ و و عنصر مذهب است درتهاي جامعه و تمدن عميد زنجاني(هاي حاكم، فرهنگ

كه بر اساس آن)193ص،1384 در حقوق عمومي اسالم ولي با اين حال ديدگاهي وجود دارد

كه ساز به شمار نمي عرف منبع حكم رود، زيرا عرف همواره در حال تغيير است، در حالي

و اليتغير است عر. احكام اسالمي ثابت  اجتماعيف همواره براساس بنائات پسنديدههمچنين

و مفسدهاستوار نمي و براساس مصلحت در حالي كه احكام اسالم. گيرد واقعي شكل نمي باشد

و مفسده واقعي شكل مي  نظري ديگر دكتر جعفري لنگرودي. گيرد همواره براساس مصلحت

و داليلي جهت اثبات اينكه عرف در اسالم منب و مستندات حكمدارد  ساز است ارائهع

: نمايدمي

به معناي رفتاري است كه جامعه آن را پسنديده»و عاشروهن بالمعروف« آيه شريفه-1 كه

؛داند مي

به معناي اين است كه آنچه را1»مارآه المسلمون حسناً فهو عنداهللا حسن«: روايت-2  كه

. است اسالمي همان عرف جامعهمسلمانان پسنديده بدانند،

.)ص(عبداهللا ابن مسعود از پيامبر روايت.1
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نص)ص( خطاب پيامبر-3 و ولدك بالمعروف«: به هنده با اين آنچه:»خذي ما يكفيك

و فرزندت كفايت مي مي كند، به اندازه براي خرجي تو پسندد از مال شوهرت اي كه عرف

.بردار

كه. المشروط عرفاً كالمشروط شرعاً قاعده-4 مثالً اگر در شهري عرف داير بر اين باشد

اي مدت زمان مساكن تنها براي يك سال صورت بگيرد، در اين حالت، اگر در متن اجارهاجاره 

.اجاره مشخص نشده باشد، اجاره براي يك سال خواهد بود

 عالوه بر نظريه فوق؛)60،ص1343جعفري لنگرودي،( امكان استناد عمل به اراده يا فطرت بشر-5

ب و«: سوره اعراف199ه آيه برخي ديگر از انديشمندان اسالمي با استناد امر خذ العفو

كه عرف در معنايي كه شامل بناي عقال نيز» بالمعروف واعرض عن الجاهلين بر اين باورند

.)209،ص1380صرامي،( مطرح استترين منبع تشخيص مصالح اجتماعيبه عنوان مهمگردد،مي

اند، كه بعضي پنداشتهالبته رجوع به عرف براي تشخيص مصلحت در نظام اسالمي آنچنان

و غير حقوقي ساختن دستگاه حقوقي اسالم  و سكوالريزه شدن فقه شيعه عاملي براي عرفي

و عرف؛)56ص1374صالح پور،(نمي باشد به عرف زيرا هرگونه عرفي در اسالم مشروعيت ندارد ها

و نامشروع تقسيم مي مي. شوندمشروع به سيره پيامبردر اين زمينه بادر)ص(توان  مواجهه

و ايشان با اينكه مواردي از عرف. عرف زمان خود اشاره كرد هاي پيشين را مشروع دانستند

و بيع، ولي عرف و ابقاء فرمودند از قبيل روزه هاي هايي از قبيل رياضتآنها را امضاء

مي. نامشروع، ربا ونكاح شغار را تحريم كردند توان گفت عرف مشروع آن استبه طور كلي

معكه به ترك واجبات منجر نشود مستقيم يا و رحيم( الواسطه به محرمات دامن نزده

.)28،ص1375پور،

و اما در حقوق موضوعه صاحب نظران حقوق اساسي در خصوص نقش عرف تكميلي

و جايگاه آن را به طور كامل پذيرفته و نقش ها در اند، ولي اختالفتفسيري اجماع داشته

به مانند قوانين. ده بسيار استخصوص عرف تغيير دهن لئون دوگي معتقد است عرف دقيقاً

به تبيين قواعدي مي كه ناشي از عملي اجتماعي با خاستگاهي مردميحقوق موضوعه  پردازد

مي. باشدمي رنه كاپيتان. تواند در روند تحوالت قانون اساسي نقش داشته باشداز اين رو عرف

كه حقوق موضوعه را نبايد نيز در ادامه تبيين رو يكردهاي عمل گرايانه خود بر اين باور است

تنها در قوانين مصوب پارلمان جستجو كرد، بلكه بايد آن را در مرحله عمل نيز مورد بررسي 

اند، ولي حقوقدانان ديگر بيان شدهنظريات فوق در تأييد عرف ناسخ قانون اساسي. قرار داد

موريس هوريو عرف ناسخ را با عنوان تقلبات قانون اساسي. اندتهكاركرد عرف ناسخ را نپذيرف

و اختيارات نهادهاي حكومتي معرفي مي و نقش آن را تنهاو عامل انحراف از وظايف كند

ميعملكردي ساده در نظام به آن هاي حقوقي و تفويض نقش تغيير دهنده را  شمارد
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شد. پذيردنمي به و بيان كاره دومالبرگ نيز ت با رويكرد تغيير دهنده عرف ناسخ مخالف بوده

و مفهوم قانون: داردمي كه قانوني است داراي اقتدار عالي ويژگي قانون اساسي اين است

بي معناست و عرف تعارضي. اساسي بدون اين شرط بنابراين ميان دو مفهوم قانون اساسي

ا و اقتدار قانون اساسي دانست تا به وجود دارد كه در جهت رفع آن، عرف را بايد فاقد عتبار

.)164- 166صص،1385عباسي،( اي وارد نگرددجايگاه قانون اساسي خدشه

به ندرت به مفهوم عرف حقوق اساسي اشاره كرده دكتر ابوالفضل. اندحقوقدانان ايراني

بهقاضي از حقوقدانان حقوق اساسي ايران معتقد است اصول پايه  شكل اي حقوق اساسي كه

به شرط عرف يا قانون تجلي مي و اجرا، و تدوين يابند، همانند نهادهاي سياسي پس از وضع

و موجوديتي مستقل از واضعان خود كسب انطباق با نظام مي يابند هاي ارزشي جامعه استقرار

ميمي و همگني به حيات خود ادامه و تداوم و با ثبات با.)15-16، صص 1381قاضي،( دهندكنند

به عنوان منبع خود معرفي نمي و اين همه قوانين اساسي مكتوب غالباً به صراحت عرف را كنند

. دهندتنها در مقام عمل آن را مورد توجه قرار مي

 تحوالت عرف حقوق اساسي-10
با. همانگونه كه اشاره شد نقش عرف در حقوق اساسي كشورهاي مختلف متفاوت است

و تبيين چنداني استاين حال اهميت عرف در حق بي نياز از توضيح به. وق اساسي انگلستان

به قواعد حقوقي گونه كه گروهي بر آنند اگر در توصيف حقوق اساسي انگلستان صرفاً اي

و سنت و آداب و اكتفا شود هاي حقوق اساسي اين كشور مورد توجه قرار نگيرد، تفسير

و به نبرداشتي نادرست خدور از واقعيت از داويد،( واهد آمدظام حقوقي اين كشور به دست

ص 1378  ساختار قانون اساسي انگلستان در طول قرون متمادي در راستاي انعطاف بيشتر.)381،

به كار و آن را در جهت روزآمد كردن قواعد بنيادين اين كشور بر عنصر عرف تكيه داشته

و، سنتها، عاداتاي از عرفد مجموعهاز اين رو قانون اساسي انگلستان را باي. بسته است ها

به قانون پارلمان فرامين حكومتي دانست كه جز در برخي موارد از قبيل مصوبه موسوم

)Parliemanet act(همواره از قواعد عرفي در تكوين خود بهره گرفته است )،1388طباطبايي مؤتمني ،

.)192ص

ت بي بديل آن در حقوق اساسي در تعريف عرف حقوق اساسي در انگلستان با وجه به نقش

مياين كشور، گروهي آن را مجموعه و غير حقوقي دانند كه در جهت اي از قواعد اخالقي

به كار مي و پارلمان و تعهدات قواي حكومتي به ويژه پادشاه و از ويژگي تبيين اختيارات رود

يقي نظران در مقايسه تطباز سوي ديگر گروهي از صاحب. الزامي بودن نيز برخوردار است

هاي حقوقي مشهور در جهان عنصر عرف را عنصري عمومي نظام حقوقي انگلستان با نظام
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و جنبه اختصاصي آن را در حقوق انگلستان نفي كرده براي نمونه اين گروه. اندمعرفي كرده

كه انتخاب رئيس جمهور  معمعتقدند اصل دوم قانون اساسي اياالت متحده آمريكا راو اون وي

به آراي كالج ميمتكي داند، با توجه به عرف حقوق اساسي اين كشور در درجه دوم هاي ايالتي

، آراي عمومي مردم در هريك از دارددرجه نخست اهميت در اهميت قرار دارد، زيرا آنچه 

كه آراي كالجايالت ميها است ص 1380بارنت،( باشدهاي انتخاباتي نيز متأثر از نتايج آن ،65(.

بي تغيير مدتهمچنين عرف ديگري كه تا پيش از اصالحيه رسمي قانون اساسي آمريكا تا ها

ممنوعيت انتخاب مجدد رئيس جمهور براي بيش از دو دوره متوالي كه بود، عبارت بود از 

شد1940توسط فرانكلين روزولت در سال  . ميالدي نقض

ها، از جمله اين عرف. سي فرانسه وجود داردهاي مهمي نيز در حقوق اسابه عالوه عرف

كه از عرف و نخست وزير را در مواقعي و تكاليف رئيس جمهور كه دامنه اختيارات هايي بود

ميمي دو حزب متفاوت برسر كار به اين عرف. كردآمدند، مشخص به ويژه در دوره موسوم ها

و ژاك شيراك از حزب كه فرانسوا ميتران از حزب سوسيا) 1986- 1988(همزيستي  ليست

و نخست وزيري اين اتحاد دموكرات ها براي جمهوري به ترتيب بر مسند رياست جمهوري

و اختالفات مهمي چون تعيين مسئول اصلي سياست  كشور قرار داشتند، بسيار كارساز بود

و فصل كرد با اين همه عرف در حقوق اساسي انگلستان همچنان. خارجي فرانسه را حل

و متمايز عرف دار اي نقش متمايزي است، صاحب نظران دو علت مهم را براي نقش گسترده

هاي فدرال بازنگري در قانون نخست آنكه در دولت: انددر حقوق اساسي انگلستان ذكر كرده

به آراي عمومي دشواري چنداني ندارد و مراجعه را اساسي و همين امر نقش عنصر بازنگري

و علت دوم آنكه در دولت نقش عرف قرار در اين كشورها بيش از كه داده است  هايي

هاي قانون اساسي نقش فعالي در رفع ابهامات قانون اساسي دارند، اصوالً نيازي به دادگاه

و نظام حقوقي انگلستان از  رجوع به عنصر عرف براي تبيين اصول قانون اساسي نخواهد بود

اي طوالني عرفي در حقوق اساسي انگلستان سابقهنظام. هر دو علت پيش گفته خارج است

محور نخست. توان در دو محور كلي تبيين كرددارد، ولي با اين حال نقش اصلي آن را مي

كه در قالب عرفتحديد حدود اخت هايي چون لزوم توشيح قوانين مصوب يارات پادشاه است

و لزوم تعيين رئيس حزب حائز اكثريت  در پارلمان به عنوان نخست پارلمان توسط پادشاه

ب. وزير متجلي شده است و كابينه و دولت به تنظيم روابط پارلمان راساس محور دوم نيز بيشتر

بر. باشداصل مسئوليت جمعي مربوط مي در هرحال صاحب نظران حقوق انگلستان عالوه

و  و شناخته شده عرف از قبيل استمرار، دوام، ثبات چون پذيرش عناصري ... عناصر عمومي

و باالخره مطابقت آن با شرايط سياسي زمان را  عرف توسط نهادهاي متأثر از آن، مستدل بودن

.دانندنيز از عناصر اختصاصي آن در حقوق اساسي انگلستان مي
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 نتيجه
و ساختارهاي آن قابل بررسي و موازين آنچه در خصوص نقش عرف در حقوق اساسي

و كارهاي بنيادين است، نقش تاريخي اين منبع فرع و ساز ي حقوق موضوعه در تدوين قواعد

گستره نقش فوق از حضور آن در تدوين قواعد نانوشته حقوق. باشدحاكم بر جوامع مي

و پس از تكوين نهضت  و تا دوره كنوني و در قالب قوانين اساسي عرفي آغاز شده اساسي

 نقش متمايز عرف را در ميان منابع غير در اين ميان آنچه. قوانين اساسي نيز ادامه يافته است

سازد، تفكيك آن از مفاهيمي مشابه چون اصول كلي مدون قانون اساسي بيشتر آشكار مي

و استنادات رايج در محاكم حقوقي است كه دامنه نقش آفريني آن ها از نظام حقوق داخلي

و اصول كلي حقوقي از اين رو پيدايش دو مفهوم متمايز اصول اسا. رودعمومي فراتر نمي سي

. را بايد در راستاي تمايز موضوعي فوق ارزيابي نمود

به عالوه ساختار مشترك عرف حقوق اساسي با معناي مطلق آن نيز، ضرورت ارائه

سازد، زيرا عناصر عمومي اين دو مفهوم در ساختار تعاريفي تطبيقي از اين مفاهيم را آشكار مي

به ويژه آنكه در بررسي اركان عنصر مادي عرفميعرف حقوق اساسي زمينه متفاوتي و يابند

كه اين معنا با  حقوق اساسي، بايد جايگاه متفاوتي را براي هريك از اين عناصر متصور بود

. جايگاه يكسان اركان عنصر مادي در معناي مطلق عرف مغاير است

بهبه عالوه، در اين ميان نقش متفاوت هريك از انواع عرف حقوق اساس ي نيز با توجه

و بررسي است زيرا عرف مفسر در قالب تكيه بر سند قانون. مطالب پيش گفته قابل تبيين

و از اين رو مورد توافق غالب صاحب نظران حقوق  اساسي، به اعمال نقش خود پرداخته

و عرفاساسي بوده و اعترا است و ناسخ به نسبتي كه از سند قانون اساسي ف به هاي مكمل

و ترديد اند، از منظر دكترين حقوق اساسي اه شاخص آن فاصله گرفتهجايگ نيز مورد تشكيك

هاي متفاوت، در ماهيت خود بر اختالف سطح نقش آفريني عرف در اين ديدگاه. اندواقع شده

كه در برخي كشورها عرف حقوق. حقوق اساسي كشورهاي مختلف تكيه دارند زيرا درحالي

يات ارائه شده نيز جايگاه چنداني ندارد، در گروه ديگري از كشورها، اساسي حتي در مقام نظر

به ويژه كشورهاي آنگلوساكسون عرف حقوق اساسي در مقام عمل نيز جايگاهي همسطح 

همين موضوع، درآمدي بر شناخت اهميت عرف در كشورهاي. منابع ديگر قانون اساسي دارد

و برخال و مدون است ف تصور رايج، نقش اين عنصر مهم در داراي قوانين اساسي عرفي

و تأثير گذار مي باشد، زيرا در اين كشورها بسياري از كشورهاي دسته اخير نيز، نقشي حياتي

و دامنه صالحيت هريك از آنها تنها  ابهامات مطرح شده در خصوص روابط ميان قواي سياسي

و فصل خواهد بود .با مراجعه به عرف حقوق اساسي قابل حل
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