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سناریوی نخست

سناریوی سوم

وا گیردار کرونا اهمیت زیادی دارد .ا گر از زاویه حقوق

ب ــر طــبــق س ــن ــاری ــوی نــخــســت ،حــکــومــت ایــن

با وجــود ای ــرادات پیشگفته ،به نظر میرسد باید

مالی به موضوع نگاه شــود ،باید اشــاره کرد که اصل

جــم ـعبــنــدی را خ ــواه ــد داشـ ــت ک ــه پــیــشــگــیــری و

به دنبال راهکار دیگری بود .سناریوی سوم که میتوان

در هزینه و درآمــدهــای کــشــور ،تبعیت از نظام عام

مــهــار کــرونــا بــا ســازوکــارهــای عــادی پیشبینیشده

آن را «اع ــام وضعیت اضــطــراری» تلقی ک ــرد ،از جمله

محاسباتی (تبعیت از قــانــون محاسبات عمومی و

(نــظــام حــقــوقــی مــوجــود در شــرایــط ع ــادی) کفایت

سازوکارهای پیشبینیشده در نظام حقوقی به شمار

سایر قوانین و مقررات عام مالی) است؛ بهجز موارد

میکند .البته ،چنین رویکردی در عمل با ایرادات

م ـیرود؛ ولی تا کنون به دالیــل نامعلومی اجرایی نشده

استثنایی کــه بهموجب قــانــون تعیین مـیشــود .در

چ ــالــشب ــران ــگ ــی ــزی م ــواج ــه خ ــواه ــد شـ ــد .ب ــر ایــن

است .بر اساس اصل  79قانون اساسی ،برقراری حکومت

ادامــه چنین اصلی ،در مــاده  78قانون محاسبات

اســاس ،بــرقــراری محدودیتها و لغو برخی حقوق

نظامی ممنوع است؛ اما دولت حق دارد در حالت جنگ

عمومی کــشــور پیشبینی شــده اســت کــه در برخی

و آزادیه ـ ــا در ح ــوزهه ــای فـ ــردی و اجــتــمــاعــی به

و شرایط اضطراری و نظیر آن ،با تصویب مجلس شورای

م ــوارد از جمله ح ــوادث مهم و نا گهانی مملکتی از

لحاظ حقوقی ،توجیهناپذیر میشود .همچنین با

اسالمی بهطور موقت محدودیتهای ضــروری را برقرار

قبیل بیماریهای همهگیر هزینهها و مخارج مربوط

توجه به ابعاد وسیع ایــن رخــداد ،حکومت نیاز به

کند که مدت آن نمیتواند بیش از  30روز باشد و در صورت
ً
تداوم ضرورت ،دولت موظف است مجددا از مجلس مجوز

از شمول قــانــون محاسبات عمومی و سایر قوانین
مستثنا و تابع قــانــون نحوه هزینه کــردن اعتباراتی

حوزههای مالی و اداری تأثیرگذار بوده ،تأمین آنها

کسب نماید .از مزایای اتخاذ سناریوی سوم این است که

باشد که بهموجب قانون از شمول قانون محاسبات

با سازوکارهای عادی ،ناممکن به نظر میرسد.

ظرفیت قابل توجهی در پذیرش تدابیر مالی و اداری

عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند.

استثنایی ایجاد میکند و از همه مهمتر ،مجلس شورای

بر ایــن اســاس قانون اخیرالذکر به همراه آییننامه

اسالمی وظیفه نظارت بر تحدید حقوق و آزادیه ــای

اجرایی آن مهمترین مستندات حقوقی برای مخارج

فــردی و جمعی و بــرقــراری شرایط اضــطــراری را بر عهده

مربوط خواهد بود و الزم است تشریفات مربوط در

خواهدداشت.
گفتنی است که در اصل دیگری از قانون اساسی به

اسناد قانونی مذکور رعایت شود.
رونـ ـ ــد فــعــلــی ن ــش ــان م ـ ـیدهـ ــد کـ ــه هـ ــم و غ ــمّ

توقفانتخاباتدر زمانجنگواشغالنظامی کشور اشاره

دســتــگــاههــای اجــرایــی در دوران کــرونــا اشــتــغــال به

شده است .در این میان ،پرسش مهم این است که آیا این

وظایف حا کمیتی است و بر این اساس امور تصدی،

اصل ،ظرفیت داشت تا با تفسیر و اتخاذ وحدت مال ک

زیربنایی و اجتماعی دولت تحت تأثیر جریان مذکور

(ناممکن بودن برگزاری انتخابات) انتخابات یازدهمین

قرار گرفته است .از سوی دیگر و از نگاه حقوق اداری،

دوره مجلس شورای اسالمی در تاریخ دوم اسفند 1398به

در موارد بحران ،تعارض صالحیتها بهویژه صالحیت

زمان مناسبتری موکول شود .بههرحال به نظر میرسد

مثبت و منفی نهادهای حکومتی ذیربــط دامنگیر

یکی از آموزههای کرونا این باشد که اصالح اصل ( 68با

نظام اداری بــوده ،در این شرایط نیز اجتنابناپذیر

موضوع توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی

مـینــمــایــد .بــر ای ــن اس ــاس یــا چــنــد دســتــگــاه ادع ــای

کشور یا در شرایط اضطراری از جمله بیماریهای وا گیردار)

صالحیت انجام امور یک موضوع میشوند ،یا هیچ

در لیست بازنگری قانون اساسی قرار گیرد.

دستگاهی متصدی نشده ،در نتیجه آن را بر عهده

اتخاذ سیاستهای جدیدی خواهد داشــت که در

سناریوی دوم
سناریوی دوم بر این اساس قابل تعریف است
که در نظام حقوقی کرونا را بحرانی قابل مدیریت
ببینیم .مــهـمتــریــن منبع حــقــوقــی ایــن ســنــاریــو در
ای ـ ــران ،قــانــون مــدیــریــت بــحــران کــشــور و مــقــررات
مــربــوط بــه آن اســت .قــانــون مــذکــور در م ــرداد سال
ً
گذشته ،مجددا بازنگری و به تصویب مجلس رسید
و متعاقب آن ،مراجع و تدابیر و سازوکارهایی برای
مقابله با بحران مشخص شد .بر این اساس شورای
عالی ،سازمان و ستاد مدیریت بحران کشور ،نقش
مهمی بــرای مقابله بــا بــحــران بــر عهده گرفتند .به
لحاظ مالی در بــودجــه کــل کــشــور ،فصلی بــا عنوان
«مدیریت بحران کشور» تعیین و ردیفهای مربوط
به بحران ذیل آن تجمیع گردید .هزینهکرد اعتبارات
ایــن بخش ،استثنایی قلمداد گشت و تابع قانون
هزینهکرد اعتباراتی شد که بهموجب قانون از رعایت
قــانــون محاسبات عمومی و سایر مــقــررات عمومی
دولــت مستثنا هستند .در قــانــون مدیریت بحران
کشور ،سازوکارهای الزم برای تصمیمگیری فرابخشی
اتخاذ و به لحاظ اداری ،دستگاههای اجرایی موظف
به تبعیت و همکاری با ارکان مذکور گشته ،سیستم
گــزارشدهــی پیشبینی شــد .با وجــود ایــن ،به نظر
میرسد با توجه به ابعاد گسترده موضوع و اهمیت
اقدامات درمانی از یکسو و تصمیمگیریهای کالن
و مؤثر سیاسی و امنیتی ،این سناریو نیز توجیه کافی
بــرای مبارزه مؤثر با بیماری همهگیر کرونا نداشته
باشد.

نــهــاد دیــگــری مـیدانــنــد .بــا ایــن حــال نتیجه یکی و

سناریویچهارم

آن ،توقف ارائ ــه خــدمــات عمومی مناسب و مقابله

سناریوی آخــر کــه بــه نظر مـیرســد انتخاب ایــران

کارآمد با بحران خواهد بــود .رفع چنین نقایصی در

نیز باشد ،استفاده از ظرفیت شــورای عالی امنیت ملی،

نــظــام اداری مستلزم انتخاب ســنــاریــوهــای قانونی

موضوع اصل  176قانون اساسی است .این اصل ناظر بر

صحیح ،اصالحات حقوقی و نظارت مستمر و جدی

تشکیل شورای عالی امنیت ملی بهمنظور تأمین منافع

بر آن است .یادآوری این نکته ضروری است که اصل

ملی و پــاســداری از انــقــاب اســامــی ،تمامیت ارض ــی و

حا کمیت قانون در وضعیت اضطراری معلق نبوده،

حا کمیت ملی است .ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز بر اساس
ً
مصوبه این شورا تأسیس شد و عمال فرماندهی مبارزه با

در شــرایــط اضــطــراری همچنان موظف بــه وف ــاداری

کرونا را بر عهده گرفت.

گام سوم :کرونا از زاویه حقوق مالی و اداری
تدابیر مالی و اداری دولت برای مقابله با بیماری

موقت
نسبت به قوانین و مقررات (البته هنجارهای
ِ
زمان اضطراری) خواهیم بود .در ادامه چنین منطقی
ِ
ضرورت تبیین شفاف تصمیمات دولتی و توجیهات

مربوط به آن و اقناعسازی شهروندان (حتی با تأخیر)
ضروری به نظر میرسد.
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