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چکیده
ــرده اســت  ــف ک ــا را مکل ــران، قضــات دادگاه ه ــوری اســامی ای ــون اساســی جمه اصــل 170 قان
ــررات  ــن و مق ــا قوانی ــف ب ــی مخال ــای دولت ــا و نظام نامه ه ــا، آیین نامه ه ــرای تصویب نامه ه ــا از اج ت
اســامی یــا خــارج از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه اســت خــودداری کننــد. اینکــه مفاهیــم منــدرج در 
ایــن اصــل را چگونــه تفســیر کنیــم و تکلیــف قضــات در ایــن اصــل در چــه مــواردی موضوعیــت دارد، 
ازجملــه مســائل چالش برانگیــز ایــن اصــل اســت. پرســش اصلــی نویســنده در ایــن مقالــه ایــن اســت 
کــه ارتبــاط تکلیــف قضــات در ایــن اصــل بــا صاحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه شــکایت 
علیــه مقــررات دولتــی چیســت؟آیا پــس از صــدور رأی دیــوان عدالــت درخصــوص یــک مقــرره دولتــی، 
بازهــم قضــات می تواننــد بــه اســتناد اصــل مذکــور عمــل کننــد؟ لــذا در مقالــه مفاهیــم اصــل و مــوارد 
اعمــال ایــن اصــل توســط قضــات و نظریــه شــورای نگهبــان درخصــوص مفهــوم آیین نامه هــای دولتــی 
مــورد بحــث قــرار گرفتــه و نویســنده اســتدالل کــرده کــه تکلیــف یــا اختیــار قضــات در ایــن اصــل تــا 
زمانــی کــه دیــوان عدالــت اداری تعییــن تکلیــف نکــرده اســت، موضوعیــت دارد و درنهایــت نیــز قضــات 

بایــد تابــع رأی دیــوان عدالــت اداری درخصــوص هــر مقــرره دولتــی باشــند.
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رابطه دیــوان عدالت اداری و تکلیف قضــات در 
اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

مقدمه
ــررات  ــر مق ــارت ب ــا نظ ــی و ی ــون اساس ــداری از قان ــادی در پاس ــن ع ــر قوانی ــی ب ــارت قضای نظ
دولتــی مــادون قانــون، در پاســداری از قانــون عــادی در نظام هــای مختلــف حقوقــی پیش بینــی شــده 
اســت1، در نظامــی ماننــد آمریــکا قــوه قضائیــه )دادگاه هــای فــدرال و دیــوان عالــی( صاحیــت بررســی 
قوانیــن مصــوب کنگــره و یــا مجالــس ایالتــی بــا قانــون اساســی را دارنــد )حمیدیــان،121:1389( و بــه 
طریــق اولــی می تواننــد نســبت بــه مقــررات مــادون قانــون )آیین نامــه و...( نیــز رســیدگی کننــد. در 
جمهــوری اســامی ایــران جلوگیــری از وضــع قوانیــن عــادی برخــاف قانــون اساســی بــه نهــادی غیــر 
از قــوه قضائیــه واگــذار شــده اســت. بدیــن صــورت کــه قانونگــذار اساســی ایــران پاســداری از قانــون 
ــه شــورای  ــون عــادی توســط قانونگــذار را ب ــی ازطریــق وضــع قان ــر تعرضاتــی احتمال اساســی در براب
ــه، بخشــنامه...( را  ــی )آیین نام ــررات دولت ــر مق ــی ب ــی نظــارت اصل ــرده اســت، ول ــذار ک ــان واگ نگهب
بــه قــوه قضائیــه محــول کــرده اســت2. اصــل 170 قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران نیــز در 
همیــن راســتا قابــل ارزیابــی اســت. بــه بیــان دیگــر، ایــن اصــل یکــی از راه هــای نظــارت قضایــی بــر 
ــمی،19:1372( در  ــه )هاش ــوه مجری ــر ق ــه ب ــوه قضایی ــدار ق ــوارد وارد اقت ــا از م ــی و ی ــررات دولت مق
نظــام حقوقــی ایــران اســت. دســتگاه قضایــی مهم تریــن نهــاد کنترل کننــده مقــررات دولتــی اعــم از 
ــن خصــوص اصــل 173  ــون عــادی اســت. در ای ــون اساســی و قان ــر قان آیین نامــه و بخشــنامه در براب
ــت اداری را به عنــوان مرجــع اصلــی و تخصصــی در پاســداری از قوانیــن  ــوان عدال ــون اساســی، دی قان
ــوند  ــع ش ــت وض ــن اس ــرع( ممک ــن )و ش ــاف قوانی ــه خ ــنامه هایی ک ــا و بخش ــال آیین نامه ه و ابط
تعییــن نمــوده اســت. امــا از ســوی دیگــر اصــل 170 قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران نیــز 
ــه  ــی ک ــای دولت ــا، آیین نامه ه ــرای تصویب نامه ه ــد از اج ــا مکلف ان ــات دادگاه ه ــی دارد :»قض ــرر م مق
مخالــف بــا قوانیــن و مقــررات اســامی یــا خــارج از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه اســت خــودداری 
کننــد، هرکــس می توانــد ابطــال این گونــه مقــررات را از دیــوان عدالــت اداری تقاضــا کنــد«؛ بنابرایــن 
ــررات  ــبت مق ــت اداری نس ــوان عدال ــا و دی ــات دادگاه ه ــارت، قض ــوع نظ ــا دو ن ــان ب ــا همزم در اینج

ــه رو هســتیم )ابریشــمی راد،49:1397(. دولتــی روب
 شــورای نگهبــان تاکنــون دو نظــر تفســیری درخصــوص اصــل 170بیــان کــرده اســت. تفســیر اول 
شــورا درخصــوص موضــوع اصلــی ایــن مقالــه نیســت. امــا تفســیر دیگــر آن، درخصــوص مفهــوم دولــت 

ــی رجــوع شــود  ــات عام الشــمول دولت ــی مصوب ــه طــور کل ــا و ب ــر آیین نامه ه ــف نظــارت ب 1. درخصــوص نظام هــای مختل

بــه: مهــدی هداونــد، حقــوق اداری تطبیقــی، جلــد دوم، انتشــارات ســمت، 1389، تهــران.

2. طبــق اصــل 85 نیــز رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــر مصوبــات دولــت )هیئــت وزیــران( نوعی نظــارت دارد ولــی چون 

حتــی تأییــد رئیــس مجلــس، مانــع از رســیدگی دیــوان عدالــت اداری نیســت نظــارت قــوه قضائیــه را اصلــی دانســته ایم.
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ــم  ــت مه ــد جه ــن اصــل از چن ــرد. ای ــرار می گی ــتناد ق ــورد اس ــه م ــه در ادام ــن اصــل اســت ک در ای
ــورای  ــای ش ــابه فقه ــا مش ــر ام ــی کم رنگ ت ــات، صاحیت ــه قض ــی ب ــون اساس ــه قان ــک اینک ــت. ی اس
ــت  ــه صاحی ــه ب ــا توج ــل ب ــن اص ــات در ای ــف قض ــت تکالی ــه دوم وضعی ــت. جنب ــان داده اس نگهب
دیــوان عدالــت اداری اســت کــه ایــن جنبــه  موضــوع بحــث ایــن مقالــه اســت. پرســش اصلــی کــه در 
ــوان  ــا صاحیــت دی ــن اصــل ب ــاط تکلیــف قضــات در ای ــن اســت کــه ارتب اینجــا مطــرح می شــود ای
ــدور رأی  ــس از ص ــا پ ــت؟ آی ــی چیس ــررات دولت ــه مق ــکایت علی ــه ش ــیدگی ب ــت اداری در رس عدال
دیــوان عدالــت درخصــوص یــک مقــرره دولتــی )به ویــژه در فرضــی کــه دیــوان بــا کســب نظــر فقهــای 
شــورای نگهبــان، شــکایت را رد می کنــد( بــاز هــم قضــات می تواننــد بــه اســتناد اصــل مذکــور عمــل 
کننــد و خــود آیین نامــه یــا تصویب نامــه ای را خــاف مقــررات اســامی تشــخیص دهنــد و از اجــرای 
آن خــودداری کننــد. ادبیــات حقوقــی درخصــوص موضــوع1 انــدک اســت جــز برگــزاری نشســتی در 
پژوهشــگاه قــوه قضائیــه بــا عنــوان »فرآینــد اعمــال اصل170قانــون اساســی از ســوی مراجــع قضایــی« 
ورســاله دکتــری آقــای محمــد امیــن ابریشــمی راد عنــوان »الگــوی مطلــوب نظــارت قضایــی برمقــررات 
دولتــی در ج.ا.ا بــا تأکیــد بــر ارتقــاء کارآمــدی دیــوان عدالــت اداری«، در زمســتان 1397 کــه تاحــدی 
بــه آن پرداخته انــد2. ایشــان در رســالۀ خــود بــه نقــد شــیوه جــاری اعمــال نظــارت فقهــای شــورای 
ــد  ــت اداری و نواقــص ســازوکار موجــود پرداخته ان ــوان عدال ــی از بســتر دی ــررات دولت ــر مق ــان ب نگهب
ــی در  ــود حت ــی ش ــت اداری پیش بین ــوان عدال ــون دی ــی قان ــات آت ــد در اصاح ــه می کنن و توصی
ــوان نخســت  ــا موازیــن شــرع هســت، دی مــواردی کــه شــاکی مدعــی تعــارض یــک مقــرره دولتــی ب
ــه فقهــای  ــوان نســبت ب ــر تقــدم رســیدگی دی ــد و »ب ــون آن را بررســی کن ــا قان ــرت ب ــه مغای از جنب
ــه صــورت شــکایت ثانویــه و منــوط  شــورای نگهبــان تصریــح شــود و طــرح شــکایات شــرعی تنهــا ب
ــوان  ــط دی ــی توس ــر قطع ــوان و ارائه نظ ــی در دی ــررات دولت ــوع مق ــه موض ــی ب ــیدگی قانون ــه رس ب
ــژه از  ــا آن، به وی ــی ب ــنده تفاوت های ــه نویس ــی مقال ــمی راد، 102:1397(3. ول ــود« )ابریش ــته ش دانس

ــوارد دارد. ــه م ــه تکلیــف قضــات در این گون ــا ب ــوارد مبت نظــر بررســی م
در ایــن مقالــه جایــگاه ایــن اصــل از چنــد منظــر موضــوع بحــث قــرار می گیــرد. نخســت پیشــینه 

1. نظر تفسیری نخست شورای نگهبان در 1380/2/28 و در پاسخ به استعام رئیس دیوان عدالت اداری )مع الواسطه توسط 
رئیس قوه قضائیه( درخصوص زمان ابطال آیین نامه ها وتصویب نامه است که شورا نظر داده است مواردی که از باب مصادیق 

اعمال اصل چهارم قانون اساسی )خاف شرع بودن( می باشد. ابطال از زمان تصویب مقرره است.

2. نشستی با عنوان فرآیند اعمال اصل170قانون اساسی از سوی مراجع قضایی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شده که 

گزارش این نشست در صفحات 197تا240جلد 1 کتب تحقیقات قضایی توسط پژوهشگاه درسال 1395 منتشر شده است.

3. جناب دکتر ابریشمی راد سخاوت مندانه فایل رساله دکتری خود را دراختیار بنده قرار دادند که از لطف و کرم ایشان بسیار 

سپاسگزارم. از رساله ایشان استفاده و در این مقاله به آن ارجاع داده شده است.
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ــن تکالیــف توســط قضــات و دیگــری  ــوارد انجــام ای وضــع اصــل 170مطــرح و ســپس محــدوده و م
صاحیــت دیــوان عدالــت اداری در اینجــا بــه شــکل ویــژه و ارتبــاط تکیــف قضــات پــس از رســیدگی 
در دیــوان و نهایتــًا مفهــوم دولــت درایــن اصــل مــورد بحــث و ارزیابــی قــرار می گیــرد. پرســش اصلــی 
نویســنده در ایــن مقالــه ایــن اســت کــه ارتبــاط تکلیــف قضــات در ایــن اصــل بــا صاحیــت دیــوان 
عدالــت اداری در رســیدگی بــه شــکایت علیــه مقــررات دولتــی چیســت؟ آیــا پــس از صــدور رأی دیــوان 
ــاز هــم قضــات می تواننــد بــه اســتناد اصــل مذکــور عمــل  عدالــت درخصــوص یــک مقــرره دولتــی ب
ــوان  ــف دی ــل از تعیین تکلی ــا قب ــا ت ــه قضــات دادگاه ه ــن اســت ک ــه نویســنده ای ــه اولی ــد. فرضی کنن
عدالــت اداری درخصــوص یــک مقــرره دولتــی می تواننــد بــه اســتناد اصــل 170 عمــل کننــد و بعــد از 
تعیین تکلیــف هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری درخصــوص یــک مقــرره، اعــم از اینکــه بــا پذیــرش 
شــکایت، حکــم بــه ابطــال آن دهــد و یــا شــکایت را رد کنــد و بــه نوعــی مقــرره را تأییــد نماید، اســتناد 
بــه اصــل مذکــور موضوعیــت نــدارد و قضــات بایــد در ایــن خصــوص تابــع رأی دیــوان باشــند. اســتنادها 

ــود. ــان می ش ــی بی ــای آت ــده در بخش ه ــوارد گفته ش ــوص م ــنده درخص ــتدالل های نویس و اس

۱.دالیل و مبنای تصویب اصل ۱۷۰
برخــی از نویســندگان اصــل 89 متمــم قانــون اساســی1 مشــروطیت را پیشــینه ای بــرای اصــل 170 
می داننــد )ابریشــمی راد،51:1397(، امــا بــرای بررســی یــک پدیــده حقوقــی و یــا اصــل و مــاده ای از 
قوانیــن یکــی از امــوری کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد، دالیــل و اهــداف قانون گــذار در وضــع یــک اصــل 
یــا مــاده و ایجــاد چنیــن نهــاد حقوقــی اســت. بــه همیــن لحــاظ، رجــوع بــه مشــروح مذاکــرات مجلــس 
ــگام  ــس هن ــدگان آن مجل ــرات نماین ــاع از نظ ــال 1358 و اط ــی در س ــون اساس ــی قان ــی نهای بررس
ــوری  ــی جمه ــون اساس ــل 170 قان ــد. اص ــدا می کن ــت پی ــی اهمی ــون اساس ــل 170 قان ــب اص تصوی
ــوان  ــدون بحــث چالشــی، به عن ــس، ب ــِن پیش نوی ــی اســت کــه همــان مت ــران جــزء اصول اســامی ای
متــن نهایــی اصــل مــورد تصویــب قــرار گرفتــه اســت و رئیــس جلســه وقــت مجلــس بررســی نهایــی 
ــود دارد آن را مطــرح  ــی درخصــوص آن وج ــر کم ــه اختاف نظ ــی ک ــوان اصل ــه عن ــون اساســی ب قان
می کنــد. )صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی، جلدســوم،1629:1364(. 
ــا عنــوان قانــون اساســی )حتــی توســط  نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت متنــی کــه در حــال حاضــر ب
نهادهــای رســمی ازجملــه انتشــارات ریاســت جمهــوری( منتشــر می شــود بــا متنــی کــه ابتــدا مــورد 
تصویــب مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی قرارگرفتــه اســت، متفــاوت اســت. متــن مطــرح شــده 
در جلســات پنجاه ونــه و شــصتم )13و14آبان مــاه 1358( مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی، بــه 
عنــوان اصــل 17 و 158 اولیــه کــه بعــداً بــه عنــوان اصــل 170 تعییــن شــد بدیــن صــورت بــوده اســت 

ــه عدلیــه ومحکمه هــا وقتــی احــکام و نظام نامه هــای عمومــی و  ــون اساســی مشــروطیت: دیوان خان 1. اصــل89 متمــم قان
ایالتــی و والیتــی و بلــدی را مجــرا خواهنــد داشــت کــه آنهــا مطابــق بــا قانــون باشــند.
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:»قضــات دادگاه هــا مکلف انــد از اجــرای تصویب نامه هــا و آیین نامه هــا و نظام نامه هــای دولتــی 
مخالــف بــا قوانیــن و مقــررات اســامی یــا خــارج از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه اســت، خــودداری 
ــن  ــد« و ای ــا کن ــت اداری تقاض ــوان عدال ــررات را از دی ــه مق ــال این گون ــد ابط ــس می توان ــد. هرک کنن
ــی و در  ــش نهای ــا در ویرای ــاح نظام نامه ه ــا اصط ــت، ام ــده اس ــب ش ــته و تصوی ــه رأی گذاش ــن ب مت
متنــی کــه در جلســه نهایــی مجلــس بــه عنــوان متــن کامــل قانــون اساســی بــه رأی گذاشــته شــده 
اســت، حــذف شــده و لــذا در کتبــی کــه درحــال حاضــر بــه عنــوان قانــون اساســی جمهــوری اســامی 

ایــران منتشــر مــی شــود ایــن اصطــاح وجــود نــدارد.
ــرح  ــان 1358( مط ــس )13 آب ــم مجل ــه پنجاه ونه ــت در جلس ــل، نخس ــس اص ــن پیش نوی  مت
می شــود )ظاهــراً بــه عنــوان اصــل 17( برخــی از نماینــدگان می گوینــد اگــر قاضــی مجتهــد نباشــد، 
ــذا برخــی پیشــنهاد می کننــد مرجــع تشــخیص  ــد بگویــد کــه ایــن خــاف اســام اســت و ل نمی توان
ــت  ــنهاد مخالف ــن پیش ــا ای ــری ب ــدگان دیگ ــی نماین ــود، ول ــخص ش ــز مش ــام نی ــا اس ــت ب مخالف
ــر قاضــی چــون  ــردا ه ــد»... ف ــد و معتقدن ــا وجــود اصــل مخالفــت می کنن ــر ب ــد. برخــی دیگ می کنن
ــت  ــد در مملک ــا نبای ــت، م ــررات اس ــف مق ــاش مخال ــد فانج ــت می گوی ــودش اس ــا خ ــخیص ب تش
مقامــات ممیــزی متعــددی داشــته باشــیم...« )همــان منبــع،1631(. نهایتــًا در مباحــث ایــن جلســه 
بــه نتیجــه ای نمی رســد. یکــی از دالیــل مخالفــت بــا اصــل در جلســه پنجــاه ونهــم ایــن بــوده اســت 
کــه هنــوز اصــل مربــوط بــه دیــوان عدالــت اداری مطــرح و تصویــب نشــده لــذا در جلســه شــصتم )14 
ــن اصــل  ــب و بعــد مت ــت اداری مطــرح و تصوی ــوان عدال ــه دی ــوط ب ــان 1358( نخســت اصــل مرب آب
170 مطــرح می شــود. بــه هنــگام تصویــب ایــن اصــل از جملــه مباحثــی کــه مطــرح شــده اســت ایــن 
ــا آن اســتدالل  ــون اساســی در مخالفــت ب اســت کــه یکــی از نماینــدگان مجلــس بررســی نهایــی قان
می کنــد کــه »..مملکتــی کــه قوانینــش بــه مجلــس شــورای اســامی مــی رود و بعــد مــی رود زیــر نظــر 
شــورای نگهبــان، شــما بــاز فــرض می کنیــد ایــن قانونــی کــه از زیــر نظــر شــورای نگهبــان گذاشــته 
بــاز برخــاف اســام اســت ایــن درســت نیســت...« )همــان منبــع،1654( معنــی اســتدالل ایــن اســت 
کــه چــون شــورای نگهبــان قوانیــن را از نظــر مغایــرت بــا شــرع بررســی کــرده اســت، بنابرایــن وجــود 
چنیــن نهــادی الزم نیســت، عــاوه بــر آن اســتدالل می شــود کــه ایــن اصــل بــا اصــل چهــارم قانــون 
اساســی متضــاد اســت. چراکــه در آنجــا ذکــر شــده کلیــه قوانیــن و مقــررات مدنــی، جزایــی، مالــی، 
اقتصــادی، اداری، فرهنگــی، نظامــی و سیاســی بایســتی طبــق موازیــن اســام باشــد و تشــخیص ایــن 
امــر مهــم برعهــده فقهــای شــورای نگهبــان اســت، ولــی در ایــن اصــل تشــخیص را بــر عهــده قاضــی 
گذاشــتید. در پاســخ گفتــه می شــود کــه اینجــا منظــور آیین نامــه اســت و متــون آیین نامــه نمی توانــد 
ــررات  ــا کلمــه مق ــت ب ــده دیگــری در مخالف ــی داشــته باشــد. نماین ــون اساســی کشــور دخالت در قان
ــد یــک جــور معنایــی  اســامی می گویــد »ایــن کلمــه مقــررات در ذهــن افــرادی کــه مطلــع و آگاه ن
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ــا  ــم ی ــی و مســلم بگذاری ــد قطع ــا بای ــری دارد، م ــک برداشــت دیگ ــردم ی ــر م ــان اکث دارد و در اذه
ضروریــات اســت ویــا مــدون اســت واال هــرج ومــرج ایجــاد می شــود؛ زیــرا هرکــس بــه اجتهــاد خــودش 
می گویــد مقــررات مــن اســامی اســت و آن وقــت دادگاه هــا اختــاف رویــه پیــدا می کننــد و هرکــس 
ــرای  ــن ب ــی دیگــر کــه  اجتهــادش طــوری دیگــر اســت؛ بنابرای ــوس شــد، مــی رود جای ــی مأی از جای
جلوگیــری از هــرج و مــرج، یــا مقــررات مــدون اســامی بگذاریــد یــا مســلم  بگذاریــد و در ایــن اصــل 
ــورای  ــس ش ــه مجل ــی ک ــد قوانین ــخ می ده ــری پاس ــده دیگ ــع،1655(. نماین ــان منب ــد« )هم بیاوری
ــی کــه شــورای  ــان تشــخیص بدهــد آیین نامه هــای داخل ــد شــورای نگهب ــد بای ــب می کن ــی تصوی مل

نگهبــان را الزم نــدارد.
نماینــده دیگــری در توجیــه لــزوم ایــن اصــل اســتدالل می کند:»مــا بــرای اجــرای قوانیــن اســام 
ــام  ــه تم ــد ک ــی ش ــن پیش بین ــذاری ای ــه قانونگ ــم. در مرحل ــم کاری کنی ــد محک ــه بای مرحله مرحل
قوانیــن و مقــررات بــه شــورای نگهبــان بــرود و آن شــورا نظــارت کنــد و ایــن در مرحلــه اجــرا اســت. 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــه ای ک ــه و نظام نام ــا آیین نام ــود ی ــام ب ــاف اس ــر خ ــی ب ــرده، قانون ــر خدای نک اگ
وزارتخانه هــا و دســتگاه های دولــت بــود و خواســت اجــرا بشــود اگــر برخــاف اســام بــود در مرحلــۀ 
اجــرا ایــن محکــم کاری بشــود کــه قاضــی موظــف باشــد اجــرا نکنــد و درنتیجــه مــا بتوانیــم احــکام و 

قوانیــن اســام را اجــرا بکنیــم..« )همــان منبــع،1655(.
ــب  نماینــده دیگــری اســتدالل می کند»قوانینــی کــه در مجلــس شــورای ملــی می خواهــد تصوی
بشــود بایــد زیــر نظــر شــورای نگهبــان باشــد.و مســئولش آن شوراســت. در اینجــا منظــور آیین نامه هــا 
ــوان  ــش دی ــد و مرجع ــر ش ــد، ذک ــیدگی ش ــه االن رس ــی ک ــه در اصل ــت ک ــی اس و تصویب نامه های
ــن اصــل  ــا ای ــت ب ــری در مخالف ــده دیگ ــون اســت.« نماین ــن قان ــق ای ــن از مصادی ــود و ای ــت ب عدال
ــئله  ــت مس ــی، آن وق ــود قاض ــخیص خ ــر و تش ــه نظ ــم ب ــذار کنی ــم واگ ــر بخواهی ــه اگ ــد ک می گوی
اختاف نظــر هــم مشــکل اســت و چه بســا خــود قاضــی نظــرش مخالــِف نظــر مرجــع تقلیــد معــروف 
ــد روشــن شــود کــه مســئله اختاف نظــر  ــن بای ــۀ دیگــری هســت باشــد؛ بنابرای ــد نظری ــا هــر چن ی
قضایــی را بایــد چــکار کنیــم. رئیــس مجلــس در پاســخ می گویــد: اگــر یــک قاضــی مجتهــدی باشــد 
ــد؟  ــم بده ــق آن حک ــم طب ــه بازه ــد ک ــزم می کنی ــما او را مل ــد ش ــام بیاب ــاف اس ــی برخ و حکم
ــده  ــًا نماین ــت« و نهایت ــاره ای نیس ــد چ ــرج ش ــه هرج وم ــه در موقعی ک ــد »ک ــخ می ده ــده پاس نماین
دیگــری در توضیــح اصــل می گوید:»چــون مــا یــک قانــون اساســی داریــم و یــک قانــون داریــم و یــک 
ــون اساســی معلــوم اســت کــه قانــون  تصویب نامــه وآیین نامــه و یــک بخشــنامه داریــم. در مــورد قان
ــرای ایــن مرجــع گذاشــتیم و در مــورد  ــا قوانیــن عــادی مغایــرت داشــته باشــد و ب اساســی نبایــد ب
ــت  ــه لغ ــا؛ البت ــه کج ــی نگذاشــتیم ک ــا مرجــع کاف ــا م ــر اینه ــه و بخشــنامه، نظای ــرت آیین نام مغای
چهــارم کــه ایشــان اشــاره کردنــد، فقــط در مــورد مغایــرت بــا اســام اســت نــه مغایــرت بــا قوانیــن 
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مصــوب مجلــس شــورای ملــی، بنابرایــن یــک مرجعــی در اینجــا تعییــن شــده اســت کــه ایــن دیــوان 
عدالــت اداری بایــد تشــخیص بدهــد اگــر مــن یــا دیگــری شــکایت کردیــم کــه فــان بخشــنامه مخالــف 
ــور  ــم همین ط ــود قضــات االن ه ــد و خ ــوان رســیدگی می کن ــف اســت آن دی ــا مخال ــون اســت ی قان
ــون باشــد، حــق اجرایــش را  ــر قان ــا یــک آیین نامــه ای مغای عمــل می کننــد. اگــر یــک بخشــنامه ای ی
ــی اســت  ــن اصل ــن محکم تری ــون باشــد. ای ــر قان ــد مغای ــه و بخشــنامه نمی توان ــد چــون آیین نام ندارن
کــه دارد اینجــا می آیــد کــه ادارات و وزرا نتواننــد بــه حقــوق مــردم تجاوزکننــد« )همــان منبــع،1656(

ــد از اجــرای تصویب نامه هــا  ــه صــورت: »قضــات دادگاه هــا مکلف ان ــًا رئیــس جلســه متــن راب نهایت
ــدود  ــارج از ح ــا خ ــامی ی ــررات اس ــن و مق ــا قوانی ــف ب ــی مخال ــای دولت ــا و نظام ه و آیین نامه ه
ــررات را از  ــه مق ــال این گون ــد ابط ــس می توان ــد و هرک ــودداری کنن ــت خ ــه اس ــوه مجری ــارات ق اختی
دیــوان عدالــت اداری تقاضاکنــد.« بــه رأی می گــذارد و بــا رأی 50 نفــرۀ موافــق از 58 نفــر حاضریــن 

ــع،1657(. ــان منب ــود )هم ــب می ش تصوی

2. مفهوم قاضی موضوع اصل۱۷۰ 
ــوان قاضــی صرف نظــر از  ــق عن ــا مطل ــد قاضــی موضــوع اصــل 170کیســت. آی ــد دی نخســت بای
محــل اشــتغال و انجــام وظیفــه ســازمانی آن مــورد نظــر اســت؟ به ویــژه اینکــه تکلیــف در اصــل  مذکور 
برعهــده هــر قاضــی گذاشــته شــده اســت، بــه بیــان دیگــر، ایــن امــر در صاحیــت هــر قاضــی اســت و 
صاحیــت مذکــور متوجــه دادگاه و نــوع خاصــی از آن نیســت. قاضــی در تعریــف کســی اســت کــه بــه 
شــغل قضــاوت )دادرســی( و فصــل خصومــت و ترافــع اشــتغال دارد )جعفــری لنگــرودی،511:1378(  
ــه  ــا همیــن عنــوان و داشــتن رتبــه قضایــی اســتخدام شــده اســت؛ اعــم از اینکــه ب ــون ب و طبــق قان
تنهایــی متصــدی قضــاوت و ریاســت بــر یــک دادگاه را داشــته باشــد و یــا اینکــه در قالــب یــک نظــام 
ــاغ قضایــی  ــردازد. شــرط اصلــی در شــناخت قاضــی، داشــتن رتبــه و اب ــه دادرســی می پ چندنفــره ب
اســت. اصــل 160 قانــون اساســی کــه در مقــام بیــان جایــگاه وزیــر دادگســتری اســت، بــه طــور ضمنــی 
میــان مشــاغل قضایــی و اداری تفکیــک کــرده اســت. بــه همیــن لحــاظ، می تــوان گفــت تمــام کســانی 
کــه در قــوه قضائیــه دارای رتبــه و ابــاغ قضایــی هســتند، صــرف نظــر از اینکــه در چــه نــوع دادگاهــی 
زیرمجموعــه قــوه قضائیــه شــاغل هســتند، اعــم از اینکــه اشــتغال آنهــا در محاکــم عمومــی )حقوقــی و 
جزایــی( یــا دادگاه هــای نظامــی و دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری باشــد، قاضــی موضــوع 
ــل  ــدرج در اص ــات دادگاه من ــه قض ــت ک ــده اس ــه ش ــتی گفت ــوند. به درس ــوب می ش ــل170 محس اص
ــاح دادگاه  ــی،1395: 222( اصط ــات قضای ــود )تحقیق ــم می ش ــرا ه ــات دادس ــامل قض ــامحتًا ش مس
ــای  ــم از دادگاه ه ــه، اع ــوه قضائی ــۀ ق ــی زیرمجموع ــه مراجــع قضای ــامل کلی ــز ش ــدرج در اصــل نی من
عمومــی موضــوع اصــل 159 و محاکــم اختصاصــی موضــوع اصــول 172 )دادگاه هــای نظامــی( و 173 
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ــی کشــور )اصــل161( می شــود. ــوان عال ــت اداری( و دی ــوان عدال )دی
ــذا ایــن تکلیــف متوجــه قضــات  ازآنجاکــه تکلیــف اصــل 170 متوجــه قضــات دادگاه هــا اســت، ل
ــد نیســت )مثــا یــک قاضــی عضــو  ــه دادرســی می پردازن در زمانــی کــه در مرجعــی غیــر از دادگاه ب
ــون  ــوع قان ــاف موض ــت حل اخت ــا هیئ ــی و ی ــاف مالیات ــت حل اخت ــد هیئ ــبه قضایی مانن ــع ش مرج
کار(؛ زیــرا در ایــن حالــت قاضــی دادگاه محســوب نمی شــوند. بــه طریــق اولــی ســایر اعضــای مراجــع 
ــه مرجــع شــبه قضایی  ــه خــود قاضــی هســتند و ن ــز مصــداق اصــل نیســتند، چــون ن شــبه قضایی نی

ــنگری،102:1395(. ــود )امامی،استوارس ــوب می ش ــط دادگاه محس ذی رب

3. مفهوم آیین نامه وتصویب نامه در اصل ۱۷۰
در اصــل 170 دو مصــداق مقــررات دولتــی یعنــی تصویب نامه هــا و آیین نامه هــای دولتــی ذکــر 
ــوان گفــت  ــی اصــل، می ت ــه پایان ــه مقــررات...« در جمل ــه قیــد »... این گون ــا توجــه ب شــده اســت. ب
دو نــوِع بیان شــده از بــاب تمثیلــی اســت و ایــن اصــل شــامل تمامــی مقــررات دولتــی1 صرف نظــر 
ــدرج در اصــل 170 شــامل  ــه« من ــوان آنهــا می شــود. ممکــن اســت اســتدالل شــود »این گون از عن
وآیین نامه هــای  تصویب نامــه  »این گونــه«  منظــور  و  می شــود  آیین نامه هــا  و  تصویب نامه هــا 
ــده،  ــتفاده ش ــررات« اس ــه مق ــاح »این گون ــی از اصط ــه پایان ــه در جمل ــا ازآنجاک ــت؛ ام ــی اس دولت
ــان  ــاِم بی ــن اصــل در مق ــر آن، ای ــاوه ب ــی اســت. ع ــرره دولت ــه مق ــد منظــور هرگون نشــان می ده
تمامــی مــوارد صاحیــت دیــوان عدالــت اداری نیســت؛ لــذا بــرای تفســیر »این گونــه مقــررات« بایــد 
بــه اصــل 173 و قوانیــن عــادی ناظــر بــر صاحیــت دیــوان مراجعــه کــرد. بــه اســتناد اصــل 173 
و مــاده 12 قانــون دیــوان عدالــت اداری مقــررات دولتــی محــدود بــه عناویــن مذکــور در اصــل170 
ــرد  ــا را در برمی گی ــتورالعمل ها ومصوبه ه ــنامه ها و دس ــل بخش ــات از قبی ــایر نظام ــود و س نمی ش

ــی،451،1372(. )صدرالحفاظ
ــه،  ــی )آیین نام ــررات دولت ــامل مق ــط ش ــل فق ــن اص ــا ای ــه آی ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ  نکت
ــات  ــامل مصوب ــه ش ــا اینک ــود ی ــه می ش ــوه مجری ــط ق ــده توس ــنامه و...( وضع ش ــه، بخش تصویب نام
ــر  ــه خــاص دیگ ــم می شــود. نکت ــه ه ــوه قضائی ــژه ق ــوا، به وی ــایر ق ــون( س ــادون قان عام الشــمول )م
در اصــل 170 مفهــوم دولــت و به تبــع آن مفهــوم آیین نامه هــای دولتــی اســت. دراینجــا بایــد دیــد 
ــوم خــاص اســت  ــه مفه ــت ب ــا دول ــه ی ــوه مجری ــن اصــل مختــص ق ــای موضــوع ای ــا آیین نامه ه آی
ــز  ــه نی ــوه قضائی ــه آیین نامه هــای مصــوب رئیــس ق ــات دیگــر ازجمل ــا شــامل آیین نامه هــای مقام ی

می گــردد.

ــام  ــه در مق ــه ک ــوه مقنن ــر از ق ــی غی ــات و نهادهای ــی مقام ــی و نوع ــام و کل ــوم تصمیمــات ع ــه مفه ــی ب ــررات دولت 1. مق
ــع، ص39( ــان منب ــت. )هم ــر اس ــد مدنظ ــل می کن ــازی عم قاعده س
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شــورای نگهبــان در نظریــه تفســیری 1383/10/21خــود در پاســخ بــه رئیــس قــوه قضائیــه1 اعــام 
کــرده اســت: »... مقصــود از تعبیــر دولتــی در ایــن اصل قــوه مجریــه اســت.« )موســی زاده،794،1390(

ایــن تفســیر مــورد ارزیابــی حقوقدانــان حقــوق عمومــی قــرار گرفتــه اســت.
درخصــوص مفهــوم دولــت در اصــل 170 نظریــه تفســیری شــورای نگهبــان قانــون اساســی محــل 
ــون  ــت در اصــل 170 قان ــوم دول ــان درخصــوص مفه ــه شــورای نگهب ــش اســت. از نظری بحــث و چال
اساســی نتیجــه گرفتــه شــده اســت کــه دیــوان عدالــت صاحیــت رســیدگی بــه شــکایت نســبت بــه 
ــر  ــت اگ ــد گف ــوص بای ــن خص ــدارد. در ای ــه را ن ــوه مجری ــر از ق ــای غی ــوب نهاده ــای مص آیین نامه ه
بخواهیــم نظریــه شــورای نگهبــان را بــا توجــه بــه ســوال رئیــس قــوه قضائیــه تفســیر کنیــم و تفســیر 
شــورای نگهبــان را در راســتای مطلــوب و ســوال رئیــس قــوه قضائیــه بدانیــم در ایــن صــورت تفســیر 
مذکــور محــل نقــد اســت، بدیــن معنــی کــه اساســًا اگــر ســوال صرفــًا ایــن بــود کــه منظــور از دولــت در 
اصــل 170 چیســت؟ پاســخی کــه شــورای نگهبــان بــه قرینــه قــوه مجریــه منــدرج در ایــن اصــل داده 
و اعــام کــرده اســت کــه منظــور از دولــت، قــوه مجریــه اســت، می توانــد قابل قبــول باشــد. امــا اصــل 
170 در مقــاِم بیــان صاحیــت دیــوان عدالــت اداری نبــوده و صاحیــت ایــن دیــوان در اصــل 173 بیان 
شــده اســت؛ لــذا بــا توســل بــه تفســیر اصــل 170 و مفهــوم دولــت در آن، نمی تــوان نتیجــه گرفــت 
ــان  ــورای نگهب ــیر ش ــن تفس ــد؛ بنابرای ــیدگی کن ــد رس ــی می توان ــه آیین نامه های ــه چ ــوان ب ــه دی ک
ــم  ــا از اصل170می توانی ــوب اســت. ام ــه نوعــی مصادره به مطل ــوه قضائی ــه ســوال رئیــس ق ــا توجــه ب ب
ــه وضــع  ــد آیین نام ــه نمی توان ــوه قضائی ــس ق ــه رئی ــن اســت ک ــم و آن ای ــز بگیری نتیجــه دیگــری نی
ــوق  ــر اصــل عــدم صاحیــت در حق ــوان گفــت کــه عــاوه ب ــن اســتدالل می ت ــد. درخصــوص ای نمای
عمومــی و بــا توجــه بــه عــدم تصریــح قانــون اساســی در وضــع آیین نامــه توســط رئیــس قــوه قضائیــه 
می توانیــم بگوییــم بــه اســتناد ایــن اصــل رئیــس قــوه قضائیــه صاحیــت وضــع آیین نامــه را نــدارد. از 
ســوی دیگــر چــون اصــل 138 قانــون اساســی وضــع آیین نامــه را صراحتــًا در صاحیــت هــر وزیــر و 
هیئت وزیــران اعــام کــرده اســت؛ لــذا می تــوان گفــت اصــل 170 قانــون اساســی کــه مقــرر می کنــد، 
اگــر آیین نامــه خــارج از اختیــارات قــوه مجریــه باشــد، قاضــی مکلــف اســت آن را اجــرا نکنــد، نتیجــه 
ــه در  ــع آیین نام ــه وض ــد ک ــان می ده ــه نش ــک قرین ــوان ی ــه عن ــز ب ــل نی ــن اص ــود ای ــه می ش گرفت
صاحیــت قــوه مجریــه اســت و دیگــر مقامــات از جملــه رئیــس قــوه قضائیــه صاحیــت وضــع آیین نامــه 

ــون اساســی  ــر اصــل 170 قان ــا ذک ــان ب ــر شــورای نگهب ــه دبی ــه 83/8/28 خــود خطــاب ب ــه در نام ــوه قضائی 1. رئیــس ق
درخواســت کــرده اســت: »... خواهشــمند اســت نظریــه تفســیری آن شــورای محتــرم را در ایــن رابطــه تبییــن فرماییــد کــه 
ــت اداری در ایــن اصــل شــامل تصویب نامه هــا وآیین نامه هــای قــوه مقننــه و قضاییــه  ــوان عدال ــا محــدوده اختیــارات دی آی
و ســازمان های وابســته بــه آنهــا و همچنیــن مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و مصوبــات اداری شــورای نگهبــان، 
ــوه  ــای ق ــه معن ــت ب ــای دول ــا وآیین نامه ه ــه تصویب نامه ه ــوص ب ــا مخص ــود ی ــز می ش ــال آن نی ــخیص و امث ــع تش مجم

ــد. ــه می باش مجری
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ــد؛ امــا از نظریــه تفســیری شــورای نگهبــان نتیجــه گرفتــه شــده اســت کــه اواًل رئیــس قــوه  را ندارن
قضائیــه صاحیــت وضــع آیین نامــه دارد ثانیــًا آیین نامــه رئیــس قــوه قضائیــه قابــل شــکایت در دیــوان 
عدالــت اداری نیســت )تبصــره مــاده 12 قانــون دیــوان(. ایــن نتیجــه بــا اصــل 173 و اصــل پاســخ گویی 

در حقــوق عمومــی تعــارض دارد.
ــر آیین نامه هــا و بخشــنامه های  ــا تکلیــف قضــات در اصــل 170 ناظــر ب امــا درخصــوص اینکــه آی
ــرد  ــرار گی ــاک ق ــان م ــورای نگهب ــر ش ــر نظ ــت، اگ ــد گف ــود؟ بای ــز می ش ــه نی ــوه قضائی ــس ق رئی
آیین نامه هــای موضــوع ایــن اصــل ناظــر بــر قــوه مجریــه اســت و شــامل مقــررات مصــوب رئیــس قــوه 
قضاییــه نمی شــود، امــا آنچــه مبنــای وضــع اصــل 170 بــوده اســت و هنــگام تصویــِب اصــل مورد نظــر 
ــون اساســی:  ــی قان ــس بررســی نهای ــدگان مجل ــر یکــی از نماین ــه تعبی ــا ب ــه بن ــن اســت ک ــوده، ای ب
ــۀ قانون گــذاری ایــن  ــه بایــد محکــم کاری کنیــم. در مرحل ــرای اجــرای قوانیــن اســام مرحله مرحل »ب
پیش بینــی شــد کــه تمــام قوانیــن و مقــررات بــه شــورای نگهبــان بــرود و آن شــورا نظــارت بکنــد و این 
ــه ای  ــه و نظام نام ــا آیین نام ــود ی ــی برخــاف اســام ب ــه اجــرا اســت. اگــر خدای نکــرده قانون در مرحل
کــه مربــوط بــه وزارتخانه هــا و دســتگاه های دولــت بــود و خواســت اجــرا بشــود، اگــر برخــاف اســام 
بــود، در مرحلــۀ اجــرا ایــن محکــم کاری بشــود کــه قاضــی موظــف باشــد اجــرا نکنــد« )صــورت مشــروح 
مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران،1364:.1655(؛ بنابرایــن 
ــه ای  ــه و نظام نام ــه آیین نام ــی هرگون ــه قاض ــت ک ــوده اس ــن ب ــل ای ــدگان اص ــن تصویب کنن در ذه
برخــاف اســام تشــخیص دهــد، اجــرا نکنــد و تصــور ایــن نبــوده اســت کــه نهــادی ماننــد رئیــس قــوه 
ــرض  ــک ف ــا در ی ــد و ی ــف کنن ــه آن تعیین تکلی ــا نســبت ب ــد ت ــه وضــع می کن ــم آیین نام ــه ه قضائی
هــم آن را از شــمول اصــل مســتثنی کننــد )چــون در ســاختار اولیــه قانــون اساســی نیــز چنیــن نهــادی 
ــه مقــررات  ــرای قضــات درخصــوص اعمــال اصــل 170 نســبت ب ــذا محدودیتــی ب وجــود نداشــت(؛ ل
ــس  ــنامه های رئی ــا و بخش ــدن آیین نامه ه ــدارد و مستثنی ش ــود ن ــه وج ــوه قضائی ــس ق ــوب رئی مص
قــوه قضائیــه از شــمول نظــارت دیــوان عدالــت ادری نافــی نظــارت قضــات طبــق اصــل 170 نیســت، 
هرچنــد ماحظــات عملــی اجــرای تفســیر نویســنده را در عمــل دشــوار، بلکــه غیرممکــن می ســازد.

ــی  ــورای عال ــه در آن ش ــه 83/8/28 ک ــه در نام ــوه قضائی ــس ق ــوال رئی درخصــوص بخشــی از س
انقــاب فرهنگــی را در کنــار رئیــس قــوه قضائیــه، نهــادی خــارج از قــوه مجریــه دانســته اســت. بایــد 
گفــت کــه ایــن اســتنباط صحیــح نیســت و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی زیرمجموعــه قــوه مجریــه 
اســت. چــون اواًل طبــق اصــول 60 و 113 قانــون اساســی، قــوه مجریــه دو بخشــی اســت؛ قســمتی از 
آن در اختیــار رئیس جمهــور و وزرا و قســمتی از آن در اختیــار و تحــت نظــارت و ریاســت رهبــری قــرار 
دارد؛ بنابرایــن در فرضــی کــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی را از نهادهــای زیرمجموعــه نهــاد رهبــری 
در نظــر داشــته باشــیم. بــاز هــم در مجمــوع شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بخشــی از قــوه مجریــه 
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اســت، از ســوی دیگــر قطعــًا شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی یکــی نهــاد قانونگــذار نیســت1. چــون 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــت مجل ــذاری را در صاحی ــران قانون گ ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــرای مجم ــواردی ب ــتثنایی در م ــور اس ــه ط ــه ب ــت البت ــرار داده اس ق
ــی و  ــور اصول ــن به ط ــت؛ بنابرای ــده اس ــی ش ــاری پیش بین ــن اختی ــام چنی ــل نظ ــاب معض ــز از ب نی
منطقــی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی قانون گــذار نیســت. هرچنــد در واقــع امــر، غیــر از امــوری 
ماننــد تعییــن رؤســای دانشــگاه کــه کار اجرایــی اســت، نوعــی قاعده گــذاری نیــز می کنــد و قواعــدی 
ناظــر بــر آمــوزش و فرهنــگ وضــع یــا تصویــب می کنــد کــه بــرای مراجــع ذی ربــط الزم االجراســت. 
ــله  ــی در سلس ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــات ش ــه تصمیم ــت ک ــوان گف ــز می ت ــورت نی ــن ص در ای
مراتــب قوانیــن و مقــررات حداکثــر یــک عمــل شــبه تقنینی و مــادون قانــون اســت و ارزشــی در حــد 
ــد. ــع می کن ــمول وض ــده عام الش ــران قاع ــطح وزراء و هیئت وزی ــان س ــی در هم ــه دارد؛ یعن آیین نام

ــرای قــوه مجریــه حــق وضــع قواعــد عام الشــمول مــادون  ــران ب ازآنجاکــه، در حقــوق اساســی ای
ــات شــورای  ــذا مصوب ــا ماهیــت و در حــد آیین نامــه( پیش بینــی و پذیرفتــه شــده اســت؛ ل ــون )ب قان
عالــی انقــاب فرهنگــی در حداکثــر فــرض آن ماهیــت آیین نامــه ای دارد؛ بنابرایــن بــه اســتناد اصــل 
ــی  ــورای عال ــات ش ــه مصوب ــکایات علی ــه ش ــیدگی ب ــوان رس ــان نمی ت ــورای نگهب ــیر ش 170 و تفس

انقــاب فرهنگــی را از صاحیــت دیــوان خــارج نمــود.
نکتــه آخــر در اینجــا ایــن اســت کــه تصویب نامــه بــه اســتناد اصــل 138 قانــون اساســی مختــص 
ــی داشــته  ــن عنوان ــد چنی ــر نمی توانن ــای دیگ ــات و نهاده ــات مقام ــران اســت و مصوب ــه هیئت وزی ب

باشــند )امامی،استوارســنگری،61:1395(.

1. عــاوه بــر اینکــه براســاس قانــون اساســی، شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مرجــع قانون گــذاری نیســت، رهبــری نیــز 
در دیــدار اعضــاى ایــن  شــورا در تاریــخ 1375/9/20 دربــاره »الزم االجــرا بــودن مصوبــات شــورا« می فرماینــد: »مــا در آن 
ــات اینجــا تضمیــن بشــود. ایشــان  ــه علیــه( نوشــتیم کــه ترتیبــی داده بشــود کــه مصوب زمــان، خدمــت امــام )رحمــة الل
فرمودنــد کــه مصوبــات ایــن شــورا بایــد اجــرا شــود ـ یــک تعبیــر شــبیه بــه ایــن ـ ایشــان تعبیــر قانــون نیاوردنــد؛ یعنــي 
تقّیــد داشــتند کــه مــا واقعــا نخواهیــم مرکــز قانون گــذاری ـ بــه ایــن معنــا ـ درســت کنیــم. بلــه، بایــد ترتیــب اثــر داده 
شــود. ایــن اســت. یعنــی بایســتی اجــرا بشــود. تعبیــر ایشــان، یــک چنیــن تعبیــری بــود کــه ایشــان اســم قانــون نیاوردنــد. 
بــه عنــوان مرکــز قانون گــذاری قــرار ندادنــد. کمااینکــه مجمــع تشــخیص مصلحــت هــم مرکــز قانون گــذاری بــه ایــن معنــا 

نیســت. طبعــًا مجلــس شــورای اســامی مرکــز قانون گــذاری اســت؛ لیکــن مصوبــات اینجــا بایــد اجــرا بشــود«

4۱



رابطه دیــوان عدالت اداری و تکلیف قضــات در 
اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

4. موارد اعمال اصل ۱۷۰ توسط قضات
درخصــوص تکلیــف قضــات در اصــل 170 بایســتی دیــد کــه انجــام ایــن تکلیــف در چــه مــواردی 
ــه اجــرای اصــل مذکــور هســتند؟ و  موضوعیــت پیــدا می کنــد؟1 و قضــات در چــه مــواردی مکلــف ب

ارتبــاط ایــن تکلیــف بــا صاحیــت دیــوان چیســت؟
اصــواًل طبــق اصــل 173 قانــون اساســی و همچنیــن قوانیــن عــادی ناظــر بــر دیــوان عدالــت اداری 
بــه ویــژه مــواد 10 و 12 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری و باالخــص بنــد یــک 
از مــاده 12، مرجــع صالــح بــرای رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات اشــخاص نســبت بــه آیین نامه هــا، 
ــب  ــن مطل ــه ای ــه ب ــا توج ــت اداری اســت. ب ــوان عدال ــی دی ــررات دولت ــی مق بخشــنامه ها و به طورکل
ســوال ایــن اســت کــه تکلیــف قضــات موضــوع اصــل 170 درکجــا موضوعیــت پیــدا می کنــد و اصــواًل 

قضــات در چــه مــواردی بایــد بــه ایــن تکلیــف عمــل کنــد.
ــه شــکایت علیــه آیین نامه هــا  ــه رســیدگی ب ــح ب ــت اداری مرجــع صال ــوان عدال  چــون اساســًا دی
ــات  ــر از قض ــا )غی ــات دادگاه ه ــی قض ــی و منطق ــور اصول ــه ط ــت. ب ــی اس ــای دولت و تصویب نامه ه
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری( صاحیــت اولیــه و مســتقل جهــت رســیدگی بــه شــکایت علیــه 
آیین نامه هــا و بخشــنامه ها و به طورکلــی مقــررات دولتــی را نــدارد، یعنــی نمی تواننــد رأســًا و 
ــا  ــد. درنتیجــه، قضــات دادگاه ه ــی رســیدگی کنن ــررات دولت ــه مق ــه شــکایت علی ــه ســاکن ب ــدا ب ابت
ــرت  ــا اعــام مغای ــا دادخواســتی کــه موضــوع اصلــی آن تقاضــای ابطــال ی ــه شــکایت ی  نمی تواننــد ب
این گونــه مقــررات بــا موازیــن اســامی و یــا خــارج از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه اســت رســیدگی 
کننــد، چــون در ایــن خصــوص دیــوان عدالــت اداری مرجــع صالــح اســت. درنتیجــه، می تــوان گفــت 
چــون قضــات صاحیــت اولیــه و مســتقل بــه رســیدگی بــه شــکایت علیــه آیین نامه هــا و بخشــنامه ها 
ندارنــد؛ لــذا رســیدگی مســتقل نیــز در ایــن خصــوص نمی تــوان انجــام بدهــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه 
اصــل 170 می تــوان گفــت کــه قضــات دادگاه هــا در زمانــی کــه بــه پرونــده ای در حیطــه صاحیــت 
خــود رســیدگی می کننــد اگــر طرفیــن )اصحــاب دعــوا( بــه آیین نامــه یــا تصویب نامــه یــا بخشــنامه ای 

1. هرچنــد در اصــل 170 از اصطــاح »مکلف انــد« بــرای قضــات اســتفاده شــده و ظاهــراً ایــن امــر از تکالیــف قضــات اســت 
ــد  ــر قاضــی بای ــدارد و از طــرف دیگ ــی ن ــچ ضمانت اجرای ــف هی ــن تکلی ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ــا. ول ــارات آنه ــه اختی ن
ــه ایــن نتیجــه برســند کــه آیین نامــه و ســایر مقــررات دولتــی محــل بحــث خــاف موازیــن  ــا اســتنباط قضایــی خــود ب ب
ــرای قضــات قابــل تصــور نیســت بلکــه بســتگی  ــذا الزامــی ب اســامی یــا خــارج از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه اســت؛ ل
ــار قضــات  ــر رفت ــون نظــارت ب ــد. در قان ــدا می کن ــاری پی ــر ماهیــت اختی ــن ام ــذا ای ــه برداشــت و تفســیر قضــات دارد؛ ل ب
مصــوب1390 نیــز عــدم انجــام تکلیــف اصــل 170 بــه عنــوان تخلــف انتظامــی نــام بــرده نشــده اســت. البتــه در بنــد 5 مــاده 
16 قانــون اســتنکاف از رســیدگی و امتنــاع از انجــام وظایــف قانونــی، تخلــف شــمرده شــده ولــی ایــن مفهــوم خیلــی وســیع 

ــز دانســت. ــوان آن را شــامل عــدم انجــام تکلیــف اصــل 170 نی ــل گفته شــده نمی ت ــه دالی اســت و ب
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فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال اول / شمــــاره اول / زمستـــان 1398

درارتباط بــا پرونــده مطروحــه اســتناد کننــد کــه منشــأ حــق و تکلیــف آنهــا قــرار می گیــرد، در اینجــا 
ــا نظــر قضایــی  ــد ب ــه اســتناد اصــل 170موضوعیــت پیــدا می کنــد و قاضــی می توان تکلیــف قضــات ب
ــامی  ــررات اس ــن و مق ــاف قوانی ــتناد را خ ــه مورداس ــا آیین نام ــه ی ــنامه و تصویب نام ــود بخش خ
ــن امــر  ــه ای ــده مطروحــه خــودداری کنــد و باتوجــه ب ــًا از اجــرای آن در پرون تشــخیص دهــد و صرف
رســیدگی و رأی مقتضــی را صــادر کنــد. طبیعــی اســت کــه تفســیر قاضــی بــه اســتناد اصــل170 و 
رأی او در همــان پرونــده مؤثــر اســت. درنتیجــه، تکلیــف اصــل 170 بــه مفهــوم رســیدگی ابتدایــی و 
اولیــه قضــات بــه خــاف مقــررات اســامی بــودن یــا نبــودن یــک مقــرره نیســت، بلکــه قضــات فقــط در 
حیــن رســیدگی بــه پرونده هــای در حیطــه صاحیــت خــود می تواننــد بــه اصــل 170 اســتنادکنند. در 
اینجــا قضــات بــدون توجــه بــه مقــررات دولتــی و بــدون مســتند قــرار دادن آیین نامــه و بخشــنامه های 
مذکــور رأی خــود را صــادر می کننــد و اســتناد اصحــاب دعــوی بــه مقــررات مذکــور را نمی پذیرنــد و 

ــر نمی دهنــد. ــه ایــن مقــررات ترتیــب اث ب
ــررات را  ــه مق ــال این گون ــد ابط ــس می توان ــی دارد»... هرک ــرر م ــه مق ــل ک ــی اص ــه پایان ــا جمل ام
ــن خصــوص  ــن اســت کــه چــون قضــات در ای ــد« نشــان دهندۀ ای ــت اداری تقاضــا کن ــوان عدال از دی
صاحیــت مســتقل و ابتدایــی ندارنــد لــذا مرجــع صالــح نســبت بــه شــکایِت مســتقل از آیین نامه هــا 
و تصویب نامه هــا، دیــوان عدالــت اداری اســت و می تــوان گفــت کــه اصــل 170 در مقــام بیــان 
ایــن مطلــب اســت کــه درخصــوص ابطــال آیین نامه هــای مــورد بحــث، دیــوان عدالــت اداری 
تعیین تکلیــِف نهایــی می کنــد. بــه بیــان دیگــر، قانون گــذار اساســی متذکــر شــده اســت کــه هرچنــد 
ــا  ــد ام ــودداری کنن ــور خ ــل مذک ــه دالی ــررات ب ــه مق ــرای این گون ــد از اج ــا می توانن ــات دادگاه ه قض
مرجعــی کــه بــه شــکل قطعــی و نهایــی تعیین تکلیــف می کنــد دیــوان عدالــت اداری اســت. درنتیجــه 
تکلیــف قضــات در ایــن اصــل تــا قبــل از تعیین تکلیــف دیــوان عدالــت اداری موضوعیــت دارد و پــس 
از رســیدگی دیــوان و صــدور رأی نســبت بــه یــک آیین نامــه یــا بخشــنامه، قضــات دیگــر صاحیتــی 
ــه آیین نامــه و تصویب نامه هــا  ــه اســتناد اصــل نســبت ب ــه اســتناد ایــن اصــل ندارنــد و نمی تواننــد ب ب
ــت اداری، درخصــوص مقــررات دولتــی محــل بحــث  ــوان عدال ــع رأی دی عمــل نماینــد و  بایســتی تاب

باشــند.
ــل  ــرض قاب ــت، دو ف ــرار گرف ــورد شــکایت ق ــوان م ــه، بخشــنامه...( در دی ــرره ای )آیین نام ــر مق اگ
ــه لحــاظ خــاف  ــه ب ــال )چ ــه ابط ــت اداری رأی ب ــوان عدال ــر دی ــه اگ ــرض اول اینک تصــور اســت. ف
قانــون بــودن و چــه خــاف شــرع( آن آیین نامــه صادرکــرد، بدیهــی اســت کــه در اینجــا آیین نامــه یــا 
بخشــنامه دیگــر موضوعیــت نــدارد کــه قضــات بخواهنــد بــه تکلیــف اصــل 170 اســتناد عمــل کننــد و 

اساســًا موضوعــی جهــت خــودداری از اجــرای آن توســط قضــات وجــود نــدارد.
فــرض دوم ایــن اســت کــه موضــوع در دیــوان مطــرح شــود امــا هیــأت عمومــی دیــوان شــکایت 
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ــا بخشــنامه مــورِد شــکایت را برخــاف  ــان دیگــر، آیین نامــه ی ــه بی ــد؛ ب ــد و آن را رد نمای را وارد ندان
قانــون یــا موازیــن شــرع )حســب مــورد و بــا توجــه بــه درخواســت شــاکی( اعــام نکــرد و بــه تعبیــری 
آن را تأییــد کــرد. در اینجــا اگــر شــکایت بــا ادعــای خــاف شــرع بــودن طــرح شــده باشــد، دیــوان 
ــون دیــوان پیش بینــی کــرده، مکلــف اســت از فقهــای شــورای  عدالــت از طریــق مکانیســمی کــه قان
نگهبــان اســتعام نمایــد و بــر اســاس نظــر آنهــا )چــه خــاف شــرع تشــخیص داده شــود یــا نشــود( 
عمــل می کنــد، ایــن رأی بــرای قضــات الزم االتبــاع اســت. همچنان کــه تبصــره 2 مــاده 84 و مــاده 87 
قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت نیــز همیــن امــر را تصریــح کــرده اســت. در اینجــا 
ــود  ــه موج ــون آیین نام ــال چ ــود به هرح ــی ش ــد و مدع ــتناد کن ــه اصــل 170 اس ــد ب قاضــی نمی توان
اســت، آن  را خــاف موازیــن شــرع تشــخیص داده  و از اجــرای آن خــودداری کنــد، چــون طبــق اصــول 
4 و 85 و 96 قانــون اساســی، مرجــع تشــخیص عــدم مغایــرت مصوبــات مجلــس شــورای اســامی و 

مصوبــات دولــت فقهــای شــورای نگهبــان هســتند.
ــا ادعــای خــاف قانــون بــودن مــورد شــکایت قــرار گرفتــه باشــد و هیــأت  اگــر مقــرره مذکــور ب
ــه اســتناد اصــل 170 آن  را خــاف  ــد ب ــًا قضــات نمی توانن ــد. قطع ــوان شــکایت را رد کن ــی دی عموم
قانــون یــا خــارج از صاحیــت )حــدود اختیــارت( قــوه مجریــه تفســیر و از اجــرای آن خــودداری کننــد. 
چــون مرجــع تشــخیص نهایــی ایــن امــر نیــز دیــوان عدالــت اداری اســت. بــا ایــن توضیــح کــه خــارج 
از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه منــدرج در اصــل 170 نیــز مصداقــی از خــاف قانــون بــودن اســت 
ــت مرجــع  ــه، بخشــنامه...( صاحی ــک عمــل شــبه تقنینی )آیین نام ــی از شــرایط صحــت ی چــون یک
ــی، استوارســنگری،67:1395(. دراینجــا ممکــن اســت اســتدالل شــود قضــات  وضــع آن اســت )امام
دادگاه هــا مکلــف بــه تبعیــت از رأی دیــوان عدالــت اداری نیســتند و در فرضــی کــه شــکایت شــاکی 
مبنی بــر خــاف شــرع یــا قانــون بــودن مقــرره در دیــوان رد شــود، بــاز هــم ممکــن اســت یــک قاضــی 
خــاِف نظــِر دیــوان، نظــر بــه خــاف شــرع یــا قانــون بــودن مقــرره داشــته باشــد و ایــن نظــر را در 
قضــاوت خــود اعمــال کنــد. ایــن اســتدالل صحیــح نیســت، چــون اواًل ســطر پایانــی اصــل 170 دیــوان 
عدالــت را بــه عنــوان مرجــع قطعــی در رســیدگی بــه شــکایات افــراد علیــه مقــررات دولتــی تعییــن 
کــرده اســت، ثانیــًا هرچندکــه در مــواد 89 و 90 قانــون دیــوان عدالــت اداری، صراحتــًا از دادگاه هــا بــه 
عنــوان مرجعــی کــه آراء هیــأت عمومــی بــرای آنهــا الزم االتبــاع اســت، نامــی نیامــده امــا عــدم تبعیــت 
ــه  ــوان )استوارســنگری،362:1392( و ب ــت دی ــۀ نفــی صاحی ــت به منزل ــوان عدال ــا از رأی دی دادگاه ه

نوعــی نقــض قانــون اســت.
ســوالی کــه دراینجــا مطــرح می شــود ایــن اســت اگــر شــکایت از یــک مقــرره بــا ادعــای خــاف 
ــا ادعــای خــاف مقــررات اســامی  ــا قضــات می تواننــد طبــق اصــل 170 ب ــودن رد شــد، آی ــون ب قان
بــودن )خــاف شــرع( از اجــرای آن خــوداری کننــد. باتوجــه بــه اینکــه مقــررات دولتــی از دو جنبــه 
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ــه  ــت اداری رســیدگی می شــود و رســیدگی ب ــوان عدال ــودن( در دی ــون و خــاف شــرع ب )خــاف قان
جنبــۀ خــاف قانــون نبــودن آن مانــع از طــرح دعــوا و رســیدگی بــه جنبــه خــاف شــرع بــودن آن 
نیســت و در اینجــا نیــز هنــوز دیــوان درخصــوص خــاف شــرع بــودن مقــرره رســیدگی نکــرده اســت، 
لــذا اعمــال اصــل 170 از جنبــۀ خــاف موازیــن اســامی بــودن توســط قضــات نیــز موضوعیــت دارد.

ــا عــدم ابطــال  ــوان اعــم از ابطــال ی ــه رأی دی ــد ب ــب مذکــور، قضــات مکلف ان ــه مطال ــا توجــه ب ب
درخصــوص مقــررات دولتــی تمکیــن نماینــد و نمی تواننــد رســیدگی و رأی دیــوان را فقــط در 
ــکایت  ــت اداری ش ــوان عدال ــه دی ــی ک ــه در فرض ــد، بلک ــول بدانن ــل قب ــات قاب ــال مصوب ــرض ابط ف
ــون  ــی تشــخیص خــاف قان ــه مرجــع نهای ــی اســت ک ــن معن ــد، بدی ــه ای را رد می کن ــه آیین نام علی
ــون  ــاف قان ــه خ ــن آیین نام ــه ای ــرده ک ــام ک ــت( اع ــوان عدال ــا )دی ــودن آیین نامه ه ــرع ب ــا ش و ی
ــای  ــت و نهاده ــرده اس ــف ک ــی تعیین تکلی ــع نهای ــوع مرج ــه موض ــبت ب ــذا نس ــت، ل ــرع نیس ــا ش ی
ــد و  ــون اساســی در اینجــا صاحیــت و تکلیفــی ندارن ــه قضــات موضــوع اصــل 170 قان دیگــر، ازجمل
ــوان  ــیدگی دی ــت و رس ــورت، صاحی ــون درغیراین ص ــد؛ چ ــت کنن ــوان تبعی ــم دی ــد از تصمی مکلف ان
ــن اصــل  ــی اصــل 170 و همچنی ــر برخــاف قســمت پایان ــن ام ــی و باموضــوع می شــود و ای بی معن
173 قانــون اساســی اســت کــه در آن صراحتــًا  دیــوان عدالــت اداری مرجــع صالــح بــرای رســیدگی 
ــه  ــدود ب ــل 170 مح ــات در اص ــت قض ــت. صاحی ــده اس ــن ش ــا تعیی ــه آیین نامه ه ــکایات علی ــه ش ب
خــودداری از اجــرای مقــررات دولتــی حیــن رســیدگی بــه دعــاوی خــارج از صاحیــت دیــوان عدالــت 
ــت اداری درخصــوص یــک مقــرره  ــوان عدال اداری و در حــدود صاحیــت خــود اســت. تازمانی کــه دی
تعیین تکلیــف نکــرده باشــد؛ چــون قطعــًا واضعــان قانــون اساســی قصــد اعطــای صاحیــت هم عــرِض 
صاحیــت دیــوان، بــه تمامــی قضــات را نداشــته اند. اعمــال نظــارت هم زمــان یــا هم عــرض بــا داشــتن 
صاحیــت کامــل هم عــرض هــردو مرجــع متفــاوت اســت. صاحیــت قضــات در اصــل 170 مــوردی، 
غیرمســتقل و غیرقطعــی اســت؛ یعنــی قضــات مذکــور صاحیــت مســتقل و ابتدایــی جهــت رســیدگی 
بــه دعــاوی کــه خواســته اعتــراض یــا ابطــال یــک مقــرره دولتــی اســت ندارنــد و حســِب مورد و نســبت 
ــک  ــه ی ــرد و در آن ب ــرار می گی ــیدگی ق ــورد رس ــا م ــت آنه ــه صاحی ــه در حیط ــی ک ــه پرونده های ب
ــه  ــی ک ــن معن ــت؛ بدی ــی اس ــد و غیرقطع ــدا می کن ــت پی ــود، موضوعی ــتناد می ش ــی اس ــرره دولت مق
این گونــه قضــات درخصــوص یــک مقــرره دولتــی تعیین تکلیــف قطعــی و نهایــی نمی کننــد و توانایــی 

ابطــال مقــرره را ندارنــد ولــی صاحیــت دیــوان عدالــت اداری عــام و مســتقل و قطعــی و نهایــی اســت.
نکتــه دومــی کــه اینجــا مطــرح می شــود طــرح شــکایت در هیــأت تخصصــی دیــوان عدالــت اداری و 
عــدم طــرح موضــوع در هیــأت عمومــی دیــوان اســت. طبــق مــاده 84 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی 
دیــوان عدالــت اداری امــوری کــه در صاحیــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری اســت، نخســت بــه 
ــه چهارم  ــر س ــه نظ ــاده 84 درصورتی ک ــد ب م ــه بن ــود. طبق ــاع می ش ــوان ارج ــی دی ــای تخصص هیأت ه
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ــت  ــی اس ــود، طبیع ــادر می ش ــکایت ص ــه رد ش ــد، رأی ب ــکایت باش ــر رد ش ــی ب ــأت تخصص ــای هی اعض
کــه اگــر تمــام اعضــای تخصصــی نظــر بــه رد شــکایت بدهنــد نیــز همیــن گونــه اســت. درایــن بنــد مقــرر 
شــده اســت کــه ایــن رأی ظــرف بیســت روز از تاریــخ صــدور از ســوی رئیــس دیــوان یــا ده نفــر از قضــات 
دیــوان قابــل اعتــراض اســت و در صــورِت اعتــراض، پرونــده در هیــأت عمومــی مطــرح و اتخــاذ تصمیــم 
ــردد،  ــراض نگ ــکایت اعت ــر رد ش ــأت تخصصــی مبنی ب ــه رأی هی ــه نســبت ب ــذا در فرضــی ک ــود؛ ل می ش
ایــن رأی قطعــی می شــود و موضــوع در هیــأت عمومــی مطــرح نمی شــود. ولــی در ســایر مــوارد پرونــده 
پــس از طــرح و رأی هیــأت تخصصــی بــه هیــأت عمومــی ارســال و هیــأت عمومــی تعیین تکلیــف قطعــی 

می کنــد.
باتوجــه بــه اینکــه صراحتــی مبنــی بــر اینکــه آراء هیــأت تخصصــی بــرای مراجــع ذی ربــط الزم االتبــاع 
اســت وجــود نــدارد و در مــواد 89 و 90 قانــون دیــوان، آراء وحــدت رویــه و ایجــاد رویــه هیــأت عمومــی 
بــرای شــعب دیــوان و مراجــع اداری ذی ربــط الزم االتبــاع اســت، بایــد دیــد کــه آیــا رأی هیــأت تخصصــی 
)بــدون طــرح در هیــأت عمومــی( همــان اثــر رأی هیــأت عمومــی را دارد و قضــات مکلــف بــه تبعیــت از 

آنهــا هســتند یــا خیــر؟
ــأت  ــر رأی هی ــوص اث ــون در خص ــح قان ــدم تصری ــود ع ــا وج ــت ب ــد گف ــوص بای ــن خص در ای
ــوان  ــی دی ــأت عموم ــم آراء هی ــود، در حک ــی می ش ــه قطع ــی  ک ــا زمان ــن هیأت ه ــی، آراء ای تخصص
عدالــت اداری اســت. چراکــه قانون گــذار همــان صاحیــت هیــأت عمومــی را بــه هیأت هــای 
تخصصــی داده و ایــن هیأت هــا را در طــول رســیدگی هیــأت عمومــی در نظــر گرفتــه اســت. درواقــع، 
هــدف مقنــن از تأســیس هیأت هــای تخصصــی واگــذاری رســیدگی ابتدایــِی موضــوع، قبــل از طــرح در 
هیــأت عمومــی بــوده اســت )موالبیگــی،159:1393(. طبیعــی اســت زمانــی کــه موضوعــی در هیــأت 
ــی  ــأت عموم ــد رأی هی ــه مانن ــن رأی ب ــود، ای ــی می ش ــأت قطع ــف و رأی هی ــی تعیین تکلی تخصص
اســت. درنتیجــه قضــات دادگاه، ملــزم بــه رعایــت مفــاد رأی هیــأت تخصصــی نیــز هســتند1. مشــابه 
چنیــن مکانیســمی در نظــام قضایــی ایــران وجــود دارد. بــرای مثــال اصــواًل پرونده هــای کیفــری جــز 
در مــوارد مستثنی شــده، بایســتی از مجــرای دادســرا بــه دادگاه کیفــری ارجــاع شــود، بدیــن معنــی 
کــه شــکایات کیفــری نخســت در دادســرا مطــرح می شــود و اگــر دادســرا نظــر بــه مجرمیــت )جلــب 
محاکمــه( داشــت، پرونــده بــه دادگاه کیفــری ارجــاع می شــود امــا اگــر در مرحلــه دادســرا دادیــار یــا 
بازپــرس ذی ربــط قــرار منــع تعقیــب )مثــًا بــه علــت عــدم جــرم بــودن فعــل ارتکابــی( صــادر کــرد، 
دراینجــا درصــورت اعتــراض ذی نفــع، پرونــده بــه دادگاه ارســال و نهایتــًا دادگاه )بــدوی و تجدیدنظــر( 

ــون  ــن قان ــاده 10 ای ــور در م ــع مذک ــخاص و مراج ــه اش ــد: »کلی ــح می کن ــز تصری ــوان نی ــون دی ــاده 107 قان ــه م 1. البت
مکلف انــد آراء دیــوان را پــس از ابــاغ اجــراء نمایند.«کــه باتوجه بــه وســعت مصادیــق اشــخاص و مراجــع مــاده 10، حکــم 

ــود. ــز می ش ــی نی ــع قضای ــامل مراج ــاده 107 ش م

46



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال اول / شمــــاره اول / زمستـــان 1398

1- تبصــره یــک ـ تعییــن میــزان خســارات وارده از ناحیــه مؤسســات و اشــخاص مذکــور در بندهــای 1و2 ایــن مــاده پــس 
از صــدور رأی در دیــوان بــر وقــوع تخلــف بــا دادگاه عمومــی اســت. بدیهــی اســت در این گونــه مــوارد دادگاه عمومــی پــس 
ــل ورود  ــل عام ــرک فع ــا ت ــل وی ی ــه فع ــیدگی ب ــر )رس ــت ام ــد در ماهی ــف نمی توان ــوِع تخل ــر وق ــوان ب از صــدور رأی دی

ــد. ــری کن ــوان تصمیم گی ــد براســاس رأی دی خســارت( وارد شــود و بای

ــرار منــع تعقیــب اعتــراض نشــود  ــه ق ــی کــه نســبت ب ــی در صورت رأی قطعــی را صــادر می کنــد. ول
ــم اســت. در  ــت مته ــر برائ ــی مبنی ب ــی دادگاه عموم ــِد حکــم قطع ــرار به مانن ــن ق ــردد. ای ــی گ و قطع
اینجــا قــرار دادســرا، همــان اثــِر آراء قطعــی دادگاه را دارد. درنتیجــه آراء هیأت هــای تخصصــی نیــز در 
فــرض قطعیــت، همــان آثــار آراء هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری را دارنــد. رأی آنهــا مبنــی بــر رد 
شــکایت )بــرای مثــال رد شــکایت ابطــال مصوبــه بــا ادعــای خــاف قانــون بــودن( بــرای تمامــی مراجــع 
ذی ربــط الزم االتبــاع اســت. درنتیجــه، اگــر شــکایت از آیین نامــه ای بــا ادعــای خــاف قانــون بــودن در 
هیــأت تخصصــی دیــوان، بــه صــورت قطعــی رد گــردد، بــه بیــان دیگــر دیــوان مصوبــه را خــاف قانــون 
نشــناخته اســت ولــذا قضــات نمی تواننــد بــه اســتناد اصــل 170 قانــون اساســی آن را خــارج از اختیــار 

قــوه مجریــه تشــخیص داده و بــه آن ترتیــب اثــر ندهنــد.
دراینجــا ممکــن اســت اســتداللی مطــرح شــود کــه آراء دیــوان عدالــت اداری بــرای قضــات محاکــم 
ــزام آور نیســت.  عمومــی )و به طورکلــی بــرای قضــات مراجــع قضایــی غیــر از دیــوان عدالــت اداری( ال
ــی داشــتن تصمیمــات  ــر حقوق ــه شــده، یکــی از ویژگی هــای صاحیــت، اث ــن اســتدالل گفت در رد ای
ــۀ  ــت اداری به منزل ــوان عدال و آراء مراجــع ذی صــاح اســت، عــدم تبعیــت محاکــم عمومــی از آراء دی
نفــی صاحیــت آن اســت. عــدم پذیــرش آراء دیــوان )اعــم از شــعب و هیأت هــای تخصصــی و هیــأت 
ــا  ــه اســت )استوارســنگری،362:1392(. مضاف ــر مختوم ــار ام ــدۀ اعتب ــی قاع ــوم نف ــه مفه ــی( ب عموم
ــی ناظــر  ــون1 فعل ــاده 10قان ــوان و تبصــره1 م ــی دی ــون قبل ــاده 13 قان ــک م اینکــه حکــم تبصــره ی
بــر تبعیــت محاکــم عمومــی از رأی دیــوان درخصــوص مصادیــق تبصــره اســت »درنتیجــه آراء دیــوان 
ــوارد  ــی در م ــات و مراجــع قضای ــن، مقام ــه مأموری ــرای کلی ــت آن ب ــت اداری در حیطــه صاحی عدال
ــات  ــون قض ــود چ ــه ش ــت گفت ــن اس ــع،363:1392(. ممک ــان منب ــت« )هم ــاع اس ــط الزم االتب ذی رب
ــه واســطه رأِی دیگــری محــدود کــرد. در  ــوان یکــی را ب ــوان هم عــرض هســتند نمی ت دادگاه هــا و دی
پاســخ بایــد گفــت هم عــرض بــودن، نافــی تبعیــت قضــات دادگاه هــا از رأی دیــوان نیســت؛ چــون رأی 
ــرض  ــت و هم ع ــاع اس ــط الزم االتب ــای ذی رب ــخاص و نهاده ــه اش ــرای هم ــی ب ــع ذی صاح ــر مرج ه
بــودن جایــگاه حقوقــی اشــخاص و نهادهــا نافــی ایــن امــر نیســت؛ چــون در ایــن صــورت صاحیــت 
بی معنــی می گــردد و بــا ایــن اســتدالل، رأی دادگاه عمومــی در حــوزه صاحیــت خــود، بــرای دیــوان 
هــم الزم االتبــاع نیســت؛ بــرای مثــال، اگــر شــخصی بــه اســتناد حکــم اثبــاِت مالکیتــی کــه از محاکــم 
ــی  ــک دســتگاه دولت ــک خــود توســط ی ــک مل ــوان تقاضــای ابطــال تمل ــرده، در دی ــی أخــذ ک عموم
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رابطه دیــوان عدالت اداری و تکلیف قضــات در 
اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

نمایــد، بــا اســتدالل مذکــور قاضــی شــعبۀ دیــوان هــم می توانــد حکــم اثبــات مالکیــت صــادره توســط 
دادگاه عمومــی را نادیــده بگیــرد. نکتــۀ آخــر اینکــه پذیــرش صاحیــت یــک مرجــع هــم بــه مفهــوم 
ــودن تصمیمــات و آراء  ــر ب ــه مفهــوم مؤث عــدم صاحیــت و محدودیــت مرجــع دیگــر اســت و هــم ب

مراجــع ذی صــاح بــرای ســایر مراجــع فاقــد صاحیــت اســت )استوارســنگری،359:1392(.

5. مصادیق عملی اصل ۱۷۰
ــا قضــات شــرکت کننده در  ــه اصــل 170 عمــل می کننــد ام ــدرت ب ــه ن هرچنــد ظاهــراً قضــات ب
ــد.  ــن اصــل اشــاره کرده ان ــه ای ــی از اســتناد و عمــل ب ــه مصادیق ــه ب ــوه قضائی نشســت پژوهشــگاه ق
ازجملــۀ آن، خــارِج ازاختیــار قــوه مجریــه محســوب کــردِن مــاده 11 آیین نامــه اجرایــی قانــون نحــوه 
ــران(  ــوب79/3/29 هیئت وزی ــاق کاال و ارز )مص ــه قاچ ــع ب ــی راج ــرات حکومت ــازات تعزی ــال مج اعم
ــرات حکومتــی  اســت. بدیــن شــرح کــه طبــق مــاده 11 مذکــور»در کلیــه مواردی کــه ســازمان تعزی
صالــح بــه رســیدگی می باشــد، شــعب تعزیــرات حکومتــی دارای همــان اختیاراتــی خواهنــد بــود کــه 
ــون  ــواد 118 و 124 قان ــه موجــب م ــد«. ب ــور دارن ــه پرونده هــای مزب ــی در رســیدگی ب مراجــع قضای
ــل(  ــب متهــم )باوجــود دالی ــارات قضــات جل ــه اختی آییــن دادرســی کیفــری )مصــوب1378( ازجمل
اســت؛ بنابرایــن براســاس مــاده 11 آیین نامــه مذکــور، رؤســای شــعب ســازمان تعزیــرات کــه قاضــی 
ــردی را  ــرات حکومتــی در تهــران ف ــد. یکــی از شــعب تعزی ــارات قضــات را دارن نیســتند همــان اختی
ــه اتهــام بازداشــت  ــود، علیــه رئیــس شــعبه ب ــوده اســت، شــخصی کــه جلــب شــده ب جلــب کــرده ب
غیرقانونــی شــکایت می کنــد، شــعبه یــک بازپرســی ناحیــه 7 دادســرای تهــران بــا ایــن اســتدالل کــه 
ــع  ــی مرتکــب نشــده اســت قرارمن ــرده و جرم ــه عمــل ک ــاده 11 آیین نام ــن شــخص در اجــرای م ای
تعقیــب صــادر، امــا دادگاه اعــام داشــت مــاده 11 آیین نامــه خــارج از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه 
بــوده و قــوه مجریــه نمی توانــد بــه کســی اختیــار جلــب و ســلب آزادی اشــخاص بدهــد و ایــن خــارج 
از حــدود اختیــارات اســت؛ لــذا متهــم بایــد جلــب بــه دادرســی شــود )تحقیقــات قضایــی،206:1395(. 
در اینجــا قاضــی دادگاه بــه اســتناد اصــل 170، آیین نامــه مــورد اســتناد را خــارج از حــدود اختیــارات 

قــوه مجریــه تشــخیص داده و از اجــرای آن خــودداری کــرده اســت.

نتیجه
1. ظاهــراً اصــل 170 عــدم اجــراِی مقــررات دولتــِی خــاف شــرع و قانــون را بــه عنــوان تکلیــف 
قضــات اعــام کــرده اســت. اگــر حکــم مقــرر در اصــل را آمــره تلقــی نماییــم بایــد ضمانت اجــرا داشــته 
باشــد کــه در قوانیــن عــادی نیــز چنیــن ضمانتــی پیش بینــی نشــده اســت، امــا چــون الزمــۀ عمــل بــه 
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ایــن اصــل تشــخیص و تفســیر قضــات نســبت بــه موازیــن شــرعی و قانونــی اســت و ایــن امــر بنــا بــه 
تشــخیص قاضــی موضوعیــت پیــدا می کنــد، بنابرایــن بایــد موضــوع را در ماهیــت بــه عنــوان اختیــار 

قضــات محســوب نمــود.
2. اســتناد قضــات بــه اصــل 170 درخصــوص خــودداری از اجــرای مقــررات دولتــی خــاف شــرع و 
قانــون در حیــن رســیدگی بــه پرونده هــای حــوزه صاحیــت دادگاه محــل اشــتغال قاضــی موضوعیــت 
دارد و قضــات دادگاه هــا صاحیــت ابتدایــی و مســتقل جهــت رســیدگی بــه دعــاوی بــه خواســته ابطــال 
ــه مقــررات  ــه شــکایات علی ــد. رســیدگی ب ــی و خــاص ندارن ــوان دعــوی اصل ــه عن مقــررات دولتــی ب
دولتــی و ابطــال آنهــا در صاحیــت ذاتــی دیــوان عدالــت اداری اســت و دیــوان رأی نهایــی درخصــوص 

ابطــال مقــررات دولتــی و یــا عــدم مغایــرت آنهــا بــا قانــون و شــرع صــادر می کنــد.
ــت اداری  ــوان عدال ــا قبــل از تعیین تکلیــف دی ــون اساســی ت 3. تکلیــف قضــات در اصــل 170 قان
ــا بخشــنامه،  ــه یــک آیین نامــه ی ــوان و صــدور رأی نســبت ب موضوعیــت دارد و پــس از رســیدگی دی
قضــاِت دیگــر صاحیتــی بــه اســتناد ایــن اصــل ندارنــد و نمی تواننــد بــه اســتناد اصــل 170 نســبت بــه 
ــوص  ــت اداری درخص ــوان عدال ــع رأی دی ــتی تاب ــد و  بایس ــل نماین ــا عم ــاو تصویب نامه ه آیین نامه ه

مقــررات دولتــی باشــند.
4. قضــات )درکلیــه مراجــع قضایــی اعــم از دادگاه هــای عمومــی و دیــوان عدالــت اداری و محاکــم 
نظامــی( در اعمــال تکلیــف )اختیــار( اصــل 170 تابــع رأی دیــوان عدالــت اداری هســتند، اعــم از اینکــه 
درخصــوص مقــررات دولتــی )آیین نامــه، تصویب نامــه، بخشــنامه...( در هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت 
ــأت  ــی هی ــد. رأی قطع ــده باش ــف ش ــن تکلی ــی تعیی ــورت قطع ــه ص ــی ب ــأت تخصص ــا هی اداری و ی

تخصصــی نیــز به ماننــد رأی هیــأت عمومــی الزم االتبــاع اســت.
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