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چکیده

اصــل  170قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،قضــات دادگاههــا را مکلــف کــرده اســت
تــا از اجــرای تصویبنامههــا ،آییننامههــا و نظامنامههــای دولتــی مخالــف بــا قوانیــن و مقــررات
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 چالشبرانگیــز ایــن اصــل اســت .پرســش اصلــی نویســنده در ایــن مقالــه ایــن اســت
کــه ارتبــاط تکلیــف قضــات در ایــن اصــل بــا صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه شــکایت
علیــه مقــررات دولتــی چیســت؟آیا پــس از صــدور رأی دیــوان عدالــت درخصــوص یــک مقــرره دولتــی،
بازهــم قضــات میتواننــد بــه اســتناد اصــل مذکــور عمــل کننــد؟ لــذا در مقالــه مفاهیــم اصــل و مــوارد
اعمــال ایــن اصــل توســط قضــات و نظریــه شــورای نگهبــان درخصــوص مفهــوم آییننامههــای 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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مقدمه

نظــارت قضایــی بــر قوانیــن عــادی در پاســداری از قانــون اساســی و یــا نظــارت بــر مقــررات
دولتــی مــادون قانــون ،در پاســداری از قانــون عــادی در نظامهــای مختلــف حقوقــی پیشبینــی شــده
اســت ،1در نظامــی ماننــد آمریــکا قــوه قضائیــه (دادگاههــای فــدرال و دیــوان عالــی) صالحیــت بررســی
قوانیــن مصــوب کنگــره و یــا مجالــس ایالتــی بــا قانــون اساســی را دارنــد (حمیدیــان )121:1389،و بــه
طریــق اولــی میتواننــد نســبت بــه مقــررات مــادون قانــون (آییننامــه 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
اساســی در برابــر تعرضاتــی احتمالــی ازطریــق وضــع قانــون عــادی توســط قانونگــذار را بــه شــورای
نگهبــان واگــذار کــرده اســت ،ولــی نظــارت اصلــی بــر مقــررات دولتــی (آییننامــه ،بخشــنامه )...را
بــه قــوه قضائیــه محــول کــرده اســت .2اصــل  ۱۷۰قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران نیــز در
همیــن راســتا قابــل ارزیابــی اســت .بــه بیــان دیگــر ،ایــن اصــل یکــی از راههــای نظــارت قضایــی بــر
مقــررات دولتــی و یــا از مــوارد وارد اقتــدار قــوه قضاییــه بــر قــوه مجریــه (هاشــمی )19:1372،در
نظــام حقوقــی ایــران اســت .دســتگاه قضایــی مهمتریــن نهــاد کنترلکننــده مقــررات دولتــی اعــم از
آییننامــه و بخشــنامه در برابــر قانــون اساســی و قانــون عــادی اســت .در ایــن خصــوص اصــل ۱۷۳
قانــون اساســی ،دیــوان عدالــت اداری را بهعنــوان مرجــع اصلــی و تخصصــی در پاســداری از قوانیــن
و ابطــال آییننامههــا و بخشــنامههایی کــه خــاف قوانیــن (و شــرع) ممکــن اســت وضــع شــوند
تعییــن نمــوده اســت .امــا از ســوی دیگــر اصــل  170قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران نیــز
مقــرر مــیدارد «:قضــات دادگاههــا مکلفانــد از اجــرای تصویبنامههــا ،آییننامههــای دولتــی کــه
مخالــف بــا قوانیــن و مقــررات اســامی یــا خــارج از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه اســت خــودداری
کننــد ،هرکــس میتوانــد ابطــال اینگونــه مقــررات را از دیــوان عدالــت اداری تقاضــا کنــد»؛ بنابرایــن
در اینجــا همزمــان بــا دو نــوع نظــارت ،قضــات دادگاههــا و دیــوان عدالــت اداری نســبت مقــررات
دولتــی روب ـهرو هســتیم (ابریشــمی راد.)49:1397،
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
 .1درخصــوص نظامهــای مختلــف نظــارت بــر آییننامههــا و بــه طــور کلــی مصوبــات عامالشــمول دولتــی رجــوع شــود
بــه :مهــدی هداونــد ،حقــوق اداری تطبیقــی ،جلــد دوم ،انتشــارات ســمت ،1389 ،تهــران.
 .2طبــق اصــل  85نیــز 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 دانســتهایم.
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در ایــن اصــل اســت کــه در ادامــه مــورد اســتناد قــرار میگیــرد .ایــن اصــل از چنــد جهــت مهــم
اســت .یــک اینکــه قانــون اساســی بــه قضــات ،صالحیتــی کمرنگتــر امــا مشــابه فقهــای شــورای
نگهبــان داده اســت .جنبــه دوم وضعیــت تکالیــف قضــات در ایــن اصــل بــا توجــه بــه صالحیــت
دیــوان عدالــت اداری اســت کــه ایــن جنبــه موضــوع بحــث ایــن مقالــه اســت .پرســش اصلــی کــه در
اینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه ارتبــاط تکلیــف قضــات در ایــن اصــل بــا صالحیــت دیــوان
عدالــت اداری در رســیدگی بــه شــکایت علیــه مقــررات دولتــی چیســت؟ آیــا پــس از صــدور رأی
دیــوان عدالــت درخصــوص یــک مقــرره دولتــی (بهویــژه در فرضــی کــه دیــوان بــا کســب نظــر فقهــای
شــورای نگهبــان ،شــکایت را رد میکنــد) بــاز هــم قضــات میتواننــد بــه اســتناد اصــل مذکــور عمــل
کننــد و خــود آییننامــه یــا تصویبنام ـهای را خــاف مقــررات اســامی تشــخیص دهنــد و از اجــرای
آن خــودداری کننــد .ادبیــات حقوقــی درخصــوص موضــوع 1انــدک اســت جــز برگــزاری نشســتی در
پژوهشــگاه قــوه قضائیــه بــا عنــوان «فرآینــد اعمــال اصل170قانــون اساســی از ســوی مراجــع قضایــی»
ورســاله دکتــری آقــای محمــد امیــن ابریشــمیراد عنــوان «الگــوی مطلــوب نظــارت قضایــی برمقــررات
دولتــی در ج.ا.ا بــا تأكيــد بــر ارتقــاء كارآمــدی دیــوان عدالــت اداری» ،در زمســتان  1397کــه تاحــدی
بــه آن پرداختهانــد .2ایشــان در رســالۀ خــود بــه نقــد شــیوه جــاری اعمــال نظــارت فقهــای شــورای
نگهبــان بــر مقــررات دولتــی از بســتر دیــوان عدالــت اداری و نواقــص ســازوکار موجــود پرداختهانــد
و توصیــه میکننــد در اصالحــات آتــی قانــون دیــوان عدالــت اداری پیشبینــی شــود حتــی در
مــواردی کــه شــاکی مدعــی تعــارض یــک مقــرره دولتــی بــا موازیــن شــرع هســت ،دیــوان نخســت
از جنبــه مغایــرت بــا قانــون آن را بررســی کنــد و «بــر تقــدم رســیدگی دیــوان نســبت بــه فقهــای
شــورای نگهبــان تصریــح شــود و طــرح شــکایات شــرعی تنهــا بــه صــورت شــکایت ثانویــه و منــوط
بــه رســیدگی قانونــی بــه موضــوع مقــررات دولتــی در دیــوان و ارائهنظــر قطعــی توســط دیــوان
دانســته شــود» (ابریشــمیراد .3)102:1397 ،ولــی مقالــه نویســنده تفاوتهایــی بــا آن ،بهویــژه از
نظــر بررســی مــوارد مبتــا بــه تکلیــف قضــات در اینگونــه مــوارد دارد.
در ایــن مقالــه جایــگاه ایــن اصــل از چنــد منظــر موضــوع بحــث قــرار میگیــرد .نخســت پیشــینه
 .1نظر تفسیری نخست شورای نگهبان در  1380/2/28و در پاسخ به استعالم رئیس دیوان عدالت اداری (معالواسطه توسط
رئیس قوه قضائیه) درخصوص زمان ابطال آییننامهها وتصویبنامه است که شورا نظر داده است مواردی که از باب مصادیق
اعمال اصل چهارم قانون اساسی (خالف شرع بودن) میباشد .ابطال از زمان تصویب مقرره است.
 .2نشستی با عنوان فرآیند اعمال اصل170قانون اساسی از سوی مراجع قضایی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شده که
گزارش این نشست در صفحات 197تا240جلد  1کتب تحقیقات قضایی توسط پژوهشگاه درسال  1395منتشر شده است.
 .3جناب دکتر ابریشمیراد سخاوتمندانه 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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وضــع اصــل 170مطــرح و ســپس محــدوده و مــوارد انجــام ایــن تکالیــف توســط قضــات و دیگــری
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در اینجــا بــه شــکل ویــژه و ارتبــاط تکیــف قضــات پــس از رســیدگی
در دیــوان و نهایتـاً مفهــوم دولــت درایــن اصــل مــورد بحــث و ارزیابــی قــرار میگیــرد .پرســش اصلــی
نویســنده در ایــن مقالــه ایــن اســت کــه ارتبــاط تکلیــف قضــات در ایــن اصــل بــا صالحیــت دیــوان
عدالــت اداری در رســیدگی بــه شــکایت علیــه مقــررات دولتــی چیســت؟ آیــا پــس از صــدور رأی دیــوان
عدالــت درخصــوص یــک مقــرره دولتــی بــاز هــم قضــات میتواننــد بــه اســتناد اصــل مذکــور عمــل
کننــد .فرضیــه اولیــه نویســنده ایــن اســت کــه قضــات دادگاههــا تــا قبــل از تعیینتکلیــف دیــوان
عدالــت اداری درخصــوص یــک مقــرره دولتــی میتواننــد بــه اســتناد اصــل  170عمــل کننــد و بعــد از
تعیینتکلیــف 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
و اســتداللهای نویســنده درخصــوص مــوارد گفتهشــده در بخشهــای آتــی بیــان میشــود.
.1دالیل و مبنای تصویب اصل ۱۷۰

برخــی از نویســندگان اصــل  89متمــم قانــون اساســی 1مشــروطیت را پیشــینهای بــرای اصــل 170

میداننــد (ابریشــمیراد ،)51:1397،امــا بــرای بررســی یــک پدیــده حقوقــی و یــا اصــل و مــادهای از
قوانیــن یکــی از امــوری کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد ،دالیــل و اهــداف قانونگــذار در وضــع یــک اصــل
یــا مــاده و ایجــاد چنیــن نهــاد حقوقــی اســت .بــه همیــن لحــاظ ،رجــوع بــه مشــروح مذاکــرات مجلــس
بررســی نهایــی قانــون اساســی در ســال  1358و اطــاع از نظــرات نماینــدگان آن مجلــس هنــگام
تصویــب اصــل  170قانــون اساســی اهمیــت پیــدا میکنــد .اصــل  170قانــون اساســی جمهــوری
ـن پیشنویــس ،بــدون بحــث چالشــی ،بهعنــوان
اســامی ایــران جــزء اصولــی اســت کــه همــان متـ ِ
متــن نهایــی اصــل مــورد تصویــب قــرار گرفتــه اســت و رئیــس جلســه وقــت مجلــس بررســی نهایــی
قانــون اساســی بــه عنــوان اصلــی کــه اختالفنظــر کمــی درخصــوص آن وجــود دارد آن را مطــرح
میکنــد( .صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی ،جلدســوم.)1629:1364،
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت متنــی کــه در حــال حاضــر بــا عنــوان قانــون اساســی (حتــی توســط
نهادهــای رســمی ازجملــه انتشــارات ریاســت جمهــوری) منتشــر میشــود بــا متنــی کــه ابتــدا مــورد
تصویــب مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی قرارگرفتــه اســت ،متفــاوت اســت .متــن مطــرح شــده
در جلســات پنجاهونــه و شــصتم (13و14آبانمــاه  )1358مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی ،بــه
عنــوان اصــل  17و  158اولیــه کــه بعــداً بــه عنــوان اصــل  ۱۷۰تعییــن شــد بدیــن صــورت بــوده اســت
 .1اصــل 89متمــم قانــون اساســی مشــروطیت :دیوانخانــه عدلیــه ومحکمههــا وقتــی احــکام و نظامنامههــای عمومــی و
ایالتــی و والیتــی و بلــدی را مجــرا خواهنــد داشــت کــه آنهــا مطابــق بــا قانــون باشــند.
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«:قضــات دادگاههــا مکلفانــد از اجــرای تصویبنامههــا و آییننامههــا و نظامنامههــای دولتــی
مخالــف بــا قوانیــن و مقــررات اســامی یــا خــارج از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه اســت ،خــودداری
کننــد .هرکــس میتوانــد ابطــال اینگونــه مقــررات را از دیــوان عدالــت اداری تقاضــا کنــد» و ایــن
متــن بــه رأی گذاشــته و تصویــب شــده اســت ،امــا اصطــاح نظامنامههــا در ویرایــش نهایــی و در
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.
متــن پیشنویــس اصــل ،نخســت در جلســه پنجاهونهــم مجلــس ( 13آبــان  )1358مطــرح
میشــود (ظاهــراً بــه عنــوان اصــل  )17برخــی از نماینــدگان میگوینــد اگــر قاضــی مجتهــد نباشــد،
نمیتوانــد بگویــد کــه ایــن خــاف اســام اســت و لــذا برخــی پیشــنهاد میکننــد مرجــع تشــخیص
مخالفــت بــا اســام نیــز مشــخص شــود ،ولــی نماینــدگان دیگــری بــا ایــن پیشــنهاد مخالفــت
میکننــد .برخــی دیگــر بــا وجــود اصــل مخالفــت میکننــد و معتقدنــد« ...فــردا هــر قاضــی چــون
تشــخیص بــا خــودش اســت میگویــد فالنجــاش مخالــف مقــررات اســت ،مــا نبایــد در مملکــت
مقامــات ممیــزی متعــددی داشــته باشــیم( »...همــان منبــع .)1631،نهایت ـاً در مباحــث ایــن جلســه
بــه نتیج ـهای نمیرســد .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
آبــان  )1358نخســت اصــل مربــوط بــه دیــوان عدالــت اداری مطــرح و تصویــب و بعــد متــن اصــل
 170مطــرح میشــود .بــه هنــگام تصویــب ایــن اصــل از جملــه مباحثــی کــه مطــرح شــده اســت ایــن
اســت کــه یکــی از نماینــدگان مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی در مخالفــت بــا آن اســتدالل
میکنــد کــه «..مملکتــی کــه قوانینــش بــه مجلــس شــورای اســامی مـیرود و بعــد مـیرود زیــر نظــر
شــورای نگهبــان ،شــما بــاز فــرض میکنیــد 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 میشــود 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 میشــود کــه اینجــا منظــور آییننامــه اســت و متــون آییننامــه نمیتوانــد
در قانــون اساســی کشــور دخالتــی داشــته باشــد .نماینــده دیگــری در مخالفــت بــا کلمــه مقــررات
اســامی میگویــد «ایــن کلمــه مقــررات در ذهــن افــرادی کــه مطلــع و آگاهنــد یــک جــور معنایــی
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دارد و در اذهــان اکثــر مــردم یــک برداشــت دیگــری دارد ،مــا بایــد قطعــی و مســلم بگذاریــم یــا
ضروریــات اســت ویــا مــدون اســت واال هــرج ومــرج ایجــاد میشــود؛ زیــرا هرکــس بــه اجتهــاد خــودش
میگویــد مقــررات مــن اســامی اســت و آنوقــت دادگاههــا اختــاف رویــه پیــدا میکننــد و هرکــس
از جایــی مأیــوس شــد ،م ـیرود جایــی دیگــر کــهاجتهــادش طــوری دیگــر اســت؛ بنابرایــن بــرای
جلوگیــری از هــرج و مــرج ،یــا مقــررات مــدون اســامی بگذاریــد یــا مســلم بگذاریــد و در ایــن اصــل
بیاوریــد» (همــان منبــع .)1655،نماینــده دیگــری پاســخ میدهــد قوانینــی کــه مجلــس شــورای
ملــی تصویــب میکنــد بایــد شــورای نگهبــان تشــخیص بدهــد آییننامههــای داخلــی کــه شــورای
نگهبــان را الزم نــدارد.
نماینــده دیگــری در توجیــه لــزوم ایــن اصــل اســتدالل میکند«:مــا بــرای اجــرای قوانیــن اســام
مرحلهمرحلــه بایــد محکــمکاری کنیــم .در مرحلــه قانونگــذاری ایــن پیشبینــی شــد کــه تمــام
قوانیــن و مقــررات بــه شــورای نگهبــان بــرود و آن شــورا نظــارت کنــد و ایــن در مرحلــه اجــرا اســت.
اگــر خداینکــرده ،قانونــی بــر خــاف اســام بــود یــا آییننامــه و نظامنامــهای کــه مربــوط بــه
وزارتخانههــا و دســتگاههای دولــت بــود و خواســت اجــرا بشــود اگــر برخــاف اســام بــود در مرحلــۀ
اجــرا ایــن محکـمکاری بشــود کــه قاضــی موظــف باشــد اجــرا نکنــد و درنتیجــه مــا بتوانیــم احــکام و
قوانیــن اســام را اجــرا بکنیــم( »..همــان منبــع.)1655،
نماینــده دیگــری اســتدالل میکند«قوانینــی کــه در مجلــس شــورای ملــی میخواهــد تصویــب
بشــود بایــد زیــر نظــر شــورای نگهبــان باشــد.و مســئولش آن شوراســت .در اینجــا منظــور آییننامههــا
و تصویبنامههایــی اســت کــه در اصلــی کــه االن رســیدگی شــد ،ذکــر شــد و مرجعــش دیــوان
عدالــت بــود و ایــن از مصادیــق ایــن قانــون اســت ».نماینــده دیگــری در مخالفــت بــا ایــن اصــل
میگویــد کــه اگــر بخواهیــم واگــذار کنیــم بــه نظــر و تشــخیص خــود قاضــی ،آنوقــت مســئله
اختالفنظــر هــم مشــکل اســت و چهبســا خــود قاضــی نظــرش مخالـ ِ
ـف نظــر مرجــع تقلیــد معــروف
یــا هــر چنــد نظریــۀ دیگــری هســت باشــد؛ بنابرایــن بایــد روشــن شــود کــه مســئله اختالفنظــر
قضایــی را بایــد چــکار کنیــم .رئیــس مجلــس در پاســخ میگویــد :اگــر یــک قاضــی مجتهــدی باشــد
و حکمــی برخــاف اســام بیابــد شــما او را ملــزم میکنیــد کــه بازهــم طبــق آن حکــم بدهــد؟
نماینــده پاســخ میدهــد «کــه در موقعیکــه هرجومــرج شــد چــارهای نیســت» و نهایتــاً نماینــده
دیگــری در توضیــح اصــل میگوید«:چــون مــا یــک قانــون اساســی داریــم و یــک قانــون داریــم و یــک
تصویبنامــه وآییننامــه و یــک بخشــنامه داریــم .در مــورد قانــون اساســی معلــوم اســت کــه قانــون
اساســی نبایــد بــا قوانیــن عــادی مغایــرت داشــته باشــد و بــرای ایــن مرجــع گذاشــتیم و در مــورد
مغایــرت آییننامــه و بخشــنامه ،نظایــر اینهــا مــا مرجــع کافــی نگذاشــتیم کــه کجــا؛ البتــه لغــت
چهــارم کــه ایشــان اشــاره کردنــد ،فقــط در مــورد مغایــرت بــا اســام اســت نــه مغایــرت بــا قوانیــن
36

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال اول  /شمــــاره اول  /زمستـــان 1398

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
قانــون اســت یــا مخالــف اســت آن دیــوان رســیدگی میکنــد و خــود قضــات االن هــم همینطــور
عمــل میکننــد .اگــر یــک بخشــنامهای یــا یــک آییننام ـهای مغایــر قانــون باشــد ،حــق اجرایــش را
ندارنــد چــون آییننامــه و بخشــنامه نمیتوانــد مغایــر قانــون باشــد .ایــن محکمتریــن اصلــی اســت
کــه دارد اینجــا میآیــد کــه ادارات و وزرا نتواننــد بــه حقــوق مــردم تجاوزکننــد» (همــان منبــع)1656،
نهایت ـاً رئیــس جلســه متــن رابــه صــورت« :قضــات دادگاههــا مکلفانــد از اجــرای تصویبنامههــا
و آییننامههــا و نظامهــای دولتــی مخالــف بــا قوانیــن و مقــررات اســامی یــا خــارج از حــدود
اختیــارات قــوه مجریــه اســت خــودداری کننــد و هرکــس میتوانــد ابطــال اینگونــه مقــررات را از
دیــوان عدالــت اداری تقاضاکنــد ».بــه رأی میگــذارد و بــا رأی  ۵۰نفــرۀ موافــق از  ۵۸نفــر حاضریــن
تصویــب میشــود (همــان منبــع.)1657،
 .2مفهوم قاضی موضوع اصل170
نخســت بایــد دیــد قاضــی موضــوع اصــل 170کیســت .آیــا مطلــق عنــوان قاضــی صرفنظــر از
محــل اشــتغال و انجــام وظیفــه ســازمانی آن مــورد نظــر اســت؟ بهویــژه اینکــه تکلیــف در اصــل مذکور
برعهــده هــر قاضــی گذاشــته شــده اســت ،بــه بیــان دیگــر ،ایــن امــر در صالحیــت هــر قاضــی اســت و
صالحیــت 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،
و طبــق قانــون بــا همیــن عنــوان و داشــتن رتبــه قضایــی اســتخدام شــده اســت؛ اعــم از اینکــه بــه
تنهایــی متصــدی قضــاوت و ریاســت بــر یــک دادگاه را داشــته باشــد و یــا اینکــه در قالــب یــک نظــام
چندنفــره بــه دادرســی میپــردازد .شــرط اصلــی در شــناخت قاضــی ،داشــتن رتبــه و ابــاغ قضایــی
اســت .اصــل  160قانــون اساســی کــه در مقــام بیــان جایــگاه وزیــر دادگســتری اســت ،بــه طــور ضمنــی
میــان مشــاغل قضایــی و اداری تفکیــک کــرده اســت .بــه همیــن لحــاظ ،میتــوان 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 دادگاههــای نظامــی و دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری باشــد ،قاضــی موضــوع
اصــل 170محســوب میشــوند .بهدرســتی گفتــه شــده اســت کــه قضــات دادگاه منــدرج در اصــل
مســامحتاً شــامل قضــات دادســرا هــم میشــود (تحقیقــات قضایــی )222 :1395،اصطــاح دادگاه
منــدرج در اصــل نیــز شــامل کلیــه مراجــع قضایــی زیرمجموعــۀ قــوه قضائیــه ،اعــم از دادگاههــای
عمومــی موضــوع اصــل  159و محاکــم اختصاصــی موضــوع اصــول ( 172دادگاههــای نظامــی) و 173
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(دیــوان عدالــت اداری) و دیــوان عالــی کشــور (اصــل )161میشــود.
ازآنجاکــه تکلیــف اصــل  170متوجــه قضــات دادگاههــا اســت ،لــذا ایــن تکلیــف متوجــه قضــات
در زمانــی کــه در مرجعــی غیــر از دادگاه بــه دادرســی میپردازنــد نیســت (مثــا یــک قاضــی عضــو
مرجــع شــبهقضایی ماننــد هیئــت حلاختــاف مالیاتــی و یــا هیئــت حلاختــاف موضــوع قانــون
کار)؛ زیــرا در ایــن حالــت قاضــی دادگاه محســوب نمیشــوند .بــه طریــق اولــی ســایر اعضــای مراجــع
شــبهقضایی نیــز مصــداق اصــل نیســتند ،چــون نــه خــود قاضــی هســتند و نــه مرجــع شــبهقضایی
ذیربــط دادگاه محســوب میشــود (امامی،استوارســنگری.)102:1395،
 .3مفهوم آییننامه وتصویبنامه در اصل 170
در اصــل  170دو مصــداق مقــررات دولتــی یعنــی تصویبنامههــا و آییننامههــای دولتــی ذکــر
شــده اســت .بــا توجــه بــه قیــد « ...اینگونــه مقــررات »...در جملــه پایانــی اصــل ،میتــوان گفــت
دو نــو ِع بیانشــده از بــاب تمثیلــی اســت و ایــن اصــل شــامل تمامــی مقــررات دولتــی 1صرفنظــر
از عنــوان آنهــا میشــود .ممکــن اســت اســتدالل شــود «اینگونــه» منــدرج در اصــل  170شــامل
تصویبنامههــا و آییننامههــا میشــود و منظــور «اینگونــه» تصویبنامــه وآییننامههــای
دولتــی اســت؛ امــا ازآنجاکــه در جملــه پایانــی از اصطــاح «اینگونــه مقــررات» اســتفاده شــده،
نشــان میدهــد منظــور هرگونــه مقــرره دولتــی اســت .عــاوه بــر آن ،ایــن اصــل در مقــا ِم بیــان
تمامــی مــوارد صالحیــت دیــوان عدالــت اداری نیســت؛ لــذا بــرای تفســیر «اینگونــه مقــررات» بایــد
بــه اصــل  173و قوانیــن عــادی ناظــر بــر صالحیــت دیــوان مراجعــه کــرد .بــه اســتناد اصــل 173
و مــاده  12قانــون دیــوان عدالــت اداری مقــررات دولتــی محــدود بــه عناویــن مذکــور در اصــل170
نمیشــود و ســایر نظامــات از قبیــل بخشــنامهها و دســتورالعملها ومصوبههــا را در برمیگیــرد
(صدرالحفاظــی.)451،1372،
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه آیــا ایــن اصــل فقــط شــامل مقــررات دولتــی (آییننامــه،
تصویبنامــه ،بخشــنامه و )...وضعشــده توســط قــوه مجریــه میشــود یــا اینکــه شــامل مصوبــات
عامالشــمول (مــادون قانــون) ســایر قــوا ،بهویــژه قــوه قضائیــه هــم میشــود .نکتــه خــاص دیگــر
در اصــل  170مفهــوم دولــت و بهتبــع آن مفهــوم آییننامههــای دولتــی اســت .دراینجــا بایــد دیــد
آیــا آییننامههــای موضــوع ایــن اصــل مختــص قــوه مجریــه یــا دولــت بــه مفهــوم خــاص اســت
یــا شــامل آییننامههــای مقامــات دیگــر ازجملــه آییننامههــای مصــوب رئیــس قــوه قضائیــه نیــز
میگــردد.
 .1مقــررات دولتــی بــه مفهــوم تصمیمــات عــام و کلــی و نوعــی مقامــات و نهادهایــی غیــر از قــوه مقننــه کــه در مقــام
قاعدهســازی عمــل میکنــد مدنظــر اســت( .همــان منبــع ،ص)39
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شــورای نگهبــان در نظریــه تفســیری 1383/10/21خــود در پاســخ بــه رئیــس قــوه قضائیــه 1اعــام
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  170نظریــه تفســیری شــورای نگهبــان قانــون اساســی محــل
بحــث و چالــش اســت .از نظریــه شــورای نگهبــان درخصــوص مفهــوم دولــت در اصــل  170قانــون
اساســی نتیجــه گرفتــه شــده اســت کــه دیــوان عدالــت صالحیــت رســیدگی بــه شــکایت نســبت بــه
آییننامههــای مصــوب نهادهــای غیــر از قــوه مجریــه را نــدارد .در ایــن خصــوص بایــد گفــت اگــر
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 اساسـاً اگــر ســوال صرفـاً ایــن بــود کــه منظــور از دولــت در
اصــل  170چیســت؟ پاســخی کــه شــورای نگهبــان بــه قرینــه قــوه مجریــه منــدرج در ایــن اصــل داده
و اعــام کــرده اســت کــه منظــور از دولــت ،قــوه مجریــه اســت ،میتوانــد قابلقبــول باشــد .امــا اصــل
 170در مقــا ِم بیــان صالحیــت دیــوان عدالــت اداری نبــوده و صالحیــت ایــن دیــوان در اصــل  173بیان
شــده اســت؛ لــذا بــا توســل بــه تفســیر اصــل  170و مفهــوم دولــت در آن ،نمیتــوان نتیجــه گرفــت
کــه دیــوان بــه چــه آییننامههایــی میتوانــد رســیدگی کنــد؛ بنابرایــن تفســیر شــورای نگهبــان
بــا توجــه بــه ســوال رئیــس قــوه قضائیــه نوعــی مصادرهبهمطلــوب اســت .امــا از اصل170میتوانیــم
نتیجــه دیگــری نیــز بگیریــم و آن ایــن اســت کــه رئیــس قــوه قضائیــه نمیتوانــد آییننامــه وضــع
نمایــد .درخصــوص ایــن اســتدالل میتــوان گفــت کــه عــاوه بــر اصــل عــدم صالحیــت در حقــوق
عمومــی و بــا توجــه بــه عــدم تصریــح قانــون اساســی در وضــع آییننامــه توســط رئیــس قــوه قضائیــه
میتوانیــم بگوییــم بــه اســتناد ایــن اصــل رئیــس قــوه قضائیــه صالحیــت وضــع آییننامــه را نــدارد .از
ســوی دیگــر چــون اصــل  ۱۳۸قانــون اساســی وضــع آییننامــه را صراحت ـاً در صالحیــت هــر وزیــر و
هیئتوزیــران اعــام کــرده اســت؛ لــذا میتــوان گفــت اصــل  170قانــون اساســی کــه مقــرر میکنــد،
اگــر آییننامــه خــارج از اختیــارات قــوه مجریــه باشــد ،قاضــی مکلــف اســت آن را اجــرا نکنــد ،نتیجــه
گرفتــه میشــود ایــن اصــل نیــز بــه عنــوان یــک قرینــه نشــان میدهــد کــه وضــع آییننامــه در
صالحیــت قــوه مجریــه اســت و دیگــر مقامــات از جملــه رئیــس قــوه قضائیــه صالحیــت وضــع آییننامــه
 .1رئیــس قــوه قضائیــه در نامــه  83/8/28خــود خطــاب بــه دبیــر شــورای نگهبــان بــا ذکــر اصــل  170قانــون اساســی
درخواســت کــرده اســت ...« :خواهشــمند اســت نظریــه تفســیری آن شــورای محتــرم را در ایــن رابطــه تبییــن فرماییــد کــه
آیــا محــدوده اختیــارات دیــوان عدالــت اداری در ایــن اصــل شــامل تصویبنامههــا وآییننامههــای قــوه مقننــه و قضاییــه
و ســازمانهای وابســته بــه آنهــا و همچنیــن مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و مصوبــات اداری شــورای نگهبــان،
مجمــع تشــخیص و امثــال آن نیــز میشــود یــا مخصــوص بــه تصویبنامههــا وآییننامههــای دولــت بــه معنــای قــوه
مجریــه میباشــد.
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را ندارنــد؛ امــا از نظریــه تفســیری شــورای نگهبــان نتیجــه گرفتــه شــده اســت کــه اوالً رئیــس قــوه
قضائیــه صالحیــت وضــع آییننامــه دارد ثانیـاً آییننامــه رئیــس قــوه قضائیــه قابــل شــکایت در دیــوان
عدالــت اداری نیســت (تبصــره مــاده  12قانــون دیــوان) .ایــن نتیجــه بــا اصــل  173و اصــل پاسـخگویی
در حقــوق عمومــی تعــارض دارد.
امــا درخصــوص اینکــه آیــا تکلیــف قضــات در اصــل  170ناظــر بــر آییننامههــا و بخشــنامههای
رئیــس قــوه قضائیــه نیــز میشــود؟ بایــد گفــت ،اگــر نظــر شــورای نگهبــان مــاک قــرار گیــرد
آییننامههــای موضــوع ایــن اصــل ناظــر بــر قــوه مجریــه اســت و شــامل مقــررات مصــوب رئیــس قــوه
ـب اصــل موردنظــر
قضاییــه نمیشــود ،امــا آنچــه مبنــای وضــع اصــل  170بــوده اســت و هنــگام تصویـ ِ
بــوده ،ایــن اســت کــه بنــا بــه تعبیــر یکــی از نماینــدگان مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی:
«بــرای اجــرای قوانیــن اســام مرحلهمرحلــه بایــد محک ـمکاری کنیــم .در مرحلــۀ قانونگــذاری ایــن
پیشبینــی شــد کــه تمــام قوانیــن و مقــررات بــه شــورای نگهبــان بــرود و آن شــورا نظــارت بکنــد و این
در مرحلــه اجــرا اســت .اگــر خداینکــرده قانونــی برخــاف اســام بــود یــا آییننامــه و نظامنام ـهای
کــه مربــوط بــه وزارتخانههــا و دســتگاههای دولــت بــود و خواســت اجــرا بشــود ،اگــر برخــاف اســام
بــود ،در مرحلــۀ اجــرا ایــن محکـمکاری بشــود کــه قاضــی موظــف باشــد اجــرا نکنــد» (صــورت مشــروح
مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران)1655.:1364،؛ بنابرایــن
در ذهــن تصویبکننــدگان اصــل ایــن بــوده اســت کــه قاضــی هرگونــه آییننامــه و نظامنامــهای
برخــاف اســام تشــخیص دهــد ،اجــرا نکنــد و تصــور ایــن نبــوده اســت کــه نهــادی ماننــد رئیــس قــوه
قضائیــه هــم آییننامــه وضــع میکنــد تــا نســبت بــه آن تعیینتکلیــف کننــد و یــا در یــک فــرض
هــم آن را از شــمول اصــل مســتثنی کننــد (چــون در ســاختار اولیــه قانــون اساســی نیــز چنیــن نهــادی
وجــود نداشــت)؛ لــذا محدودیتــی بــرای قضــات درخصــوص اعمــال اصــل  170نســبت بــه مقــررات
مصــوب رئیــس قــوه قضائیــه وجــود نــدارد و مستثنیشــدن آییننامههــا و بخشــنامههای رئیــس
قــوه قضائیــه از شــمول نظــارت دیــوان عدالــت ادری نافــی نظــارت قضــات طبــق اصــل  170نیســت،
هرچنــد مالحظــات عملــی اجــرای تفســیر نویســنده را در عمــل دشــوار ،بلکــه غیرممکــن میســازد.
درخصــوص بخشــی از ســوال رئیــس قــوه قضائیــه در نامــه  83/8/28کــه در آن شــورای عالــی
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 اوالً طبــق اصــول  ۶۰و  113قانــون اساســی ،قــوه مجریــه دو بخشــی اســت؛ قســمتی از
آن در اختیــار رئیسجمهــور 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 قطع ـاً شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی یکــی نهــاد قانونگــذار نیســت .1چــون
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران قانونگــذاری را در صالحیــت مجلــس شــورای اســامی
قــرار داده اســت البتــه بــه طــور اســتثنایی در مــواردی بــرای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
نیــز از بــاب معضــل نظــام چنیــن اختیــاری پیشبینــی شــده اســت؛ بنابرایــن بهطــور اصولــی و
منطقــی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی قانونگــذار نیســت .هرچنــد در واقــع امــر ،غیــر از امــوری
ماننــد تعییــن رؤســای دانشــگاه کــه کار اجرایــی اســت ،نوعــی قاعدهگــذاری نیــز میکنــد و قواعــدی
ناظــر بــر آمــوزش و فرهنــگ وضــع یــا تصویــب میکنــد کــه بــرای مراجــع ذیربــط الزماالجراســت.
در ایــن صــورت نیــز میتــوان گفــت کــه تصمیمــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در سلســله
مراتــب قوانیــن و مقــررات حداکثــر یــک عمــل شــبهتقنینی و مــادون قانــون اســت و ارزشــی در حــد
آییننامــه دارد؛ یعنــی در همــان ســطح وزراء و هیئتوزیــران قاعــده عامالشــمول وضــع میکنــد.
ازآنجاکــه ،در حقــوق اساســی ایــران بــرای قــوه مجریــه حــق وضــع قواعــد عامالشــمول مــادون
قانــون (بــا ماهیــت و در حــد آییننامــه) پیشبینــی و پذیرفتــه شــده اســت؛ لــذا مصوبــات شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی در حداکثــر فــرض آن ماهیــت آییننام ـهای دارد؛ بنابرایــن بــه اســتناد اصــل
 ۱۷۰و تفســیر شــورای نگهبــان نمیتــوان رســیدگی بــه شــکایات علیــه مصوبــات شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی را از صالحیــت دیــوان خــارج نمــود.
نکتــه آخــر در اینجــا ایــن اســت کــه تصویبنامــه بــه اســتناد اصــل  138قانــون اساســی مختــص
بــه هیئتوزیــران اســت و مصوبــات مقامــات و نهادهــای دیگــر نمیتواننــد چنیــن عنوانــی داشــته
باشــند (امامی،استوارســنگری.)61:1395،

 .1عــاوه بــر اینکــه براســاس قانــون اساســی ،شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مرجــع قانونگــذاری نیســت ،رهبــری نیــز
در ديــدار اعضــاى ایــن شــورا در تاريــخ  1375/9/20دربــاره «الزماالجــرا بــودن مصوبــات شــورا» میفرماينــد« :مــا در آن
زمــان ،خدمــت امــام (رحمــة اللــه عليــه) نوشــتيم كــه ترتيبــی داده بشــود كــه مصوبــات اينجــا تضميــن بشــود .ايشــان
فرمودنــد كــه مصوبــات ايــن شــورا بايــد اجــرا شــود ـ يــک تعبيــر شــبيه بــه ايــن ـ ايشــان تعبيــر قانــون نياوردنــد؛ يعنــي
تقيــد داشــتند كــه مــا واقعــا نخواهيــم مركــز قانونگــذاری ـ بــه ايــن معنــا ـ درســت كنيــم .بلــه ،بايــد ترتيــب اثــر داده
ّ
شــود .ايــن اســت .يعنــی بايســتی اجــرا بشــود .تعبيــر ايشــان ،يــک چنيــن تعبيــری بــود كــه ايشــان اســم قانــون نياوردنــد.
بــه عنــوان مركــز قانونگــذاری قــرار ندادنــد .كمااينكــه مجمــع تشــخيص مصلحــت هــم مركــز قانونگــذاری بــه ايــن معنــا
نيســت .طبع ـاً مجلــس شــورای اســامی مركــز قانونگــذاری اســت؛ ليكــن مصوبــات اينجــا بايــد اجــرا بشــود»
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 .4موارد اعمال اصل  170توسط قضات
درخصــوص تکلیــف قضــات در اصــل  170بایســتی دیــد کــه انجــام ایــن تکلیــف در چــه مــواردی
موضوعیــت پیــدا میکنــد؟ 1و قضــات در چــه مــواردی مکلــف بــه اجــرای اصــل مذکــور هســتند؟ و
ارتبــاط ایــن تکلیــف بــا صالحیــت دیــوان چیســت؟
اصــوالً طبــق اصــل  173قانــون اساســی و همچنیــن قوانیــن عــادی ناظــر بــر دیــوان عدالــت اداری
بــه ویــژه مــواد  ۱۰و  ۱۲قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری و باالخــص بنــد یــک
از مــاده  ،۱۲مرجــع صالــح بــرای رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات اشــخاص نســبت بــه آییننامههــا،
بخشــنامهها و بهطورکلــی مقــررات دولتــی دیــوان عدالــت اداری اســت .بــا توجــه بــه ایــن مطلــب
ســوال ایــن اســت کــه تکلیــف قضــات موضــوع اصــل  ۱۷۰درکجــا موضوعیــت پیــدا میکنــد و اصــوالً
قضــات در چــه مــواردی بایــد بــه ایــن تکلیــف عمــل کنــد.
چــون اساس ـاً دیــوان عدالــت اداری مرجــع صالــح بــه رســیدگی بــه شــکایت علیــه آییننامههــا
و تصویبنامههــای دولتــی اســت .بــه طــور اصولــی و منطقــی قضــات دادگاههــا (غیــر از قضــات
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری) صالحیــت اولیــه و مســتقل جهــت رســیدگی بــه شــکایت علیــه
آییننامههــا و بخشــنامهها و بهطورکلــی مقــررات دولتــی را نــدارد ،یعنــی نمیتواننــد رأســاً و
ابتــدا بــه ســاکن بــه شــکایت علیــه مقــررات دولتــی رســیدگی کننــد .درنتیجــه ،قضــات دادگاههــا
نمیتواننــد بــه شــکایت یــا دادخواســتی کــه موضــوع اصلــی آن تقاضــای ابطــال یــا اعــام مغایــرت
اینگونــه 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 ،میتــوان گفــت
چــون قضــات صالحیــت اولیــه و مســتقل بــه رســیدگی بــه شــکایت علیــه آییننامههــا و بخشــنامهها
ندارنــد؛ لــذا رســیدگی مســتقل نیــز در ایــن خصــوص نمیتــوان انجــام بدهــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه
اصــل  170میتــوان گفــت کــه قضــات دادگاههــا در زمانــی کــه بــه پرونــدهای در حیطــه صالحیــت
خــود رســیدگی میکننــد اگــر طرفیــن (اصحــاب دعــوا) بــه آییننامــه یــا تصویبنامــه یــا بخشــنامهای
 .1هرچنــد در اصــل  170از اصطــاح «مکلفانــد» بــرای قضــات اســتفاده شــده و ظاهــراً ایــن امــر از تکالیــف قضــات اســت
نــه اختیــارات آنهــا .ولــی بــا توجــه بــه اینکــه ایــن تکلیــف هیــچ ضمانتاجرایــی نــدارد و از طــرف دیگــر قاضــی بایــد
بــا اســتنباط قضایــی خــود بــه ایــن نتیجــه برســند کــه آییننامــه و ســایر مقــررات دولتــی محــل بحــث خــاف موازیــن
اســامی یــا خــارج از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه اســت؛ لــذا الزامــی بــرای قضــات قابــل تصــور نیســت بلکــه بســتگی
بــه برداشــت و تفســیر قضــات دارد؛ لــذا ایــن امــر ماهیــت اختیــاری پیــدا میکنــد .در قانــون نظــارت بــر رفتــار قضــات
مصــوب 1390نیــز عــدم انجــام تکلیــف اصــل  170بــه عنــوان تخلــف انتظامــی نــام بــرده نشــده اســت .البتــه در بنــد  5مــاده
 16قانــون اســتنکاف از رســیدگی و امتنــاع از انجــام وظایــف قانونــی ،تخلــف شــمرده شــده ولــی ایــن مفهــوم خیلــی وســیع
اســت و بــه دالیــل گفتهشــده نمیتــوان آن را شــامل عــدم انجــام تکلیــف اصــل  170نیــز دانســت.
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درارتباطبــا پرونــده مطروحــه اســتناد کننــد کــه منشــأ حــق و تکلیــف آنهــا قــرار میگیــرد ،در اینجــا
تکلیــف قضــات بــه اســتناد اصــل 170موضوعیــت پیــدا میکنــد و قاضــی میتوانــد بــا نظــر قضایــی
خــود بخشــنامه و تصویبنامــه یــا آییننامــه مورداســتناد را خــاف قوانیــن و مقــررات اســامی
تشــخیص دهــد و صرف ـاً از اجــرای آن در پرونــده مطروحــه خــودداری کنــد و باتوجــه بــه ایــن امــر
رســیدگی و رأی مقتضــی را صــادر کنــد .طبیعــی اســت کــه تفســیر قاضــی بــه اســتناد اصــل 170و
رأی او در همــان پرونــده مؤثــر اســت .درنتیجــه ،تکلیــف اصــل  170بــه مفهــوم رســیدگی ابتدایــی و
اولیــه قضــات بــه خــاف مقــررات اســامی بــودن یــا نبــودن یــک مقــرره نیســت ،بلکــه قضــات فقــط در
حیــن رســیدگی بــه پروندههــای در حیطــه صالحیــت خــود میتواننــد بــه اصــل  170اســتنادکنند .در
اینجــا قضــات بــدون توجــه بــه مقــررات دولتــی و بــدون مســتند قــرار دادن آییننامــه و بخشــنامههای
مذکــور رأی خــود را صــادر میکننــد و اســتناد اصحــاب دعــوی بــه مقــررات مذکــور را نمیپذیرنــد و
بــه ایــن مقــررات ترتیــب اثــر نمیدهنــد.
امــا جملــه پایانــی اصــل کــه مقــرر مــیدارد« ...هرکــس میتوانــد ابطــال اینگونــه مقــررات را
از دیــوان عدالــت اداری تقاضــا کنــد» نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه چــون قضــات در ایــن خصــوص
صالحیــت مســتقل و ابتدایــی ندارنــد لــذا مرجــع صالــح نســبت بــه شـ ِ
ـکایت مســتقل از آییننامههــا
و تصویبنامههــا ،دیــوان عدالــت اداری اســت و میتــوان گفــت کــه اصــل  ۱۷۰در مقــام بیــان
ایــن مطلــب اســت کــه درخصــوص ابطــال آییننامههــای مــورد بحــث ،دیــوان عدالــت اداری
تعیینتکلیـ ِ
ـف نهایــی میکنــد .بــه بیــان دیگــر ،قانونگــذار اساســی متذکــر شــده اســت کــه هرچنــد
قضــات دادگاههــا میتواننــد از اجــرای اینگونــه مقــررات بــه دالیــل مذکــور خــودداری کننــد امــا
مرجعــی کــه بــه شــکل قطعــی و نهایــی تعیینتکلیــف میکنــد دیــوان عدالــت اداری اســت .درنتیجــه
تکلیــف قضــات در ایــن اصــل تــا قبــل از تعیینتکلیــف دیــوان عدالــت اداری موضوعیــت دارد و پــس
از رســیدگی دیــوان و صــدور رأی نســبت بــه یــک آییننامــه یــا بخشــنامه ،قضــات دیگــر صالحیتــی
بــه اســتناد ایــن اصــل ندارنــد و نمیتواننــد بــه اســتناد اصــل نســبت بــه آییننامــه و تصویبنامههــا
عمــل نماینــد وبایســتی تابــع رأی دیــوان عدالــت اداری ،درخصــوص مقــررات دولتــی محــل بحــث
باشــند.
اگــر مقــررهای (آییننامــه ،بخشــنامه )...در دیــوان مــورد شــکایت قــرار گرفــت ،دو فــرض قابــل
تصــور اســت .فــرض اول اینکــه اگــر دیــوان عدالــت اداری رأی بــه ابطــال (چــه بــه لحــاظ خــاف
قانــون بــودن و چــه خــاف شــرع) آن آییننامــه صادرکــرد ،بدیهــی اســت کــه در اینجــا آییننامــه یــا
بخشــنامه دیگــر موضوعیــت نــدارد کــه قضــات بخواهنــد بــه تکلیــف اصــل  ۱۷۰اســتناد عمــل کننــد و
اساس ـاً 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
43

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

را وارد ندانــد و آن را رد نمایــد؛ بــه بیــان دیگــر ،آییننامــه یــا بخشــنامه مــور ِد شــکایت را برخــاف
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
عدالــت از طریــق مکانیســمی کــه قانــون دیــوان پیشبینــی کــرده ،مکلــف اســت از فقهــای شــورای
نگهبــان اســتعالم نمایــد و بــر اســاس نظــر آنهــا (چــه خــاف شــرع تشــخیص داده شــود یــا نشــود)
عمــل میکنــد ،ایــن رأی بــرای قضــات الزماالتبــاع اســت .همچنانکــه تبصــره  2مــاده  84و مــاده 87
قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت نیــز همیــن امــر را تصریــح کــرده اســت .در اینجــا
قاضــی نمیتوانــد بــه اصــل  ۱۷۰اســتناد کنــد و مدعــی شــود بههرحــال چــون آییننامــه موجــود
اســت ،آن را خــاف موازیــن شــرع تشــخیص داده و از اجــرای آن خــودداری کنــد ،چــون طبــق اصــول
 4و  85و  96قانــون اساســی ،مرجــع تشــخیص عــدم مغایــرت مصوبــات مجلــس شــورای اســامی و
مصوبــات دولــت فقهــای شــورای نگهبــان هســتند.
اگــر مقــرره مذکــور بــا ادعــای خــاف قانــون بــودن مــورد شــکایت قــرار گرفتــه باشــد و هیــأت
عمومــی دیــوان شــکایت را رد کنــد .قطعــاً قضــات نمیتواننــد بــه اســتناد اصــل  170آن را خــاف
قانــون یــا خــارج از صالحیــت (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  170نیــز مصداقــی از خــاف قانــون بــودن اســت
چــون یکــی از شــرایط صحــت یــک عمــل شــبهتقنینی (آییننامــه ،بخشــنامه )...صالحیــت مرجــع
وضــع آن اســت (امامــی ،استوارســنگری .)67:1395،دراینجــا ممکــن اســت اســتدالل شــود قضــات
دادگاههــا مکلــف بــه تبعیــت از رأی دیــوان عدالــت اداری نیســتند و در فرضــی کــه شــکایت شــاکی
مبنیبــر خــاف شــرع یــا قانــون بــودن مقــرره در دیــوان رد شــود ،بــاز هــم ممکــن اســت یــک قاضــی
خـ ِ
ـاف نظ ـ ِر 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 اوال ســطر پایانــی اصــل  170دیــوان
عدالــت را بــه عنــوان مرجــع قطعــی در رســیدگی بــه شــکایات افــراد علیــه مقــررات دولتــی تعییــن
کــرده اســت ،ثانیـاً هرچندکــه در مــواد  89و  90قانــون دیــوان عدالــت اداری ،صراحتـاً از دادگاههــا بــه
عنــوان مرجعــی کــه آراء هیــأت عمومــی بــرای آنهــا الزماالتبــاع اســت ،نامــی نیامــده امــا عــدم تبعیــت
دادگاههــا از رأی دیــوان عدالــت بهمنزلــۀ نفــی صالحیــت دیــوان (استوارســنگری )362:1392،و بــه
نوعــی نقــض قانــون اســت.
ســوالی کــه دراینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت اگــر شــکایت از یــک مقــرره بــا ادعــای خــاف
قانــون بــودن رد شــد ،آیــا قضــات میتواننــد طبــق اصــل  170بــا ادعــای خــاف مقــررات اســامی
بــودن (خــاف شــرع) از اجــرای آن خــوداری کننــد .باتوجــه بــه اینکــه مقــررات دولتــی از دو جنبــه
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(خــاف قانــون و خــاف شــرع بــودن) در دیــوان عدالــت اداری رســیدگی میشــود و رســیدگی بــه
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  170از جنبــۀ خــاف موازیــن اســامی بــودن توســط قضــات نیــز موضوعیــت دارد.
بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور ،قضــات مکلفانــد بــه رأی دیــوان اعــم از ابطــال یــا عــدم ابطــال
درخصــوص مقــررات دولتــی تمکیــن نماینــد و نمیتواننــد رســیدگی و رأی دیــوان را فقــط در
فــرض ابطــال مصوبــات قابــل قبــول بداننــد ،بلکــه در فرضــی کــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت
علیــه آییننامــهای را رد میکنــد ،بدیــن معنــی اســت کــه مرجــع نهایــی تشــخیص خــاف قانــون
و یــا شــرع بــودن آییننامههــا (دیــوان عدالــت) اعــام کــرده کــه ایــن آییننامــه خــاف قانــون
یــا شــرع نیســت ،لــذا نســبت بــه موضــوع مرجــع نهایــی تعیینتکلیــف کــرده اســت و نهادهــای
دیگــر ،ازجملــه قضــات موضــوع اصــل  170قانــون اساســی در اینجــا صالحیــت و تکلیفــی ندارنــد و
مکلفانــد از تصمیــم دیــوان تبعیــت کننــد؛ چــون درغیراینصــورت ،صالحیــت و رســیدگی دیــوان
بیمعنــی و بالموضــوع میشــود و ایــن امــر برخــاف قســمت پایانــی اصــل  ۱۷۰و همچنیــن اصــل
 ۱۷۳قانــون اساســی اســت کــه در آن صراحت ـاً دیــوان عدالــت اداری مرجــع صالــح بــرای رســیدگی
بــه شــکایات علیــه آییننامههــا تعییــن شــده اســت .صالحیــت قضــات در اصــل  170محــدود بــه
خــودداری از اجــرای مقــررات دولتــی حیــن رســیدگی بــه دعــاوی خــارج از صالحیــت دیــوان عدالــت
اداری و در حــدود صالحیــت خــود اســت .تازمانیکــه دیــوان عدالــت اداری درخصــوص یــک مقــرره
ـرض
تعیینتکلیــف نکــرده باشــد؛ چــون قطع ـاً واضعــان قانــون اساســی قصــد اعطــای صالحیــت همعـ ِ
صالحیــت دیــوان ،بــه تمامــی قضــات را نداشــتهاند .اعمــال نظــارت همزمــان یــا همعــرض بــا داشــتن
صالحیــت کامــل همعــرض هــردو مرجــع متفــاوت اســت .صالحیــت قضــات در اصــل  170مــوردی،
غیرمســتقل و غیرقطعــی اســت؛ یعنــی قضــات مذکــور صالحیــت مســتقل و ابتدایــی جهــت رســیدگی
ـب مورد و نســبت
بــه دعــاوی کــه خواســته اعتــراض یــا ابطــال یــک مقــرره دولتــی اســت ندارنــد و حسـ ِ
بــه پروندههایــی کــه در حیطــه صالحیــت آنهــا مــورد رســیدگی قــرار میگیــرد و در آن بــه یــک
مقــرره دولتــی اســتناد میشــود ،موضوعیــت پیــدا میکنــد و غیرقطعــی اســت؛ بدیــن معنــی کــه
اینگونــه قضــات درخصــوص یــک مقــرره دولتــی تعیینتکلیــف قطعــی و نهایــی نمیکننــد و توانایــی
ابطــال مقــرره را ندارنــد ولــی صالحیــت دیــوان عدالــت اداری عــام و مســتقل و قطعــی و نهایــی اســت.
نکتــه دومــی کــه اینجــا مطــرح میشــود طــرح شــکایت در هیــأت تخصصــی دیــوان عدالــت اداری و
عــدم طــرح موضــوع در هیــأت عمومــی دیــوان اســت .طبــق مــاده  84قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی
دیــوان عدالــت اداری امــوری کــه در صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری اســت ،نخســت بــه
هیأتهــای تخصصــی دیــوان ارجــاع میشــود .طبقــه بنــد ب مــاده  ۸۴درصورتیکــه نظــر ســهچهارم
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اعضــای هیــأت تخصصــی بــر رد شــکایت باشــد ،رأی بــه رد شــکایت صــادر میشــود ،طبیعــی اســت
کــه اگــر تمــام اعضــای تخصصــی نظــر بــه رد شــکایت بدهنــد نیــز همیــن گونــه اســت .درایــن بنــد مقــرر
شــده اســت کــه ایــن رأی ظــرف بیسـتروز از تاریــخ صــدور از ســوی رئیــس دیــوان یــا ده نفــر از قضــات
دیــوان قابــل اعتــراض اســت و در صـ ِ
ـورت اعتــراض ،پرونــده در هیــأت عمومــی مطــرح و اتخــاذ تصمیــم
میشــود؛ لــذا در فرضــی کــه نســبت بــه رأی هیــأت تخصصــی مبنیبــر رد شــکایت اعتــراض نگــردد،
ایــن رأی قطعــی میشــود و موضــوع در هیــأت عمومــی مطــرح نمیشــود .ولــی در ســایر مــوارد پرونــده
پــس از طــرح و رأی هیــأت تخصصــی بــه هیــأت عمومــی ارســال و هیــأت عمومــی تعیینتکلیــف قطعــی
میکنــد.
باتوجــه بــه اینکــه صراحتــی مبنــی بــر اینکــه آراء هیــأت تخصصــی بــرای مراجــع ذیربــط الزماالتبــاع
اســت وجــود نــدارد و در مــواد  89و  90قانــون دیــوان ،آراء وحــدت رویــه و ایجــاد رویــه هیــأت عمومــی
بــرای شــعب دیــوان و مراجــع اداری ذیربــط الزماالتبــاع 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؟
در ایــن خصــوص بایــد گفــت بــا وجــود عــدم تصریــح قانــون در خصــوص اثــر رأی هیــأت
ی کــه قطعــی میشــود ،در حکــم آراء هیــأت عمومــی دیــوان
تخصصــی ،آراء ایــن هیأتهــا زمانــ 
عدالــت اداری اســت .چراکــه قانونگــذار همــان صالحیــت هیــأت عمومــی را بــه هیأتهــای
تخصصــی داده و ایــن هیأتهــا را در طــول رســیدگی هیــأت عمومــی در نظــر گرفتــه اســت .درواقــع،
ـی موضــوع ،قبـلاز طــرح در
هــدف مقنــن از تأســیس هیأتهــای تخصصــی واگــذاری رســیدگی ابتدایـ ِ
هیــأت عمومــی بــوده اســت (موالبیگــی .)159:1393،طبیعــی اســت زمانــی کــه موضوعــی در هیــأت
تخصصــی تعیینتکلیــف و رأی هیــأت قطعــی میشــود ،ایــن رأی بــه ماننــد رأی هیــأت عمومــی
اســت .درنتیجــه قضــات دادگاه ،ملــزم بــه رعایــت مفــاد رأی هیــأت تخصصــی نیــز هســتند .1مشــابه
چنیــن مکانیســمی در نظــام قضایــی ایــران وجــود دارد .بــرای مثــال اصــوالً پروندههــای کیفــری جــز
در مــوارد مستثنیشــده ،بایســتی از مجــرای دادســرا بــه دادگاه کیفــری ارجــاع شــود ،بدیــن معنــی
کــه شــکایات کیفــری نخســت در دادســرا مطــرح میشــود و اگــر دادســرا نظــر بــه مجرمیــت (جلــب
محاکمــه) داشــت ،پرونــده بــه دادگاه کیفــری ارجــاع میشــود امــا اگــر در مرحلــه دادســرا دادیــار یــا
بازپــرس ذیربــط قــرار منــع تعقیــب (مثـ ً
ا بــه علــت عــدم جــرم بــودن فعــل ارتکابــی) صــادر کــرد،
دراینجــا درصــورت اعتــراض ذینفــع ،پرونــده بــه دادگاه ارســال و نهایتـاً دادگاه (بــدوی و تجدیدنظــر)
 .1البتــه مــاده  107قانــون دیــوان نیــز تصریــح میکنــد« :کلیــه اشــخاص و مراجــع مذکــور در مــاده  10ایــن قانــون
مکلفانــد آراء دیــوان را پــس از ابــاغ اجــراء نمایند».کــه باتوجهبــه وســعت مصادیــق اشــخاص و مراجــع مــاده  ،10حکــم
مــاده  107شــامل مراجــع قضایــی نیــز میشــود.
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رأی قطعــی را صــادر میکنــد .ولــی در صورتــی کــه نســبت بــه قــرار منــع تعقیــب اعتــراض نشــود
و قطعــی گــردد .ایــن قــرار بهماننــ ِد حکــم قطعــی دادگاه عمومــی مبنیبــر برائــت متهــم اســت .در
اینجــا قــرار دادســرا ،همــان اثـ ِر آراء قطعــی دادگاه را دارد .درنتیجــه آراء هیأتهــای 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
ذیربــط الزماالتبــاع اســت .درنتیجــه ،اگــر شــکایت از آییننامـهای 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 نمیتواننــد بــه اســتناد اصــل  170قانــون 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
عمومــی (و بهطورکلــی بــرای قضــات مراجــع قضایــی غیــر از دیــوان عدالــت اداری) الــزامآور نیســت.
در رد ایــن اســتدالل گفتــه شــده ،یکــی از ویژگیهــای صالحیــت ،اثــر حقوقــی داشــتن تصمیمــات
و آراء مراجــع ذیصــاح اســت ،عــدم تبعیــت محاکــم عمومــی از آراء دیــوان عدالــت اداری بهمنزلــۀ
نفــی صالحیــت آن اســت .عــدم پذیــرش آراء دیــوان (اعــم از شــعب و هیأتهــای تخصصــی و هیــأت
عمومــی) بــه مفهــوم نفــی قاعــدۀ اعتبــار امــر مختومــه اســت (استوارســنگری .)362:1392،مضافــا
اینکــه حکــم تبصــره یــک مــاده  13قانــون قبلــی دیــوان و تبصــره 1مــاده 10قانــون 1فعلــی ناظــر
بــر تبعیــت محاکــم عمومــی از رأی دیــوان درخصــوص مصادیــق تبصــره اســت «درنتیجــه آراء دیــوان
عدالــت اداری در حیطــه صالحیــت آن بــرای کلیــه مأموریــن ،مقامــات و مراجــع قضایــی در مــوارد
ذیربــط الزماالتبــاع اســت» (همــان منبــع .)363:1392،ممکــن اســت گفتــه شــود چــون قضــات
رأی دیگــری محــدود کــرد .در
دادگاههــا و دیــوان همعــرض هســتند نمیتــوان یکــی را بــه واســطه ِ
پاســخ بایــد گفــت همعــرض بــودن ،نافــی تبعیــت قضــات دادگاههــا از رأی دیــوان نیســت؛ چــون رأی
هــر مرجــع ذیصالحــی بــرای همــه اشــخاص و نهادهــای ذیربــط الزماالتبــاع اســت و همعــرض
بــودن جایــگاه حقوقــی اشــخاص و نهادهــا نافــی ایــن امــر نیســت؛ چــون در ایــن صــورت صالحیــت
بیمعنــی میگــردد و بــا ایــن اســتدالل ،رأی دادگاه عمومــی در حــوزه صالحیــت خــود ،بــرای دیــوان
هــم الزماالتبــاع نیســت؛ بــرای مثــال ،اگــر شــخصی بــه اســتناد حکــم اثبـ ِ
ـات مالکیتــی کــه از محاکــم
عمومــی أخــذ کــرده ،در دیــوان تقاضــای ابطــال تملــک ملــک خــود توســط یــک دســتگاه دولتــی
 -1تبصــره یــک ـ تعییــن میــزان خســارات وارده از ناحیــه مؤسســات و اشــخاص مذکــور در بندهــای 1و 2ایــن مــاده پــس
از صــدور رأی در دیــوان بــر وقــوع تخلــف بــا دادگاه عمومــی اســت .بدیهــی اســت در اینگونــه مــوارد دادگاه عمومــی پــس
از صــدور رأی دیــوان بــر وقــو ِع تخلــف نمیتوانــد در ماهیــت امــر (رســیدگی بــه فعــل وی یــا تــرک فعــل عامــل ورود
خســارت) وارد شــود و بایــد براســاس رأی دیــوان تصمیمگیــری کنــد.
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نمایــد ،بــا اســتدالل مذکــور قاضــی شــعبۀ دیــوان هــم میتوانــد حکــم اثبــات مالکیــت صــادره توســط
دادگاه عمومــی را نادیــده بگیــرد .نکتــۀ آخــر اینکــه پذیــرش صالحیــت یــک مرجــع هــم بــه مفهــوم
عــدم صالحیــت و محدودیــت مرجــع دیگــر اســت و هــم بــه مفهــوم مؤثــر بــودن تصمیمــات و آراء
مراجــع ذیصــاح بــرای ســایر مراجــع فاقــد صالحیــت اســت (استوارســنگری.)359:1392،
 .5مصادیق عملی اصل 170
هرچنــد ظاهــراً قضــات بــه نــدرت بــه اصــل  170عمــل میکننــد امــا قضــات شــرکتکننده در
نشســت پژوهشــگاه قــوه قضائیــه بــه مصادیقــی از اســتناد و عمــل بــه ایــن اصــل اشــاره کردهانــد.
ـردن مــاده  11آییننامــه اجرایــی قانــون نحــوه
ـارج ازاختیــار قــوه مجریــه محســوب کـ ِ
ازجملــۀ آن ،خـ ِ
اعمــال مجــازات تعزیــرات حکومتــی راجــع بــه قاچــاق کاال و ارز (مصــوب 79/3/29هیئتوزیــران)
اســت .بدیــن شــرح کــه طبــق مــاده  11مذکــور«در کلیــه مواردیکــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی
صالــح بــه رســیدگی میباشــد ،شــعب تعزیــرات حکومتــی دارای همــان اختیاراتــی خواهنــد بــود کــه
مراجــع قضایــی در رســیدگی بــه پروندههــای مزبــور دارنــد» .بــه موجــب مــواد  118و  124قانــون
آییــن دادرســی کیفــری (مصــوب )1378ازجملــه اختیــارات قضــات جلــب متهــم (باوجــود دالیــل)
اســت؛ بنابرایــن براســاس مــاده  11آییننامــه مذکــور ،رؤســای شــعب ســازمان تعزیــرات کــه قاضــی
نیســتند همــان اختیــارات قضــات را دارنــد .یکــی از شــعب تعزیــرات حکومتــی در تهــران فــردی را
جلــب کــرده بــوده اســت ،شــخصی کــه جلــب شــده بــود ،علیــه رئیــس شــعبه بــه اتهــام بازداشــت
غیرقانونــی شــکایت میکنــد ،شــعبه یــک بازپرســی ناحیــه  7دادســرای تهــران بــا ایــن اســتدالل کــه
ایــن شــخص در اجــرای مــاده  11آییننامــه عمــل کــرده و جرمــی مرتکــب نشــده اســت قرارمنــع
تعقیــب صــادر ،امــا دادگاه اعــام داشــت مــاده  11آییننامــه خــارج از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه
بــوده و قــوه مجریــه نمیتوانــد 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  ،170آییننامــه مــورد اســتناد را خــارج از حــدود اختیــارات
قــوه مجریــه تشــخیص داده و از اجــرای آن خــودداری کــرده اســت.
نتیجه
ـی خــاف شــرع و قانــون را بــه عنــوان تکلیــف
 .1ظاهــراً اصــل  170عــدم اجـ ِ
ـرای مقــررات دولتـ ِ
قضــات اعــام کــرده اســت .اگــر حکــم مقــرر در اصــل را آمــره تلقــی نماییــم بایــد ضمانتاجــرا داشــته
باشــد کــه در قوانیــن عــادی نیــز چنیــن ضمانتــی پیشبینــی 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 میکنــد ،بنابرایــن بایــد موضــوع را در ماهیــت بــه عنــوان اختیــار
قضــات محســوب نمــود.
 .2اســتناد قضــات بــه اصــل  170درخصــوص خــودداری از اجــرای مقــررات دولتــی خــاف شــرع و
قانــون در حیــن رســیدگی بــه پروندههــای حــوزه صالحیــت دادگاه محــل اشــتغال قاضــی موضوعیــت
دارد و قضــات دادگاههــا صالحیــت ابتدایــی و مســتقل جهــت رســیدگی بــه دعــاوی بــه خواســته ابطــال
مقــررات دولتــی بــه عنــوان دعــوی اصلــی و خــاص ندارنــد .رســیدگی بــه شــکایات علیــه مقــررات
دولتــی و ابطــال آنهــا در صالحیــت ذاتــی دیــوان عدالــت اداری اســت و دیــوان رأی نهایــی درخصــوص
ابطــال مقــررات دولتــی و یــا عــدم مغایــرت آنهــا بــا قانــون و شــرع صــادر میکنــد.
 .3تکلیــف قضــات در اصــل  170قانــون اساســی تــا قبــل از تعیینتکلیــف دیــوان عدالــت اداری
موضوعیــت دارد و پــس از رســیدگی دیــوان و صــدور رأی نســبت بــه یــک آییننامــه یــا بخشــنامه،
قضـ ِ
ـات دیگــر صالحیتــی بــه اســتناد ایــن اصــل ندارنــد و نمیتواننــد بــه اســتناد اصــل  170نســبت بــه
آییننامههــاو تصویبنامههــا عمــل نماینــد وبایســتی تابــع رأی دیــوان عدالــت اداری درخصــوص
مقــررات دولتــی باشــند.
 .4قضــات (درکلیــه مراجــع قضایــی اعــم از دادگاههــای عمومــی و دیــوان عدالــت اداری و محاکــم
نظامــی) در اعمــال تکلیــف (اختیــار) اصــل  170تابــع رأی دیــوان عدالــت اداری هســتند ،اعــم از اینکــه
درخصــوص مقــررات دولتــی (آییننامــه ،تصویبنامــه ،بخشــنامه )...در هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری و یــا هیــأت تخصصــی بــه صــورت قطعــی تعییــن تکلیــف شــده باشــد .رأی قطعــی هیــأت
تخصصــی نیــز بهماننــد رأی هیــأت عمومــی الزماالتبــاع اســت.
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رابطه دیــوان عدالت اداری و تکلیف قضــات در
اصل  ۱۷۰قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
فهرست منابع
الف .کتابها
 .1امامی ،محمد ،استوارسنگری ،کورش ،حقوق اداری ،جلد دوم ،چاپ دوم ،نشر میزان ،1395 ،تهران.
 .2تحقیقات قضایی( ،)1جمعی از نویسندگان ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه ،1395 ،تهران.
 .3جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمینولوژی حقوق ،چاپ دهم ،کتابخانه گنج دانش ،1378 ،تهران.
 .4حمیدیان ،حسن ،نظارت بر قانونگذاری در ایران و آمریکا ،نشر دادگستر ،1389 ،تهران.
 .5صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران،
جلدســوم ،انتشــارات ادراه کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،آذر ،1364تهــران.
 .6موسـیزاده ،ابراهیــم ،دادرســی اساســی در جمهــوری اســامی ایــران ،معاونــت تدویــن ،تنقیــح و انتشــار
قوانیــن و مقــررات ریاس ـتجمهوری ،1390 ،تهــران.
 .7موالبیگــی ،غالمرضــا ،صالحیــت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،انتشــارات جنــگل ،1393،
تهــران.
 .8هاشــمی ،ســیدمحمد ،حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،جلــد دوم ،انتشــارات دانشــگاه
شهیدبهشــتی ،1372 ،تهــران.
 .9هداوند ،مهدی ،حقوق اداری تطبیقی ،جلد دوم ،انتشارات سمت ،1389 ،تهران.
ب .مقالهها
 .10استوارســنگری ،کــورش« ،صالحیــت دیــوان عدالــت اداری و مســائل پیرامــون آن» ،اندیشــههای
حقــوق اداری (مجموعــه مقــاالت اهدائــی بــه اســتاد دکتــر منوچهــر طباطبایــی مؤتمنــی) ،انتشــارات مجــد ،1392،
تهــران.
ج .رساله
 .11ابریشــمیراد ،محمدامیــن ،الگــوی مطلــوب نظــارت قضایــی برمقــررات دولتــی در ج.ا.ا بــا تأكيــد بــر
ارتقــای كارآمــدی دیــوان عدالــت اداری ،رســالۀ دکتــری ،زمســتان  ،1397دانشــگاه تهــران.
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