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آییننامهنویســی از صالحیتهــای تأثیرگــذار و حســاس حکمرانــی اســت .مقامــات حکومتــی بــا
بهرهمنــدی از ایــن ابــزار قاعدهگــذاری ،بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم چهارچوبهــای رفتــاری
بــرای شــهروندان تعریــف میکننــد .شــورای نگهبــان بهمثابــۀ یگانــه مرجــع پاســدار تقنینــی قانــون
اساســی ،بــا صالحیتهــای منحصربــه فــردی در قانــون اساســی تثبیــت شــده کــه تفســیر قانــون
اساســی و نظــارت بــر انتخابــات در شــمار ایــن کارویژههاســت .مالحظــه ســوابق تقنینــی حاکــی
از آن اســت کــه ایــن شــورا در راســتای ایفــای وظایــف اساســی خــود ،رأســا یــا حســب تصویــب
قانونگــذار عــادی مبــادرت بــه وضــع آییننامههــای گوناگــون کــرده اســت .ایــن نوشــتار دلمشــغول
شناســایی مبنــای موجهــه صالحیــت آییننامهنویســی شــورای نگهبــان ،دامنــه موضوعــی و حکمــی
ایــن صالحیــت و امــکان نظــارت بــر آییننامههــای مصــوب ایــن شــورا اســت .یافتههــای تحقیــق
نشــان میدهــد کــه شــورای نگهبــان بــه اقتضــای صالحیتهــای مقــرر در قانــون اساســی و اقتضائــات
اداری آنهــا صالحیــت آییننامهنویســی دارد .قلمــرو صالحیــت شــورا در آییننامهنویســی بــه لحــاظ
موضوعــی محــدود بــه صالحیتهــای مقــرر در قانــون اساســی و عمدتـاً موضــوع اصــول  85 ،4و  91تــا
 99اســت .حــد و مــرز ایــن صالحیــت شــورا بــه لحــاظ حکمــی ،وفــاداری بــه نصــوص قانــون اساســی،
رعایــت حریــم صالحیتــی ســایر نهادهــا و ارکان حقــوق اساســی و نیــز اکتفــا بــه ضــرورت در وضــع
قاعــده اســت .بــه لحــاظ نظارتپذیــری نیــز چنیــن حاصــل شــد کــه نظــارت قضایــی دیــوان عدالــت
اداری بــر مصوبــات شــورا نافــی اســتقالل شــورا نیســت و الزمــه تضمیــن قانونمــداری و عمــل بــه اصــل
 173اســت.
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مقدمه
در نظــام حقــوق اساســی ایــران ،شــورای نگهبــان بــه عنــوان نهــادی مســتقل صالحیتهــای مهــم
و تأثیرگــذاری دارد .امــوری چــون نظــارت بــر مصوبــات مجلــس و اساســنامههای مصــوب دولــت
از جهــت عــدم مغایــرت بــا قانــون اساســی و احــکام شــرع ،تفســیر قانــون اساســی ،نظــارت بــر
انتخابــات و همهپرســی ،ایــن شــورا را در جایگاهــی بیهمتــا در میــان نهادهــای حکومتــی قــرار
داده اســت 1.همچنیــن فقهــای ایــن شــورا مطابــق اصــل  4ضامــن اســامیبودن نظــام در بعــد
قانونگــذاری و مقررهگــذاری هســتند .هیچیــک از اصــول قانــون اساســی ،وضــع آییننامــه و بــه
طــور کلــی مقررهگــذاری را بهصراحــت در شــمار وظایــف و اختیــارات ایــن شــورا بیــان نکــرده
اســت .مقررهگــذاری و بهعبــارت دقیقتــر وضــع آییننامــه «بهمثابــۀ روش و شــیوهای خــاص از
حکمرانــی بــه مفهــوم وضــع و اعــام مقــررات از ســوی ســازمانهای اداری اســت .درایــن مفهــوم،
مقررهگــذاری مجموعــهای از قواعــد و مقرراتیاســت کــه معمــوالً توســط ســازمانهای اداری
2
بــرای کنتــرل و اجــرای قانــون بـهکار مـیرود».
وضــع آییننامــه بــه اســتناد اصــل  138بــه صراحــت در صالحیــت هیئـتوزرا ،هریــک از وزیــران
و کمیســیونی متشــکل از چنــد وزیــر (بــا تأییــد رئیــس جمهــور) قرارگرفتــه و ایــن مصوبــات
درشــمار مقــررات عمومــی و الــزامآور بــرای عمــوم قــرار میگیــرد .عالوهبــر صالحیــت مراجــع
سـهگانه مذکــور در اصــل  138بــرای وضــع آییننامــه 3،رئیــس قــوه قضاییــه بــه اقتضــای جایــگاه
4
و مســئولیت قانونــی خــود مقــرر در اصــول  157و  158و بنــا بــه نظــر تفســیری شــورای نگهبــان
در حــدود اختیــارات مقــرر در قانــون اساســی اجــازه وضــع آییننامــه را دارد .افــزون بــر ایــن،
قانــون اساســی صراحت ـاً صالحیــت مشــارکت در وضــع مقــررات را بــرای برخــی نهادهــا ازجملــه
مجلسخبــرگان رهبــری (اصــل  ،)108مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام (ذیــل اصــل ،)112
شــوای عالــی امنیــت ملــی (ذیــل اصــل  )176و شــوراهای اســامی محلــی (مســتفاد از اصــول ،7
 .1نک :اصول  99-91 ،85 ،4قانون اساسی
 .2زارعی ،محمدحسین؛ شمس ،عرفان« ،در آمدی بر مفاهیم و نظریههای مقرراتگذاری اقتصادی» ،مجله تحقیقات
حقوقی ،دوره شانزدهم ،1392 ،شماره  ،62ص .171
 .3آییننامهنویسی و مقررهگذاری در این نوشتار ،به یک معنا به کار رفتهاند .همچنین مراد از شورا ،شورای نگهبان است مگر
قرائن موجود در عبارت ،داللت دیگری داشته باشد.
 .4نظر تفسیری شماره  109029به تاریخ « :1390/5/29بدیهی است رئیس قوه قضاییه نمیتواند برای دستگاههای خارج از
این قوه آییننامه وضع نماید ،اما میتواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی ،آییننامه تصویب کند .در این صورت
آییننامه مصوب ایشان برای همه دستگاهها الزماالتباع است».
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ذیــل  103 ،12و  )105را پیشبینــی نمــوده اســت .رئیــس مجلــس شــورای اســامی نیــز بــه
موجــب «تبصــره  7مــاده واحــده قانــون نحــوه اجــرای اصــول  85و  138ق.ا.ج.ا.ا در رابطــه بــا
مســئولیتهای رئیــس مجلــس شــورای اســامی مصــوب  »1368/10/26بــا اصالحــات بعــدی،
صالحیــت وضــع آییننامــه در رابطهبــا اعمــال نظــارت بــر مصوبــات دولــت موضــوع اصــول مذکــور
را دارد .موضــوع قابــل بحــث و شایســته تأمــل ،وضــع آییننامــه از جانــب شــورای نگهبــان
درراســتای اجــرای قوانیــن (عــادی و اساســی) اســت کــه ایــن مقــررات دارای ماهیــت و جایگاهــی
متفــاوت بــا آییننامــه داخلــی ایــن شــورا بــه عنــوان متنــی درونســاختاری بــه نظــر میرســد.
شــورای نگهبــان د ر رویــه عملــی بــه تصویــب آییننامههایــی هماننــد آییننامــه اجرایــی قانــون
انتخابــات مجلسخبــرگان (مصــوب  )1361پرداختــه کــه بــاتوجــهبــه محتــوا و جایــگاه اجرایــی
آن ،تأثیراتــی غیرقابــلانــکار بــر نظــا م حقوقــی دارنــد .درحالیکــه قانــون اساســی درخصــوص
وضــع آییننامــه توســط شــورای نگهبــان ســاکت بــوده و ایــن نهــاد را درشــمار نهادهــای صالــح
بــرای وضــع قواعــد حقوقــی بیــان نکــرده اســت ،امــا وضــع آییننامــه توســط ایــن شــورا در مقــام
عمــل بــا توجــه بــه کارکــرد خطیــری کــه شــورا و آییننامههــای مصــوب آن دارد ،ابهامــات و
چالشهایــی را درخصــوص صالحیــت مقرراتگــذاری ایــن نهــاد پدیــد آورده اســت .ماهیــت
آییننامههــای مصــوب شــورا بــا توجــه بــه واضــع آنهــا و نیــز نظارتپذیــری آییننامههــای
مصــوب ازجملــه چالشهــا اســت .بــه منظــور بررســی صالحیــت شــورا در وضــع آییننامــه بایــد
نخســت مبنــا و قلمــرو صالحیــت شــورا در قانــون اساســی و برخــی قوانیــن عــادی واکاوی شــود.
در فــرض قائــل شــدن بــه صالحیــت آییننامهنویســی بــرای شــورای نگهبــان ،الزم اســت دامنــه
موضوعــی ایــن صالحیــت روشــن شــود و آنگاه امــکان یــا عــدم امــکان نظــارت بــر ایــن نــوع
آییننامههــا و چگونگــی آن نیــز بحــث شــود .بدیــن ترتیــب ســوال اصلــی ایــن پژوهــش چنیــن
ق اساســی
م کنونــی حقــو 
مطــرح میشــود کــه بــا عنایــت بــه موقعیــت شــورای نگهبــان در نظ ـ 
ایــران ،مبنــا و قلمــرو و نظارتپذیــری صالحیــت شــورا در وضــع آییننامــه چگونــه تحلیــل
میشــود .درخصــوص مراجــع واضــع آییننامــه از منظــر قانــون اساســی و در حقــوق اداری و
همچنیــن در مــورد قلمــرو و محــدوده صالحیــت ایــن مراجــع در وضــع آییننامــه در کتــب،
مقــاالت و آثــار حقوقــی گوناگــون ،مطالــب مفیــدی طــرح شــده اســت .امــا بــا تتبــع در ادبیــات
موجــود ،اثــر پژوهشــی کــه بــه طــور خــاص و مســتقل درخصــوص صالحیــت آییننامهنویســی
شــورای نگهبــان بــه صــورت تحلیلــی و جداگانــه پرداختــه باشــد مالحظــه نشــد؛ لــذا موضــوع
ایــن مقالــه از ایــن جهــت نوآورانــه اســت .تحلیــل موضــوع مبتنــی بــر نــگاه درونگفتمانــی بــه
مبانــی نظــام حقوقــی ایــران و نیــز توجــه بــه رویــه تجربــه شــده ،از دیگــر ابعــاد ابتــکاری
ایــن نوشــتار اســت.
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بــرای نیــل بــه پاســخ بــه پرســش تحقیــق ،نخســت بــه صــورت توصیفیتحلیلــی ،مبنــای
صالحیــت آییننامــه نویســی شــورا از حیــث ذاتــی یــا تبعــی بــودن ایــن صالحیــت بــا تتبــع
در قانــون اساســی و برخــی قوانیــن عــادی بررســی شــده اســت .درادامــۀ پژوهــش ،بــه بررســی
قلمــرو و حــدود صالحیــت مذکــور بــه منظــور روشنشــدن دامنــۀ آن پرداختــه شــده و نهایتـاً
در بخــش دوم نیــز ،امــکان یــا عــدم امــکان نظــارت بــر ایــن نــوع آییننامههــا و چگونگــی
اعمــال ایــن نظــارت تحلیــل شــده اســت.

گفتــار نخســت .مبنــای صالحیــت شــورا در وضــع آییننامــه
در نظــم کنونــی حقــوق اساســی
بــرای تبییــن صالحیــت آییننامهنویســی شــورای نگهبــان ،ابتــدا الزم اســت مبنــا و
قلمــروی ایــن صالحیــت بــه لحــاظ موضوعــی و حکمــی و الزاماتــی کــه بایــد رعایــت شــود،
بررســی شــود.
آییننامــه ،قواعــد کلــی الزماالجرایــی اســت کــه مقامــات اداری در حــدود صالحیــت
خویــش وضــع میکننــد؛ در واقــع «آییننامــه ،قواعــدی اســت کــه بــرای افــراد بــه طــور
عــام و عینــی ایجــاد حــق و تکلیــف میکنــد» 1 .تفــاوت بیــن قانــون و آییننامــه در واضــع
آنهاســت؛ بدیــن ترتیــب کــه «قانــون توســط قانونگــذار و آییننامــه توســط یــک مقــام
اداری و اجرایــی وضــع میشــود»« 2 .وضــع آییننامــه گاهــی بــه حکــم صریــح قانونگــذار و
گاهــی بهطــور ضمنــی و یــا بــه اعتبــار اختیــار ناشــی از مســئولیت اداری از ســوی مقامــات
و مراجــع صالحیــتدار اجرایــی صــورت میگیــرد»؛  3بنابرایــن «آییننامــه از لحــاظ ماهــوی
بــا قانــون یکــی بــوده ،چراکــه هــردو بــه وضــع قاعــده الزماالجــرا بــه صــورت عــام و عینــی
میپردازنــد»« 4.آییننامــه و قانــون از لحــاظ صــوری هــم متفــاوت بــوده؛ آییننامــه ناشــی از قــوه
مجریــه اســت ولــی قانــون ناشــی از قــوهمقننــه اســت .بدینترتیــب آییننامــه عملــی اداری و قانــون
عمــل تقنینــی محســوب میشــود .بــه همیــن خاطــر ،قانــون میتوانــد آییننامــه را لغــو کنــد و یــا
 .1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :انتشارات سمت ،1391 ،ص .324
 .2رضاییزاده ،محمدجواد ،حقوق اداری  ،1تهران :نشر میزان ،1387 ،ص .65
 .3موسیزاده ،رضا ،حقوق اداری  1و  ،2تهران :نشر میزان ،1392 ،ص .151
 .4فــاحزاده ،علیمحمــد ،تفکیــک تقنیــن و اجــراء ،تحلیــل مرزهــای صالحیــت تقنینــی در روابــط قــوای
مقننــه و مجریــه ،تهــران :انتشــارات تدویــن ،تنقیــح و انتشــار قوانیــن و مقــررات معاونــت حقوقــی ریاســت
جمهــوری ،1391 ،ص .213
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آن را تغییــر دهــد ولــی آییننامــه نمیتوانــد قانــون را تغییــر دهــد و یــا لغــو کنــد».

1

بنــد اول :صالحیــت وضــع آییننامــه توســط مراجــع مقــرر در اصــل 138
قانون اساســی
بــا کاوش در قانــون اساســی مشــخص میشــود کــه تهیــه و تدویــن آییننامــه از اختیــارات
خــاص قــوه مجریــه محســوب میشــود .اصــل  138قانــون اساســی وضــع آییننامــه را در
صالحیــت قــوه مجریــه ذکــر کــرده کــه مقامــات اجرایــی بــرای انجــام وظایــف و اختیــارات
اداری و همچنیــن بــرای انتظامبخشــی بــه روابــط اجتماعــی و امــور عمومــی بــه وضــع آن
اقــدام مینماینــد .در واقــع وضــع آییننامــه توســط قــوه مجریــه یــک امــر ضــروری بــرای
اداره امــور کشــور اســت .عالوهبــر مــواردی کــه هیئتوزیــران و یــا وزیــری مأمــور تدویــن
آییننامههــای اجرایــی قوانیــن میشــود ،هیئتوزیــران حــق دارد بــرای انجــام وظایــف
اداری و تأمیــن اجــرای قوانیــن و تنظیــم ســازمانهای اداری بــه وضــع آییننامــه بپــردازد.
بنابرایــن قــوه مجریــه بــه عنــوان بــازوی اجرایــی کشــور ،مســئولیت اجــرای قوانیــن و
اداره امــور اجرایــی را عهــد هدار اســت کــه در بســیاری از مــوارد تصمیمــات بدیــع و جدیــد
اتخــاذ مینمایــد .از ســوی دیگــر ،قــوه مجریــه دارای «قــدرت نظامنام ـهای» اســت« .یعنــی بــا
تصویــب آییننامههــای ماهــوی و یــا تصویبنامههــا ،خــود تصمیــم قابلاجــرا میگیــرد».
 2آییننامــه بــر دو قســم اجرایــی و مســتقل اســت .قســم اول مجموعــه مقر ر ا تیا ســت
کــه « مقــا م صال حیــتد ا ر ا د ا ر ی بــا ا جــا ز ه و بنــا بــه د عــو ت صریــح یــا ضمنــی
قانونگــذار بــرای تکمیــل یــا تشــریح قانــون مصــوب ،وضــع میکننــد» 3.وضــع آییننامــه اجرایــی
از ســوی واضــع آن نبایــد مخالــف قانــون مصــوب باشــد و یـا اینکــه واضــع ،وارد صالحیــت خــاص
قانونگــذاری شــود یــا موجــب محدودیــت حقــوق ناشــی از قانــون گــردد یــا تکالیفــی مضاعــف
بــر تکالیــف قانونــی پیشبینــی نمایــد؛ بنابرایــن بایــد در چهارچــوب قانــون مصــوب ،مقرراتــی

 . 1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :انتشارات سمت ،1391 ،ص324
 . 2قاضی ،ابوالفضل ،بایستههای حقوق اساسی ،تهران :نشر میزان ،1388 ،ص .234
 .3طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :انتشارات سمت ،1391 ،ص .325
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صرف ـاً اجرایــی وضــع شــود تــا آن قانــون قابلیــت اجــرا پیــدا کنــد .قســم دیگــر آییننامــه،
آییننامــه مســتقل اســت کــه از طــرف مقامــات اداری (هیئتوزیــران ،کمیســیونی متشــکل از
چنــد وزیــر و هریــک از وزرا) در اجــرای وظایــف خــود بــدون اینکــه ازجانــب قانونگــذار مجــاز
شــده باشــند وضــع میشــود .وضــع آییننامــه مســتقل بــا توجــه بــه مســئولیتی اســت کــه
قانــون اساســی بــرای انجــام وظایــف اداری و تأمیــن اجــرای قوانیــن و تنظیــم ســازمانهای اداری
برعهــده مقامــات اداری قــرار داده اســت؛ بنابرایــن آییننامــۀ مســتقل «مربــوط بــه قانــون معیــن
2
یــا اجــرای قانــون معینــی نیســت و ناشــی از ماهیــت وظایــف اجرایــی قــوه مجریــه اســت».
بــر اســاس قانــون اساســی ،مفــاد آییننامــه نبایــد بــا متــن و روح قوانیــن و مقــررات عمومــی
کشــور مخالــف باشــد؛ بنابرایــن آییننامــه زمانــی اعتبــار قانونــی دارد کــه دارای شــرایط ماهــوی و
شــکلی (صــوری) الزم باشــد .بهلحــاظ ماهــوی عالوهبــر اینکــه آییننامــه بایــد از طــرف مقامــات
ِ
ناقــض قانــون اساســی و
صالحیــت ویــژۀ مقنــن و
صالحیتــدار اداری صــادر شــود ،نبایــد در
ِ
قوانیــن عــادی باشــد .همینطــور آییننامــه بایــد شــرایط شــکلی ازقبیــل کتبــی بــودن ،مــورخ
و ممضیبــودن را دارا بــوده و از طــرق مناســب و بــا وســایل مقتضــی بــه آگاهــی عمــوم برســد؛
ـم قانــون بــوده و بــرای افــراد ایجــاد حــق و تکلیــف مینمایــد .بــرانــواع آییننامــه
چراکــه درحکـ ِ
(عالوهبــر نظارتــی درونــی و سلســلهمراتبی) دو نــوع نظــارت قابــل اعمــال اســت؛ نظــارت رئیــس
مجلــس کــه بــه منظــور بررســی و اعــام عــدم مغایــرت آنهــا بــا قوانیــن و مقــررات عمومــی
کشــور صــورت میگیــرد تــا درصورتیکــه آنهــا را بــر خــاف قوانیــن بیابــد بــا ذکــر دلیــل بــرای
تجدیدنظــر بــه هیئتوزیــران بفرســتد .نــوع دیگــر ،نظــارت قضایــی (دقیقتــر ،بازبینــی قضایــی)
اســت کــه توســط دیــوان عدالــت اداری مطابــق بــا اصــول  170و  173قانــون اساســی بــر عــدم
مخالفــت آییننامههــای دولتــی بــا قوانیــن و مقــررات اســامی یــا عــدم خــروج آنهــا از حــدود
اختیــارات اعمــال میشــود.

بند دوم :وضع آییننامه توسط سایر مقامات و نهادهای اساسی
برخــی بهدرســتی بیانکــرده انــد کــه «بــا اســتناد بــه اصــول حقوقــی و مقتضیــات اعمــال
اداری ،وضــع آییننامــه نهتنهــا منحصــر بــه قــوه مجریــه ،بلکــه هرجــا عمــل اداری و اداره
مطــرح باشــد ،امــکان و جــواز وضــع آییننامــه نیــز وجــود دارد» 2.پرســش اینجاســت کــه آیــا
حکــم اصــل  138دارای مفهــوم حصــریاســت و ایــنمفهــوم درصــدد نفــی صالحیــت ســایر
 .1همان ،ص .328
 .2راسخ ،محمد ،وضع مقرره در قوه قضاییه ،تهران :انتشارات دراک ،1394 ،صص .66-65
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مقامــات در ایــن خصــوص اســت؟ بهعبــارت دیگــر ،ازآنجاکــه اصــل  138مقامــات صالــح
بــرای آییننامهنویســی در قــوه مجریــه را نــام بــرده ،ایــن صالحیــت را میتــوان بــرای دیگــر
مقامــات و نهادهــا نیــز قائــل شــد؟
اصــل  138جهــات وضــع آییننامــه را برشــمرده کــهعبارتانــداز :انجــام وظایــف اداری،
تأمیــن اجــرای قانــون و تنظیــم ســازمانهای اداری .اینجهــات را میتــوان بــرای نهــاد و
مقامــات دیگــری بــه جــز هیئتوزیــران و وزرا نیــز درراســتای انجــام وظایــف مقــرر و در
چهارچــوب اختیــارات مقــرر قانونــی قائــل شــد .ازجملــه مقاماتــی کــه اختیــارات و صالحیتهای
آنهــا ،اختصاصــی بــوده و نمیتــوان ایــن صالحیــت و اختیــارات را بــا رویکــردی کلــی بــه
مقامــات مصــرح در اصــل  138واگــذار کــرد ،رئیسجمهــور و رئیسقــوهقضاییــه اســت.
مســئولیت اجــرای قانــوناساســیبــهموجــب اصــل  113برعهــده شــخص رئیسجمهــور
گذاشــته شــده کــه هرچنــد بــه عقیــده برخــی «ایــن وظیفــه بهعنــوان رئیــس کشــور (حداقــل
در بخشــی کــه بــه مقــام رهبــری واگــذار نشــده) بــرای رئیسجمهــور پیشبینــی شــده نــه
بــهعنــوان رئیــس قــوه مجریــه» 1.امــا بــا توجــه بــه نظــر تفســیری شــماره 91/30/47142
مــورخ  1391/4/12شــورای نگهبــان 2،بــه نظــر میرســد قلمــرو مســئولیت اجــرای قانــون
اساســی و آنچــه کــه در اصــل  113مقــرر شــده ،مختــص بــه قــوه مجریــه بــه معنــای اخــص
اســت 3.تصــور صالحیــت وضــع آییننامــه بــرای رئیسجمهــور را میتــوان از تعبیــر مــاده 14
«قانــون تعییــن حــدود و وظایــف و اختیــارات و مســئولیتهای ریاسـتجمهوری مصــوب »1365
دریافــت .طبــق ایــن مــاده «در صــورت توقــف یــا عــدم اجــرای اصلــی از اصــول قانــون اساســی،
رئیسجمهــور در اجــرای وظایــف خویــش بــرای اجــرای قانــون اساســی بــه نحــو مقتضــی اقــدام

 . 1واعظی ،مجتبی ،گفتارهایی در حقوق اداری ،تهران :انتشارات مجد ،1396 ،ص.90
 . 2نظرتفســیری شــماره  91/30/47142مــورخ  1391/04/12شــورای نگهبــان -1 :مســتفاد از اصــول متعــدد قانــون
اساســی آن اســت کــه مقصــود از مســئولیت اجــرا در اصــل  113قانــون اساســی ،امــری غیــر از نظــارت بــر اجــرای قانون
اساســی اســت -2 .مســئولیت رئیسجمهــور در اصــل  113شــامل مــواردی نمیشــود کــه قانــون اساســی تشــخیص،
برداشــت ،نــوع و کیفیــت اعمــال اختیــارات و وظایفــی را بــه عهــده مجلــس خبــرگان رهبــری ،شــورای نگهبــان ،مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام ،مجلــس شــورای اســامی ،قــوه قضاییــه و هــر مقــام و دســتگا ه دیگــری کــه قانــون اساســی
بــه آنهــا اختیــار یــا وظیفـهای محــول نمــوده اســت -3 .در مــواردی کــه بــه موجــب قانــون اساســی رئیسجمهــور حــق
نظــارت و مســئولیت اجــراء نــدارد ،حــق ایجــاد هیچگونــه تشــکیالتی هــم نــدارد.
 .3بــه بیــان دیگــر ،اختیــارات ناشــی از مســئولیت اجــرای قانــون اساســی ،در حــوزه صالحیتــی رئیسجمهــور بهعنــوان
رئیــس قــوه مجریــه بهمعنایاخــص اســت و ایــن اختیــارات را بایــد از نــوع مضیــق در نظــر گرفــت؛ چراکــه تلقــی

17

ســنجش آیین نامه نویســی شورای
نگهبان مبانی،قلمرو و نظارتپذیری

مقتضــی» رئیسجمهــور میتوانــد وضــع آییننامــۀ الــزامآور
مینمایــد 1.»...ازجملــه «اقدامــات
ِ
باشــد؛ عالوهبرایــن ،رئیسجمهــور بــه اقتضــای ریاســت بــر قــوه مجریــه و هیئتوزیــران موضــوع
اصــول  113و  134میتوانــد درراســتای اجــرای ایــن اصــل ،بــا وضــع آییننامــه بــه ســازماندهای
امــور و اجــرای وظایــف اداری اقــدام نمایــد.
س قــوهقضاییــه نیــز درراســتای وظایــف مقــرر در اصــول قانــون اساســی 2میتوانــد بــه اتخــاذ
رئیـ 
تصمیمــات مــوردی و عامالشــمول یــا همــان آییننامــه اقــدام نمایــد .مطابــق اصــل  ،158ایجــاد
تشــکیالت الزم در دادگســتری بهعهــده ایشــان اســت کــه میتوانــد بــه صــدور آییننامــه تشــکیالتی
و ســازماندهنده خدمــات عمومــی در حــوزۀ صالحیــت قــوه قضائیــه نیــز منجــر شــود .بــا
پیشبینــی حــق وضــع آییننامــه بــرای دیگــر مقامــات و نهادهــا در قوانیــن متعــدد 3میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه مقاماتــی غیــر از مقامــات مقــرر در اصــل  138صالحیــت وضــع آییننامــه،
البتــه در چهارچــوب وظایــف قانونــی ،دارنــد و شــوراینگهبــان نیــز بــا تأییــد قوانیــن مذکــور،
موافقــت و دســت کــم عــدم مخالفــت خــود را دراینبــاره اعــام نمــودهاســت.

بنــد ســوم :صالحیــت وضــع آییننامــه توســط شــورای نگهبــان بــه
اســتناد قوانیــن
اصــل  91بــه عنــوان اصــل پایهگــذار نهــاد شــورای نگهبــان در قانــون اساســی ،بــه کارویــژه
س بــه منظــور پاســداری از احــکام
ایــن نهــاد یعنــی صالحیــت رســیدگی بــه مصوبــات مجلــ 
اســام و قانــون اساســی اشــاره دارد .در کنــار وظیفــه پاســداری تقنینــی از قانــون اساســی ،امــر
نظــارت بــر انتخابــات نیــز بــه دلیــل اهمیــت موضــوع ،بــه شــورای نگهبــان واگــذار شــده کــه
قانــون اساســی در اصــل  99بــا هــدف تضمیــن صحــت و ســامت و قانونــی بــودن انتخابــات،
ی نگهبــان در نظــر شــماره  6061مــورخ  1365/3/1درخصــوص طــرح تعییــن حــدود وظایــف و اختیــارات و
 . 1شــورا 
ی اســامی در مــورد ایــن مــاده کــه البتــه
س شــورا 
مســئولیتهای ریاســتجمهوری ایــران مصــوب  1365/2/16مجلـ 
در طــرح مذکــور بــه عنــوان مــاده  17درج شــدهبــود و صرفـاً بــهبرخــی از اقدامــات اشــار ه کــرد ه بــود ،اینگونــه نظــر
ن اساســی ایــن اســت کــه رئیسجمهــور در مــورد توقــف یــا عــدمتوقــف اجــرای اصــول
داد ه است«:مســتفاد از قانــو 
ن اساســی
قانــوناساســی بــههــر نحــو مقتضــی بدانــد عمــل مینمایــد و حصــر مذکــور در ایــن مــاده مغایــر قانــو 
اســت» .بـ ه ایــنترتیــب قیــد «بــه نحــو مقتضــی» در مــاده ذکــر میشــود.
 . 2اصول 156ـ  173 ،164 ،161 ،158و .174
 .3از جملــه مــاده  216قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1392و تبصــره  2مــاده  30یــا مــاده  84قانــون آییــن
دادرســی کیفــری مصــوب  1392کــه بــه صالحیــت رئیــس قــوه قضاییــه بــرای وضــع و تصویــب آییننامــه داللــت دارد.
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نظــارت ایــن نهــاد را پیشبینــی کــرده اســت .بــر اســاس ایــن اصــل« :شــورای نگهبــان نظــارت
بــر انتخابــات مجل ـس خبــرگان رهبــری ،ریاس ـتجمهوری ،مجلــس شــورای اســامی و مراجعــه
بــه آراء عمومــی و همهپرســی را برعهــده دارد» .همانطورکــه پیشازایــن اشــاره شــد شــورای
نگهبــان درراســتای ایــن نظــارت و بــه موجــب تجویــز قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری
مبــادرت بــه تدویــن آییننامههــای اجرایــی نمــودهاســت؛ لــذا اگرچــه قانــون اساســی در مــورد
اعطــای صالحیــت وضــع آییننامــه بــه شــوراینگهبان تصریحــی نــدارد ،ایــن شــورا بــا توجــه
بــه اینکــه از وضــع آییننامــه در قانوناساســی منــع نشــده ،درراســتای اجــرای تکالیــف مقــرر
در قانــون اساســی و بهویــژه در اعمــال نظــارت بــر انتخابــات بــه وضــع آییننامــه اقــدام نمــوده
کــه بــا توجــه بــه محتــوا و جایــگاه اجرایــی ،ایــن آییننامههــا تأثیراتــی انکارناپذیــر دارنــد.
ضمــن اینکــه مفــاد آییننامههــای مصــوب شــورای نگهبــان بــه لحــاظ ماهیتــی تفاوتــی بــا
آییننامههــای مصــوب قــوه مجریــه نــدارد.
ب کــه آییننامههــای مصــوب شــورای نگهبــان هماننــد آییننامههــای مصــوب
بدینترتیــ 
قــوه مجریــه بــرای تأمیــن اجــرای قوانیــن وضــع شــدهاند.
بــا ســکوت قانــون اساســی دررابطهبــا آییننامــه داخلــی شــورای نگهبــان ،ایــن نهــاد در
تاریــخ  1379/4/22آییننامــه داخلــی خــود را تصویــب کــرد« .آییننامههــای داخلــی هــر
نهــادی دربردارنــده ســاختار و اختیــارات همــان نهــاد اســت» 1.مــاده  1آییننامــه داخلــی شــورا
مقــرر کــرده« :وظایــف و اختیاراتــی کــه بــه موجــب اصــول  91الــی  99و دیگــر اصــول قانــون
اساســی و ســایر قوانیــن برعهــده شــورای نگهبــان قــرار دارد بــه ترتیــب مذکــور در ایــن آییننامــه
اجــرا میشــود» .بدیــن ترتیــب ایــن آییننامــه دربردارنــده ســاختار و ترتیبــات شــورا ازجملــه
مســائل مربــوط بــه اعضــای شــورا ،چگونگــی فعالیــت و شــرکت آنهــا در جلســات شــورا ،وظایــف
شــورا ،تعــداد الزم بــرای تشــکیل جلســات و تعطیــات و مرخصیهــا اســت .در مــاده  2آییننامــه
موصــوف بیــان شــده «کلیــه آییننامههــا و دســتورالعملهای مربــوط بــه وظایــف و اختیــارات
ایــن شــورا در حــدود قوانیــن بــه تصویــب شــورای نگهبــان میرســد» .طبــق ایــن مــاده شــورای
نگهبــان خــود را مقــام صالــح بــرای وضــع آییننامــه درراســتای انجــام وظایــف و اختیاراتــی کــه
برعهــده دارد اعــام نمــوده اســت.

 . 1عباســی (الهیجــی) ،بیــژن ،مبانــی حقــوق اساســی ،تهــران :انتشــارات جنــگل ،1393 ،ص .14
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از ســوی دیگــر برخــی از قوانیــن و مقــررات انتخاباتــی نیــز صالحیــت آییننامهنویســی را
بــه عهــده شــورای نگهبــان نهــاده اســت .هماننــد «آییننامــه اجرایــی قانــون نظــارت شــورای
نگهبــان بــر انتخابــات ریاســتجمهوری و مجلــس شــورای اســامی مصــوب »1360/04/23
کــه در راســتای اعمــال مــاده « 11قانــون نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات ریاســت
جمهــوری مصــوب  »1360/04/10توســط ایــن شــورا بــه تصویــب رســیده اســت .همچنیــن
مــاده « 9قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری» اصالحــی  1361/05/12مقــرر کــرده
کــه آییننامــه اجرایــی ایــن قانــون بــه تصویــب شــورای نگهبــان برســد 1 .قانونگــذار بــا ذکــر
کلیــات و ارکان اصلــی انتخابــات در قانــون موصــوف ،ضمــن پیشبینــی مــاده  9پیشبینــی
جزئیــات اجــرای ایــن قانــون را بــه وضــع آییننامــه احالــه کــرده  2کــه شــورای نگهبــان بــرای
اعمــال قوانیــن فــوق و ســاماندهی امــور و «تعییــن جزییــات نظــارت و تکالیــف ناظریــن در
چهارچــوب قانــون اساســی و قانــون مصــوب مجلــس» 3بــه وضــع آییننامــه اجرایــی مبــادرت
نمــودهاســت .شــورای نگهبــان آییننامههــای دیگــری تحــت عناویــن متفــاوت بــه تصویــب
رســانده؛ ازجملــه «تعریــف ،معیارهــا و شــرایط الزم بــرای تشــخیص رجــل سیاســی ،مذهبــی
و مدیــر و مدبــر بــودن نامزدهــای ریاســت جمهــوری مصــوب  »1396/10/20کــه در راســتای
4
اجــرای جــز  5بنــد  10سیاس ـتهای کلــی انتخابــات بــه تصویــب ایــن شــورا رســیده اســت.
آییننامــه «نحــوه اطالعرســانی شــورای نگهبــان» کــه در تاریــخ  1392/7/17بــه تصویــب
شــورا رســیده را میتــوان درزمــرۀ آییننامههــای مســتقل قلمــداد کــرد« .آییننامــه مســتقل،
آییننامـهای اســت کــه از طــرف مقــام صالــح جهــت اجــرای وظایــف خــود رأسـاً و بــدون دســتور
صریــح یــا ضمنــی قانونگــذار وضــع میگــردد» 5.درواقــع «در تدویــن ایــن نــوع آییننامــه ،قانــون
خاصــی مبنــای کار نیســت بلکــه ایــن آییننامــه متکــی بــه مقتضیــات اجرایــی اســت و امــری
 . 1مــاده  :9مجــری انتخابــات مجلــس خبــرگان ،وزارت کشــور اســت .آییننامــه اجرایــی انتخابــات بــه پیشــنهاد وزارت
کشــور بــه تصویــب شــورای نگهبــان خواهــد رســید.
 . 2بنــا بــه مــاده  ،9شــورای نگهبــان آییننامــه اجرایــی قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان را در تاریــخ 1361/7/18
بــه تصویــب رســانده اســت.
 . 3مدنــی ،جــال الدیــن ،)1366( ،حقــوق اساســی در جمهــوری اســامی ایــران ،قــم :انتشــارات ســروش،1366 ،
ص .95
 . 4در مقاله حاضر مجالی برای بحث درخصوص ماهیت این تعریف نیست.
 . 5مزارعــی ،غالمحســین ،جهــات ابطــال مصوبــات دولــت در دیــوان عدالــت اداری و شــورای نگهبــان ،تهــران:
انتشــارات خرســندی ،1395 ،ص .33
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تدبیــری بــرای اجــرای صحیــح امــور محســوب میشــود» 1.ایــن آییننامــه شــورای نگهبــان،
بــه ضوابــط نحــوه اطالعرســانی عمومــی درخصــوص تصمیمــات ،مواضــع و ســایر امــوری کــه
شــورای نگهبــان الزم تشــخیص میدهــد 2پرداختــه اســت .وضــع آییننامــه مســتقل از ســوی
شــورای نگهبــان ناشــی از ماهیــت وظایــف شــورای مذکــور اســت؛ ایــن شــورا هماننــد هــر نهــاد
دیگــری ،اهدافــی را دنبــال میکنــد کــه ممکــن اســت قوانیــن در مــورد برخــی از اهــداف
حکمــی نداشــته باشــد؛ بنابرایــن شــورا موجــه مینمایــد کــه بتوانــد درراســتای تحقــق
اهــداف تعریفــی خــود ،در چهارچــوب اختیــارات و در مــواردی کــه در قلمــروی اختصاصــی قانــون
نیســت ،آییننامــه مســتقل وضــع نمایــد.
نکتــه مهــم بــه لحــاظ حقــوق اداری ایــن اســت کــه «آییننامــه مســتقل در مــواردی وضــع
میشــود کــه قانــون مصــوب مجلــس در ایــن خصــوص وجــود نــدارد» 3.درواقــع ایــن آییننامــه
بــدون وجــود یــک قانــون عــادی وضــع شــده و از ایــن لحــاظ مســتقل محســوب میشــود.
درمقابــل ،آییننامــهای کــه بــدون وجــود یــک قانــون عــادی و مســتقیماً بــه اســتناد اصلــی
از اصــول قانــون اساســی ،بــرای فراهــم کــردن زمینــۀ اجــرای قانــون اساســی و وظایــف مقــرر
وضــع میشــود ،بــه نظــر میرســد آییننامــ ه اجرایــی باشــد کــه در مقــام اجــرای تکالیــف
و مأموریتهــای مقــرر در قانــون اساســی وضــع شــده اســت .در آییننامــه اجرایــی نمیتــوان
حــق و تکلیفــی جدیــد ،زائدبــر آنچــه مقنــن مقــرر داشــته ،ایجــاد کــرد؛ درحالیکــه آییننامــه
مســتقل چــون مســتند بــه قانــون خاصــی نیســتند ممکــن اســت حــق و تکلیــف جدیــد مقــرر
کــرده کــه ســایر نهادهــا و افــراد را متعهــد ســازد .تکالیــف ابرازشــده از طریــق آییننامــه مســتقل
وضعشــده از ســوی شــورای نگهبــان را میتــوان از مقتضیــات وظایــف و اختیــارات ایــن نهــاد
تلقــی کــرد .ضمــن اینکــه مفــاد آییننامــه عالوهبراینکــه نبایــد مخالــف متــن و روح قوانیــن
باشــد (اصــل  )138بــه اقتضــای اصــل  4قانــون اساســی بایــد بــر اســاس موازیــن اســامی باشــد؛
در غیــر ایــن صــورت در عــدم اعتبــار آن تردیــدی نیســت .قانــون اساســی درخصــوص شــمول
صالحیــت ایــن شــورا نســبت بــه وضــع آییننامــه حکــم صریحــی نــدارد .میتــوان اظهــار کــرد
کــه صالحیــت شــورای نگهبــان بــرای وضــع آییننامــه ،از لحــاظ قانــون اساســی ،صالحیــت ذاتــی
نبــوده بلکــه ایــن صالحیــت در پرتــو قانــون عــادی بــه شــورا اعطــا شــده و از اینجهــت کــه
 .1هاشــمی ،محمــد ،حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،حاکمیــت و نهادهــای سیاســی ،تهــران :نشــر میــزان،
 ،1390ص .320
 .2ماده  1آییننامه نحوه اطالعرسانی شورای نگهبان.
 .3امامی ،محمد؛ استوارسنگری ،کورش ،حقوق اداری ،تهران :نشر میزان ،1396 ،ص .56
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صالحیــت اعطایــی از ســوی قانــون اساســی نیســت ،صالحیتــی تبعــی بهشــمار م ـیرود .بدیــن
ترتیــب ،از یــک ســو ایــن صالحیــت چــون متکــی بــه قانــون اساســی نیســت ،صالحیتــی تبعــی
تلقــی میشــود؛ امــا از ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه پذیــرش ایــن صالحیــت بــرای شــورا بنــا بــه
مقتضیــات وظایــف و اختیــارات مقــرر در قانــون اساســی ،میتــوان گفــت شــورا از ایــن لحــاظ
صالحیــت ذاتــی بــرای وضــع آییننامــه نیــز دارد.
بنابرایــن ضمــن اینکــه قانــون اساســی شــورای نگهبــان را از وضــع آییننامــه منــع نکــرده امــا
ـوان ابــزار الزم بــرای اِعمــال وظایــف
میتــوا 
ن گفــت ایــن شــورا صالحیــت وضــع آییننامــه بهعنـ ِ
و اختیــارات را داراســت.

گفتار دوم .قلمرو و حدود صالحیت شورا در وضع آییننامه
پــس از تعییــن صالحیــت وضــع آییننامــه و تبییــن ابعــاد حکــم مقــرر در اصــل  138قانــون
اساســی ،ضــروری اســت کــه محــدوده و قلمــرو صالحیــت آییننامهنویســی شــورای نگهبــان نیــز
تبییــن شــود .درهمینراســتا ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه آیــا شــورای نگهبــان درخصــوص
آییننامهنویســی صالحیــت مطلــق داشــته و میتوانــد در هــر موضــوع مبتالبهــی بــه وضــع
آییننامــه بپــردازد؟ بــه عبــارت دیگــر صالحیــت آییننامهنویســی شــورای نگهبــان از لحــاظ
موضوعــی شــامل چــه موضوعاتــی میشــود و شــورا دراینراســتا ملــزم بــه رعایــت چــه مــواردی
اســت؟

بند اول .صالحیت مقررهگذاری درراستای ایفای تکالیف انتخاباتی
درابتــدا بــرای پاســخ بــه ســوال مطــرح شــده بایــد گفــت اصــول متعــدد قانــوناساســی
ازجملــه اصــول  91تــا  ،99بیانگــر ایــناســت کــه شــورای نگهبــان از صالحیتهــای متعــددی
ازجملــه تطبیــق مصوبــات بــا احــکام اســام و قانوناساســی ،تفســیر قانوناساســی و نظــارت
برانتخابــات برخــورداراســت؛ امــا ایــن شــورا دررابطهبــا انتخابــات و درراســتای انجــام وظیفــه
مقــرر در اصــل 99و مطابــق بــا قوانیــن موجــود در ایــن زمینــه بــه تهیــه و تصویــب آییننامــه
مبــادرت نمودهاســت.
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در نظــامحقوقــی ایــران ،وظیفــه نظــارت بــر انتخابــات براســاس اصــل  99بــه نهــاد
شــوراینگهبان واگذارشــده ولــی ســازوکار و فرآینــد ایــن نظــارت در قانــون اساســی
مشــخص نیســت؛ لــذا شــورای نگهبــان درراســتای انجــام ایــن وظیفــه و بــرای اجرایــی و
محققکــردن امــر نظــارت بــر انتخابــات ،مقرراتــی درقالــب آییننامــه تدویــنکــرده کــه
«هــدف از ایــن آییننامههــا ،تســهیل و تشــریح قوانیــن موضوعــه اســت» 1.ازجملــه ایــن
آییننامههــا «آییننامــه اجرایــی قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان مصــوب 1361/7/18بــا
اصالحــات بعــدی» اســت کــه بــه اســتناد مــاده « 9قانــون انتخابــات مجلـس خبــرگان رهبــری
مصــوب 1359/7/10فقهــای شــوراینگهبــان بــا تصویــب نهایــی مقــام رهبــری بــا اصالحــات
بعــدی فقهــای شــوراینگهبان و مجلسخبرگانرهبــری» توســط فقهــای شــورای نگهبــان
براســاس اصــل  108تصویــب و ســپس بــه تصویــب نهایــی رهبــری رســید .ایــن آییننامــه
همانگونهکــه از نــام آن پیداســت بــه امــور مربــوط بــه انتخابــات مجلسخبــرگان رهبــری
س خبــرگانرهبــری
پرداختـ ه اســت .همینطــور آییننامــه اجرایــی «نظــارت بــر انتخابــات مجلـ 
مصــوب  23و  »1385/1/30بــهاســتناد تبصــره  1مــاده  9قانــون انتخابــات مجلــسخبــرگان
رهبــری بــه تصویــب نهــاد شــوراینگهبــان رســیده کــه عمدتـاً بــه وظایــف هیئــتمرکــزی نظارت
پرداخت ـ ه شــده اســت .آییننامــه دیگــری کــه بــه تصویــب شــوراینگهبــان رســیده «آییننامــه
اجرایــی قانــون نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات ریاســت جمهــوری و مجلــس شــورای
اســامی» بــا  40مــاده و  3تبصــره درتاریــخ  1360/4/23اســت .شــوراینگهبــان بــا اســتناد بــه
مــاده « 11قانــون نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات ریاســتجمهــوری مصــوب 1360/4/10
مجلــس شــورای اســامی» اقــدام بــه تهیــه و تصویــب ایــن آییننامــه نمــودهاســت .تهیــه و
تصویــب آییننامــه مذکــور ،ایــن فرضیــه کــه ایــن شــورا وضــع آییننامــه در ایــن خصــوص را از
صالحیــت ذاتــی خــود میدانــد ،نیــز تقویــت میکنــد .دلیــل اینکــه شــورای نگهبــان ایــن مــاده
را مغایــر اصــل  138اعــام نکــرده ،شــاید ناشــی از نظــارت اســتصوابی اســت کــه ایــن شــورا بــر
انتخابــات دارد؛ چراکــه نظــارت اســتصوابی بــر امــر انتخابــات ،زیــر نظــر مســتقیم و بــا تصویــب
ایــن شــورا بــه عنــوان نهــاد ناظــر انجــام میشــود .شــورای نگهبــان بــه تناســب وظایفــی کــه
قانــوناساســی دررابطهبــا نظــارت برانتخابــات برعهــده او گذاشــته و بــرای تحقــق هــدف قانــون
اساســی دررابطهبــا نظــارت بــرانتخابــات و تضمیــن ســامت برگــزاری آن و پذیــرش مســئولیت
صحــت آن ،صالحیــت وضــع آییننامــه را بــرای خویــش پذیرفتــهاســت.
 .1موسیزاده ،رضا ،حقوق اداری  1و  ،2تهران :نشر میزان ،1392 ،ص .152
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شــورا ،ایــن آییننامــه را کــه بــه اســتناد قانــون فــوق تصویــب کــرده ،بــه انتخابــات
مجلــس شــورای اســامی هــم تســری داده اســت .ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه
«قانــون نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات مجلـس شــورا ی اســامی مصــوب 1359/7/3
کمیســیون داخلــی مجلــس» دربــاره تهیــه و تصویــب آییننامــه اجرایــی ایــن قانــون توســط
شــورای نگهبــان ســاکت اســت .البتــه مــاده  20قانــون مذکــور مقــرر کــرده« :چــون طبــق
قانــو ن اساســی نظــارت بــر انتخابــات بــا شــورای نگهبــان اســت ،هــر قانــون و آییننامــه و
هرگونــه تصمیــم و نظــارت کــه معــارض یــا مخالــف بــا نظــارت و تصمیــم شــورای نگهبــان
باشــد اعتبــار قانونــی نــدارد»؛ شــاید بتــوان گفــت شــورای نگهبــان بــر اســاس اطــاق ایــن
مــاده «آییننامــه اجرایــی قانــون نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات ریاس ـت جمهــوری
و مجلــس شــورای اســامی» را بــه انتخابــات مجلــس شــورای اســامی هــم تســری داده
اســت.
از آنجاکــه نظــارت شــورا بــر انتخابــات مســتلزم بیــان جزئیــات و تفصیــل موضــوع
اســت و میتوانــد بــه عنــوان رکــن ناظــر جزئیــات وظایــف خــود را مقــر ر کنــد ،منطقــی
اســت کــه چگونگــی اعمــال نظــارت را در قالــب آییننامــه (اعــم از آییننامــه اجرایــی یــا
مســتقل) و بــه عنــوان ابــزار اعمــال نظــارت پیشبینــی نمایــد و ب ـه جهــت اینکــه نظــارت
بــر انتخابــات برعهــده شــورا ی نگهبــان بــوده و نهــاد همعرضــی بــرای امــر نظــارت بــر
انتخابــات متصــور نیســت ،آییننامهنویســی را میتــوان ازجملــه صالحیــت بــرای شــورا
درنظــر گرفــت؛ هرچنــد قانو ناساســی درخصــوص صالحیــت آییننامهنویســی ایــن نهــاد
تصریحــی نــدارد.
درخصــوص آییننامههــای فــوق ،قلمــرو صالحیــت آییننامهنویســی شــورا درراســتای
نظــارت بــر انتخابــات اســت کــه بــر هیئــت مرکــزی نظــارت صــورت میپذیــرد .تبعــاً
نظــارت شــورای نگهبــان مســتلزم ایــن اســت کــه ســازوکار و فرآینــد نظــارت و انطبــاق
تصمیمــات و اقدامــات مجریــان را خــود شــورا بــه عنــوان نهــاد ناظــر پیریــزی کنــد؛
هما نگونهکــه شــورا در «آییننامــه اجرایــی قانــون نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات
ریاســت جمهــوری و مجلــس شــورای اســامی» بــه بیــان انتخــاب ،وظایــف و نحــوه عملکــرد
هیئــت مرکــزی نظــارت پرداختــه اســت.
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بنــد دوم .آییننامهنویســی ناظــر بــه ســاختار داخلــی شــورا و
ســایر تکالیــف اساســی
عالوهبــر آییننامههــای موصــوف کــه بــه بیــان وظایــف و نحــوه عملکــرد هیئــت مرکــزی
نظــارت پرداختــه و درواقــع تکالیفــی را متوجــه ایــن هیئــت کــرده ،در آییننامــه داخلــی شــورا
یــا آییننامــه نحــوه اطالعرســانی شــورای نگهبــان الزاماتــی مقــرر شــده کــه موجــد حــق و
تکلیــف بــرای نهادهایــی غیــر از شــورا اســت .بــرای مثــال مــاده  18آییننامــه داخلــی شــورا
مقامــات و مراجــع صالــح استفســار را بیــان میکنــد کــه تفســیر اصــول قانــون اساســی بــا ارجــاع
یــا درخواســت آنهــا صــورت میگیــرد 1.مــاده  19مقــرر کــرده کــه ...«:ســواالت فقهــی دیــوان
عدالــت اداری و قضــات دربــاره مغایــرت قوانیــن و مقــررات بــا شــرع حســب مــورد از طریــق
رئیــس دیــوان یــا رییــس قــوه قضاییــه بــه شــورای نگهبــان ارســال میشــود».
بدیــن ترتیــب تکلیــف ارســال ســواالت فقهــی در مــوارد مغایــرت بــا شــرع متوجــه مقامــات
تصریحشــده اســت .همینطــور مطابــق مــاده «: 20نظرهــای تفســیری شــورای نگهبــان بــه
مرجــع درخواســتکننده تفســیر و رئیــس جمهــور اعــام میگــردد و بــرای روزنامــه رســمی
و رســانههای همگانــی فرســتاده میشــود» ،بنابرایــن روزنامهرســمی و رســانههای همگانــی
موظــف بــه انتشــار نظرهــای تفســیری شــدهاند.
مــاده  3آییننامــه داخلــی شــورا مقــرر کــرده« :شــوراینگهبــان دارای ســازمان اداری
میباشــد کــه وظایــف و اختیــارات و نمــودار تشــکیالتی آن بــه پیشــنهاد دبیــر شــورا بــه
تصویــب شــوراینگهبــان میرســد .».از طــرفدیگــر «قانــون تشــکیالت شــورای نگهبــان
مصــوب 1377/08/10مجلــسشــورایاســامی» مقــرر داشــته« :شــورای نگهبــان میتوانــد بـه
منظــور انجــام هرچــه بهتــر وظایفــی کــه بــهموجــب قانــوناساســی بــر عهــده دارد تشــکیالت
خــود را تهیــه و پــس از تصویــب مجلسشــورای اســامی بــه مرحلــه اجــرا درآورد» .طبــق ایــن
قانــون ایجــاد هرگونــه تشــکیالت توســط شــوراینگهبان منــوط بــهتصویــب مجلــس اســت و
بدیــن ترتیــب ،تشــکیالت تهیــه شــده توســط شــورای نگهبــان توســط مجلــس قابــل نظــارت و
 . 1مــاده  18آییننامــه داخلــی« :تفســیر اصــول قانــون اساســی بــا ارجــاع مقــام معظــم رهبــری و یــا درخواســت
رئیــس جمهــور ،رئیــس مجلــس شــورای اســامی و رئیــس قــوه قضاییــه و یــا یکــی از اعضــای شــورای نگهبــان صــورت
میگیــرد».
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تغییــر اســت .بــا وجــود ایــن قانــون ،شــوراینگهبــان در نظــرتفســیری شــماره 86/30/21934
مــورخ  1386/4/19در پاســخ بــه استفســار عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان نســبت بــه
مرجــع تصویــب ضوابــط و مقــررات مالــی ،اداری ،اســتخدامی و تشــکیالتی ایــن شــورا اعــام
کرده«:مســتفاد از اصــول  91 ،4و  99قانــون اساســی ایــن اســت کــه تصویــب ضوابــط و
مقــررات مالــی ،اداری ،اســتخدامی و تشــکیالتی شــورای نگهبــان کــه انجــام وظایــف آن
بــه تشــخیص شــورا متوقــف بــر آن اســت ،برعهــدۀ خــود ایــن شــورا میباشــد» 1 .شــورای
نگهبــان ضمــن غیرالزامــی تلقــی کــردن قانــون موصــوف ،ایــن نظــر تفســیری را حاکــم بــر
2
آن اعــام نمــود.
تفســیر قانــون اساســی« ،بیــان دقیــق و روشــن مفــاد قانــون در جایــی اســت کــه آن
قانــون فاقــد وضــوح کافــی اســت؛ درواقــع زمانــی کــه مدلــول هنجارهــای منــدرج در قانــون
بــه دالیلــی از جملــه ابهــام ،اجمــال یــا تعــارض ،مبهــم جلــوه میکنــد ،تفســیر ،آن هنجــار
را تبییــن میکنــد»  3نظــر تفســیری فــوق ،تصویــب مقــررات و ضوابــط مربــوط بــه وظایــف
شــورای نگهبــان را بــه عنــوان «نهــادی مســتقل بــا کارویــژه مشــخص بــه منظــور جلوگیــری
از تداخــل قــوا و ایجــاد تعــادل میــان قــوای حاکــم»  4و همچنیــن بــرای حفــظ و تضمیــن
اســتقالل مالــی ،اداری ،اســتخدامی و تشــکیالتی ایــن نهــاد از قــوای دیگــر ،برعهــده شــورا
قــرار داده تــا بــه ایــن ترتیــب ،شــورای نگهبــان در اعمــال صالحیــت و درزمینــه تأمیــن
لــوازم مالــی ،اداری ،اســتخدامی و تشــکیالتی وابســته بــه دیگــر قــوا نباشــد.

 . 1مجموعــه نظــرات تفســیری مشــورتی قانــون اساســی ،تهــران :انتشــارات پژوهشــکده شــورای نگهبــان،1395 ،
ص .343
 . 2رجــوع کنیــد بــه مکاتبــه شــورای نگهبــان بــا دیــوان محاســبات کشــور قابــل دسترســی در.http://nazarat.shora-rc.ir
نکتــه قابــل ذکــر اینکــه تفســیر قانــون اساســی درزمــرۀ مهمتریــن هنجارهــای نظــام حقوقــی اســت کــه بــر قوانیــن عــادی
و مــآالً ســایر مقــررات مــادون قوانیــن عــادی برتــری دارد .بــرای مطالعــه بیشــتر رجــوع کنیــد بــه« :جایــگاه حقوقــی تفســیر
رســمی قانــون اساســی درمقایسـهبا متــن قانــون اساســی بــا تأکیــد بــر نظــام حقوقــی ایــران» ،محمــد بهــادری جهرمــی،
فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی ،ســال پنجــم ،تابســتان  ،1395شــماره  14صــص .47-67
 .3بهــادری جهرمــی ،محمــد« ،جایــگاه حقوقــی تفســیر رســمی قانــون اساســی در مقایســه بــا متــن قانــون

اساســی باتاکیــد بــر نظــام حقوقــی ایــران» ،ص .14

 . 4فتاحی زفرقندی ،علی ،شورای نگهبان؛ نظارت بر انتخابات (تبیین و تحلیل صالحیت شورای نگهبان در نظارت بر
انتخابات و بررسی شبهات پیرامون آن) ،تهران :انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ،1397 ،ص .121
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از یــک طــرف ،مبنــای نظــر نفســیری مذکــور را میتــوان مبتنــی بــر قاعــده وجــوب
مقدمــه واجــب تلقــی کــرد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه مقدمــه ایفــای صحیــح تکالیــف قانونــی
مقــرر بــرای شــورای نگهبــان ،برخــورداری از صالحیــت تصویــب ضوابــط و مقــررات مربــوط
اســت .از ســوی دیگــر ،ایــن شــورا بــه عنــوان نهــادی کــه وظایــف و مســئولیتهایی دارد
بایــد بتوانــد جهــت ایفــای وظایــف و مســئولیتها بــه وضــع آییننامــه نیــز بپــردازد .بدیــن
ترتیــب میتــوان قاعــده مســئولیت فــرع بــر اختیــار را مطــرح و ادعــا کــرد کــه اگــر نهــاد
و مرجعــی ،اختیــار تصویــب ضوابــط و مقــررات مربــوط بــه وظایــف خــود را نداشــته باشــد
نمیتــوان او را پاســخگو دانســت .بــه عبــارت دیگــر ،اگــر مســئولیتی متوجــه نهــادی باشــد،
مقتضــای ایــن مســئولیت در نظــر گرفتــن اختیــارات متناســب بــا آن اســت تــا از ایــن
طریــق زمینــه پاســخگویی آن نهــاد فراهــم شــود.
نکتــه آنکــه وضــع آییننامــه مســتقل از قانــون عــادی توســط شــورای نگهبــان در حــوزه
اختیــارات و وظایــف مصــرح در قانــون اساســی ،مبتنــی بــر جایــگاه ویــژه نهــاد پاســدار
تقنینــی قانــون اساســی و لــزوم اســتقالل نظامنامــهای آن توجیــه میشــود .اســتقالل
ســاختاری و کارویــژهای شــورای نگهبــان در برابــر قــوه مجریــه ،مانــع از ورود آن قــوه بــه
تنظیــم مقــررات بنابرایــن شــورای نگهبــان نــه بــه صــورت مطلــق ،بلکــه در حــدود وظایــف
قانونــی و حفــظ اســتقالل ســاختاری خویــش میتوانــد بــه وضــع آییننامــه اقــدام نمایــد.
ایــن آییننامههــا بایــد بــر مــدار قانــون باشــند؛ یعنــی الزم اســت منطبــق بــا قانــون بــوده
یــا الاقــل مغایرتــی بــا قانــون نداشــته باشــند .بــه عبــارت دیگــر ،آییننامههــا زمانــی قانونــی
و الزماالجــرا هســتند کــه بــه لحــاظ ماهیتــی و شــکلی شــرایطی را داشــته و الزاماتــی نیــز
در آن رعایــت شــده باشــد کــه پیــش از ایــن بیــان شــد .توقــف شــورا بــرای ایفــای وظایــف
بــه وضــع آییننامــه بــه تشــخیص شــورا ،دیگــر شــرط ضــروری بــرای وضــع آییننامــه از
طــرف شــورا اســت .همانطورکــه از نظــر تفســیری مزبــور هــم اســتنباط میشــود ،چنانچــه
قانونــی در مــورد ایفــای وظایــف شــورا بــه تصویــب رســیده باشــد آن قانــون حاکــم بــر
اقدامــات و تصمیمــات شــورا اســت و شــورا صالحیــت قانونگــذاری نــدارد .نظارتپذیــری
ایــن دســته از آییننامههــا ،بــا توجــه بــه مرجــع واضــع آن موضوعــی اســت کــه درادامــه
مــورد بررســی قــرار میگیــرد .شــورا میشــود.
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گفتــار ســوم .امــکان ســنجی نظــارت بــر مصوبــات شــورای
نگهبــان
ـای در حــدود اختیــارات،
آنچــه پــس از اثبــات صالحیــت شــورای نگهبــان در وضــع آییننامههـ ِ
ضــروری بــه نظــر میرســد ،بررســی امــکان نظــارت بــر آییننامههــای صادرشــده از ســوی ایــن
نهــاد در چرخــه نظــام حقوقــی اســت .بــه عبارتــی ،بــا توجــه بــه خصیصــه نظارتگــری شــورای
نگهبــان ،نظــارت بــر مصوبــات ایــن نهــاد بــه منظــور جلوگیــری از وقــوع ایــن مغایــرت چگونــه
امکانپذیــر خواهــد بــود؟
پیــش از بررســی امــکان نظــارت بــر آییننامههــای صادرشــده ،میتــوان بــه ایــن مــورد
ن و برونســازمانی مصوبــات شــورا دو گونــه نظــارت
اشــاره داشــت کــه همراســتا بــا اثــرات درو 
درونــی و بیرونــی نیــز میتواننــد مدنظــر قــرار گیرنــد.

بند اول .نظارت درونی قابل اعمال توسط شورا
بهماننــد قوانیــن ،صــدور مصوبــات مختلــف بــا اثرگــذاری عــام از جانــب شــورای
نگهبــان ،قبــل از آنکــه مشــمول هرگونــه نظــارت قــرار گیرنــد ،از ابتــدا بــا محدودیتهــای
شــکلی و ماهــوی روبــهرو خواهنــد بــود .ضــرورت رعایــت شــرایط شــکلی و ماهــوی
هماننــد کتبــی ،مــورخ یــا ممضــی بــودن ،صالحیــت مرجــع واضــع ،عــدم مغایــرت بــا
شــرع و قانــون اساســی ،اطال عرســانی همگانــی و ماننــد آن بــه منظــور رســمیتیافتن
مصوبــات ،خــود گونــهای کنتــرل و نظــارت درو نســاختاری یــا خودکنترلــی از ســوی از
ورود آن قــوه بــه تنظیــم مقــررات شــورا میشــود.
مصوبــات ،خــود گونــهای کنتــرل و نظــارت درو نســاختاری یــا خودکنترلــی از ســوی
شــورا را طلــب میکنــد کــه ایــن امــر بــا دقــت در نقــش و گســتره اختیــارات شــورا در اصــول
متعــدد قانــون اساســی و نیــز ترکیــب تخصصــی و عــادل بــودن اعضــای شــورا ،مــورد انتظــار و
قابــل تحقــق بــه نظــر میرســد؛ بــه عبــارت دیگــر ،شــورای نگهبــان کــه خــود نهــاد ناظــر بــر
مصوبــات گوناگــون اســت نمیتوانــد آییننامههایــی را وضــع نمایــد کــه مغایــر بــا شــرع یــا
قانــون یــا خــارج از قلمــرو صالحیــت باشــند کــه در صــورت صــدور چنیــن مصوباتــی هماننــد
ســایر مقــررات ،بــه مصوبــه مــورد نظــر بــه کلــی ترتیــب اثــر داده نمیشــود.
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بند دوم .نظارت بیرونی قابل اعمال بر شورا
بــا فــرض عــدم تحقــق نظــارت درونــی و یــا مغایــرت آییننامههــای مصــوب از ســوی شــورا
بــا شــرع و قانــون ،بایــد بتــوان آنهــا را مــورد کنتــرل و نظــارت قــرار داد .در ایــن موضــع میتــوان
نظارتهــای برونســاختاری یــا کنتــرل مصوبــات از ســوی نهــادی خــارج از شــورای نگهبــان را
مطــرح نمــود کــه مطابــق بــا قانــون اساســی رســیدگی بــه شــکایات از آییننامههــا را بــر عهــده
دارنــد.
مطابــق بنــد  3اصــل « 156نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن» کــه یکــی از وظایــف
قــوه قضاییــه اســت ،صالحیــت ایــن قــوه بــرای کنتــرل اعمــال اداری نیــز قابــل اســتنباط
اســت؛ قــوه قضاییــه ایــن صالحیــت را از طریــق محاکــم عمومــی دادگســتری (اصــول 61
و  ،)159دیــوان عدالــت اداری ( )173یــا ســازمان بازرســی کل کشــور (اصــل  )174اعمــال
میکنــد« .اصــو الً محاکــم عمومــی صالحیــت رســیدگی بــه دعــاوی اشــخاص نســبت بــه
اعمــال اداری را ندارنــد؛ چراکــه بــا وجــود دیــوان عدالــت اداری ،نظــارت محاکــم عمومــی
دادگســتری منتفــی اســت» 1 .فلســفه وجــودی ســازمان بازرســی کل کشــور براســاس حــق
نظارتــی اســت کــه قــوه قضاییــه نســبت بــه اجــرای صحیــح قوانیــن در دســتگا ههای
اداری داراســت کــه در صــورت «مشــاهده ســوءجریانات اداری و مالــی و جــرم در نهادهــای
مشــمول بازرســی ،حســب مــورد بــه مقامــات و مراجــع اداری و انضباطــی مربــوط و مراجــع
قضایــی صالــح گــزارش میدهــد» 2 .دیــوان عدالــت اداری در نظــام قضایــی ایــران از ایــن
نظــر کــه مغایــر بــا قوانیــن یــا موازیــن شــرعی یــا خــارج از حــدود اختیــارات نبــوده و
حقــی از شــهروندان ضایــع نکننــد ،متصــدی اِعمــال نظــارت بــر مصوبــات دولتــی اســت.
اصــل  173بــه عنــوان اصــل پایهگــذار دیــوان عدالــت اداری در قانــون اساســی در مقــام
تبییــن گســتره صالحیــت دیــوان مقــرر کــرده« :بــه منظــور رســیدگی بــه شــکایات ،تظلمــات
و اعتراضــات مــردم نســبت بــه مأموریــن یــا واحدهــا یــا آییننامههــای دولتــی و احقــاق
حقــوق آنهــا ،دیوانــی بــه نــام دیــوان عدالــت اداری زیــر نظــر رئیــس قــوه قضاییــه تأســیس
میگــردد .حــدود اختیــارات و نحــوه عمــل ایــن دیــوان را قانــون تعییــن میکنــد».

 .1امامی ،محمد؛ استوارسنگری ،کورش ،حقوق اداری ،تهران :نشر میزان ،1396 ،ص.89
 .2عباسی ،بیژن ،حقوق اداری ،تهران :انتشارات دادگستر ،1395 ،ص .304
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اصــل  170مقــرر داشــته« :قضــات دا دگا ههــا مکلفانــد از اجــرای تصویبنامههــا و
آییننامههــای دولتــی کــه مخالــف بــا قوانیــن و مقــررات اســامی یــا خــارج از حــدود
اختیــارت قــوه مجریــه اســت خــودداری کننــد و هرکــس میتوانــد ابطــال اینگونــه
مقــررات از دیــوان عدالــت اداری تقاضــا کنــد» .بنــا بــه ایــن اصــل« ،قضــات دادگا ههــا
مکلــف شــد هاند از التــزام بــه اینگونــه از مقــررات خــودداری نماینــد؛ چراکــه قضــات،
مرجــع ابطــال نیســتند و ابطــال در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت» 1 .اصطــاح
دولــت در اصــل  173داللــت بــر دولــت بــه معنــای عــام و بــه عبارتــی نهادهــای
حاکمیتــی عهــد هدار امــر اداری دارد؛ چراکــه «هــدف از تأســیس دیــوان عدالــت اداری،
درراســتای حمایــت از حقــوق مــردم در مقابــل دولــت بــه معنــای اعــم اســت» 2 .درواقــع
دیــوان بــرای احقــاق حــق مــردم ،صالحیــت رســیدگی بــه مقــررات مصــوب همــه
نهادهــای اعــم از قــوه مجریــه و ســایر قــوا و دیگــر نهادهــا را دارد.
امــا تبصــره مــاده  12قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری  3مصوبــات و
تصمیمــات شــورای نگهبــان را از شــمول صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان خــارج کــرده اســت.
درحالیکــه «براســاس نظریــه اعمــال اجرایــی در حقــوق اداری ،مصوبــات و تصمیمگیر یهــای اداری
از قبیــل آییننامههــا و بخشــنامهها و تصمیمــات اداری کــه از ســوی ایــن شــورا صــادر میشــود،
قابــل نظــارت قضایــی دیــوان اســت» 4 .آییننامههایــی کــه شــورای نگهبــان بــه تصویــب
رســانده ،ماهیتــی اداری همچــون آییننامههــای مصــوب قــوه مجریــه دارد کــه بــرای
تأمیــن اجــرای قوانیــن وضــع شــد هاند .بدیــن ترتیــب مقرر هگــذاری شــورا جــزء اعمــال
ا داری و نــه سیاســی ،محســوب میشــو د کــه بــا اســتنا د بــه اصــل حاکمیــت قانــون
بایــد تحــت نظــارت قضایــی دیــوان قــرار گیــرد .درواقــع دیــوان بــر حســب وظیفــه
اختصاصــی خویــش کــه رســیدگی بــه مصوبــات دولــت درراســتای احقــاق حــق مــردم
اســت ،اقــدام مینمایــد و پذیــرش ایــن نظــارت تنافــری بــا اســتقالل ســاختاری و
کارکــردی شــورا نــدارد .بدینخاطرکــه دیــوان عدالــت اداری در اعمــال صالحیتهــای
 . 1امامی ،محمد؛ استوارسنگری ،کورش ،حقوق اداری ،تهران :نشر میزان ،1396 ،ص.91

 .2موالبیگی ،غالمرضا ،صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،تهران :انتشارات جنگل ،1395 ،ص .105
 . 3تبصره ماده « :12رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آییننامهها ،بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه
و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول
این ماده (ماده  )12خارج است».
 .4مشهدی ،علی ،قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی ،تهران :انتشارات
خرسندی ،ص .219
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اختصاصــی شــورا ماننــد نظــارت بــر انتخابــات یــا تطبیــق مصوبــات بــا موازیــن
اســامی و قانــون اساســی اساســاً مداخلــهای نــدارد .نظــارت دیــوان عدالــت اداری ،از
ســویی تضمینــی جهــت قانونمــداری شــورا در وضــع مقــرره خواهــد بــود و از ســوی دیگــر
مبیــن عمــل بــه قانــون و اصــل  173اســت .بــه بیــان دیگــر ،وقتــی
پذیــرش ایــن نظــارت ّ
اعطــای صالحیــت وضــع آییننامــه بــرای شــورای نگهبــان در راســتای انجــام وظایــف
مقــرر در قانــون اساســی امــری مطلــوب ارزیابــی شــود ،پاســخگویی شــورا درمقابــل
چنیــن صالحیتــی نیــز مطلــوب و قابــل مطالبــه اســت .هما نطورکــه پیشبینــی بازبینــی
قضایــی بــر مصوبــات قــوه مجریــه ناقــض اســتقالل قــوا و مســئولیتپذیری نهادهــای
اداری نیســت ،پذیــرش صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بــر نظــارت بــر آییننامههــای
مصــوب شــورای نگهبــان ،نافــی اســتقالل عملکــرد ایــن شــورا نخواهــد بــود.
اگــر طبــق نظــر تفســیری شــماره  3083/9387بــه تاریــخ  1383/10/21شــورای
نگهبــان  1 ،تعبیــر «دولتــی» در اصــل  170را قــوه مجریــه بدانیــم  2و بنــا بــه صراحــت
تبصــره مــاده  12قائــل بــه عــدم صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بــرای رســیدگی بــه
مصوبــات و تصمیمــات شــورا باشــیم ،اســتناد بــه اصــل  159و یــا  34داللتــی بــرای
اثبــات مرجعیــت رســمی دادگســتری در رســیدگی بــه تظلمــات و شــکایات و صالحیــت
رســیدگی بــه مصوبــات شــورا را در پــی نخواهنــد داشــت .عمومــات صالحیتــی و ســاختاری
قــوه قضاییــه ،مقــرر در اصــول یادشــده و دیگــر اصولــی همچــون اصــول  61و  ،156بــا تعبیــه
مرجعــی اختصاصــی در بدنــه قــوه قضاییــه بــه نــام دیــوان عدالــت اداری موضــوع اصــل 173
بــرای رســیدگی تخصصــی بــه دعــاوی اداری علیــه نهادهــای حکمرانــی تخصیــص خــورده اســت.
ســاده آنکــه اگــر بنــا باشــد مرجعــی در قــوه قضاییــه بــه ایــن موضــوع رســیدگی قضایــی کنــد،
دیــوان عدالــت اداری اســت و ایــن مفهــوم ،صالحیــت اختصاصــی اســت؛ دقیق ـاً همانطورکــه
اصــل  172در مــورد جرائــم مربــوط بــه وظایــف خــاص نظامــی و انتظامــی مرجعــی اختصاصــی
در بدنــه قــوه قضاییــه ایجــاد کــرده اســت.
نظــارت بــر اعمــال اداری شــورا در راســتای اصــول کلــی حقــوق اداری ازجملــه اصــل قانونــی
بــودن اســت؛ «اصلــی بنیادیــن در حقــوق اداری کــه اصــول دیگــر از قبیــل اصــل صالحیــت،
 . 1نظر تفسیری شماره  83/30/9387مورخ  1383/10/21شورای نگهبان«:با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر
اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است».
 . 2روشن است که این اصل نه در مقام بیان قلمرو و حدود صالحیت دیوان عدالت اداری بلکه در مقام تبیین تکلیفی برای
قضات دادگاهها است.
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اصــل مســئولیت ،اصــل اقتــدار در پرتــو همیــن اصــل تحلیــل میشــود» 1.ایــن اصــل
اختیــارات مقامــات عمومــی را چهارچوببنــدی نمــوده کــه رعایــت آن از ســوی مقامــات
عمومــی و اداری از لــوازم تبلــور دولــت قانونمــدار تلقــی میشــود .آییننامههــای مصــوب
شــورا از نظــر جایــگاه و ارزش حقوقــی بعــد از قانــون اساســی و قوانیــن عــادی قــرار میگیرنــد؛
بنابرایــن نبایــد خــاف قوانیــن باشــد .بــه همیــن لحــاظ وجــود یــک مرجــع قضایــی بــرای
کنتــرل و نظــارت بــر اینگونــه آییننامههــا ضــروری اســت.
نتیجه و پیشنهادها
قانــون اساســی بــرای شــورای نگهبــان بــه عنــوان نهــادی مســتقل در نظــام حقــوق اساســی
ایــران صالحیتهــا ،وظایــف و اهدافــی مهــم ترســیم میکنــد کــه بــا وجــود احصــاء وظایــف
و اختیــارات ایــن شــورا ،بــه نظــر میرســد ،قانــون اساســی از تصریــح بــه برخــی دیگــر از
صالحیتهــای ایــن نهــاد غافــل مانــده اســت .یکــی از صالحیتهــای مغفــول ،صالحیــت وضــع
آییننامــه از ســوی شــورای موصــوف اســت .وضــع آییننامــه هرچنــد بــه طــور صریــح درزمــرۀ
وظایــف و اختیــارات ایــن نهــاد قــرار نگرفتــه ،امــا ایــن شــورا درراســتای اجــرای قوانیــن بــه
وضــع آییننامــه اقــدام نمــوده اســت .آییننامههــای مصــوب شــورا جایگاهــی متفــاوت بــا
آییننامــه داخلــی ایــن شــورا داشــته کــه بــاتوجــهبــه محتــوا و جایــگاه اجرایــی آن ،تأثیراتــی
غیرقابلانــکار بــر نظــام حقوقــی دارنــد کــه همیــن موضــوع باعــث پدیــداری ابهامــات و
چالشهایــی شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن شــورا از وضــع آییننامــه در قانــون اساســی منــع
نشــده ،درراســتای اجــرای تکلیــف مقــرر و بهویــژه در انجــام نظــارت بــر امــر انتخابــات (اصــل  )99بــا
هــدف تضمیــن صحــت و قانونیبــودن انتخابــات ،مبــادرت بــه تدویــن آییننامــه نمــوده اســت .بدیــن
ترتیــب کــه شــورا باتوجهبــه قوانیــن و مقــررات انتخاباتــی ،بــرای اعمــال قوانیــن و ســاماندهی امــور و
همچنیــن تعییــن جزئیــات نظــارت و تکالیــف ناظریــن در چهارچــوب قانــون اساســی و قوانیــن مصــوب
مجلــس ،بــه وضــع آییننامــه اجرایــی پرداختــه اســت .شــورای نگهبــان بنــا بــه مقتضیــات وظایــف
و اختیــارات و همچنیــن درراســتای تحقــق اهــداف تعریفشــده ،بــه تدویــن آییننامــۀ مســتقل
پرداختــه اســت .آییننامههــای مصــوب شــورای نگهبــان ،هماننــد آییننامههــای مصــوب قــوه
مجریــه بــرای تأمیــن اجــرای قوانیــن وضــع شــدهاند؛ بنابرایــن شــورا بــرای وضــع آییننامــه دارای

 . 1هداوند ،مهدی؛ مشهدی ،علی ،اصول حقوق اداری (در پرتو آراء دیوان عدالت اداری) ،تهران :انتشارات خرسندی،1395 ،
ص .85
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صالحیــت مطلــق نبــوده و نمیتوانــد در هــر موضــوع مبتالبهــی اقــدام بــه وضــع آییننامــه نمایــد.
بــه عبــارت دیگــر ،شــورا در محــدوده صالحیتهــای مقــرر شــده در قانــون اساســی (بهویــژه اصــول
 4و 91ـ  )99و قوانیــن عــادی میتوانــد بــه وضــع آییننامــه بپــردازد کــه ایــن آییننامههــا بایــد
شــرایط شــکلی و ماهــوی الزم را داشــته باشــد .شــورا بایــد بــرای وضــع آییننامــه ،حــدود مقــرر در
قانــون اساســی را رعایــت کــرده و در حیطــۀ صالحیــت و اختیاراتــی کــه قانــون پیشبینــی کــرده
اقــدام نمایــد .همچنیــن ایــن شــورا بــرای مقررهگــذاری و وضــع مصوبــات نبایــد بــه حــوزه تخصصــی
قــوای مقننــه و مجریــه ورود کنــد.
نظــارت قضایــی بــر مصوبــات شــورا بــه منظــور تضمیــن رعایــت قوانیــن برتــر و رعایــت حقــوق
وآزادیهــای عمومــی صــورت میگیــرد .در نظــام حقوقــی ایــران بــا پذیــرش اصــل نظــارت قضایــی،
دیــوان عدالــت اداری ،صالحیــت نظــارت بــر مصوبــات شــورا را نیــز دارد .ایــن نظــارت نافــی اســتقالل
شــورا نیســت؛ بلکــه الزمــه تضمیــن قانونمــداری و عمــل بــه اصــل  173قانــون اساســی ،پذیــرش
چنیــن نظارتــی اســت.
تبصــره مــاده  12قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری کــه رســیدگی بــه
شــکایت از مصوبــات شــورای نگهبــان را از شــمول نظــارت هیئــت عمومــی دیــوان خــارج کــرده اســت،
قابــل انتقــاد و برخــاف مفــاد اصــل  173قانــون اساســی ارزیابــی میشــود.
ازجملــه چالشهــای نظارتپذیــری مصوبــات شــورای نگهبــان کــه اقتضــای تأمــل بیشــتر دارد آن
اســت کــه بــا عنایــت بــه اینکــه شــورای نگهبــان خــود مرجــع رســمی تفســیر قانــون اساســی اســت،
بــا چــه مبانــی توجیهــی میتــوان تشــخیص دیــوان عدالــت اداری مبنیبــر مغایــرت مصوبــه شــورای
را بــا قانــون اساســی پذیرفــت .در حــوزه گســترۀ موضوعــی صالحیــت مقرراتنویســی شــورای
نگهبــان ایــن پرســش شایســته بررســی اســت کــه نحــوه و معیــار تشــخیص موضوعاتــی کــه شــورای
نگهبــان میتوانــد درخصــوص آنهــا وضــع مقــرره کنــد بهویــژه در همجــواری بــا صالحیــت عــام
قانونگــذاری مجلــس چیســت؟
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فهرست منابع
الف .کتابها
 .1امامــی ،محمــد؛ استوارســنگری ،کــورش ،)1396( ،حقــوق اداری ،جلــد دوم ،چــاپ ســوم ،تهــران،
نشــر میزان.
 .2راسخ ،محمد ،)1394( ،وضع مقرره در قوه قضاییه ،چاپ نخست ،تهران ،انتشارات دراک.
 .3رضاییزاده ،محمدجواد ،)1387( ،حقوق اداری  ،1چاپ اول ،تهران ،نشر میزان.
 .4طباطبایــی مؤتمنــی ،منوچهــر ،)1391( ،حقــوق اداری ،چــاپ هجدهــم ،تهــران ،انتشــارات
ســمت.
 .5عباســی(الهیجی) ،بیــژن ،)1393( ،مبانــی حقــوق اساســی ،چــاپ ســوم ،تهــران ،انتشــارات
جنــگل ،جاودانــه.
 .6عباسی ،بیژن ،)1395(،حقوق اداری ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات دادگستر.
 .7فتاحــی زفرقنــدی ،علــی ،)1397( ،شــورای نگهبــان؛ نظــارت بــر انتخابــات (تبییــن و تحلیــل
صالحیــت شــورای نگهبــان در نظــارت بــر انتخابــات و بررســی شــبهات پیرامــون آن) ،چــاپ اول،
تهــران ،انتشــارات پژوهشــکده شــورای نگهبــان.
 .8فــاحزاده ،علیمحمــد،)1391( ،تفکیــک تقنیــن و اجــراء ،تحلیــل مرزهــای صالحیــت تقنینــی
در روابــط قــوای مقننــه و مجریــه ،چــاپ اول ،تهــران ،انتشــارات تدویــن ،تنقیــح و انتشــار قوانیــن و
مقــررات معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری.
 .9قاضــی ،ابوالفضــل ،)1388( ،بایســتههای حقــوق اساســی ،چــاپ سیوســوم ،تهــران ،نشــر
میــزان.
 .10مجموعــه نظــرات تفســیری مشــورتی قانــون اساســی ،)1395(،چــاپ اول ،تهــران ،انتشــارات
پژوهشــکده شــورای نگهبــان.
 .11مدنــی ،جــال الدیــن ،)1366( ،حقــوق اساســی در جمهــوری اســامی ایــران ،جلــد چهــارم،
قــم ،انتشــارات ســروش.
 .12مزارعــی ،غالمحســین ،)1395( ،جهــات ابطــال مصوبــات دولــت در دیــوان عدالــت اداری و
شــورای نگهبــان ،چــاپ دوم ،تهــران ،انتشــارات خرســندی.
 .13مشــهدی ،علــی ،)1395(،قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در نظــم
حقوقــی کنونــی ،چــاپ اول ،تهــران ،انتشــارات خرســندی.
 .14موسیزاده ،رضا ،)1392( ،حقوق اداری  1و  ،2چاپ سیزدهم ،تهران ،نشر میزان.
 .15موالبیگــی ،غالمرضــا ،)1395(،صالحیــت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،چــاپ ســوم،
تهــران ،انتشــارات جنــگل.
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 .16واعظی ،مجتبی ،)1396( ،گفتارهایی در حقوق اداری ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات مجد.
 .17هاشــمی ،محمــد ،)1390( ،حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،حاکمیــت و نهادهــای
سیاســی ،چــاپ بیســت و یکــم ،تهــران ،نشــر میــزان.
 .18هداونــد ،مهــدی؛ مشــهدی ،علی،)1395(،اصــول حقــوق اداری (در پرتــو آراء دیــوان عدالــت
اداری) ،چــاپ چهــارم ،تهــران ،انتشــارات خرســندی.
ب .مقالهها
 .19بهــادری جهرمــی ،محمــد« ،)1395(،جایــگاه حقوقــی تفســیر رســمی قانــون اساســی در
مقایســه بــا متــن قانــون اساســی بــا تأکیــد بــر نظــام حقوقــی ایــران» ،فصلنامــه دانــش حقــوق عمومی،
ســال پنجــم ،شــماره چهاردهــم.
 .20زارعــی ،محمدحســین؛ شــمس ،عرفــان« ،)1392( ،در آمــدی بــر مفاهیــم و نظریههــای
مقرراتگــذاری اقتصــادی» ،مجلــه تحقیقــات حقوقــی ،دوره شــانزدهم ،شــماره .62
ج .قوانین و مقررات
 .21قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 .22قانــون انتخابــات و آییننامــه داخلــی مجلــس خبــرگان رهبــری مربــوط بــه اصــول پنجــم،
ک صدوهفتــم و یکصدوهشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران مصــوب 1359/7/10
یــ 
فقهــای شــورای نگهبــان.
 .23قانــون نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات ریاســت جمهــوری مصــوب 1360/04/10
مجلــس شــورای اســامی.
 .24قانون انتخابات مجلس خبرگان مصوب  1370/04/09مصوب شورای نگهبان.
 .25قانــون نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات مجلــس شــورای اســامی مصــوب 1359/7/3
کمیســیون داخلــی مجلــس.
 .26قانــون تعییــن حــدود و وظایــف و اختیــارات و مســئولیتهای ریاســت جمهــوری مجلــس
شــورای اســامی ،مصــوب .1365
س شــورای
 .27قانــون تشــکیالت و آییـن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب  1390/9/22مجلـ 
اســامی و  1392/3/25مجمــعتشــخیص مصلحـت نظام.
 .28قانون تشکیالت شورای نگهبان مصوب  1377/8/10مجلسشورایاسالمی.
 .29قانــون نحــوه اجــرای اصــول  85و  138قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران دررابطهبــا
مســئولیتهای رئیــس مجلــس شــورای اســامی مصــوب  1368/10/26بــا آخریــن اصالحــات تــا
تاریــخ .1388/1/30
 .30آییننامه داخلی شورای نگهبان مصوب  1379/4/22شورای نگهبان.
 .31آییننامــه اجرایــی قانــون نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات ریاسـت جمهــوری و مجلــس
شــورایاســامی مصــوب  1360/4/23شــورای نگهبــان.
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 .32آییننامــه اجرایــی قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری مصــوب 1361 /7/18شــورای
نگهبــان بــا اصالحــات بعــدی.
 .33آییننامــه نظــارت بــر انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری مصــوب 23و  1385/1/30شــورای
نگهبا ن .
 .34آییننامه نحوه اطالعرسانی شورای نگهبان مصوب  1392/7/7شورای نگهبان.
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Abstract
Code writing is one of the most influential and sensitive powers of governance. Using these regulatory tools, government officials directly and indirectly define behavioral frameworks for citizens. The Guardian Council, as
the sole legislative body of the Constitution, is enshrined in the Constitution with unique powers, including the interpretation of the Constitution and
election monitoring. Considering the legislative records, it indicates that this
council, in order to perform its basic duties, directly or with the approval of the
ordinary legislator, has initiated various regulations. This article is concerned
with identifying the justifiable basis of the Guardian Council’s by-laws, the
thematic and legal scope of this authority, and the possibility of overseeing
the by-laws approved by the council. The findings of the investigation show
that the Guardian Council has the authority to write bylaws in accordance
with the powers provided for in the constitution and their administrative requirements. The jurisdiction of the Council in the writing of letters is subjectively limited to the powers provided for in the Constitution and is mainly the
subject of Articles 4, 85 and 91-99. The limits of this competence of the council are in terms of rulings, fidelity to the texts of the constitution, observance
of the jurisdiction of other institutions and the pillars of constitutional rights, as
well as the necessity of setting a rule. In terms of oversight, it was concluded
that the judicial oversight of the Administrative Court of Justice over the decisions of the council does not negate the independence of the council and
is necessary to ensure the rule of law and the implementation of Article 173.
Keywords: Writing Regulations, Article 99 of the Constitution, Article 138 of
the Constitution, Guardian Council, Regulation, Supervision of the Guardian
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