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چكيده
پيشبيني نکردن سازوكارهايي منظم و مستمر بهمنظور اعمال نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر
انطباق مقررات دولتي با موازين شرع سبب شده است تا سازوكار اظهارنظر فقهاي شورا در
خصوص استعالمات ديوان عدالت اداري ،مهمترين و باثباتترين سازوكار در اين زمينه بهشمار
آيد .بر اين اساس ،بر طبق رويهي موجود هر گاه از يکي از مقررات دولتي در ديوان شکايت شود
و تمام يا بخشي از استنادات شاكي مبني بر مغايرت آن مقرره با «موازين شرع» باشد ،موضوع
بهمنظور اظهارنظر براي فقهاي شوراي نگهبان ارسال ميشود و بررسي قانوني بودن موضوع و
انشاي رأي توسط ديوان پس از اظهارنظر فقها صورت ميگيرد .در قالب پژوهشي توصيفي –
تحليلي و با تأملي بر نظرهاي فقهاي شوراي نگهبان و آراي ديوان عدالت اداري در اين زمينه اين
نتيجه بهدست آمد كه سازوكار موجود از نظر «عدم بررسي دقيق موضوع شکايت در ديوان ،قبل از
ارسال مقرره براي فقهاي شوراي نگهبان»« ،بهرهمند نبودن نظارت فقهاي شوراي نگهبان از ابزارها و
الزامات دادرسي» و نيز «وابسته بودن اظهارنظر شرعي فقهاي شورا به اظهارنظر قانوني توسط
ديوان» ،واجد اشکاالت و اختالالتي است .ازاينرو بهمنظور رفع اشکاالت و اختالالت مطروحه،
تحقق كامل حاكميت قانون ،رعايت سلسلهمراتب هنجارها ،كم كردن از اطالۀ دادرسي و عدم
تحميل هزينههاي زائد يا مازاد به نهادهاي مرتبط با نظارت شرعي و قانوني ،پيشبيني تقدم
رسيدگي ديوان نسبت به رسيدگي فقهاي شورا بهعنوان يك ضرورت پيشنهاد شد.
واژگان كليدی :ديوان عدالت اداري ،فقهاي شوراي نگهبان ،مقررات دولتي ،نظارت قانوني،
هيأت عمومي ديوان.
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نويسندهي مسئول

*E-mail: khparvin@yahoo.com
E-mail: abrishami.law@gmail.com
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مقدمه
اصل  4قانون اساسي 1بر ابتناي كليهي قوانين و مقررات حاكم در نظام جمهوري اسالمي
ايران بر موازين شرع تأكيد كرده است .عبارت ذيل اين اصل نيز صالحيت رسيدگي به انطباق
قوانين و مقررات با موازين شرع را بر عهدهي فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است .از سوي
ديگر ،به موجب اصل  171قانون اساسي 2امکان طرح شکايت از مقررات مخالف با «قوانين» و
«مقررات اسالمي» در ديوان عدالت اداري فراهم شده است.
با توجه به امکان طرح شکايت از مقررات مغاير با قانون يا شرع در ديوان عدالت اداري 3و
از سوي ديگر ،نظر به اينکه صالحيت اظهارنظر در خصوص شرعي بودن يك مقرره با فقهاي
شوراي نگهبان است ،براساس رويهي قانوني ،رئيس ديوان آن دسته از شکاياتي را كه تمام يا
بخشي از استنادات شاكي حاكي از مغايرت مقررهي دولتي با موازين شرع باشد ،جهت اظهارنظر
براي فقهاي شورا ارسال ميكند .ازاينرو براساس رويهي موجود ،درصورتيكه شاكي عالوهبر
استناد به مغايرت با موازين شرع ،در استنادات خودش به مغايرت مقرره با قانون نيز اشاره كرده
باشد ،پس از اظهارنظر فقهاي شورا ،هيأتهاي تخصصي و عمومي ديوان به بررسي قانوني بودن
آن موضوع ميپردازند و در غير اين صورت ،هيأت عمومي نظر فقهاي شوراي نگهبان را اعالم
خواهد كرد.
بررسي روند شکايات مطرحشده در ديوان عدالت اداري و ارسالشده براي فقهاي شوراي
نگهبان گوياي آن است كه پس از صدور نظريهي تفسيري شوراي نگهبان به شمارهي
 01/21/1271مورخ  4 1301/2/10كه اثر نظر فقهاي شورا را «ابطال از زمان تصويب» دانست،
ميزان شکايات مطروحه در ديوان كه جهت مغايرت آنها مغايرت با موازين شرع بوده ،افزايش
چشمگيري داشته است .با شناخته شدن اين ظرفيت ،اين روند در دههي  1311به اوج خود
رسيد و روزبهروز بر تعداد پروندههايي كه جهت شکايت آنها مغايرت با موازين شرع است،
افزوده شده است 5.اين در حالي است كه آسيبشناسي سازوكار موجود گوياي اشکاالت و
ضعفهاي مهمي است و اصالح آن را بهمنظور تأمين هرچه بهتر حاكميت قانون و سلسلهمراتب
هنجارها و از سوي ديگر جلوگيري از اطالهي دادرسي و تضمين هرچه بيشتر عدالت ضروري
مينمايد .براساس مقدمهي ذكرشده ،در اين پژوهش تالش خواهد شد تا مبتني بر مطالعاتي
توصيفي– تحليلي به پرسشهاي ذيل پاسخ داده شود:
سؤال اصلی:
سازوكار مطلوب نظارت فقهاي شوراي نگهبان از بستر ديوان عدالت اداري بر مقررات
دولتي چيست؟
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سؤال فرعی:
نواقص و خألهاي سازوكار موجود جهت نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي
چيست؟
فرضيهي نگارنده آن است كه بايد با اصالح قانون ديوان ،سازوكار الزم براي پيشينيسازي
رسيدگي قانوني توسط ديوان عدالت اداري بر رسيدگي شرعي توسط فقهاي شوراي نگهبان
فراهم شود.
در خصوص پيشينهي اين تحقيق ،بررسيهاي انجامگرفته گوياي آن است كه بررسي ابعاد
حقوقي سازوكار نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي جزء موضوعاتي است كه
كمتر مورد توجه قرار گرفته و با وجود انجام پژوهشهاي معدود در اين زمينه ،تاكنون مقالهي
جامعي كه با بررسي نظرهاي فقها در پاسخ به استعالمات ديوان ،اشکاالت سازوكار موجود را
استخراج و براي آنها راهکارهاي مشخصي را پيشنهاد كند ،نوشته نشده است .ازاينرو اين
پژوهش از اين نظر بديع است.
بهمنظور پاسخگويي به پرسشهاي اين تحقيق ،ابتدا به تبيين شيوهي جاري اعمال نظارت فقهاي
شوراي نگهبان بر مقررات دولتي از بستر ديوان عدالت اداري پرداخته ميشود (بند )1؛ سپس ،نواقص
و خألهاي سازوكار موجود بررسي ميشود (بند )2؛ در نهايت به جمعبندي و ارائهي الگوي مطلوب
پرداخته ميشود (بند .)3

 .1شيوهی جاری اعمال نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی
از بستر ديوان عدالت اداری
اهميت موازين شرع در انديشهي تدوينكنندگان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
سبب پيشبيني اصل  4در منظومهي قانون اساسي شد .براساس منطوق اصل مزبور ،موازين
شرع از چنان اهميتي برخوردار است كه اطالق و عموم اصل  4بر همهي اصول قانون اساسي
و قوانين و مقررات ديگر حاكم دانسته شده است .با توجه به اهميت ويژهي اصل  ،4برخي آن
را بنياديترين اصل قانون اساسي معرفي كردهاند (يزدي .)75 :1375 ،همچنين ،برخي بيان
گسترهي اين اصل نسبت به همهي اصول قانون اساسي را موجب فراقانون اساسي 6شناخته
شدن آن دانستهاند (كعبي ،1314 ،ج .)232 :1
اصول مختلف قانون اساسي تحقق هدف مذكور در اصل  4را بر عهدهي شش نفر از
فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز كه انتخاب آنها با مقام رهبري است ،قرار
دادهاند 7.البته ،تاكنون فقهاي شوراي نگهبان بهمنظور نظارت بر مقررات دولتي ،سازوكار فراگير
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و فعالي نداشتهاند؛ بلکه در عمل ،تنها امکان نظارت بر آن دسته از مقرراتي كه شخصي ابطال
آنها را بهسبب مغايرت با موازين شرع از ديوان مطالبه كند ،فراهم شده است .در اين
خصوص ،ابتدا در مادهي  25قانون ديوان عدالت اداري–مصوب  -1361و سپس در مادهي 41

قانون ديوان عدالت اداري -مصوب  -1305بر صالحيت فقهاي شوراي نگهبان جهت رسيدگي
به مقررات مغاير با موازين شرع تصريح شد .در قانون فعلي ديوان نيز در تبصرهي  2مادهي 04

و مادهي  07قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري– 0مصوب  -1312بر اين
نکته تأكيد شده است.
با وجود توجه قانونگذار عادي بر لزوم اظهارنظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص آن
دسته از مقرراتي كه تقاضاي ابطال آنها به استناد مغايرت با موازين شرع ميشود ،تاكنون
ضوابط و دقايق مرتبط با شيوهي نظارت اين دو مرجع مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است .بر
اين اساس ،در رويهي موجود ،پس از اينکه براساس مادهي  01قانون تشکيالت ديوان ،درخواست
ابطال مقررات در هيأت عمومي به ديوان ارسال ميشود 1،رئيس ديوان درخواستهاي مزبور را به
دفتر هيأت عمومي ارسال ميكند .در اين مرحله ،مدير دفتر هيأت عمومي مکلف است تا
درخواستهاي واصله را از نظر رعايت الزامات قانوني مورد نظارت قرار دهد و در صورت
ضرورت ،حسب مورد قرار مربوطه را صادر كند (مادهي  .)01از سوي ديگر ،مدير دفتر هيأت
عمومي مکلف است تا نسخهاي از درخواست و ضمايم آن را براي مرجع تصويبكننده،
ارسال كند تا آن مرجع ظرف مدت يكماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند (مواد  02و .)03
پس از اين مرحله ،به موجب مادهي  04قانون تشکيالت ديوان درصورتيكه تقاضاي ابطال
مصوبه به استناد مغايرت با قانون شده باشد ،آن مصوبه جهت بررسي به هيأتهاي تخصصي
ارسال خواهد شد؛ و درصورتيكه تقاضاي ابطال مصوبه به استناد «مغايرت با موازين شرع» يا
«مغايرت با موازين شرع و قانون» شده باشد ،به موجب تبصرهي  2مادهي مزبور ،موضوع
بهمنظور اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود و نظر فقهاي شورا براي هيأتهاي تخصصي
و هيأت عمومي ديوان الزماالتباع است .عالوهبر اين ،براساس بند «و» مادهي « 15آييننامهي
ادارهي جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري» -مصوب « -1312در
مواردي كه در جريان رسيدگي به موضوع در هيأت تخصصي ،اعالم مغايرت مصوبه با شرع نيز
واصل شود مراتب ابتدا به رئيس ديوان منعکس ميشود تا مراتب مغايرت يا عدم مغايرت
مصوبهي موضوع درخواست ابطال با شرع ،از شوراي نگهبان استعالم شود .پس از وصول
نظريهي شوراي نگهبان ،پرونده به هيأت تخصصي مربوط اعاده و ارجاع ميشود تا حسب مورد
اتخاذ تصميم الزم بهعمل آيد».
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براساس رويهي موجود ،پس از طي مراتب گفتهشده ،درصورتيكه اظهارنظر در خصوص
مقررهاي در صالحيت فقهاي شوراي نگهبان باشد و استنادات شاكي تماماً يا بعضاً ناظر بر مغايرت
مقرره با موازين شرع باشد ،درخواست شاكي و پاسخ مشتکيعنه (در صورت وجود) طي نامهاي
از سوي رئيس ديوان براي دبير شوراي نگهبان ارسال ميشود 11.در اين مرحله ،دبير شوراي
نگهبان براساس رويهي داخلي آن شورا ،استعالمات ديوان را جهت اظهارنظر براي بازوهاي
مشورتي حقوقي و فقهي آن شورا ارسال ميكند .پس از بررسي موضوع شکايت و تهيهي گزارش
حقوقيِ «پژوهشکدهي شوراي نگهبان» و گزارش شرعيِ «مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان» و
ارسال آنها براي فقهاي شورا ،فقها اقدام به برگزاري جلسه و اظهارنظر در خصوص پروندههاي
ارسالي ميكنند .در نهايت ،نظر فقهاي شورا طي نامهاي از طرف دبير يا قائممقام دبير شوراي
11

نگهبان خطاب به رئيس هيأت عمومي ديوان براي آن مرجع ارسال ميشود.

پس از كسب نظر فقهاي شوراي نگهبان نيز حسب مورد ،موضوع در هيأتهاي تخصصي
يا هيأت عمومي ديوان مطرح خواهد شد .توضيح آنکه ،درصورتيكه نظر فقهاي شورا مبني بر
مغايرت مصوبهي موضوع شکايت با موازين شرع باشد يا موضوع از سوي هيأت تخصصي
نيازمند طرح در هيأت عمومي از نظر مغايرت با قانون نيز تشخيص داده شود ،رأي مربوط
توسط هيأت عمومي ديوان انشاء خواهد شد .در غير اين صورت ،هيأت تخصصي براساس
مادهي « 33آييننامهي ادارهي جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري»- 12مصوب  -1312و به استناد نظر فقهاي شورا ،رد شکايت بهواسطهي وارد نبودن
ادعاي مغايرت مقرره با موازين شرع را انشاء خواهد كرد.
با مشخص شدن شيوهي جاري اعمال نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي -در
مواردي كه از آن مقررات در ديوان شکايت شده باشد -و اقداماتي كه ديوان عدالت اداري در
اين فرايند مکلف به انجام دادن آنهاست ،در ادامه نواقص و خألهاي سازوكار موجود تبيين
ميشود تا زمينهي ارائهي الگويي مطلوب فراهم شود.

 .2نواقص و خألهای سازوكار موجود
با بررسي استعالمات ديوان عدالت اداري از فقهاي شوراي نگهبان ،نظرهاي فقهاي شوراي
نگهبان و همچنين آراي هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان در خصوص پروندههاي
مربوط ،نواقص و خألهايي در سازوكار موجود و شيوهي هماهنگي ديوان و فقهاي شورا مشاهده
ميشود .عطف توجه به نواقص و خألهاي مذكور و تبيين دقايق و ظرافتهاي رابطهي ديوان
و فقهاي شورا در اين زمينه ميتواند مقدمهاي باشد تا ضمن كاهش آسيبهاي اين سازوكار و
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منطبقتر كردن آن با قانون اساسي ،اشکاالت مرتبط با رعايت سلسلهمراتب هنجارها و اطالهي
دادرسي به حداقل برسد .ازاينرو در اين بند نواقص و خألهاي سازوكار موجود بهمنظور
اعمال نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي از طريق بستر ديوان عدالت اداري
بررسي ميشود.

2ـ .1عدم بررسی دقيق موضوع شكايت در ديوان ،پيش از ارسال مقرره
براي فقهاي شوراي نگهبان
الف) با توجه به اصل  4قانون اساسي كه صالحيت فقهاي شوراي نگهبان را منحصر در
تطبيق «قوانين» و «مقررات» با موازين شرع دانسته و بر اين اساس ،در سازوكار پيشبينيشده در
قانون تشکيالت ديوان نيز ،تنها به صالحيت نظارتي فقها در زمينهي انطباق «مقررات دولتي» با
موازين شرع اشاره شده است ،در حال حاضر فقهاي شورا در زمينهي موضوعات قابل طرح در
شعب ديوان (شکايت از اقدامات و تصميمات موردي) واجد صالحيت نيستند و علياالصول در
اين موارد نبايد اين قبيل پروندهها براي فقهاي شورا ارسال شوند .اين در حالي است كه تشخيص
خواستهي واقعي شاكي تنها با بررسي دقيق موضوع شکايت و مطالعهي درخواست ايشان حاصل
ميشود و با بررسي اجمالي توسط مدير دفتر هيأت عمومي و رئيس ديوان اين مقصود حاصل
نخواهد شد .در اين شرايط ،ممکن است شاكي تقاضاي ابطال مقررهاي را از ديوان كند و حال
آنکه بررسي پرونده گوياي آن است كه در واقع شکايت شاكي از اقدام مرجع طرف شکايت بوده
است .بنابراين ،بهتر است بهمنظور جلوگيري از ايجاد تراكم پروندهها در ديوان و طي فرايند
زمانبر نظارت فقهاي شورا بر مقررات دولتي ،ديوان پيش از ارسال درخواست شاكي براي فقهاي
شورا از متوجه بودن شکايت نسبت به مقررهي مزبور اطمينان حاصل كند.
نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «بند  3مصوبهي مورخ  1306/3/1شوراي عالي شهرسازيو معماري ايران و بند  1صورتجلسهي  1311/5/11كميسيون مادهي  5شوراي عالي
شهرسازي و معماري قم» ،فقهاي شورا موضوع شکايت شاكي را «اقدام شهرداري»
دانستند و در نظر خود بر اين مطلب تأكيد كردند كه ...« :در مورد تملك ملك شاكي
چنانچه متقاضي مدعي وقوع تخلف از موازين شرعي يا قانوني توسط شهرداري است
ميتواند به مرجع صالح قضايي مراجعه نمايد».

13

 در پروندهي تقاضاي ابطال «مصوبه مورخ  1306/2/16كميسيون ماده پنج شوراي عاليشهرسازي و معماري ايران» ،در حالي كه فقهاي شورا اظهار داشتهاند« :اطالق مصوبه
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مذكور خالف شرع دانسته شد توضيح اينکه چون مصوبه مزبور موجب تجويز تخريب
مسجد و عدم احداث مجدد آن در همان مکان سابق بدون ضرورت ملزمه گرديده
است بنابراين خالف موازين شرع ميباشد»؛ با اين وجود هيأت عمومي ديوان با اين
استدالل كه « ...شاكي مصوبه شماره  1306/2/16-21كميسيون ماده  5قانون تأسيس
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در گرگان را از جهت «اعتراض به
اقدام براي تخريب مسجد» تقاضاي ابطال كرده است و اين موضوع منصرف از
صالحيت هيأت عمومي در رسيدگي است» ،رسيدگي به موضوع شکايت را خارج از
صالحيت هيأت عمومي ديوان دانسته و رسيدگي به اين خواسته را قابل طرح و اتخاذ
14

تصميم در شعب ديوان اعالم كرده است.

ب) با عطف توجه به مادهي  05قانون تشکيالت ديوان 15،رسيدگي به درخواست ابطال
مقررات دولتي تنها در صورتي ممکن است كه آن مقررات منتفي نشده باشند و همچنان واجد
اثر باشند .لذا ،الزم است تا پيش از ارسال مقررات بهمنظور اعالم نظر فقهاي شورا ،منتفي شدن
يا نشدن مقررات در ديوان بررسي و احراز شود و درصورتيكه موضوع شکايت منتفي شده
باشد ،از ارسال آن براي فقهاي شورا خودداري بهعمل آيد.
نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «مصوبهي سيوچهارمين جلسهي شوراي عالي نظام پزشکيمورخ  ،»1306/6/11با اينکه مصوبهي مزبور قبالً لغو و اساساً رسيدگي به آن منتفي شده
بود ،ديوان شکايت از اين مصوبه را بهمنظور اظهارنظر شرعي براي فقهاي شورا ارسال
كرد .در اين خصوص ،فقهاي شورا نيز اظهار داشتند كه« :با عنايت به نامهي شمارهي
 10/71177مورخ  1301/12/21رئيس شوراي عالي نظام پزشکي مصوبهي مورد
شکايت لغو گرديده است ،بنابراين موجبي براي اظهارنظر نيست».

16

نکتهي مهم در خصوص پروندهي مورد اشاره اين است كه هيأت عمومي ديوان پس از
اظهارنظر فقهاي شورا اقدام به صدور قرار رد درخواست كرده و در رأي خود به نظر فقهاي
شورا حتي اشاره هم نکرده است 17.اين رأي گوياي آن است كه از نظر خود ديوان نيز
تصميمگيري در خصوص اين موضوع در صالحيت خود ديوان بوده است .ازاينرو بهتر بود
پيش از ارسال مقرره براي فقهاي شورا و طي فرايند طوالنيتر ،خود ديوان اقدام به بررسي
موضوع و اعالم نظر در اين زمينه ميكرد.
ج) عالوهبر موارد قبل ،بررسي آراي هيأت عمومي ديوان گوياي آن است كه اين مرجع ،در
مواردي با اين استدالل كه مقررهي موضوع شکايت واجد هيچ حکم يا قاعدهي خاص و جديدي
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نيست ،از رسيدگي به موضوع شکايت خودداري كرده است .ازاينرو در اين موارد الزم است تا
پيش از ارسال مقرره براي اظهارنظر فقهاي شوراي نگهبان ،موضوع توسط ديوان بررسي و تعيين
تکليف شود.
نمونه پرونده:

 در پروندهي تقاضاي ابطال «بخشنامهي شمارهي 1111/121/111 – 1173/1612/5معاونت اداري و مالي قوهي قضاييه» ،فقهاي شورا تصريح داشتند كه« :بخشنامهي
مذكور بالذات خالف موازين شرع تشخيص داده نشد ،تشخيص خالف قانون بودن با
آن ديوان محترم است» 10.اما هيأت عمومي ديوان اساساً موضوع آن بخشنامه را قابل
طرح در هيأت عمومي ديوان تشخيص نداد .در نظر مذكور آمده است« :نظر به اينکه
در بخشنامهي شمارهي  ...معاون اداري و مالي قوهي قضاييه جدول شمارهي 16
اليحهي بودجه سال  1311جهت اجرا ابالغ شده است و فينفسه متضمن وضع قاعده
نيست ،بنابراين قابل رسيدگي و صدور رأي در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
11

تشخيص نشد».

بنا بر آنچه گفته شد ،مي توان نتيجه گرفت كه بهمنظور جلوگيري از اطالهي دادرسي و
طي نکردن فرايند طوالني و زمان بر رسيدگي توسط فقهاي شوراي نگهبان و سپس اعالم
رأي توسط هيأت عمومي يا هيأت هاي تخصصي ديوان ،بايد از طريق رسيدگي ابتدايي
درخواست هاي واصله در ديوان و صدور اخطارها يا قرارهاي الزم توسط آن مرجع ،اقدام به
كم كردن اطاله ي دادرسي و جلوگيري از تحميل پرونده هاي بالوجه به فقهاي شورا كرد .اين
در حالي است كه براساس رويهي موجود ،دفتر ه يأت عمومي و رئيس ديوان تنها بهصورت
اجمالي به رعاي ت شرايط شکلي در درخواستهاي واصله مي پردازند و بدينسبب بررسي
ابعاد جزئي تر موضوع مغفول مي ماند .در اين خصوص ،نکته ي ديگري كه بررسي دقيق
موضوع شکايت در ديوان ،پيش از ارسال مقرره براي فقهاي شورا را ضروري مينمايد ،اين
است كه هرچند صالحيت نظارت شرعي فقهاي شو راي نگهبان به استناد اطالق و عموم
اصل  4قانون اساسي هيچ محدوديتي ندارد (پروين و همکاران ،)124 :1311 ،سازوكار
نظارت شرعي پيشبيني شده در قانون تشکيالت ديوان ،تنها به حدود صالحيت هيئت
عمومي ديوان عدالت اداري منحصر است( .آيينهنگيني .)40 :1315 ،ازاينرو ديوان تنها
مي تواند ابطال آن دسته از مقررات مغاير شرع را كه رسيدگي قانوني به آنها در صالحيتش
باشد 21،اعالم كند .درصورتي كه شکايتي خارج از حدود صالحيت آن مرجع طرح شود ،بايد
پيش از ارسال آن مقرره براي فقهاي شورا ،رأساً قرار عدم صالحيت صادر شود كه اين
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فرض نيز لز وم رسيدگي دقيق به موضوع شکايت در ديوان ،قبل از ارسال مقرره براي فقهاي
شوراي نگهبان را ضروري مينمايد.

2ـ .2بهرهمند نبودن نظارت فقهاي شوراي نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسی
الف) يکي از ويژگيهاي مثبت مراجع قضايي اين است كه اين مراجع ميتوانند با بهرهگيري
از ظرفيتهاي قانوني و بهمنظور كشف حکم يا موضوع ،دستورهاي الزم را به مراجع اداري
مرتبط با موضوع شکايت بدهند .بر اين اساس ،در قانون تشکيالت ديوان ظرفيتهاي ويژهاي
براي ديوان در نظر گرفته شده است تا آن مرجع بتواند به كشف حقيقت بپردازد .براي نمونه،
براساس مادهي  44قانون تشکيالت ديوان ،رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان ميتوانند
كليهي واحدهاي دولتي ،شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها را مکلف سازند
تا اسناد و پروندههاي موردنياز ديوان را براي آن مرجع ارسال كنند و استنکاف از اين درخواست
ميتواند به صدور حکم انفصال موقت يا كسر از حقوق و مزايا منجر شود .اين در حالي است كه
در قوانين موجود ،چنين ظرفيتهايي براي فقهاي شوراي نگهبان پيشبيني نشده و در عمل فقهاي
شورا نميتوانند مانند ديوان به اسناد و مدارك موردنياز جهت اظهارنظر در خصوص شکايات
واصله دسترسي داشته باشند .بنابراين ،عالوهبر اينکه اين موضوع ميتواند دقت در رسيدگي توسط
فقهاي شورا را كاهش دهد ،بعضاً مانع از امکان اظهارنظر شرعي توسط آنان شده است .از سوي
ديگر ،اين عامل سبب شده تا در عمل ،فقهاي شورا بهمنظور اخذ مدارك و مستندات موردنياز براي
اظهارنظر خود به ديوان وابسته باشند كه از اين نظر سازوكار موجود به افزايش اطالهي دادرسي
منجر شده است .توجه به رويهي جاري كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد ،نيز گوياي آن است
كه مواردي كه تاكنون فقهاي شورا سند يا مدرك خاصي را بهمنظور اظهارنظر ضروري دانسته و
آن را از دستگاه خاصي تقاضا كردهاند ،آن دستگاه خود را مکلف به تبعيت از درخواست مزبور
ندانسته و پس از پيگيري موضوع توسط ديوان امکان اظهارنظر در آن خصوص فراهم شده است.
مبتني بر نکات ذكرشده ،درصورتيكه ديوان بهصورت ابتدايي به بررسي تقاضاي ابطال
مقررات دولتي بپردازد ،تا حدود زيادي متوجه كمبود اسناد و مدارك موردنياز براي اتخاذ
تصميم خواهد شد .در نتيجه ،زمانيكه ديوان به از فقهاي شورا استعالم ميكند ،علياالصول
پروندۀ ارسالي كامل است و اظهارنظر فقها متوقف بر اخذ سند يا مدرك خاصي نخواهد بود.
نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «بند  2نامهي شمارهي  42/2/211312مورخ  1313/3/11ادارهيكل امور دانشآموختگان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري» ،در نامهي دبير شوراي
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نگهبان به رئيس هيأت عمومي ديوان اينگونه بيان شده است« :با توجه به اينکه عليرغم
پيگيري از وزارت علوم اوراق الزم به اين شورا ارسال نگرديد ،الزم است وزارت علوم
مجوز آن وزارت و نامههاي مذكور در نامهي به شماره  ...و همچنين اليحهي دفاعيهي
21

خود را رسماً به آن ديوان ارسال نمايد تا اظهارنظر ممکن گردد».

 در پروندهي تقاضاي ابطال «بند  1مصوبهي مورخ  1303/6/11شوراي شهرزرينشهر» ،فقهاي شورا اظهار داشتند« :نظر به اينکه مصوبهي شوراي شهر زرينشهر
22

ضميمه نميباشد ،مصوبهي مذكور به اين شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد».

 در پروندهي تقاضاي ابطال «مصوبهي  3164مورخ  1305/7/3سازمان ملي زمين ومسکن» ،فقهاي شورا بيان داشتهاند« :پرونده ناقص ميباشد و شاكي مدعي مطلبي
ميباشد كه اسناد آن در پرونده موجود نميباشد و نحوهي مبايعه و معامله نيز چندان
روشن نميباشد و صورتجلسهي تفکيکي ادعاشده در پرونده موجود نيست .بنابراين
23

الزم است مدارك مذكور ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد».

24

ب) ملزم نبودن فقهاي شوراي نگهبان به رعايت اصول بنيادين دادرسي مانند اصل تناظر

نيز از ديگر موضوعاتي است كه مقدم ساختن نظارت ديوان بر نظارت فقهاي شورا را توجيه
ميكند .در اين زمينه ،در راستاي ايجاد امکان دفاع براي مرجع واضع مقررهي موضوع شکايت،
براساس رويهي قانوني دفتر هيأت عمومي به محض دريافت درخواست ابطال مقررات،
نسخهاي از آن را براي مرجع واضع آن مقرره ارسال ميكند .اين در حالي است كه در اين
مرحله دفتر هيأت عمومي بهصورت دقيق و كامل به صحتسنجي اطالعات مقرر در
درخواست شاكي نميپردازد و اين موضوع ممکن است سبب تضييع حق دفاع توسط مرجع
واضع مقرره را فراهم كند .توضيح آنکه ،درصورتيكه شاكي ،مرجع واضع مقرره (طرف
شکايت) را اشتباه معرفي كند و دفتر هيأت عمومي متوجه اين اشتباه نشود ،در اين صورت،
متن درخواست براي مرجع اعالمشده ارسال ميشود و پس از اتمام مهلت قانوني براي ارائهي
اليحهي دفاعيه ،پرونده بهمنظور رسيدگي به موضوع مغايرت شرعي براي فقهاي شورا ارسال
ميشود .ازاينرو در اين فرض ،مرجع واقعي واضع مقرره از طرح شکايت در ديوان مطلع
نخواهد شد و در نتيجه امکان دفاع را از دست خواهد داد.
مهمتر آنکه ،درصورتيكه فقهاي شوراي نگهبان در جريان رسيدگي به آن پرونده ،متوجه اشتباه
بودن طرف شکايت شوند ،هيچ تکليفي براي بازگرداندن آن پرونده به ديوان و عدم اظهارنظر در آن
خصوص ندارند؛ بلکه با ورود ماهوي به موضوع اقدام به اعالم نظر در آن زمينه ميكنند .اين در
حالي است كه اگر در جريان رسيدگي در ديوان ،چنين اشتباهي كشف شود ،با عطف توجه به
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تبصرهي مادهي  01قانون تشکيالت ديوان كه مقرر ميدارد« :ساير مقررات مربوط به تنظيم ،ارسال
و ثبت دادخواست ... ،در درخواست ابطال مصوبه نيز جاري است»؛ و با توجه به بند «پ» مادهي
 53قانون مزبور 25كه متوجه نبودن شکايت نسبت به طرف شکايت را سبب رد شکايت دانسته
است ،بايد انتظار داشت كه در اين موارد قرار رد شکايت صادر شود.
نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «مادهي  5آييننامهي اجرايي مادهي  3قانون بيمهي اجباريخسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» ،درحاليكه
مصوبهي موضوع شکايت مصوب «هيأت وزيران» بوده ،اما شاكي طرف دعواي خود را
«شوراي عالي بيمه» معرفي كرده است .اتفاقاً در پروندهي مزبور« ،شوراي عالي بيمه» به
استناد همين اشتباه شاكي ،در اليحهي دفاعيهي خود تقاضاي رد درخواست را داده است،
وليکن فقهاي شورا بدون توجه به اين نکته اقدام به بررسي موضوع و اعالم نظر در آن
26

خصوص كردهاند.

2ـ .3وابسته بودن اظهارنظر شرعی فقهاي شورا به اظهارنظر قانونی توسط ديوان
الف) با تشکيل نظام جمهوري اسالمي ايران ،ابتناي قوانين كشور بر پايهي موازين شرع يکي
از اهداف و مباني نظام قلمداد شد و نظم حقوقي حاكم بر كشور بر پايهي موازين شرع شکل
گرفت .بنابراين ،ميتوان گفت كه پس از پيروزي انقالب اسالمي ،هيچيك از ضوابط اجتماعي كه
در قالب قانون و توسط مجلس پيشبيني شدهاند ،با وجود اعمال نظارتهاي شرعي بر آنها مغاير
با موازين شرع نيستند .حتي در خصوص مواردي كه مصوبهاي با تأييد مجمع تشخيص مصلحت
نظام به نظام حقوقي كشور راه يافته باشد ،با توجه به شمول اصل  4قانون اساسي نسبت به اصل
 ،112آن موارد نيز نبايد مغاير با موازين شرع باشند (ارسطا)322 :1314 ،؛ موضوعي كه نظر
تفسيري شمارهي  4072مورخ  1372/4/21شوراي نگهبان 27بهصراحت بر آن تأكيد دارد.
از سوي ديگر ،با گسترش مفهوم حاكميت قانون ،در حال حاضر بسياري از اصول و
موازين شرعي در قامت قوانين موضوعه تجلي يافتهاند و بر اين اساس تمايز بين شرع و قانون
در نظام جمهوري اسالمي دشوار است .براي نمونه ،موضوعاتي مانند اصل «برائت» يا قاعدهي
«الضرر» كه اتفاقاً در پروندههاي متعددي بهعنوان مستند شاكي بهكار ميروند و در آن زمينه از
فقهاي شوراي نگهبان استعالم صورت ميگيرد ،بهترتيب در اصول  37و  41قانون اساسي
شناسايي شدهاند ،چراكه براساس نظريهي غالب« ،حکومت ميتواند آن دسته از احکام
اجتماعي اسالم را كه خود مجري آن است به قانون تبديل كند» (علياكبريان.)11 :1313 ،
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با توجه به مقدمات ذكرشده ،در شرايط موجود تقدم بررسي قانوني بودن مفاد حکم نسبت
به شرعي بودن آن يك ضرورت انکارناپذير بهشمار ميآيد ،چراكه با توسعهي جوامع بشري و
ورود دولتها به ساحتهاي مختلف زندگي شهروندان كه زماني حيطهي اختيارات انحصاري
آنها محسوب ميشد ،استناد كردن بهصورت بسيط و مستقيم به برخي قواعد و اصول شرعي
ميتواند سبب بروز تعارضاتي بين آن قاعده يا اصل با قوانين مصوب و مورد تأييد خود فقهاي
شوراي نگهبان شود .براي نمونه ،هرچند در دورهي زماني خاصي «اصل تسليط» مبناي دخل و
تصرف ارادي مردم در امالكشان محسوب ميشد ،در شرايط موجود كه تکاليف قانوني
متعددي در زمينههاي شهرسازي و ساختوساز براي مردم مشخص شده و اتفاقاً اين ضوابط
به تأييد فقهاي شوراي نگهبان نيز رسيدهاند ،سخن گفتن از اصل تسليط به معناي اوليهي آن
اشکال دارد .ازاينرو بهمنظور عدم بروز تعارض در نظرهاي فقهاي شورا و حفظ انتظام نظام
حقوقي كشور ،بايد در وهلهي اول موضوع قانوني بودن مقررات مورد نظارت قرار گيرد.
ميزان اهميت و انکارناپذير بودن اين ادعا بهحدي است كه همچنانكه اشاره شد ،براساس
رويهي جاري در شوراي نگهبان ،فقهاي شورا بهمنظور اعالم نظر شرعي خود ،تا حد امکان نظر
حقوقي كارشناسان پژوهشکدهي آن شورا را ،كه به بررسي قانوني استعالمات ديوان ميپردازند،
اخذ ميكنند و با عطف توجه به قوانين موجود اقدام به صدور نظر شرعي ميكنند .اين در حالي
است كه تشخيص انطباق مقررات با قانون علياالصول در صالحيت ديوان عدالت اداري است و
20

در اين موارد بايد زمينه را براي تبعيت فقهاي شورا از نظر ديوان فراهم كرد.

در اين خصوص ،بررسي رويهي موجود گوياي آن است كه فقهاي شورا در موارد متعددي
به لزوم تبعيت از نظر ديوان درزمينهي مغايرت با قانون التزام نداشتهاند و رأساً در نظرهاي شرعي
خود اقدام به انطباق مقررات با قانون كردهاند كه در اين موارد طبيعتاً هيأت عمومي ديوان الزامي
در پذيرش نظر آنها ندارد و ميتواند بنا به تشخيص خودش قانوني بودن يا نبودن آن مقرره را
بسنجد و براساس آن نظر مقررهي مزبور را ابطال كند يا رأي به رد شکايت بدهد (واعظي،
 .)143 :1300در اين موارد ،گاهي فقها با استناد به مغايرت مقرره با قانون ،حکم بر مغايرت آن با
موازين شرع دادهاند؛ و بعضاً با تشخيص اينکه مقرره در حدود قانون بوده ،آن مقرره را مغاير با
موازين شرع نشناختهاند ،حال آنکه در همهي اين موارد درست آن است كه فقها از نظر هيأت
عمومي ديوان بهعنوان مرجع صالح جهت تطبيق مقررات با قانون تبعيت كنند.
نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «مصوبهي مورخ  1361/11/3شوراي عالي شهرسازي ومعماري» فقهاي شورا تصريح داشتهاند كه« :مصوبه  ...كه بهطور مطلق و بدون اشتراط به
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تقاضاى صاحبان زمينهاي فين براى استفاده از مزاياى ورود به محدودهي توسعه و
عمران شهر (مذكور در تبصرهي  4قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرحهاى دولتى
و شهرداريها مصوب  1367/0/21مجلس شوراى اسالمى) دادن  %51زمينهاى آنان را
بهصورت رايگان تصويب نموده است خالف شرع شناخته شد؛ زيرا تبصرهي فوقالذكر
تنها در برابر تقاضاى صاحبان زمين ،اجازه گرفتن مقدارى از زمين آنان را داده است.
بنابراين در مواردى كه هر يك از صاحبان زمينهاي فين متقاضى استفاده از مزاياى ورود
به محدودهي توسعهي عمران شهر نباشد ،گرفتن رايگان مقدار كمى هم از زمين او
21

خالف شرع است».

 در پروندهي تقاضاي ابطال «بخشنامهي شمارهي  53/121/234426مورخ 1314/4/2سازمان امور اراضي» فقهاي شورا مقرر داشتهاند كه« :منع نمودن نقلوانتقال مشاعي اراضي
مذكور در بخشنامهي مورد شکايت خالف موازين شرع شناخته شد ،عالوهبر اين خالف
نص مادهي ( )2قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب

فني – اقتصادي مصوب  1305/11/21مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ميباشد».

31

در پروندهي تقاضاي ابطال «تصويبنامهي شمارهي /132611ت52713ه مورخ 1314/11/12
هيأت وزيران» ،فقهاي شورا پس از تبيين موضوع شکايت شاكي و بيان فروض قانوني آن ،مقرر
داشتهاند كه ...« :بناءعليه مصوبهي مذكور هيچ ايراد شرعي يا قانوني نخواهد داشت» 31.البته در
استعالمات متعددي ،فقهاي شورا بهمنظور عدم اعالم نظر قانوني ،خالف شرع بودن مصوبهي
ارسالي را تابعي از اعالم خالف قانون بودن آن توسط ديوان اعالم كردهاند در اين موارد ،اگر
ديوان بر مغايرت آن مقرره با قانون حکم كند ،علياالصول بايد آن مقرره را مغاير با موازين
شرع نيز اعالم كند و بهتبع آن اثر رأي را عطف بماسبق نمايد.

32

نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «تبصرهي ذيل بند  1دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربريغيرمجاز موضوع مادهي  11قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
مصوب ( 1350/0/1موضوع مادهي  11تصويبنامهي شمارهي /51071ت37111ه مورخ
 1306/4/11هيأت وزيران)» ،فقهاي شورا بر اين نکته تأكيد كردهاند كه« :خالف شرع
بودن تفويض صالحيت «تشخيص مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز» به «سازمان امور
اراضي كشور» متوقف برخالف قانون بودن آن است و تشخيص اين مطلب كه تفويض
33

مذكور خالف قانون است بر عهدهي ديوان عدالت اداري ميباشد».

شايان ذكر است كه در خصوص نوع اخير اظهارنظرهاي فقهاي شوراي نگهبان ،در سال
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 1376رئيس هيأت عمومي ديوان به موجب استعالمي از فقهاي شورا ،از آنها درخواست كرد تا
در پاسخ به استعالمات ديوان ،اظهارنظر شرعي خودشان را نفياً يا اثباتاً بهصورت صريح بيان كنند
تا ديوان بتواند به وظيفهي قانوني خودش عمل كند 34.در پاسخ به استعالم مذكور نيز فقهاي
شورا مقرر داشتهاند كه« :نظر شورا در همهجا اين بوده كه اگر خالف قانون باشد بالتبع خالف
شرع هم هست و چنين مفهوم كلي ندارد كه هر جا خالف قانون نباشد خالف شرع هم نيست،
بلکه موارد مختلف است ممکن است خالف شرع باشد ممکن است نباشد ،البته در پاسخهاي
35

آينده اظهارنظر صريح خواهد شد».

از استعالم صورتگرفته و پاسخ ارائهشده كه البته در مقام عمل بهصورت كامل مورد توجه
قرار نگرفته است ميتوان دريافت كه :اوالً) از منظر فقهاي وقت شورا حکم قانون همانند حکم
شرع است و در نتيجه در هر موردي كه مصوبهاي مغاير با قانون باشد ،در واقع مغاير با موازين
شرع هم است؛ ثانياً) با توجه به اينکه حوزهي شمول شرع عامتر از قوانين است و تاكنون امکان
تبديل به قانون شدن همهي احکام شريعت فراهم نشده ،ازاينرو شريعت مکمل قانون بهشمار
ميرود و در نتيجه در مواردي كه مصوبهاي مغاير با قانون نباشد ،ممکن است فقهاي شورا آن را
مغاير با موازين شرع اعالم كنند .ازاينرو برداشت اخير نيز مؤيدي بر لزوم تقدم بررسي قانوني
بودن مفاد حکم نسبت به شرعي بودن آن است.
ب)پس از رواج قانون و قانونگرايي و برخورداري از قانون اساسي مکتوب در نظامهاي
سياسي مدرن ،نهادها و هر دستگاه و سازماني مکلف به ايفاي وظايف قانوني خودشان ،در چارچوب
قانون و براساس اختيارات اختصاصي خودشان شدند .با گسترش مکتب دستورگرايي و ايجاد قوانين
اساسي مکتوب ،قوانين اساسي بهعنوان مهمترين اسنادي بهحساب آمدند كه در مورد حدود
اختيارات نهادهاي سياسي و نحوهي اعمال حاكميت به وضع قاعده پرداختند (عميدزنجاني:1307 ،
 .)50روشن است كه با تشکيل نظام سياسي و توزيع صالحيتها در ميان مراجع شناساييشده در
قانون اساسي و بهتبع آن تبيين آن صالحيتها توسط قانونگذار عادي ،بررسي صالحيت مراجع
در اتخاذ تصميمات نوعي و موردي مقدمهاي براي بررسي مفاد آن تصميمات محسوب ميشود.
بنا به مراتب مذكور ،اگر «اصل صالحيت» به معناي «اختيار قانوني يك مأمور رسمي براي انجام
پارهاي از امور» (جعفري لنگرودي )417 :1370 ،در نظر گرفته شود و قانون منبع اعطاي صالحيت
بهحساب بيايد ،هيچ مقامي نميتواند خارج از حوزهي وظايف و اختيارات قانونياش اقدام به وضع
مقرره يا اتخاذ تصميم كند و تا زمانيكه «اصل وجود صالحيت» براي مقام يا مرجعي ثابت نشود،
سخن گفتن از حدود قانون يا شرع بودن «مفاد» آن مقرره يا تصميم زائد است .در مقابل ،پس از
اينکه اثبات شد مقام يا مرجعي جهت وضع مقررهاي واجد صالحيت است (نظارت شکلي) ،در
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وهلهي بعد بررسي مفاد آن مقرره از نظر «خروج از حدود صالحيت» (مانند تجاوز يا سوءاستفاده
از اختيارات و  )...يا مغايرت مفاد آن مقرره با موازين شرعي ميتواند محل تأمل و بررسي قرار
گيرد (نظارت ماهوي) .بر اين اساس ميتوان گفت كه «اصل وجود صالحيت» اولين موضوعي
است كه در خصوص تصميمات مقامات و مراجع قدرت عمومي مطرح ميشود و پس از اثبات
وجود صالحيت براي آنها ،ميتوان انتظار داشت كه موضوعاتي مانند عدم تجاوز از حدود قانوني
و شرعي و عدم سوءاستفاده از آن صالحيت مورد نظارت قرار گيرد.
در خصوص تفکيك صورتگرفته توجه به اين نکته الزم است كه هرچند همهي
وضعيتهاي مذكور را بهنوعي ميتوان مشمول عنوان مغايرت با قانون قلمداد كرد ،اهميت اين
تفکيك سبب شده تا در مواردي همچون بند  1مادهي  12قانون تشکيالت ديوان عناويني مانند
«مغايرت با قانون»« ،عدم صالحيت مرجع مربوط»« ،تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات» و  ...در
عرض يکديگر شناسايي شوند و عناوين نظارت هيأت عمومي ديوان را شکل دهند .در اين ميان
بيترديد عنوان «عدم صالحيت مرجع مربوط» برخالف عناويني همچون «تجاوز يا سوءاستفاده
از اختيارات» ناظر بر نظارت شکلي بر اصل وجود صالحيت است و از اين نظر ميتوان ادعا
كرد كه تفکيك مطرحشده ،حتي مورد پذيرش نظام قانوني كشور نيز است .بنابراين ،بيشك
نظارت بر وجود يا نبود صالحيت وضع مقرره در حوزهاي خاص ،در حوزهي تطبيق مقررات
با قوانين جاي ميگيرد و اين صالحيت طبيعتاً متعلق به ديوان عدالت اداري است .ازاينرو از
طريق مقدم ساختن نظارت ديوان بر فقهاي شوراي نگهبان ميتوان فقهاي شورا را در اين زمينه
نيز مکلف به تبعيت از نظر ديوان ساخت.
در اين خصوص ،بررسي نظرهاي فقهاي شوراي نگهبان گوياي آن است كه حتي خود فقها نيز
بر اين نکته تأكيد دارند كه در برخي پروندهها ،اعالم خالف شرع بودن مقررات ،متوقف بر نبود
صالحيت جعل مقرره توسط مرجع مربوط است و بر اين اساس ،تصميمگيري در خصوص موارد
مذكور را بر عهدهي هيأت عمومي ديوان قرار دادهاند .بنابراين ،بهتر است پس از اعالم نظر هيأت
عمومي ديوان در خصوص صالحيت مرجع واضع مقرره ،فقهاي شورا در خصوص خالف شرع
بودن يا نبودن آن مقرره به اعالم نظر بپردازند.
نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «مصوبهي شمارهي  13/00مورخ  1313/6/4شوراياسالمي روستاي سراب قاميش در خصوص عدم صدور پروانهي ساختماني براي افراد
غيربومي» فقهاي شورا تصريح داشتهاند كه« :مصوبهي مذكور درصورتيكه شوراي
روستا حق وضع چنين مقرراتي را داشته باشد فينفسه خالف شرع تشخيص داده نشد.
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وليکن از جهت خالف قانون يا خارج از اختيارات شورا بودن تشخيص امر به عهدهي
36

ديوان عدالت اداري است».

 در پروندهي تقاضاي ابطال «بند «و» و تبصرهي  6مادهي  11آييننامهي آموزشي دورهيكارشناسيارشد ناپيوستهي دانشگاه پيامنور» فقهاي شورا بيان داشتهاند كه« :درصورتيكه
مسئولين مربوطه قانوناً حق جعل اين مقررات را دارا بوده و با مصلحتانديشي آن را
تصويب نمودهاند ،موضوعات مورد شکايت خالف شرع نميباشد و تشخيص حق
جعل اينگونه مقررات با ديوان محترم اداري است و الزم است دقت شود كه آيا
37

مقررات قبلي چنين حقي را به شاكي ميداده است يا خير؟».

البته در مواردي فقهاي شورا به اين موضوع توجه الزم را نداشتهاند و بهصراحت اقدام به
اظهارنظر قانوني در خصوص صالحيت مراجع و مقامات مربوطه كردهاند كه بهنظر ميرسد
اين نوع تصميمگيري خارج از حدود صالحيت فقهاي شوراست.
نمونه پرونده:
 در پروندهي تقاضاي ابطال «بند  13اليحه ي عوارض سال  1313شوراي اسالمي شهرخرمآباد» فقهاي شوراي نگهبان اظهار داشتهاند كه« :با توجه به قانون ماليات بر
ارزشافزوده مصوب  1307/2/27و با عنايت به مواد  5 ،1و 51قانون مذكور شوراها
حق جعل عوارض بر خدمات مذكور را ندارند بنابراين مصوبهي مزبور خالف قانون
بوده و ابطال آن در صالحيت آن ديوان محترم است».

30

همانطوركه از نظرهاي ذكرشده بهدست ميآيد ،بهمنظور فراهم شدن امکان اظهارنظر
صريح فقهاي شوراي نگهبان در خصوص شرعي بودن يا نبودن مقررات ارسالي به آن شورا و
از سوي ديگر ،جلوگيري از فراهم شدن فضا براي اظهارنظر فقهاي شورا در خصوص وجود يا
نبود صالحيت براي مرجع واضع مقرره ،الزم است بررسي موضوع در ديوان مقدم بر اظهارنظر
توسط فقهاي شورا صورت گيرد و فقهاي آن شورا با امعاننظر به رأي ديوان ،نظر بدهند.

 .3جمعبندی و ارائهی الگوی مطلوب
همانطوركه بيان شد ،سازوكار موجود بهمنظور نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات
دولتي در بستر نظارت ديوان عدالت اداري نواقص و خألهاي متعددي دارد كه ناشي از
بيتوجهي به دقايق و ظرافتهاي شيوهي ارتباط نظارت دو مرجع مربوط ،در مرحلهي
تصويب قانون تشکيالت ديوان بوده است .از جمله مهمترين اين اشکاالت ميتوان به عدم
بررسي دقيق موضوع شکايت در ديوان ،پيش از ارسال مقرره براي فقهاي شوراي نگهبان،
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اشاره كرد .اين اشکال سبب شده تا در مواردي ،پس از بررسي فقهاي شوراي نگهبان اين
موضوع كشف شود كه شکايت شاكي متوجه مقررهي مورد اشاره نبوده ،يا مقررهي موضوع
شکايت موضوعاً منتفي بوده ،يا اعالم ابطال آن مقرره خارج از حدود صالحيت ديوان عدالت
اداري بوده يا اساساً مقررهي مورد شکايت واجد هيچ حکم خاصي نبوده و امکان رسيدگي به
آن در ديوان وجود نداشته است.
از سوي ديگر ،بهرهمند نبودن نظارت فقهاي شوراي نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسي
سبب شده است تا فقهاي شورا بهمنظور اخذ مدارك و مستندات موردنياز جهت اظهارنظر خود به
ديوان وابسته باشند و از اين نظر سازوكار موجود به افزايش اطالهي دادرسي منجر شده است.
عالوهبر اين ،سازوكار موجود ميتواند از جهاتي به رعايت بخشي از اصول بنيادين دادرسي
همچون اصل تناظر لطمه وارد كند.
عالوهبر موارد مذكور ،وابستگي اظهارنظر شرعي فقهاي شوراي نگهبان به اعالم نظر قانوني
ديوان سبب شده تا تقدم نظارت ديوان نسبت به نظارت فقهاي شورا يك ضرورت محسوب
شود؛ تا از اين طريق فقها بتوانند با اتکاي به نظر ديوان در خصوص مفاد حکم مقررهي مزبور
اظهارنظر كنند و پيش از ورود به بررسي مفاد حکم ،از موضوع صالحيت مرجع واضع مقرره
اطمينان حاصل كنند.
بنا به مراتب مذكور ،تحقق كامل حاكميت قانون ،رعايت سلسلهمراتب هنجارها و در
نهايت تأمين هرچه بهتر عدالت در گرو اصالح سازوكار موجود بهمنظور نظارت فقهاي شوراي
نگهبان است .بر اين اساس ،الزم است تا در اصالحات آتي قانون تشکيالت ديوان ،با عطف
توجه به نکات ذكرشده در اين پژوهش ،بهصراحت بر تقدم رسيدگي ديوان نسبت به فقهاي
شورا تصريح شود و طرح شکايات شرعي تنها بهصورت شکايت ثانويه و منوط به رسيدگي
قانوني به موضوع مقررات دولتي در ديوان و ارائهي نظر قطعي توسط ديوان دانسته شود .با
بهرهگيري از اين سازوكار ميتوان انتظار داشت تا عالوهبر مزاياي ذكرشده ،اوالً) از ارسال
بالوجه مقررات جهت اظهارنظر فقهاي شوراي نگهبان جلوگيري شود؛ ثانياً) از اطالهي
دادرسي در ديوان كم شود؛ ثالثاً) از تحميل هزينههاي زائد يا مازاد به نهادهاي مرتبط با نظارت
شرعي بر مقررات دولتي كم شود.
راهکار ديگري كه ميتوان در اين زمينه پيشنهاد كرد و ميتواند به تقليل نواقص و خألهاي
مطرحشده در اين پژوهش منجر شود ،اين است كه در صورت طرح شکايت شرعي ،ابتدا
موضوع شکايت از نظر قانوني در هيأت تخصصي ديوان رسيدگي شود و استعالم شرعي ديوان
به ضميمهي نظر هيأت تخصصي مربوط براي فقهاي شوراي نگهبان ارسال شود.
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يادداشتها
 .1اصل « -4كليهي قوانين و مقررات مدني ،جزايي ،مالي ،اقتصادي ،اداري فرهنگي ،نظامي ،سياسي و
غير اينها بايد براساس موازين اسالمي باشد .اين اصل بر اطالق يا عموم همهي اصول قانون اساسي
و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدهي فقهاي شوراي نگهبان است».
 .2اصل « -171قضات دادگاهها مکلفاند از اجراي تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي كه مخالف
با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوهي مجريه است خودداري كنند؛ و هر
كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند».
 .3در اين خصوص ،برخي با عطف توجه به اصل  171قانون اساسي ،بهاشتباه ديوان عدالت اداري را
بهعنوان مرجع رسيدگي به شکايت از مقررات مغاير شرع معرفي كردهاند و حال آنکه از اصل
 171تنها امکان طرح شکايت از مقررات مغاير شرع در ديوان استخراج ميشود و مرجع رسيدگي
به آن را بايد فقهاي شوراي نگهبان معرفي كرد (براي مشاهدهي اين نظر ر.ك :اميري.)00 :1315 ،
« .4نسبت به ابطال آييننامه و تصويبنامهها و بخشنامهها اصل يکصدوهفتادم بهخوديخود اقتضاي
بيش از ابطال را ندارد ،لکن چون ابطال موارد خالف شرع مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان
است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي ميباشد ،فلذا ابطال از زمان تصويب آنها
خواهد بود».
 .5بررسي آمار نظرهاي مطروحه توسط فقهاي شوراي نگهبان (در پاسخ به استعالمات ديوان) در
دهههاي مختلف گوياي آن است كه تا زمان انجام اين تحقيقات (اواسط  ،)1317از مجموع  705نظر
اعالمي 317 ،نظر در دههي  11و  210نظر در دههي  01صادر شده و مجموع نظرهاي مطروحه
مربوط به دهههاي  71و  61كمتر از  211نظر بوده است (آمار ذكرشده برگرفته از سامانهي جامع
نظرات شوراي نگهبان به نشاني  http://nazarat.shora-rc.irاست).
.6

براي مطالعهي بيشتر در خصوص مفهوم «فراقانون اساسي» ر.ك :گرجي ازندرياني.204 :1300 ،

.7

مستند به اصول  11 ،4و جزء «الف» بند  6اصل .111

 .0بهمنظور رعايت اختصار ،از اين پس از اين قانون با عنوان «قانون تشکيالت ديوان» ياد ميشود.
 .1براساس مادهي  01درخواست بايد مشتمل بر اطالعاتي مانند «مشخصات و اقامتگاه درخواستكننده»،
«مشخصات مصوبهي مورد اعتراض»« ،حکم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن
شده»« ،داليل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج
از اختيارات مرجع تصويبكننده» و «امضا يا اثر انگشت درخواستكننده» باشد .همچنين به موجب
تبصرهي مادهي مزبور ،ساير مقررات مربوط به تنظيم ،ارسال و ثبت دادخواست« ،بهاستثناي ذينفع
بودن درخواستكننده و پرداخت هزينهي دادرسي» در درخواست ابطال مصوبه جاري است؛ بنابراين،
ذكر اطالعاتي همچون «مشخصات طرف شکايت» (مقرر در بند «ب» مادهي  )10نيز در درخواست
ابطال الزم است.
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 .11در اين زمينه مادهي  11آييننامهي داخلي شوراي نگهبان –مصوب  -1371مقرر داشته است كه
استعالمات فقهي ديوان بايد از طريق رئيس ديوان براي شوراي نگهبان ارسال شوند.

 .11در اين خصوص مادهي  31آييننامهي داخلي شوراي نگهبان –مصوب  -1371مقرر داشته است كه
مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان از طريق دبير يا قائممقام شورا به مراجع ذيربط اعالم ميشود.
 .12مادهي 33ـ «در مواردي كه درخواست ابطال مصوبهاي در هيأت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع
مورد رسيدگي قرار گرفته و هيأت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شکايت را رد كرده
باشد ،اين شکايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» مادهي  04قانون نخواهد بود».
 .13نامهي شمارهي  15/112/1774مورخ  1315/5/12قائممقام دبير شوراي نگهبان (در ادامهي مقاله،
بهمنظور ارجاع به نظرهاي شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري بهترتيب از سامانهي جامع نظرات
شوراي نگهبان به نشاني  http://nazarat.shora-rc.irو تارنماي ديوان عدالت اداري به
نشاني http://divan-edalat.irاستفاده شده است).

 .14دادنامهي شمارهي  676مورخ .1315/1/16
 .15مادهي  05ـ «در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان ،رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه
موضوعاً منتفي باشد ،مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان
در مورد مصوبه ،رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر ميكند .اين قرار قطعي است».
 .16نامهي شمارهي  11/31/42574مورخ  1311/3/22قائممقام دبير شوراي نگهبان.
 .17دادنامهي شمارهي  110مورخ  1311/3/10هيأت عمومي ديوان.
 .10نامهي شمارهي  15/112/2514مورخ  1315/7/10قائممقام دبير شوراي نگهبان.
 .11دادنامهي شمارهي  610-611مورخ  1316/6/20هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
 .21مادهي ( )12قانون تشکيالت ديوان:
مادهي 12ـ «حدود صالحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان به شرح زير است:
1ـ رسيدگي به شکايات ،تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آييننامهها و ساير نظامات
و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور
بهعلت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از
اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع
حقوق اشخاص ميشود».
 .21نامهي شمارهي  15/111/2112مورخ  15/0/24دبير شوراي نگهبان.
 .22نامهي شمارهي  12/31/51026مورخ  1312/7/3قائممقام دبير شوراي نگهبان.
 .23نامهي شمارهي  15/112/1641مورخ  1315/4/31قائممقام دبير شوراي نگهبان.
 .24برابري اصحاب دعوا ،لزوم بيطرفي دادرس و ضرورت رعايت حقوق دفاع بهعنوان مباني حقوقي
اصل تناظر محسوب ميشوند (براي مشاهدهي اين نظر ر.ك :حيدري 120 :1301 ،و .)121
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 .25مادهي  53ـ «در صورت احراز هر يك از جهات زير ،شعبهي ديوان حتي قبل از ارسال
دادخواست و ضمايم به طرف شکايت ،قرار رد شکايت صادر ميكند:
الفـ...
پـ شکايت متوجه طرف شکايت نباشد».
 .26نامهي شمارهي  17/111/5130مورخ  1317/4/23دبير شوراي نگهبان.
« .27منظور از «خالف موازين شرع» آن است كه نه با احکام اوليهي شرع سازگار باشد و نه با احکام
عناوين ثانويه و در اين رابطه صدر اصل  112به مجمع تشخيص مصلحت تنها اجازهي تعيين
تکليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است».
 .20برخي با پذيرش اين فرض كه قوانين مصوب مجلس و مورد تأييد فقهاي شوراي نگهبان معياري
شرعي براي بررسي مقررات دولت هستند ،امکان استناد مستقيم فقها به قوانين را ممکن دانستهاند
(براي مشاهدهي اين نظر ر.ك :مزارعي.)211 :1312 ،
 .21نامهي شمارهي  01/2/1756مورخ  1301/4/21دبير شوراي نگهبان.
 .31اين نظر فقهاي شوراي نگهبان مؤيد آن است كه آنها نيز به لزوم توجه به مصوبات مجلس
شوراي اسالمي كه از منظر حکم ثانويه بودن به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدهاند و
به نظام حقوقي راه يافتهاند ،ملتزماند.
نامهي شمارهي  16/112/2550مورخ  1316/6/25قائممقام دبير شوراي نگهبان.
 .31نامهي شمارهي  15/111/5476مورخ  1315/12/2دبير شوراي نگهبان.
 .32هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مواردي همچون دادنامهي شمارهي  1151مورخ
 1316/11/11براساس اين رويه عمل كرده است؛ هرچند نميتوان در همهي موارد چنين رويهاي
را مشاهده كرد.
 .33نامهي شمارهي  16/111/1221مورخ  1316/3/1دبير شوراي نگهبان.
 .34نامهي ه/170/ل مورخ .1375/1/0
 .35نامهي شمارهي  76/21/1121مورخ  1376/4/24دبير شوراي نگهبان.
 .36نامهي شمارهي  16/111/1221مورخ  1316/3/2دبير شوراي نگهبان.
 .37نامهي شمارهي  16/112/4310مورخ  1316/11/25قائممقام شوراي نگهبان.
 .30نامهي شمارهي  15/112/1051مورخ  1315/5/11قائممقام دبير شوراي نگهبان.
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منابع
الف) مقاالت و کتابها
 .1آيينهنگيني ،حسين ( ،)1315كليدواژهی «مقررات» در قانون اساسی (از مفاهيم تا
مصاديق) ،تهران :خرسندي ،چ اول.
 .2ارسطا ،محمدجواد ( ،)1314نگاهی به مبانی تحليلی نظام جمهوری اسالمی ايران ،قم:
مؤسسهي بوستان كتاب ،چ چهارم.
 .3اميري ،حسينعلي ( ،)1315آسيبشناسی نظام قانونگذاری در جمهوری اسالمی ايران
با مطالعهی تطبيقی در حقوق فرانسه ،تهران :ميزان ،چ اول.
 .4پروين ،خيراله؛ حميد افکارسرند و ميثم درويش متولي (« ،)1311حکومت اصل چهارم
قانون اساسي بر عموم و اطالق ساير اصول ،قوانين و مقررات» ،حكومت اسالمی ،سال
هفدهم ،ش  ،4پياپي  ،66صص .134-111
 .5جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ( ،)1370ترمينولوژی حقوق ،چ دهم ،تهران :انتشارات
گنج دانش.
 .6حيدري ،سيروس (« ،)1301اصل تناظر در حقوق فرانسه و كامنال» ،مجلهی مطالعات
حقوقی دانشگاه شيراز ،دورهي  ،2ش  ،1صص .150 -123
 .7طباطبايي مؤتمني ،منوچهر ( ،)1304حقوق اساسی ،تهران :ميزان ،چ سوم.
 .0علياكبريان ،حسنعلي ( ،)1313حيطهی امكان تبديل حكم شرعی به قانون و ضوابط
آن ،تأمالت فقهی در حوزهی قانونگذاری (مجموعه نشستهای علمی مركز تحقيقات
اسالمی مجلس شورای اسالمی) ،تهران :كتابخانه ،موزه و مركز اسناد مجلس شوراي
اسالمي ،چ اول.
 .1عميدزنجاني ،عباسعلي ( ،)1307مبانی حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران:
مجد ،چ اول.
 .11كعبي ،عباس ( ،)1314تحليل مبانی نظام جمهوری اسالمی ايران مبتنی بر اصول قانون
اساسی ،تهران :انتشارات پژوهشکدهي شوراي نگهبان ،چ اول ،ج .1
 .11گرجي ازندرياني ،علياكبر ( ،)1300در تكاپوی حقوق اساسی ،تهران :جنگل ،چ دوم.
 .12مزارعي ،غالمحسين ( ،)1312جهات ابطال مصوبات دولت در ديوان عدالت اداری و
شورای نگهبان ،تهران :خرسندي ،چ اول.
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 .13واعظي ،سيد مجتبي (« ،)1300نقش ديوان عدالت اداري در دادرسي شرعي مقررات
اداري» ،مطالعات حقوقی ،ش  ،1صص .152 -125
 .14يزدي ،محمد ( ،)1375قانون اساسی برای همه ،تهران :اميركبير ،چ اول.

ب) قوانين و مقررات
 .15قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
 .16قانون ديوان عدالت اداري ،مصوب .1361
 .17قانون ديوان عدالت اداري ،مصوب .1305
 .10قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ،مصوب .1312
 .11آييننامهي داخلي شوراي نگهبان ،مصوب .1371
 .21آييننامهي ادارهي جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري،
مصوب .1312
ج) تارنماهاي اينترنتی
 .21تارنماي ديوان عدالت اداري به نشانيhttp://divan-edalat.ir :
 .22سامانهي جامع نظرات شوراي نگهبان به نشانيhttp://nazarat.shora-rc.ir :

