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چکیده
نظارت از طريق ديوان عدالت اداری و رئيس مجلس شورای اسالمي روشهای رايج کنترل
مقررات دولتي در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران هستند و مقررات دولتي را تحت نظارت
يك مرجع قضايي و يك مقام سياسي قرار دادهاند.
تقويت روزافزون نظارت رئيس مجلس و قرار دادن آن در عرض ديوان ،و به تبع آن محدود شدن
نظارت قضايي ديوان نسبت به مصوباتي که بهواسطهی اعالم مغايرت رئيس مجلس ملغياالثر
شدهاند ،با توجه به اصول کلي حقوقي ،قانون اساسي و قوانين جاری کشور مشکالتي را ايجاد
کرده که بررسي آن هدف نوشتار حاضر است.
براساس نتايج اين پژوهش ،تالش بهمنظور پررنگ کردن نقش نظارتي رئيس مجلس بهحدی که به
محدود شدن نظارت عام ديوان عدالت اداری منجر شود ،اصل تفکيك قوا و صالحيت قوهی قضاييه
در صيانت از اصل حاکميت قانون را نقض کرده است .اين رويکرد همچنين سبب محدود شدن حق
دادخواهي شهروندان به مراجع قضايي بهويژه ديوان عدالت اداری (موضوع اصل  43قانون اساسي)
شده است .از سوی ديگر ،با توجه به ويژگيها و مزايای هر يك از اين دو شيوهی نظارتي ،بيان شده
است با پيشبيني ديوان بهعنوان مرجع صالح برای رسيدگي به شکايات افراد از مصوبات
ملغياالثرشده توسط رئيس مجلس ،عالوهبر فراهم کردن امکان تجديد نظر در نظرهای رئيس مجلس
توسط يك مرجع قضايي ،امکان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نيز فراهم شود.

کلیدواژهها :ابطال ،ديوان عدالت اداری ،رئيس مجلس شورای اسالمي ،مقررات دولتي ،ملغياالثر.
* E-mail: amfallahzadeh2002@gmail.com

** نويسندة مسئول
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111

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 1

112

مقدمه
نظارت بر مقررات دولتي بهعنوان طريقي برای صيانت از هنجارهای برتر در سلسله مراتب
قوانين و نيز حقوق و آزادیهای شهروندان ،مفهومي است که در همهی نظامهای حقوقي که
حاکميت قانون را پذيرفتهاند ،اعمال ميشود .البته اين نظارت در کشورهای مختلف از الگوی
واحدی پيروی نميکند .يکي از مهمترين و مرسومترين اين شيوهها که از جمله عناصر حياتي
تحقق حاکميت قانون محسوب ميشود ،نظارت قضايي بر اعمال اداره است که در پي تنظيم
هرچه بيشتر اقتدارات حکومت برای حمايت از حقوق و آزادیهای شهروندان است .در
حقيقت نظارت قضايي به معنای داشتن صالحيت بررسي قانوني بودن اعمال اداری توسط
مرجع قضايي و حسب مورد اعطای جبرانهای مناسب است (2003: 44

.)wade Forsyth,

اگرچه نميتوان اهميت نظارت و کنترلهای سياسي و اداری را منکر شد ،يکي از جنبههای
مهم نظارت قضايي در اين است که هم حدود اختيارات مقامات اداری را مشخص ميکند و
هم قلمرو حقوق و تکاليف افراد را

(.)Bradly Ewing, 1991: 861

در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران عالوهبر نظارت عام ديوان عدالت

اداری()1

بر

مقررات دولتي و همچنين نظارت قضات دادگاهها (موضوع اصل  180قانون اساسي) ،رئيس
مجلس شورای اسالمي به موجب اصول  18و  141قانون اساسي صالحيت نظارت بر مقررات
دولتي را دارد تا درصورتيکه اين مقررات را بر خالف قوانين دانست ،با ذکر دليل ،آنها را
برای تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.
بهمنظور اجرايي شدن نظارت رئيس مجلس ،در سال  1461مجلس قانون «نحوهی اجرای
اصل  18و  141قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران در رابطه با مسئوليتهای رئيس مجلس
شورای اسالمي»( )2را تصويب کرد .در اين قانون دولت مکلف شد تا در مواردی که رئيس
مجلس مصوبهای را مخالف با قانون تشخيص داد ،يك هفته پس از اعالم نظر ايشان ،به
اصالح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر کند.
«قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوهی اجرای اصل  18و  141ق.ا» که در سال 1481
تصويب شد نيز با الحاق پنج تبصره به قانون مورد اشاره بر الزامات حاکم بر اين نظارت افزود.
شايد بتوان تبصرهی  3الحاقي را مهمترين حکم اين قانون بهشمار آورد؛ چراکه از اين پس عدم
اصالح مصوبات ارجاعشده توسط رئيس مجلس سبب ملغياالثر شدن آنها ميشود و از اين
طريق عالوهبر ابطال توسط ديوان ،الغای اثر خودبهخود مصوبات ارجاعي به دولت نيز بهعنوان
ضمانت اجرای قانوني ديگری نسبت به مقررات مغاير با قانون پيشبيني شد؛ موضوعي که
نظريهی تفسيری شورای نگهبان در سال  ،1491که در پي بروز اختالف بين قوای مجريه و مقننه،
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با ارجاع از سوی مقام معظم رهبری صادر شد بر آن تأکيد دارد )4(.اما تقويت روزبهروز اين
نظارت ،به موازات نظارت ديوان عدالت اداری که نمونهای از مهمترين ابزارهای تضمين
حاکميت قانون و تحديد قدرت حکومت و حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان بهحساب
ميآيد و بخشي از سازوکار مهار و تعادل قدرت توسط دادگاههاست (گرجي ازندرياني و شفيعي
سردشت ،)22 :1492 ،اختالالت و مشکالتي را در نظام حقوقي کشور ايجاد کرده است .اين
موضوع سبب شد تا در سال  ،1410قانون استفساريهی مادهی  28قانون ديوان عدالت اداری()3
در موارد تعارض نظر ديوان عدالت اداری و رياست مجلس ،نظر ديوان را الزماالجرا اعالم کرده
و از اين طريق تزاحم ايجادشده را برطرف کند .موضوعي که تبصرهی  1الحاقي به قانون نحوهی
اجرای اصول  18و  41قانون اساسي -مصوب  -1411/1/40بهعنوان يکي از بحثبرانگيزترين
مصوبات در حوزهی نظارت بر مقررات دولتي ،بر خالف استفساريهی مزبور حکم و پيشبيني
کرد که هر گاه رئيس مجلس مصوبات ،آييننامهها و تصويبنامههای مقامات مذکور در اصول
 18و  141قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد ،نظر وی برای دولت معتبر
و الزماالتباع بوده و اينگونه موارد قابل رسيدگي در ديوان نيستند.
بنابراين با تصويب تبصرهی  1الحاقي گام مهمي در تثبيت هرچه بيشتر نظارت رئيس
مجلس نسبت به مقررات دولتي برداشته شد و نظر رئيس مجلس همسنگ با نظر ديوان عدالت
اداری در نظارت بر مقررات دولتي قلمداد شد ،بهگونهایکه از اين پس بايد نظارت عام ديوان
را محدودشده بهحساب آورد.
با توجه به تقويت گامبهگام نقش رئيس مجلس در نظارت بر مقررات دولتي و در مقابل
کمرنگ شدن نقش انحصاری ديوان عدالت اداری بهعنوان مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات
مردم و ابطال مقررات دولتي خالف قانون ،اين پژوهش بر آن است تا ضمن بررسي ماهيت
نظارت رئيس مجلس بر مقررات دولتي و اثر آن (ملغياالثر شدن موارد خالف قانون) در نظام
حقوقي کشور ،ابتدائاً نحوهی ارتباط اين دو سازوکار را تبيين کند و از اين طريق ضمن بيان
ويژگيها و اقتضائات حاکم بر هر يك از اين نظارتها ،به سنجش سازوکار برتر نظارتي در
اين حوزه بپردازد تا از اين طريق درستي يا نادرستي رويهی در پيش گرفتهشده توسط مراجع
مرتبط با قانونگذاری در کشور (مجلس و شورای نگهبان) روشن شود.
بنابراين ،اين نوشتار در قالب پژوهشي توصيفي -تحليلي در پي پاسخگويي به پرسشهای ذيل است:
 .1محدود شدن نظارت عام ديوان عدالت اداری بر مقررات دولتي چه آثار و نتايجي در پي دارد؟
 .2هر يك از اين دو سازوکار نظارتي چه مزايا و معايبي نسبت به يکديگر دارند؟
 .4کدام سازوکار نظارتي بهتر ميتواند از اصل حاکميت قانون و حقوق شهروندان صيانت کند؟
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 .1نظارت بر مقررات دولتی در قانون اساسی
کنترل قدرت در نگاه کالسيك هدف اصلي حقوق عمومي محسوب ميشود (هداوند:1416 ،
 .)289در حوزهی حقوق اداری نيز کنترل حقوقي اعمال اداری از چنان جايگاهي برخوردار است
که آن را محور حقوق اداری دانسته و هدف آن را تضمين احترام به حقوق و آزادیهای بنيادين
شهروندان معرفي کردهاند (شيرزاد .)43 :1492 ،در نظريات حقوقي تحقق اين مفهوم از طرق
مختلفي پيشبيني شده است که نظارت قضايي بر تصميمات و اقدامات سازمانهای حکومتي
بهمنظور رعايت اصل حاکميت قانون يکي از سازوکارهای الزم آن بهشمار ميآيد.
بهطور کلي نظارت بر اعمال قوهی مجريه در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران از طرق
مختلف و متنوعي صورت ميگيرد )8(.هرچند در خصوص نظارت بر مقررات دولتي ،قانونگذار
اساسي و عادی تنها نظارت رئيس مجلس و ديوان را واجد صالحيت از اعتبار انداختن اين
مقررات دانستهاند که موضوع بررسي اين نوشتار است.
در خصوص نظارت رئيس مجلس بر مقررات دولتي با توجه به جايگاه خاص ايشان که يك
مقام سياسي بهحساب

ميآيد)6(،

برخي اين نظارت را نظارتي سياسي دانستهاند (سوادکوهيفر،

 .)6 :1410برخي نيز صالحيت رئيس مجلس را برگرفته از صالحيت نظارتي مجلس شورای
اسالمي بر قوهی مجريه دانستهاند که از طريق رئيس مجلس اعمال ميشود (محسني و غمامي،
88 :1492؛ امامي و استوارسنگری .)138 :1491 ،نظر ديگر در اين زمينه نيز حاکي از نوعي
نظارت حقوقي است (عميد زنجاني و موسيزاده .)129 :1419 ،تعبير ديگر از اين نظارت ،آن را
نظارتي تقنيني يا قانوني قلمداد کرده است (راسخ69 :1411 ،؛ فالحزاده )143 :1418 ،که البته
«در هيچيك از قالبهای نظارتي در حقوق عمومي نميگنجد» (ويژه.)241 :1494 ،
در مقام بيان اثر اين نظارت نيز هرچند امروزه عدم تبعيت از نظر رئيس مجلس را سبب
ملغياالثر شدن مصوبات دولت ميدانند ،برخي اين نظارت را نظارت اطالعي دانسته و از اين نظر
آن را فاقد ضمانت اجرای عملي ميدانند (حبيبنژاد ،)121 :1419 ،در مقابل اين نظر ،موافقان
نظارت استصوابي رئيس مجلس معتقدند که با قيد عبارات ذيل اصول  18و  141قانون اساسي،
مقصود قانونگذار اساسي اين بوده است که رئيس مجلس مرجع تشخيص مغايرت مقررهی دولتي
با قانون باشد و ازاينرو ،در صورت تأمين نشدن نظر رئيس مجلس توسط دولت ،ضمانت اجرای
قانوني نسبت به آن مقررات اعمال خواهد شد (کدخدايي و درويشوند.)99 :1491 ،
از سوی ديگر ،نظارت بر مقررات دولتي توسط ديوان اعمال ميشود که با توجه به تصريح
اصل  180قانون اساسي در صالحيت اين مرجع در ابطال مقررات دولتي ترديدی وجود
ندارد)8(.

از اين صراحت برخي اينگونه برداشت کردهاند که تنها نظارت ديوان ميتواند
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بهعنوان وسيلهای در راستای بياعتبار ساختن آييننامههای مغاير با قوانين در حوزهی دعاوی و
امور قضايي استفاده شود (تيال ،)39 :1418 ،بنابراين نظارت رئيس مجلس فاقد ضمانت اجرای
مناسب است و ايشان تنها ميتواند ابطال مصوبهی مغاير با قانون را از ديوان بخواهد.
در خصوص نظارت بر مقررات دولتي شايان ذکر است که اصل  126قانون اساسي 1481
(پيش از بازنگری)( )1بهجای رئيس مجلس ،تطبيق مصوبات دولت با قوانين عادی را در
صالحيت رئيسجمهور قرار داده بود و مقرر ميداشت تا زمانيکه رئيسجمهور در خصوص
مصوبهای اظهار نظر نکند ،آن مصوبه اجراشدني نيست .اما در جريان بازنگری در قانون
اساسي ،با توجه به حذف پست نخستوزيری و همچنين مشکالت اجرايي که از پيشيني بودن
نظارت رئيسجمهور ناشي ميشد ،اين صالحيت به رئيس مجلس واگذار شد و نوع نظارت
نيز به پسيني تغيير يافت.
سابقهی نظارت رئيسجمهور بر مقررات دولتي و اعطای اين صالحيت به رئيس مجلس
بهجای اين مقام در مرحلهی بازنگری قانون اساسي ،ممکن است سبب ايجاد اين تلقي شود که
علياالصول نظارت رئيس مجلس بايد دارای آثار الزامآوری مانند نظارت رئيسجمهور باشد و
از اين طريق خأل نظارتي اين مقام پوشش داده شود؛( )9نکتهای که يکي از مباني قانونگذاری
مجلس( )10و نظريهی تفسيری شورای نگهبان( )11در اين حوزه نيز بوده است.
در ادامه بهمنظور تبيين دقيق ارتباط اين دو نظارت و نيز آشنايي با آثار و اقتضائات آنها،
تفاوت اثر نظارت اين دو مرجع بررسي ميشود تا از اين طريق زمينهی ارائهی الگوی برتر
نظارت بر مقررات دولتي فراهم شود.

 .2تفاوت اثر نظارت رئیس مجلس و ديوان عدالت اداری
بر خالف عمل «ابطال» بهعنوان اثر نظارت ديوان که مفهومي روشن و دارای ضوابط دقيق
است ،اصطالح «ملغياالثر» بهمنزلهی اثر نظارت رئيس مجلس مفهومي مبهم است که ضوابط و
کاربرد آن ابهامات اساسي دارد.
اصطالح «ملغياالثر» ترکيبي از دو واژهی «ملغي» و «اثر» است« .ملغي» اسم مفعول از باب
افعال و از ريشهی «لغو» است و به معنای باطلشده ،لغوشده و از شمار بيرونشده است (انوری،
8440 :1413؛ دهخدا .)2108 :1418 ،در علوم فقه و حقوق نيز «ملغي» عبارت است از تصرفي
که از اثر انداخته شده و معادل با فسخ دانسته شده است (انصاری و طاهری ،1411 ،ج .)1962 :4
واژهی «اثر» نيز در لغت به معنای نشان ،نشانه و عالمت باقيمانده از هر چيز است (معين،
 .)131-130 :1411همچنين آن را حاصل و نتيجه ،معلول و مسبَب ،پيرو و تابع معنا کردهاند
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(دهخدا .)19 :1418 ،در علم فقه «اثر» را به «پيآيندهای يك تصرف اعم از حقوقي يا
غيرحقوقي» تعبير کردهاند (انصاری و طاهری ،1411 ،ج  .)61 :1در بيان انواع اثر نيز آن را به
اثر معطوف به حال و آينده و اثر قهقرايي که همان اثر معطوف به گذشته است و آن را عطف
به ماسبق شدن مينامند ،تقسيم کردهاند (انصاری و طاهری ،1411 ،ج .)61 :1
با توجه به مفهوم اين دو واژه بهنظر ميرسد که عبارت «از اثر انداختهشده» يا
«بياعتبارشده» را ميتوان معادل مناسبي برای اصطالح «ملغياالثر» دانست و در بيان مفهوم آن
ميتوان گفت که الغای اثر از مصوبهای به معنای بياثر کردن و بياعتبار کردن مصوبه در نظام
حقوقي کشور است.
شايان ذکر است ،آنچه سبب دشوار شدن فهم منظور قانونگذار و شورای نگهبان از عبارت
«ملغياالثر» شده ،اين است که در کتابهای حقوقي )12(،در بيان اسباب پاياندهنده به قواعد
حقوقي سخني از اين اصطالح گفته نشده و بهعبارتي مفهوم اين عبارت در کنار «ابطال»،
«نسخ»« ،تعليق»« ،حذف»« ،اتمام مدت اجرا»« ،تخصيص» و «حکومت و ورود» بهعنوان يکي از
مواردی که سبب پايان دادن به اثرگذاری قانون و قواعد حقوقي ميشود ،ذکر نشده است .اما با
جستوجو در قوانين کشور مشخص ميشود که استفاده از اصطالح «ملغياالثر» در قوانين
کشور سابقهای طوالني داشته است؛ هرچند بررسي قوانين متعدد ،آشفتگي و اختالف برداشت
از معنای اين عبارت را در نظام قانونگذاری کشور روشن ميکند .در بيشتر قوانين اين اصطالح
در مقام بيان اثر عمل «نسخ قوانين» بهکار رفته است؛( )14حتي در مواردی در کنار «نسخ» بهکار
رفته و معادل با آن دانسته شده

است)13(.

در بيان معنای نسخ آمده است که نسخ يك قانون به معنای «ازالهی استمرار قانون سابق به-
وسيلهی قانون الحق کالً يا بعضاً» است (جعفری لنگرودی ،1416 ،ج  .)4643 :8در خصوص
اثر نسخ قانون نيز شايان ذکر است که اساساً نسخ نسبت به آينده است و آثار گذشتهی آن
حفظ ميشود (بيگزاده.)181 :1412 ،
با توجه به آنچه در بيان معنای اصطالح «ملغياالثر» و مفهوم واژهی «نسخ» در علم حقوق
گفته شد ،روشن است که معادل با نسخ قرار دادن اين اصطالح برداشت صحيحي از اين
اصطالح نيست ،و بنابر آنچه گفته شد ،نسخ يك قانون ،ملغياالثر شدن قانون سابق بهوسيلهی
قانون الحق است و قيد ملغياالثر تنها ميتواند بهعنوان اثر عمل نسخ بهحساب آيد و نه خود
آن .توضيح آنکه سبب «ملغياالثر» شدن يك مصوبه منحصر در نسخ آن نيست و اسباب
متعددی ميتواند سبب ملغياالثر شدن يك مصوبه در معنايي که گفته شد ،شود.
در برخي قوانين از اصطالح «ملغياالثر» در مقام رساندن منظور «تعليق در اجرای قانون»

117

سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ايران

استفاده شده است )18(.در اين موارد منظور خاصي مدنظر قانونگذار است که در آن ضمن اينکه
اعتبار مصوبه محفوظ ميماند ،تنها اثرگذاری آن برای مدت زمان خاصي متوقف ميشود .در
تعريف اين اصطالح گفته شده است که اجرای قاعدهی حقوقي و قانون ،بهطور موقت و برای
زماني محدود و مشخص ،متوقف ميشود (دانشپژوه.)81 :1491 ،
ويژگي اين موارد اين است که در صورت سپری شدن مدت زمان خاص يا رفع مانع بدون
اينکه به تصويب مقام تصويبکنندهی آن قانون يا مقرره نياز باشد ،مصوبهی تعليقشده نسبت
به همهی اشخاص و مراجع مرتبط با آن واجد اثر شده و مجدداً الزماالجرا

ميشود)16(.

نوع ديگری از کاربرد عبارت «ملغياالثر» در برخي قوانين ديده ميشود که شايد بتوان آن
را مشابه ملغياالثر شدن مقررات دولت بهواسطهی حکم قانونگذار دانست .بهعبارتي در اين
مورد «ملغياالثر شدن» در معنای حقيقي آن و به معنای «از اثر انداختهشده» بوده و منظور
قانونگذار از بهکار بردن اين عبارت در اين موضع اين است که آن مصوبه يا مقرره از زماني
خاص يا با تحقق شرايطي خاص در نظام حقوقي کشور بالاثر خواهد بود .برای نمونه در
مادهی  133قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومي و انقالب (در امور

کيفری)()18

مقرر شده

است در هر مورد که پروندهی متهم مختومه شود ،قرارهای تأمين صادره ملغياالثر خواهد شد
که در اين مورد بدون اينکه به حکم قاضي يا مرجع خاصي نياز باشد ،خود قانونگذار آن
قرارها را بهدليلي فاقد هر گونه اثر در نظام حقوقي کشور بر ميشمارد.
از آنچه در اين قسمت گفته شد ،ميتوان نتيجه گرفت که ملغياالثر شدن مصوبات دولتي
پس از سپری شدن مهلت قانوني ،تدبير قانونگذار عادی برای از اثر انداختن مقررات دولت
بوده است تا دولت اصالحات مورد نظر رئيس مجلس را در خصوص آنها اعمال کند و چنين
سازوکاری را نبايد با ديگر اسباب پاياندهنده به اعتبار قانون همچون «نسخ»« ،تعليق»« ،ابطال»
و  ...يکسان دانست و اين اصطالح بهتنهايي نوع خاصي از طرق از اعتبار انداختن قوانين و
مقررات است که اقتضائات خاص خود را

دارد)11(.

با اين مقدمه ،در مقام مقايسهی بين اثر نظارت رئيس مجلس و ديوان بايد گفت که هرچند
نظارت هر دو اين مراجع به از اعتبار و اثر انداختن يك مصوبه منجر ميشود ،بر خالف
ملغياالثر شدن که بهصورت خودبهخود و به موجب حکم قانونگذار صورت ميگيرد ،با توجه
به مفهوم اصطالح «ابطال» که آن را «از اثر انداختن يك عمل حقوقي و بيفايده ساختن آن»
(انصاری و طاهری ،1411 ،ج  )48 :1تعريف کردهاند ،در مقام ابطال مصوبات ،معموالً يك
مقام صالح که اغلب مرجعي قضايي است ،حکم به بالاثر شدن آن مصوبه ميدهد؛ درحاليکه
«جايگاه رئيس مجلس براساس نص صريح قانون اساسي نظر دادن دربارهی مصوبات دولت
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است ،نه صدور حکم ،يا حتي فراتر از آن ابطال» (الهام .)1491 ،از سوی ديگر ،همانطورکه در
بيان مفهوم «ابطال» گفته شده است ،ابطال صبغهی اخباری دارد و از بطالن قانون از زمان
تصويب آن حکايت ميکند (دانشپژوه .)218 :1419 ،اين عامل سبب شده است که يکي از
ويژگيهای عمل ابطال را سرايت نتيجهی آن به گذشته قلمداد کنند (کاتوزيان.)168 :1488 ،
حال آنکه در خصوص ملغياالثر شدن مصوبات چنين ويژگيای را نميتوان شناسايي کرد و
اثر حکم قانونگذار از زمان تحقق اسباب لغو اثر جاری ميشود و علياالصول با توجه به لزوم
احترام به حقوق مکتسبه امکان عطف به ماسبق شدن آن وجود ندارد .بنابراين در مقام
نتيجهگيری بايد گفت که هرچند اثر نظارت رئيس مجلس و ديوان از نظر از اثر و اعتبار
انداختن مصوبه مشابه است ،اقتضائات حاکم بر هر يك از «ابطال» و «لغو اثر» تفاوتهايي را
در نتيجهی حاصل از اين نظارتها ايجاد ميکند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

 .3ويژگیها و اقتضائات حاکم بر هر يک از اين دو نظارت
بهطور کلي نظارت هر يك از ديوان و رئيس مجلس بر مقررات دولتي ويژگيها و
اقتضائات خاصي دارد که نشأتگرفته از اصول و موازين حاکم بر نظام سياسي کشور و
همچنين قوانين حاکم بر آنهاست .اين تفاوتها سبب شده است که در مقام عمل ،هر يك از
اين دو مرجع قانوني واجد مزايايي نسبت به يکديگر باشند که بررسي آنها بهمنظور رسيدن به
سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتي الزم است.

 .1-3مزایای نظارت قضایي دیوان عدالت اداری
«برابر قوانين اساسي کشورهای مختلف ،قوه قضائيه مأمور رسيدگي به شکايات و دعاوی
اشخاص ،پاسداری از حقوق و آزادیهای آنها و احقاق حق در حدود مقرر در قوانين است»
(عباسي .)43 :1490 ،به موجب اصل  186قانون اساسي کشورمان نيز اين قوه پشتيبان حقوق
فردی و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت بهشمار آمده است .بندهای ذيل اين اصل
رسيدگي و صدور حکم در مورد کليهی تظلمات ،تعديات ،شکايات و ( ...بند  ،)1احيای
حقوق عامه و گسترش عدل (بند )2و از همه مهمتر نظارت بر حسن اجرای قوانين (بند )4را
در صالحيت اين قوه قرار داده است .ازاينرو اصل  180قانون اساسي قضات دادگاهها را
مکلف کرده است تا از اجرای تصويبنامهها و آييننامههای دولتي که مخالف با قوانين و
مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوهی مجريهاند خودداری کنند ،و بهطور مشخص
ابطال اين موارد را در ديوان عدالت اداری بهعنوان مرجع عام تظلمات مردم از مأموران يا
واحدها يا آييننامههای دولتي و احقاق حقوق آنها ممکن ساخته است.
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چنين صالحيتهايي برای قوهی قضاييه را بايد از اصول تبعي برگرفته از اصل حاکميت
قانون بهشمار آورد؛ چراکه اگر به استناد حاکميت قانون مقرر شود که مقررات دولتي نبايد از مفاد
قوانين جاری کشور تعرض کنند (زارعي ،)83 :1410 ،الزمهی آن اين است که در آن جامعه
قوهی قضاييهای مستقل بهصورت عادالنه بر تحقق صحيح اين فرايند نظارت کند و عمل اداری
مشمول نظارت يك مرجع عالي قضايي قرار گيرد (زارعي81-88 :1410 ،؛ محمودی،
[1490الف] .)38 :مبنای اين انديشه را بايد در اين نکته مالحظه کرد که با تحقق نظام تفکيك قوا
در جوامع ،دادگاهها ضامن اصلي حاکميت قانون در آن جوامع بهحساب ميآيند (زارعي:1413 ،
 )169و تنها درصورتيکه نظارت توسط يك مرجع قضايي اعمال شود ،ميتوان آن را «بهمثابهی
ضمانت اجرايي با صالبت برای تضمين حاکميت قانون و قانونمندی اعمال اداری تلقي کرد»
(شيرزاد .)42 :1492 ،در اين زمينه گفته شده است که با پذيرش حاکميت قانون ،نظارت قضايي
سازوکار اصلي تحديد محدوديت حکومت بهشمار ميآيد که تحقق آن از جانب دادرسان شاغل
در قوهی قضاييه است (محمودی[1490 ،ب]46 :؛ زارعي .)161 :1413 ،تعبير ديگر در اين زمينه
اين است که «اهميت نظارت قضايي در نظامهای مردمساالر ،ثمرهی اين انديشه است که
دادگاهها را نگاهبان اصلي حاکميت قانون ميداند» (محمودی[1490 ،ب].)46 :
يکي ديگر از وجوه برتری نظارت قضايي بر ساير نظارتها توجه به اين نکته است که
نظارت قضايي بهعنوان يك نظام کنترلي محدود که در آن صالحيت قاضي ،هدف و
استانداردهای آن بهدقت تعريف و مشخص شده است (هداوند )213 :1416 ،و از اين طريق
بدون تأثيرپذيری از شرايط و اقتضائات پيراموني ميتواند به صيانت از منافع شهروندان بپردازد و
حال آنکه نظارت رئيس مجلس متأثر از روابط سياسي قوای مقننه و مجريه ميتواند موجب
وقفه در سرعت اجرای امور شود (هاشمي424 :1418 ،؛ فالحزاده .)143 :1418 ،اين امر کامالً بر
خالف منافع شهروندان است؛ بهويژه اينکه نظارت رئيس مجلس نوعي ضمانت اجرا ضمن ابالغ
برای اجراست و از اين نظر هيچگونه محدوديت زماني برای آن وجود

ندارد)19(.

يکي از

مزيتهای ديگر نظارت ديوان ،رسيدگي و صدور حکم توسط هيأتي متشکل از قضات عاليرتبه
است که لزوماً بايد واجد صفات قاضي در قوانين باشند )20(.در مقابل رئيس مجلس بهعنوان يك
مقام سياسي که حتي لزومي بر حقوقدان بودن ندارد ،نظر نهايي را اعالم ميکند؛ اين مطلب نيز
سبب ترجيح نظارت ديوان بر رئيس مجلس است .در ضمن ضمانت اجرای بيشتر احکام قضايي
ديوان که برگرفته از صالحيت صدور احکام الزماالجرا توسط يك مرجع قضايي است (شيرزاد،
 )18 :1492نيز بر مزايای اين نظارت ميافزايد و تقويت اين نظارت را توجيه ميکند.
همهی اين عوامل سبب پيشبيني حقي با عنوان «حق دادخواهي» در قوانين اساسي
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کشورها و اسناد حقوق بشری شده است که بروز آن در قانون اساسي ايران را بايد در اصل 43
قانون اساسي( )21يافت و توجه داشت که بههيچوجه نبايد از طريق تصويب قانون ،مسير
دادخواهي مردم به مراجع قضايي محدود شود و بايد تالش کرد تا به اطالق و عموم اين
نظارت خدشه وارد نشود.
آنچه از قانون اساسي فهميده ميشود نيز اين است که نظارت ديوان بهعنوان مرجع عام
نظارت بر اعمال قوهی مجريه ،چه از نظر حوزهی مورد نظارت (نظارت شرعي و قانوني) و چه
از نظر سطح قوانين مورد استناد (قانون اساسي و قوانين عادی) ،از دامنهی گستردهتری نسبت به
نظارت رئيس مجلس برخوردار است .توضيح آنکه با توجه به جايگاه رئيس مجلس که در صدر
نهاد تقنيني عادی کشور قرار گرفته ،تنها صالحيت انطباق مقررات دولتي با قانون عادی برای
ايشان وجود دارد و حال آنکه با توجه به رويهی ديوان و بند (ت) مادهی  10قانون تشکيالت و
آيين دادرسي ديوان عدالت اداری )22(،ترديدی در صالحيت اين مرجع نسبت به انطباق مصوبات
با قانون اساسي وجود ندارد .عالوهبر اين با توجه به مواد  12و  10قانون ديوان ،اصول و قواعدی
همچون خروج از حدود صالحيت در وضع مقرره ،تجاوز و سوء استفاده از اختيارات ،استنکاف
از انجام وظيفهی قانوني و تضييع حقوق اشخاص نيز از جمله جهات رسيدگي و احقاق حقوق
در هيأت عمومي ديوان بهشمار ميآيد که اين موضوع در خصوص نظارت رئيس مجلس با
توجه به نظارت صرفاً ماهوی آن منتفي بهنظر ميرسد (ويژه .)223 :1494 ،در مورد موضوع
صالحيت اين دو مرجع نيز شايان ذکر است که بر خالف صالحيت عام ديوان نسبت به کليهی
اعمال و مصوبات دولتي ،با توجه به اينکه در اصل  141قانون اساسي تنها نظارت بر
تصويبنامهها و آييننامههای دولت و مصوبات کميسيونهای متشکل از چند وزير در صالحيت
رئيس مجلس است ،بنابراين نظارت رئيس مجلس عام نيست و مواردی همچون آييننامهها و
بخشنامههای وزارتي را شامل نميشود (حبيبنژاد.)144 :1419 ،
شايد بتوان مهمترين مزيت نظارت ديوان را که بر حقوق شهروندان اثر مستقيم دارد ،همان
امکان عطف به ماسبق شدن احکام ديوان دانست که پيشتر بدان اشاره شد .در اين خصوص
نظريهی تفسيری شورای نگهبان در سال  )24(1410هرچند اصل را در اثر ابطال مصوبات توسط
ديوان از زمان صدور حکم به ابطال ميداند ،در موارد مغايرت شرعي اثر ابطال از زمان
تصويب آن اعالم شده است .همچنين مادهی  14قانون تشکيالت ديوان امکان عطف به ماسبق
کردن مصوبات در موارد اعالم مغايرت قانوني را بهمنظور جلوگيری از تضييع حقوق اشخاص
پيشبيني کرده است .بنابراين از اين طريق «هر گونه عمل اداری يا حقوقي که بر مبنای اين
تصويبنامه يا آئيننامه اتخاذ شده و به مرحله اجرا رسيده باشد باطل و تمام حقوق و امتيازات
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ناشي از آن نيز عليالقاعده بايد مسترد شود» (فالحزاده .)141 :1418 ،اهميت اين موضوع
به حدی است که برخي حفظ حقوق شهروندان از طريق ابطال اعمال خالف قانون و جبران
خسارتهای وارده را بهعنوان هدف اصلي نظارت قضايي بر اعمال اداری معرفي کردهاند
(محمودی[1490 ،الف] .)28 :بنابراين در روش نظارت قضايي ،زيانديدگان ميتوانند با
مراجعه به شعب ديوان از اقدامات دولتي که به استناد آن مصوبه خالف قانون صورت گرفته
است شکايت کرده و در صورت تأييد ورود خسارت توسط شعبه ،برای اخذ خسارات وارده
به شعب دادگاههای عمومي مراجعه کنند .در مقابل ،چنين امکاني در خصوص مصوبات
ملغياالثرشده بهواسطهی اعالم مغايرت رئيس مجلس وجود ندارد و عالوهبر عدم امکان عطف
به ماسبق کردن اين موارد ،با توجه به تبصرهی  1الحاقي به قانون نحوهی اجرای اصول  18و
141قانون اساسي امکان طرح اين مصوبات در ديوان نيز وجود ندارد که نتيجهی آن تضييع
حقوق شهروندان است و جلوگيری از ادامهی اين وضعيت نيازمند تدبير قانونگذار است.
شايان ذکر است هيأت عمومي ديوان در سال  )23(1419تالش کرد که بخشي از اين خأل را
پوشش دهد و بر خالف صراحت تبصرهی  1قانون الحاق يك تبصرهی به قانون نحوهی
اجرای اصول  18و  141قانون اساسي ،رسيدگي به داليل مغايرت مصوبه با شرع را منصرف از
حکم مقرر در اين تبصره دانسته و از اين نظر امکان رسيدگي به درخواست ابطال مصوبهی
ملغياالثرشده را به استناد مغايرت با موازين شرع فراهم کرده است.

 .2-3مزایای نظارت رئیس مجلس شورای اسالمي
در برابر مزايای متعدد نظارت ديوان بر نظارت رئيس مجلس ،با توجه به صراحت اصل
 141قانون اساسي «تصويبنامهها و  ،...ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئيس مجلس شورای
اسالمي ميرسد» ،که اين امر بيانگر اتوماتيك و خودکار بودن نظارت رئيس مجلس بر مقررات
دولتي است .بنابراين با توجه به آگاهي بيشتر رئيس مجلس از اين مصوبات ،صيانت از قوانين
کشور بهتر تضمين مي شود .اما در خصوص نظارت ديوان چنين سازوکاری در قانون اساسي و
عادی پيشبيني نشده است و از اين نظر ديوان تنها زماني مصوبهای را بررسي ميکند که
شکايتي در آن خصوص صورت پذيرد .اين موضوع در مشروح مذاکرات بازنگری قانون
اساسي نيز مورد توجه بوده و يکي از داليل نمايندگان در زمينهی لزوم پيشبيني چنين نظارتي
توسط يك مرجع خاص همين موضوع ذکر شده است (ادارهی کل امور فرهنگي و روابط
عمومي ،ادارهی تبليغات و انتشارات ،1411 ،ج .)1008 :2
از سوی ديگر ،رسيدگي قضايي توسط ديوان بهدليل قضايي بودن اين مرجع و لزوم تبعيت
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آن از آيين دادرسي معموالً کند و زمانبر است؛ در مقابل سيستم نظارتي هيأت تطبيق مصوبات
بهعنوان بازوی اصلي رئيس مجلس در انجام اين صالحيت ،تابع تشريفات و آيين رسيدگي
پيچيدهای نيست و از اين نظر مصوبات موضوع رسيدگي رئيس مجلس بهزودی تعيين تکليف
ميشوند .بنابراين سرعت در رسيدگي به مصوبات را بايد مزيت ديگر نظارت رئيس مجلس
نسبت به ديوان بهشمار آورد.
تطبيق مزايای اين دو نظارت نسبت به يکديگر ما را به اين نکته رهنمون ميکند که بر
خالف نظری که با يکسان فرض کردن اثر نظارت رئيس مجلس و ديوان ،نظارت مرجع مؤخر
را بالوجه و غيرممکن قلمداد ميکند (کدخدايي و درويشوند ،)111 :1491 ،با توجه به مزايای
نظارت ديوان نسبت به نظارت رئيس مجلس و از طرفي همسان نبودن اثر نظارت اين دو
مرجع نظارتي ،الزم است تا ضمن تأييد نظارت رئيس مجلس ،صالحيت ديوان در رسيدگي
به آن دسته از مقررات ملغياالثرشده را که در ديوان مورد شکايت قرار ميگيرند ،احيا کرد؛ تا
از اين طريق بتوان ضمن صيانت از سلسله مراتب قوانين ،جبران خسارت شهروندان و حق بر
دادخواهي آنها در دادگاه صالح را تضمين کرد.

نتیجهگیری
برگرفته از نظامات پذيرفتهشده در نظام حقوقي کشورها و همچنين آنچه در اصول  88و
 186قانون اساسي در در زمينهی استقالل قوا و صالحيتهای قوهی قضاييه آمده است ،قوهی
قضاييه را بايد ضامن اصلي حاکميت قانون در جوامع بهشمار آورد و بهمنظور تضمين حقوق
شهروندان و همچنين حرکت هماهنگ و منظم قوا تالش خود را در راستای صيانت از
صالحيتهای اين قوه مبذول داشت .در زمينهی نظارت بر اعمال قوهی مجريه ،ديوان عدالت
اداری به موجب اصل  180قانون اساسي ،مرجع عام نظارت بر اين قوه بهشمار ميآيد و ابطال
مقررات دولتي بهعنوان يکي از مهمترين صالحيتهای اين مرجع ،توسط هيأت عمومي ديوان
اعمال ميشود.
نظارت رئيس مجلس شورای اسالمي بر مقررات دولتي نيز با توجه به خودکار بودن و
سرعت آن در رسيدگي ،سازوکار مناسبي برای نظارت بر اين مقررات است ،البته بايد توجه
داشت اين نظارت بههيچوجه نبايد محدودکنندهی نظارت عام ديوان بهعنوان مرجعي قضايي و
تضمينکنندهی اصلي حاکميت قانون و حقوق شهروندان در جامعه باشد.
پيشبيني ملغياالثر شدن مصوباتي که توسط رئيس مجلس مغاير با قانون تشخيص داده
شده و هيأت وزيران اقدام به اصالح ايراد رئيس مجلس نکرده است ،در تبصرهی  3قانونِ
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الحاق پنج تبصره به قانون نحوهی اجرای اصول  18و  141قانون اساسي ،هرچند بهدرستي هدف
قانونگذار اساسي در سال  1461را تأمين کرد و نظارت رئيس مجلس را تا حد مقدور به
نظارت مؤثر همچون نظارت رئيسجمهور (قبل از بازنگری در قانون اساسي) مبدل ساخت،
تلقي همعرض بودن اثر اين نظارت با ابطال توسط ديوان و کفايت ملغياالثر شدن از ابطال
ناهماهنگيها و اشکاالتي را بهوجود آورد که علت آن را بايد توجه نداشتن به اقتضائات هر
يك از اين دو نظارت دانست.
بنابر نتايج اين تحقيق ،ميتوان گفت که ملغياالثر شدن هرچند از نظر اثر همچون ابطال
منجر به از اثر انداختن مصوبه ميشود ،با ابطال متفاوت است و توجه نداشتن به اين نکته
سبب تضييع حقوق شهروندان خواهد شد .از سوی ديگر ،با توجه به اينکه به موجب اصل 43
قانون اساسي دادخواهي و حق دسترسي به دادگاه صالح يکي از حقوق ملت دانسته شده است
و در خصوص ابطال مصوبات توسط ديوان عدالت اداری در مواردی امکان عطف به ماسبق
شدن آن وجود دارد ،محدود کردن صالحيت عام ديوان با اصل مورد اشاره و منافع و حقوق
شهروندان مغاير است.
ناهماهنگيهای موجود هرچند از نظر مبنا به اصالحات شورای بازنگری قانون اساسي در
سپردن اين صالحيت به رئيس مجلس بهجای رئيسجمهور باز ميگردد و در واقع حکم اصل 141
مباني تفکيك قوا و نظارت بر اصل حاکميت قانون را دچار آشفتگي کرده است ،در شرايط
فعلي و با وجود نظريهی تفسيری شورای نگهبان ،با پذيرش نظارت عام ديوان نسبت به کليهی

مقررات دولتي– حتي اگر توسط رئيس مجلس ملغياالثر شده باشند -ميتوان اين آشفتگي را
برطرف کرد.
از نظر نگارندگان ،با اينکه نظريهی تفسيری شورای نگهبان بر تکليف دولت نسبت به
تجديد نظر و اصالح مصوبات مغاير قانون تأکيد ورزيد و از اين طريق بر شبهات مطروحه در
خصوص ضمانت اجرای نظارت رئيس مجلس خاتمه داد ،اين نظر کامالً در خصوص نسبت
نظارت رئيس مجلس و ديوان ساکت است .بنابراين با توجه به اثبات متفاوت بودن ويژگيها و
آثار «ابطال» و «الغای اثر» ،الزم است مجلس بار ديگر امکان بررسي مصوبات ملغياالثرشده را
در ديوان فراهم کند و از اين طريق ضمن برطرف کردن دغدغهی قانونگذار اساسي در زمينهی
لزوم نظارت مستمر و خودکار نسبت به مقررات دولتي ،امکان تضييع حقوق مردم بهواسطهی
ملغياالثر شدن مصوبات را از بين ببرد .ازاينرو در اين سازوکار نظر ديوان عدالت اداری
فصلالخطاب بهحساب خواهد آمد و اگر ديوان مصوبهی مورد شکايت را مغاير با قانون يا
شرع يا اصول حقوقي تشخيص ندهد ،آن مصوبه مانعي برای اجرا نخواهد داشت و از اين
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طريق همانگونهکه قانونگذار عادی اعتبار آن را سلب کرده است ،خود اين مرجع دوباره به آن
مصوبه اعتبار ميبخشد .از سوی ديگر ،درصورتيکه ديوان آن مصوبه را مغاير با يکي از موارد
ذکرشده تشخيص دهد ،آن را ابطال ميکند و از اين طريق امکان جبران خسارت شهروندان
فراهم ميشود .خالصه اينکه ،تبصرهی  1الحاقي قانون نحوهی اجرای اصول  18و  141قانون
اساسي بايد بهگونهای اصالح شود که امکان شکايت از مصوبات ملغياالثرشده توسط رئيس
مجلس به ديوان عدالت اداری فراهم شود و ديوان عدالت اداری مرجع عام صالح جهت
نظارت بر مقررات دولتي بهشمار آيد.
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يادداشتها
 .9در ادامهی مطالب هر جا واژهی «ديوان» بهتنهايي بهکار رود ،منظور «ديوان عدالت اداری» است.
 .2با توجه به طوالني بودن عنوان اين قانون در ادامه اين قانون را بهصورت اختصار« ،قانون نحوهی
اجرای اصل  18و  141ق.ا» بهکار خواهيم برد.
 .3نظريهی تفسيری شورای نگهبان به شماره /91/40/842م مورخ :149/4/20
« هيأت وزيران پس از اعالم نظر رئيس مجلس شورای اسالمي مکلف به تجديد نظر و اصالح
مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني ،مصوبه مورد ايراد
ملغياالثر خواهد شد».
 .4در صورت تعارض نظر ديوان عدالت اداری و رياست مجلس شورای اسالمي (موضوع اختيارات
ذيل اصل  18قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران) ،نظر ديوان عدالت اداری الزم االجراست.
 .5برخي اين طرق را اينگونه معرفي کردهاند .1 :نظارت همگاني؛  .2نظارت سياسي (از طريق طرح و
استيضاح)؛  .4نظارت قضايي (از طريق دادگاههای دادگستری و ديوان)؛  .3نظارت اداری (از طريق
سلسله مراتب اداری) (ميرمحمدی.)36-34 :1414 ،
 .6بند الف مادهی  81قانون مديريت خدمات کشوری -مصوب  -1416رؤسای قوای سهگانه را
بهعنوان سمتهای مديريت سياسي و تحت عنوان مقام سياسي به رسميت شناخته است.
 .7برای مشاهدهی ادله در خصوص مرجع قضايي بودن ديوان عدالت اداری ر.ک :احمدوند.93-90 :1490 ،
 .8اصل  126سابق -مصوب -1481بيان ميداشت:
«تصويبنامهها و آييننامههای دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطالع رئيسجمهور ميرسد و
درصورتيکه آنها را بر خالف قانون بيابد با ذکر دليل برای تجديد نظر به هيأت وزيران ميفرستد».
 .1اين نتيجه را ميتوان از سخنان مخبر کميسيون مربوطه در شورای بازنگری قانون اساسي دريافت.
برای مشاهدهی اين مطلب ر.ک :ورعي.143-144 :1418 ،
 .90برای مشاهدهی اين مطلب در مشروح مذاکرات مجلس ر.ک:
روزنامهی رسمي جمهوری اسالمي ايران (شمارهی  ،)11614مشروح مذاکرات مجلس شورای
اسالمي ،دورهی هشتم ،جلسهی  ،13مورخ  ،1411/1/26سخنان آقای موسيقرباني بهعنوان
سخنگوی طراحان طرح ،ص 8
 .99بهمنظور مشاهدهی اين مطلب در مشروح مذاکرات شورای نگهبان ر.ک :فاتحيزاده.8 :1494 ،
 .92برای مشاهدهی مصداق اين تقسيمبندی ر.ک :دانشپژوه.60 :1491 ،
 .93برای مشاهدهی نمونه ر.ک :دانشپژوه.60 :1491 ،
 قانون اصالح قانون تعيين حدود آبهای ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تيرماه  - 1414مصوب -1441«ماده  -1موادی از قانون مصوب  23تيرماه  1414و ساير قوانين که با اين قانون مغايرت دارد در
قسمتي که مغاير است ملغياالثر ميباشد».
 قانون اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي – مصوب -1416«ماده  -93کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغياالثر ميباشد».

121

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 1

 .94اليحهی قانوني پاکسازی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور -مصوب -1489/04/41
«ماده  -4قوانين مغاير با اين قانون منسوخ و ملغياالثر است».
 .95جزء الف ،بند  10مادهی واحدهی قانون بودجه سال  1419کل کشور –مصوب -1411/12/23
الف) خريد کاال و خدمات از طريق بورس ،بدون رعايت احکام و تشريفات قانون برگزاری
مناقصات ،توسط دستگاههای اجرايي بالمانع است .همچنين در اجرای قانون برگزاری مناقصات،
مادهی  18قانون مديريت خدمات کشوری در سال  1419ملغياالثر ميگردد.
 .96برای مشاهدهی نمونه ر.ک:
 قانون برنامهی پنجسالهی پنجم توسعهی جمهوری اسالمي ايران – مصوب -1419«ماده 116ـ انجام بيمههای دستگاههای اجرائي بهصورت انحصاری با شرکت سهامي بيمه ايران،
موضوع ماده ( )40قانون تأسيس بيمه مرکزی ايران و بيمهگری مصوب سال  1480در طول
سالهای برنامه ملغياالثر ميشود».
 جزء (ل) بند  8قانون بودجهی سال  1411کل کشور«ل -در سال  1411کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره ( )41دائمي
قانون بودجه سال  1481ملغياالثر است و »...
« .97ماده  -133چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر
کيفيت مختومه شود قرارهای تأمين صادره ملغياالثر خواهد بود .قاضي مربوط مکلف است از قرار
تأمين وثيقه رفع اثر نمايد».
 .98اين در حالي است که با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمي در زمان تصويب
تبصرهی  1الحاقي به قانون نحوهی اجرای اصول  18و  141قانون اساسي مشاهده ميشود که
مجلس هيچ تمايزی ميان اثر نظارت رئيس مجلس و ديوان قائل نبوده و اساساً به اين موضوع
توجه نداشته است؛ بلکه تنها اعمال صالحيت رئيس مجلس را همسنگ با اعمال صالحيت ديوان
فرض کرده و در نتيجه ملغياالثر شدن بهواسطهی نظر رئيس مجلس را مانع رسيدگي به آن
مصوبه توسط ديوان قلمداد کرده است.
مشروح مذاکرات اين قانون در روزنامهی رسمي جمهوری اسالمي ايران (شمارهی  ،)11614مشروح
مذاکرات مجلس شورای اسالمي ،دورهی هشتم ،جلسهی  ،13مورخ  ،1411/1/26قابل مشاهده است.
 .91يك اصل کلي برای صيانت هرچه بيشتر از حقوق و منافع شهروندان که در برخي کشورها همچون
فرانسه مورد توجه قرار گرفته ،موضوع قابل اعتماد و پيشبيني بودن نظم حقوقي کشور است که
سبب ميشود مردم بتوانند با امنيت خاطر به برنامهريزی در زمينههای اقتصادی و اجتماعي بپردازند
و از نظر تضييع حقوق مکتسبهشان نگراني نداشته باشند .بر همين مبنا در اين کشورها حتي
شکايت از مقررات دولتي در مراجع قضايي به مهلت زماني معيني محدود شده است و پس از
سپری شدن آن مدت همگان به آن مقرره اعتماد کرده و ميدانند که آن مقرره توسط هيچ مرجعي
ابطال نخواهد شد .البته با توجه به اينکه اين رويه در خصوص ديوان عدالت اداری در ايران به
رسميت شناخته نشده است ،نميتوان اين موضوع را يکي از مزايای نظارت ديوان بهحساب آورد،
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اما با توجه به شرايط حاکم بر نظارت رئيس مجلس مقيد نبودن زماني اين نظارت ،بهطور کلي
همه ی مقررات دولتي را متزلزل کرده و در هر زمان ممکن است رئيس مجلس مغايرت آنها را
اعالم کند که اين موضوع نظام حقوقي کشور را غيرقابل پيشبيني و اعتماد ميکند.
 .20در اين خصوص شايان ذکر است از سال  1460که اولين قانون ديوان عدالت اداری به تصويب
رسيد ،در مادهی  28مسئلهی نظارت بر مقررات دولتي مورد توجه قانونگذار عادی قرار گرفت و
صالحيت ابطال آنها به هيأت عمومي ديوان داده شد .در اصالحات بعدی اين قانون نيز بهصورت
مشابه چنين صالحيتي برای اين هيأت پيشبيني شد.
 .29اصل  43قانون اساسي :هر کس ميتواند بمنظور دادخواهي به دادگاههای صالح رجوع نمايد ،همه
افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچکس را نميتوان از
دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
« .22ماده 10ـ تقاضای ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان ،با تقديم درخواست انجام ميگيرد .در
درخواست مذکور ،تصريح به موارد زير ضروری است:
الفـ مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده
بـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پـ حکم شرعي يا مواد قانوني که ادعای مغايرت مصوبه با آن شده
تـ داليل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا
خروج از اختيارات مرجع تصويبکننده
ثـ امضاء يا اثر انگشت درخواستکننده
 .23نظريهی تفسيری شورای نگهبان به شمارهی  10/21/1289مورخ .1410/2/11
 .24رأی هيأت عمومي ديوان عدالت اداری به شمارهی  362مورخ :1419/10/28
«هرچند مطابق تبصره  1قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجرای اصول  18و  141قانون اساسي
جمهوری اسالمي ايران در رابطه با مسئوليتهای رئيس مجلس شورای اسالمي مصوب  1461و
اصالحات بعدی آن مصوب  40فروردين  1411در مواردی که رئيس مجلس شورای اسالمي
مصوبات ،آييننامهها و تصويبنامههای مقامات مذکور در اصول  18و  141قانون اساسي را مغاير با
متن و روح قانون تشخيص دهد ،نظر وی برای دولت معتبر و الزماالتباع است و ديوان عدالت اداری
نسبت به اينگونه موارد صالحيت رسيدگي ندارد و رئيس مجلس شورای اسالمي نيز طي نامه شماره
 49188هـ/ب مورخ  16شهريور  1419موارد مغايرت قانوني مصوبه معترضعنه را اعالم نموده و از
اين جهت موجبي برای رسيدگي در هيئت عمومي ديوان وجود ندارد؛ اما رسيدگي به جهات مغايرت
مصوبه با شرع منصرف از حکم مقرر در تبصره مذکور ميباشد و نظر به اينکه فقهای شورای نگهبان
در نامه شماره  19/40/30289مورخ  2آبان  1419ماده  2آييننامه معترضعنه را خالف موازين شرع
دانستهاند ،لذا به تجويز ماده  31و بند  1ماده  19و قسمت اخير ماده  20قانون ديوان عدالت اداری،
مصوبه مورد شکايت ابطال و اثر آن به تاريخ صدور تسری خواهد داشت».
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