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ی قضاییه؛ از نفی شأن قضایی رئیس قوه
 تا اثبات

 
 **2 ینه نگینیئ، حسین آ*1 خیراهلل پروین

 

 ایران تهران، ،دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. 1

 ایران تهران، تهران، دانشگاه عمومی حقوق دانشجوی دکتری. 2
 

 8/55/5981: رشيپذ  51/9/5981: افتيدر

 یدهكچ
ای یافته است. این تحوالت، ی قضاییه از بدو استقالل این قوه، تحوالت عدیدهقوه مدیریت

مدیریت )مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی  یبر شکل و نحوهعالوه
های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار ی قضاییه(، صالحیتقضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه

های مختلف ی قضاییه مسئولیتقانون اساسی، رئیس قوه 151گرچه مستند به اصل داده است. ا
نظرها و تعدد ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه به اختالف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه

تحلیلی و توصیفی و  یی قضاییه، در این مقاله به شیوهی صالحیت قضایی رئیس قوهآرا در زمینه
ی قضاییه در نظام حقوقی ای و اسناد موجود، شأن قضایی رئیس قوهاده از منابع کتابخانهبا استف

 ایران بررسی شد.

، قوانین 151ویژه مفهوم و منطوق اصل قانونگذار اساسی، مفاد قانون اساسی به یاراده بررسی
ایران در کنار ی قضاییه در نظم حقوقی عادی و نظرهای شورای نگهبان، نشان داد که رئیس قوه

 یهای اداری و اجرایی، واجد شأن و صالحیت قضایی نیز است و عدم ذکر وظیفهصالحیت
ی قضاییه در قانون اساسی، به معنای نفی صالحیت قضایی قضاوت، در شمار وظایف رئیس قوه

 این مقام نیست.

ت قضایی. ی قضاییه، شأن قضایی، صالحیقانون اساسی، رئیس قوه 151اصل  :هادواژهیلك
 نظام حقوقی ایران.

 

                                                                                                                                                       
*E-mail: khparvin@ut.ac.ir 

 E-mail: Hosseinayene96@gmail.com        لمسئو يهنويسند **
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 مقدمه
ی قضاییه، از دهد که مدیریت قوهمی نظام قضایی ایران، نشان یتتبعی کوتاه در تاریخچه
مدیریت فردی وزیر دادگستری و ای یافته است. این تحوالت از بدو پیدایش تحوالت عدیده

شود. قضاییه را شامل می یمدیریت شورایی شورای عالی قضایی تا مدیریت متمرکز رئیس قوه
تحوالت نیز شئون، جایگاه و ی قضاییه، بخشی از قوه یبر تحوالت در شکل ادارهعالوه

 ی قضاییه را تحت تأثیر قرار داده است.های رئیس قوهصالحیت
ها، نیازمند قرار دادن منطقاً هر جایگاه حقوقی مقاصد و اهداف مشخصی دارد که نیل به آن

اص در اختیار متصدی آن جایگاه است. اصول قانون اساسی، نظرهای شورای هایی خصالحیت
ی قضاییه نگهبان و مفاد قوانین و مقررات موضوعه در نظم حقوقی ایران، برای رئیس قوه

های این مقام به صالحیت اند. در یک نگاه کالن، اهم صالحیتهای متعددی شمردهصالحیت
قانون اساسی  151بندی برآمده از مفاد اصل شود. این دستهقضایی، اداری و اجرایی تقسیم می

ی ی قضاییه را به رئیس قوهقوه های اداری، اجرایی و قضاییِی مسئولیتهمه« انجام»است، که 
ی های قوهی مسئولیتهمه« انجام»، صالحیت 151قضاییه سپرده است. به دیگر سخن اصل 

ی قضاییه اعطا کرده است. شئون اداری و رئیس قوهقضاییه )اداری، اجرایی و قضایی( را به 
شده و اجرایی این مقام، چه در نظم حقوقی و چه در آرای اندیشمندان حقوقی، موضوعی حل

؛ اگرچه ممکن است در (143 :1835 عمید، ؛181: 1832هاشمی، )نظر است فاقد اختالف 
نظر وجود ی قضاییه، اختالف قوهی حدود و قلمرو این دو شأن )اداری و اجرایی( رئیس زمینه

تفسیری  نویسی این مقام، به نظرنامهنظر در مورد صالحیت آیینکه اختالف داشته باشد. همچنان
و « اداری»، نفس صالحیت (1)شورای نگهبان منجر شد 2/6/1801مورخ  48453/81/01ی شماره

ه در این نوشته مورد توجه شده است. بر این اساس آنچ این مقام امری پذیرفته« اجرایی»
ی تهافت آرا و اختالف نظرهای موجود، بررسی و واسطهنویسندگان است، بنابر ضرورت و به

 ی قضاییه است.  تتبع در صالحیت و جایگاه قضایی رئیس قوه
ی قضاییه موضوعی است که از بدو پیدایش صالحیت یا عدم صالحیت قضایی رئیس قوه 

ی جمهوری اسالمی ایران و حتی در میان اعضای شورای بازنگری این نهاد در نظام حقوق
قانون اساسی با اختالف عقاید و تعارض آرا همراه بوده است. به دیگر سخن در پاسخ به این 

ی قضاییه در نظام حقوقی ایران واجد شأن، جایگاه و صالحیت پرسش که آیا رئیس قوه
اختالف آرا و نظرها در مورد صالحیت قضایی توان یافت. های متعددی میقضایی است، پاسخ

ی قضاییه، دوران امر بین عدم و وجود است. به این معنا که برخی نویسندگان رئیس رئیس قوه
( 181-186: 1801؛ راسخ، 831: 2، ج1831ی قضاییه را فاقد شأن قضایی دانسته )هاشمی، قوه
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: 1835 زنجانی، دانند )عمیدیه میی قضایو گروهی شأن قضایی را از جمله شئون ریاست قوه
نظران آرای خود را مستند به (. البته هر دو گروه از صاحب236: 1808؛ خسروی، 143 و 141

 اند. مواد و اصول قانونی و مستدل به دالیل بیان کرده
تواند نهاد مفسر قانون اساسی را ی قضاییه، نه تنها میتشریح صالحیت قضایی رئیس قوه

ی قضاییه یاری کند، بلکه نظام تفاسیر منطقی و قابل دفاع از اصول مربوط به قوه یدر ارائه
توان فارغ از بررسی شأن بخشد. چگونه میقانونگذاری راجع به این نهاد را نیز سامان می

 هایی قضایی مقرر کرد.  ی قضاییه، برای این مقام صالحیتقضایی رئیس قوه
ای تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع م تا به شیوهبر این مبنا ضرورت را آن یافتی

ی مقنن اساسی در نظام جمهوری اسالمی ایران، قانون ای، بر مبنای معیارهایی چون ارادهکتابخانه
عنوان میثاق ملی مردم ایران، نظرهای شورای نگهبان و قوانین و مقررات عادی در کنار اساسی به
توان برای پرسش پاسخ دهیم که آیا در نظم حقوق اساسی ایران می های منطقی به ایناستدالل

 ی قضاییه صالحیت و شأن قضایی قائل شد.رئیس قوه
جایگاه  یکنندهعنوان اصل تشریحقانون اساسی به 151با توجه به منطوق و مفهوم اصل   

ی رایی قوههای قضایی، اداری و اجی قضاییه، که تمام مسئولیتهای رئیس قوهو صالحیت
شود که ی قضاییه محول کرده است، این فرضیه به ذهن متبادر میقضاییه را به رئیس قوه

 ی قضاییه در نظم حقوق ایران واجد شأن و جایگاه قضایی است.رئیس قوه
شود تا این مهم مسیری برای تنها سبب میی قضاییه، نهاثبات شأن و صالحیت قضایی رئیس قوه

د جامعه، و تمهیدی برای احقاق هرچه بهتر حقوق افراد باشد، بلکه مبنایی برای خواهی افراتظلم
 اند.ی قضاییه صالحیت قضایی مقرر کردهبسیاری از قوانین و مقرراتی است که برای رئیس قوه

ی قضاییه بررسی متمرکزی در ادبیات حقوقی موجود در مورد صالحیت قضایی رئیس قوه
ویژه حقوق درسی حقوق و به هایگان اغلب در قالب کتابصورت نگرفته است. نویسند

اند. حال آنکه یافتن پاسخ این صورت مختصر و کلی به این موضوع اشاره کردهاساسی و به
پرسش نیازمند بررسی دقیق ابعاد مختلف نظام حقوقی است. البته برخی نویسندگان نیز پیش 

های قضایی ییه بپردازند، برخی صالحیتی قضااز اینکه به نفس صالحیت قضایی رئیس قوه
قانون اصالح قانون تشکیل  13 یاین مقام در قوانین و مقررات از جمله اختیار مندرج در ماده

( را بررسی 1802دادرسی کیفری مصوب قانون آیین 411 یهای عمومی و انقالب )مادهدادگاه
پسینی و شأن ثانوی  یمقاله، جنبهکه این مسئله نسبت به موضوع این ؛ درصورتی(2)اندکرده

ی قضاییه بررسی و اثبات شود دارد. به این معنا که ابتدا باید نفس صالحیت قضایی رئیس قوه
های قضایی این مقام در قوانین و مقررات و در گام دوم به بررسی معایب و محاسن صالحیت
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ی قضاییه در آثار قوههای قضایی رئیس پرداخت. البته باید توجه داشت که ذکر صالحیت
 ی آنان است.برخی نویسندگان، حاکی از بداهت شأن قضایی این مقام در اندیشه

صرفاً منوط به تصدی دادگاه خاص و رسیدگی به تظلمات و  یقین شأن قضایی اشخاصبه 
های قضایی یک مقام، موجب قضایی دانستن شأن شکایات در آن دادگاه نیست، بلکه صالحیت

ست. به دیگر سخن شأن و صالحیت، تبلور وظایف و اختیارات است. بر این مبنا به آن مقام ا
ند. الحاظ ماهوی و محتوایی، اشخاص دارای وظایف و اختیارات قضایی، واجد شأن قضایی

های ی قضاییه، ریشه در ماهیت صالحیتبنابراین قضایی یا غیرقضایی دانستن شأن رئیس قوه
ر این قلمرو مفهومی شأن و صالحیت فراتر و اعم از وظایف است و باین مقام دارد. عالوه

 اراتیاخت یدارا یمقام گاهسخن آن است که هر  نیا یجهینتشود. اختیارات را نیز شامل می
توان شأن قضایی این مقام را وده، به هیچ روی نمینب ییقضا امر انجام به مکلف باشد، ییقضا

توجه داشت که اگرچه پذیرش یا عدم پذیرش شأن قضایی  بر این، بایدمخدوش کرد. عالوه
تواند واجد آثار مثبت و منفی در نظم حقوقی باشد، رسالت این مقاله ی قضاییه میرئیس قوه

 بررسی آثار این موضوع نیست.
ی قضاییه، پس از پیروزی انقالب اسالمی، با توجه به اینکه سیر تحوالت در مدیریت قوه 

ی قضاییه ( به مدیریت متمرکز رئیس قوه1853ی )در قانون اساسی مصوب از مدیریت شورای
ی قضاییه ابداع شورای بازنگری قانون ( بوده است، جایگاه رئیس قوه1863)در بازنگری سال 

ی شورای ی قضاییه در اندیشهابتدا شأن قضایی رئیس قوه اساس نیهم براساسی است. 
 شود.بازنگری قانون اساسی بررسی می

شده، در این مقاله در قالب سه بند، شأن و صالحیت قضایی منظور پاسخ به پرسش طرحبه
شود؛ با این شرح که در بند اول، حقوقی ایران بررسی می یی قضاییه در منظومهرئیس قوه

عنوان مرجع ی شورای بازنگری قانون اساسی بهی قضاییه در اندیشهشأن قضایی رئیس قوه
شود. در بند دوم این موضوع را در مفاد قانون اساسی تتبع خواهیم گاه بررسی میمُبدِع این جای

ی قضاییه در قوانین عادی و نظرهای کرد و در بند سوم به بررسی شأن قضایی رئیس قوه
 پردازیم.شورای نگهبان می

 ی قضاییه. شورای بازنگری قانون اساسی و صالحیت قضایی رئیس قوه1
ی ( آشکار شد، نحوه1853که با یک دهه اجرای قانون اساسی )مصوب از جمله اشکاالتی 

به شورای  (8)ی حضرت امام )ره(ی قضاییه )مدیریت شورایی( بود، که چندین نامهمدیریت قوه
 ساله پس از تصویب قانون اساسی، حکایت از آن دارد. ی زمانی دهعالی قضایی در طول برهه
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قضایی در برخی موارد، پیشبرد امور و اتخاذ تصمیمات اختالف آرای اعضای شورای عالی 
ی قضاییه را با مشکل مواجه قاطع، سریع و متناسب با مقتضیات و نیازهای روز جامعه، در قوه

توانست انجام بخشی گسترده و در عین حال حساس از امور ای که میکرده بود؛ مسئله
ی ی قوهی ادارهبر این اساس نحوه حاکمیتی جامعه را با کندی و گاه سکون مواجه کند.

 شورای در بررسی ی آن، از جمله موضوعات موردقضاییه و بحث در مورد تمرکز اداره
 شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل یاداره) گرفت قرار اساسی قانون بازنگری
ی قضاییه، ی قوهارهی اددر مورد نحوه (4). با طرح پیشنهادهای متعدد(821: 1ج ،1831 اسالمی،

ی مدیریت متمرکز و فردی به تصویب شورای بازنگری قانون اساسی رسید. در سرانجام شیوه
ی قضاییه باید توجه داشت که این موضوع در متن ی مسئولیت قضایی رئیس قوهزمینه

 ورام کل یاداره)ی این اصل، به شورای بازنگری نیز وجود داشت کنندهپیشنهادی گروه تهیه
(. با این شرح که مفاد متن 821: 1ج ،1831 اسالمی، شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی

پیشنهادی گروه، تفاوت چندانی با متن مصوب شورای بازنگری نداشت و صرفاً پس از بررسی 
 به متن پیشنهادی افزوده شد.« ی قضاییهترین مقام قوهعالی»در شورای بازنگری عبارت 

ی قضاییه، در شورای بازنگری قانون اساسی و در قضایی رئیس قوه ی شأندر زمینه
ی قضاییه، های مختلفی وجود داشت. موافقان شأن قضایی رئیس قوه، دیدگاه151تشریح اصل 

 کردند که:ی قضاییه چنین استدالل میدر اثبات این شأن رئیس قوه
 مسائل است، هییقضا یقوه سیرئ یعهده بر که هییقضا یقوه یهاتیمسئول از یبخش. 1
 مقام، نیا یبرا ییقضا امور به یآگاه و عدالت اجتهاد، صفات مبنا نیا بر. است ییقضا صرفاً

 مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل یاداره) است تیصالح نیا انجام لوازم جمله از
 و ییقضا تاًیماه راموامور دستگاه قضا به دو دسته  عالوه(. به822: 1ج ،1831 ،اسالمی شورای

 مقام، نیا یهاتیمسئول ییقضا بعد انجام در نیقیبه. شودیم میتقس ییاجرا و یادار امور
اعتبار واجد  نیمقام به ا نیا چراکه باشد، قضا امر یبرا الزم طیشرا واجد دیبا یمتصد شخص

 ،میاسال شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل یادارهخواهد شد ) ییشأن قضا
قرار داد که فاقد  یفرد یعهده بر را ییقضا تیمسئول توانیم چگونه(. 825: 1ج ،1831
 .است مقام نیا یتصد یبرا الزم یهایژگیو و تیصالح

 ایشان بر و است، امر والیت شئون جمله از قضاوت و قضا امر اسالمی یجامعه در. 2
 مبین دین بر مبتنی یجامعه در ابراینبن. گیرد عهده بر را جامعه در امر این تصدی تا است

 واجد فردی به را مقام این آنکه یا است قضاوت مقام متصدی امرولی شخص یا اسالم،
-عهده اسالم مبنای بر تا کندمی تفویض اسالم شریعت مطابق الزم هایشایستگی و صالحیت
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 اسالمی، شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل یاداره) باشد مسئولیت این دار
 (.61 :1801 بهشتی، حسینی ؛822: 1ج ،1831

ی قضاییه در حالت عادی متصدی قضاوت در اگرچه ممکن است رئیس قوهبر این مبنا 
عنوان قاضی ای خاص نباشد، ممکن است ضرورت ایجاب کند که در یک پرونده بهمحکمه

:  1، ج1831 ن،یقوان کل یارهرسیدگی کرده، و اقدام به صدور رأی کند )یزدی، مشکینی، اد
ی قضاییه قاضی خواهد بود؛ هرچند در جریان عادی و (. بر این مبنا رئیس قوه882و  826

ای خاص نباشد. صورت مستقیم متصدی قضاوت در شعبهفرایند معمول امور قضایی، خود به
 ست.ی قضاییه نیای خاص، نافی صالحیت قضایی رئیس قوهبنابراین عدم تصدی محکمه

های ذکرشده، برخی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، در لزوم پذیرش فارغ از استدالل
ی اند که قضایی دانستن شأن رئیس قوهی قضاییه چنین استدالل کردهشأن قضایی رئیس قوه

 یقوه سیرئ بودن یقاضکه  حیتوض نیا اب قضاییه، در پیشبرد امور اداری این قوه نیز مؤثر است؛
 رندیبپذ ترخود را راحت بر شانیا استیر قضات تا شودیسبب م ،یو ییقضا شأن و ییهقضا

  (.826: 1ج ،1831 ،اسالمی شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل ی)اداره
ی قضاییه را فاقد شأن و جایگاه در مقابل برخی اعضای شورای بازنگری، رئیس قوه

 اند:های زیر را مطرح کردهاستدالل قضایی دانسته و در اثبات نظر خود
 یقوه رئیس برای مقررشده ی قضاییه: وظایف. ماهیت غیرقضایی وظایف رئیس قوه1

 یتهیه و قضاییه یقوه در الزم تشکیالت ایجاد قضات، استخدام از اعم 153 اصل در قضاییه
 رئیس مقام بنابراین. است غیرقضایی و مدیریتی اجرایی، - اداری ماهیتی واجد قضایی، لوایح

 . بود خواهد ایران حقوق نظام در قضایی جایگاه و شأن فاقد قضاییه یقوه
 یقوه ریاست تصدی زمانی تحدید: قضاییه یقوه رئیس جایگاه تصدی بودن موقت. 2

 چرا است، قضاییه یقوه رئیس جایگاه و سمت بودن اداری بر دال سال، 5 مدت برای قضاییه
 غیر قضا، سمت و شأن آثار جمله از قضاییه، یقوه رئیس جایگاه دانستن قضایی فرض در که

 شرایط فاقد بدواً ایشان شود ثابت که مواردی در مگر است، مقام این متصدی بودن عزل قابل
 بنابراین. است داده دست از را الزم شرایط زمان گذر در یا بوده مقام این تصدی برای الزم

 حال عین در و است قضاییه یقوه رئیس قضایی شأن با مغایر م،مقا این تصدی زمان تحدید
 کل یاداره هاشمیان،) دارد ایران حقوقی نظم در ایشان جایگاه بودن غیرقضایی بر داللت

 بازنگری، شورای در قضاییه یقوه رئیس قضایی شأن موافقان البته(. 824: 1 ج ،1831 قوانین،
 از اعم امر،ولی والیت تحت کشور و اسالمی حکومت در هک اندداده پاسخ چنین را اشکال این

 هر ایجامعه چنین در اساس این بر. است امرولی دخالت با امور تمام غیرمعصوم، یا معصوم
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 امر متصدی افرادی چه که موضوع این و گیرد عهده بر را قضا امر تصدی خود تواندنمی کس
 برای سال پنج مدت ذکر اساس این بر. است امرولی صالحیت در باشند، جامعه در قضا

 کل یاداره مؤمن،) کندنمی مخدوش را مقام این قضایی شأن قضاییه، یقوه ریاست تصدی
 (.823: 1ج ،1831 قوانین،

 قانون بازنگری شورای در قضاییه یقوه رئیس قضایی شأن اگرچه ذکرشده، مطالب بنابر
ی قضاییه در خالفان شأن قضایی رئیس قوهاما آنچه م. است بوده اختالف محل نیز اساسی

اند، صرفاً ناظر بر وظایف این مقام است. بر این اساس، معرِّف شورای بازنگری بیان کرده
بر این، اشکال مربوط به موقت بودن ی ابعاد صالحیت و شأن این مقام نیست. عالوههمه
ی قضاییه در یی رئیس قوهی قضاییه نیز از سوی موافقان شأن قضای تصدی رئیس قوهدوره

ترین مقام عالی»و قرار دادن  «قضایی» یواژه این شورا پاسخ داده شده است. در نهایت نیز ذکر
 از حکایت ،151متن نهایی اصل  ی قضاییه درصورت مطلق برای رئیس قوهبه« ی قضاییهقوه

 .دارد اساسی قانون بازنگری شورای در قضاییه، یقوه قضایی رئیس شأن موافقان نظر تأیید

 ی قضاییه در دكترین حقوقی. صالحیت قضایی رئیس قوه2
ی صالحیت یا ی کنونی، مسئلهبه شیوه 151با تجدید نظر در قانون اساسی و تنظیم اصل 

تنها پایان نیافت، بلکه ی قضاییه در نظام حقوقی ایران نهعدم صالحیت قضایی رئیس قوه
نظر است. مخالفانِ جایگاه قضایی نظران محل اختالف صاحب همچنان در میان اندیشمندان و

کنند که ماهیت غیرقضایی وظایف مقررشده برای این ی قضاییه، چنین استدالل میرئیس قوه
ی لوایح قضایی و استخدام قضات )ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری، تهیه 153مقام در اصل 

« ی قضاییهترین مقام قوهعالی»که مقصود از عبارت در دستگاه قضایی( دال بر این نکته است 
از دیدگاه این . ی قضاییه نیستقوه« قضایی»ترین مقام به معنی عالی 151مندرج در ذیل اصل 

ترین مقام قضایی قضایی ایران، رئیس دیوان عالی کشور، عالی -نظران در نظام حقوقیصاحب
 (.831: 2، ج1831ی قضاییه است )هاشمی، قوه

ی قضاییه برآمده، و عدم نظران که در مقام نفی صالحیت قضایی رئیس قوهبرخی صاحب 
اند، ذکر صالحیتی قضایی برای این مقام در قانون اساسی را مستمسک استدالل خود قرار داده

قانون اساسی بسنده  161و 153، 156های این مقام صرفاً به ذکر اصول در بیان صالحیت
(، حال آنکه اصل بنیادین و اساسی که جایگاه و چارچوب 181-186: 1801اند )راسخ، کرده

 ی قضاییه در نظام حقوقی ایران را بیان، و شئون این مقام را احصا کردهصالحیت رئیس قوه
، اداری و اجرایی این قوه را «قضایی»ی امور قانون اساسی است که انجام کلیه 151است، اصل 
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بر این چگونه پذیرفتنی است که مقام ییه قرار داده است. عالوهی قضادر صالحیت رئیس قوه
تر از حکیم قانونگذار برای سمتی صرفاً اداری و اجرایی صفاتی چون اجتهاد، عدالت و مهم

  ها آگاهی به امور قضایی را الزم شمرده باشد؟  آن
ی خود چنین ی قضاییه در اثبات ادعادر مقابل برخی موافقان صالحیت قضایی رئیس قوه

 اند که: استدالل کرده
 مراتبسلسله در مقام این جایگاه 151 اصل در مندرج ،«قضایی مقام ترینعالی» از مقصود. 1
 یقوه مدیریت در تمرکز سیستم اِعمال با اساس این بر. است قضایی دستگاه در اداری و طولی

 منطق با قضاییه یقوه قضایی سمت نباالتری عنوانبه کشور عالی دیوان رئیس دادن قرار قضاییه،
 (.143 و 141: 1835 زنجانی، عمید) ندارد همخوانی مراتبسلسله اصل بر حاکم
 الجواهری،نجفی)شأن قضا از جمله شئون والیت امر در نظام حکومت اسالمی است . 2
با نصب  منظور تسهیل امر قضا، والیت امر شأن قضایی خویش را، بنابراین به(28: 41 ج م،1031

امر ی قضاییه به ایشان تفویض کرده است. به هیچ روی معقول و منطقی نیست تا ولیرئیس قوه
 (.236: 1808شأن قضایی خود را به فردی واگذارد که فاقد صالحیت قضایی است )خسروی، 

ی قضاییه نیز اگرچه از شأن ی ذکرشده، برخی موافقان شأن قضایی رئیس قوهبر ادلهعالوه
ی های قضایی رئیس قوهاند، با برشمردن صالحیتصراحت سخن نگفتهی این مقام بهقضای

، 142جمهور و سایر اشخاص مقرر در اصل قضاییه، از جمله رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس
ی عالی انتظامی قضات مستند به پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان و عضویت محکمه

مجمع شخیص مصلحت  28/3/1811ی انتظامی قضات مصوب ی عالقانون تشکیل محکمه
؛ 864: 1808اند )لطفی، صورت ضمنی جایگاه و صالحیت قضایی این مقام را پذیرفتهنظام، به

 قضایی شأن در مورد آنکه بدون نویسندگان برخی نیز این میان در. ( 841: 1831مهرپور، 
 یقوه قضایی مقام باالترین را قضاییه یقوه رئیس باشند، کرده بیان مطلبی قضاییه یقوه رئیس

ی قضاییه را امری بدیهی اند؛ گویا این نویسندگان شأن قضایی رئیس قوهقضاییه معرفی کرده
 (.218: 1836 واحدی،) انددانسته

ی نویسندگان ی قضاییه در اندیشهمطالب این بند نشان داد که شأن قضایی رئیس قوه
ی مخالفان شأن دهد که ادلهی ذکرشده نشان میت. توجه به ادلهاس اختالفحقوقی نیز محل 
ی قضاییه در ی قضاییه، بیان دیگری از دالیل مخالفان این شأن رئیس قوهقضایی رئیس قوه

 شورای بازنگری قانون اساسی است.
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 ی قضاییه در قوانین و اسناد. صالحیت قضایی رئیس قوه3
ی قضاییه، در میان اعضای ورد شأن قضایی رئیس قوهنظرها در می اختالف فارغ از همه

نظران حقوقی، بررسی مفاد قوانین و مقررات، در پاسخ به پرسش شورای بازنگری و صاحب
االجرا بودن این منابع شده اهمیت وافری دارد، چرایی این مسئله برآمده از رسمیت و الزممطرح

 ی مقنن اساسی و دکترین حقوقی( است.)اندیشه گفته)قوانین و مقررات( در قیاس با منابع پیش
ی قضاییه، و در منظور آشنایی با نظم حقوقی حاکم بر صالحیت قضایی رئیس قوهبه 

ی قضاییه را در قانون اساسی، شده، جایگاه قضایی رئیس قوهنهایت یافتن پاسخ پرسش مطرح
 کنیم.االجرا بررسی مینظرهای مفسر قانون اساسی و قوانین عادی و سایر اسناد الزم

 ی قضاییه. قانون اساسی و صالحیت قضایی رئیس قوه3-1

، دو عبارت 1853قانون اساسی مصوب  151و اصل  111اصل  2بر مبنای مفاد بند 
تفکیک شده بود. با این « ی قضاییهباالترین سمت قضایی قوه»و « ی قضاییهباالترین مقام قوه»

معرفی کرده « ی قضاییهترین مقام قوهعالی»عنوان ضایی را بهشورای عالی ق 151شرح که اصل 
سه قاضی  و مرکب از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور 153بود، که مستند به اصل 

ترین مقام عالی»نصب  111اصل  2که بند مجتهد عادل به انتخاب قضات کشور بود. درصورتی
 های رهبری قرار داده بود. تعنوان یکی از صالحیرا به« قضایی کشور

چه « باالترین سمت قضایی»به این نکته که متصدی مقام  111اگرچه در این بند از اصل 
ای نشده بود، شواهدی چون نصب از سوی مقام رهبری، برخی نویسندگان را فردی است اشاره

: 1860مدنی، بر آن داشته است تا مقصود از این مقام را ریاست دیوان عالی کشور بدانند )
ی قضاییه و متصدی باالترین مقام قوه 1853بر این اساس اگرچه در قانون اساسی  (5)(.166

باالترین سمت قضایی کشور، در اختیار مقامات و اشخاص متفاوتی بود، آیا با تجدید نظر سال 
ان صورت خاص، همچنی قضاییه بهصورت عام، و فصل مربوط به قوهدر قانون اساسی به 1863

بین متصدی دو سمت یادشده  تفکیک قائل شد. به  153و  151توان با توجه به منطوق اصول می
ی توان ادعا کرد که باالترین مقام اداری قوهدیگر سخن با توجه به مفاد قانون اساسی، آیا می

 قضاییه و باالترین مقام قضایی با یکدیگر متفاوت بوده و در اختیار اشخاص مختلفی است.
، حاکی از آن (6)شده در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسیوجه به پیشنهادهای مطرحت

ی ی مدیریت قوهی نحوهاست که در شورای بازنگری، از جمله پیشنهادهای ردشده در زمینه
عبارت دیگر در شورای بازنگری، تقسیم ی قضاییه بود. بهقضاییه، پیشنهاد مدیریت دوقطبی قوه

ها در قضاییه به دو بخش اداری و قضایی و قرار دادن هر یک از این بخش یامور قوه
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 شورای مجلس قوانین کل یرو نشد )بیات، ادارهصالحیت مقامی خاص با اقبال اعضا روبه
 تفکیک با تا بودند بر آن اندیشه این پردازانایده سخن دیگر (. به881: 1، ج1831اسالمی، 

 مرجعی صالحیت در را بخش دو ازاین یک هر یکدیگر، از ضاییهق یقوه اداری و قضایی امور
 .دهند قرار خاص
عنوان ی قضاییه را بهنظران رئیس قوهذکر این نکته از آن روی اهمیت دارد که برخی صاحب 

ی قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور را باالترین سمت قضایی و به مدیر اداری و اجرایی قوه
(. بنابراین دیدگاه این 831: 2، ج1831کنند )هاشمی، ی قضاییه معرفی میوهعبارتی مدیر قضایی ق

ی قضاییه، ی قوهای جدید در ادارهی قضاییه نه شیوهی قوهی ادارهی نحوهنظران در زمینهصاحب
بلکه طرحی است که در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح، و در نهایت به تصویب اعضای 

ی قانونگذار توان چنین دیدگاهی را به اندیشهروی نمی بر این اساس به هیچشورا نرسیده است. 
توان همچنان تبع به مفاد اصول قانون اساسی مستند ساخت. حال چگونه میاساسی نسبت داد و به

ی قضاییه آن هم مستند به قانون اساسی پافشاری کرد؟ فارغ از این مطلب، بر مدیریت دوقطبی قوه
صورت مطلق تفکیک کرده و ی قضاییه را از امور اداری این نهاد بهن امور قضایی قوهتواآیا می

رسد دوقطبی کردن نظر میی مدیریت دوقطبی را مطرح کرد. در پاسخ به این موضوع بهسپس ایده
ای خوردن امور قضایی و اداری این قوه به یکدیگر، نتیجهی قضاییه، با توجه به گره مدیریت قوه

 ی قضاییه در پی نخواهد داشت. ی مدیریت شورایی قوههای ایجادشده در برههناهماهنگیجز 
قانون  151ی قضاییه در پی بازنگری در اصل در نهایت صالحیت قضایی رئیس قوه

ی قضاییه اعم از امور قضایی، اداری و ی امور قوهاساسی و با قرار گرفتن مسئولیت همه
توان با وجود احد ظهور و بروز یافت. بر این مبنا چگونه میاجرایی در صالحیت مقامی و

ی قضاییه ی قضاییه به رئیس قوهقوه« قضایی»صراحت قانون اساسی در سپردن مسئولیت امور 
 ادعا کرد که این مقام فاقد شأن قضایی است؟

اند که با قانون اساسی استدالل کرده 153به هر روی برخی نویسندگان مستند به اصل 
ی قضاییه در این اصل، این مقام فاقد شأن توجه به ماهیت غیرقضایی وظایف رئیس قوه

 (.838: 2، ج1836قضایی در نظام حقوقی ایران است )هاشمی، 
رسد که از یک نظر میشده در بندهای باال، بهبر نکات مطرحدر پاسخ به این اشکال، عالوه 

ی لوایح قضایی، خود ساسی، از جمله تهیهقانون ا 153سو برخی از وظایف مصرح در اصل 
منظور رعایت اصل تخصص و آگاهی قضایی است، و قانونگذار اساسی به نیازمند تخصص

ی لوایح قضایی را از مقامات عمومی، تهیه عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر صالحیتبه
آمده  153، آنچه در اصل ی قضاییه قرار داده است. از سوی دیگرهای رئیس قوهجمله کارویژه
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ی قضاییه است، نه آنکه صالحیت این مقام محدود رئیس قوه« وظایف»است، بیان شرحی از 
ی واژهبه موارد مصرحه در این اصل باشد. به دیگر سخن، شمول مصداقی و مفهومی کلید

قرر در م« وظایف»ی واژهمصداقی دانش -مراتب فراتر از شمول مفهومینه تنها به« صالحیت»
خود معرف بخشی از قلمرو مفهومی « وظایف»ی واژهقانون اساسی بوده، بلکه دانش 153اصل 

 153شود. با این بیان اصل است که از آن تحت عنوان صالحیت تکلیفی یاد می« صالحیت»
ی قضاییه است، نه آنکه بتوان های رئیس قوهقانون اساسی در مقام بیان بخشی از صالحیت

این مقام را خالصه و منحصر در این اصل دانست. چنانکه بخشی از  نب صالحیتی جواهمه
آمده است. این  162و  161، 181، 121، 111های این مقام در اصولی چون اصول صالحیت

ی قضاییه بین مفاهیم و مصادیق در حالی است که مخالفان صالحیت و شأن قضایی رئیس قوه
 اند.تفکیک قائل نشده« ایفوظ»و « صالحیت»ی واژهدو دانش

ی ترکیب اصول یقین در تفسیر و برداشت از اصول و مفاد قانون اساسی، ترتیب و نحوهبه  
قانون  161و  153و  151ی اصول قانون اساسی خود دارای مفهوم است. این موضوع در زمینه

های ئون و صالحیتدر مقام بیان جایگاه، ش 151نیکی صادق است. قانونگذار در اصل اساسی به
هنجاری ایران  -های این مقام را در نظم حقوقیی قضاییه موقعیت و صالحیتمقام ریاست قوه

ی امور قضایی، اداری و اجرایی را به ی قضاییه در همههای قوهمعین کرده، و انجام مسئولیت
گاه و تبیین در تعریف بخشی از جای 161و  153ی قضاییه سپرده است، و در اصول رئیس قوه

های تکلیفی این مقام را بخشی از قلمرو صالحیت این مقام، بخشی از وظایف و صالحیت
های این مقام را در قالب این دو اصل بیان کند. در برشمرده است؛ نه آنکه بخواهد تمام صالحیت

بیان  صورت کلی و مجملرا به 151این مقام ممکن است ادعا شود، قانونگذار اساسی، مفاد اصل 
که درصورتی به تشریح مفاد این اصل پرداخته است. 153کرده و در اصول بعد از جمله اصل 

قانون  151شرح اصل  153این ادعا را صحیح بدانیم، این موضوع به این معنا نیست که اصل 
را  151بخشی از مفاد اصل  153اساسی است، بلکه این مسئله به این معناست که مفاد اصل 

، 153ی قضاییه در اصل های مقرر برای رئیس قوهاست. با این شرح که صالحیت نسخ کرده
ی قضاییه اعم از های قوهی مسئولیت، همه151که اصل ی اداری دارد. درصورتیصبغه

ی قضاییه سپرده است. بر این اساس پذیرش را به رئیس قوه« قضایی»و « اجرایی»، «اداری»
قانون اساسی را  151منطقی و معقول نیست و مفاد اصل  153و  151ای بین اصول چنین رابطه

ی قضاییه در قانون رئیس قوه« وظایف»و سایر اصول مربوط به  153توان محدود به اصل نمی
« عدم صالحیت»ی بر این، ممکن است ادعا شود که این سخن، با قاعدهاساسی دانست. عالوه

که آمد، ین ایراد، باید توجه داشت که همچناندر حقوق عمومی، مغایر است. در پاسخ به ا



 

 
 41/ شماره  يعموم  حقوق دانشصلناهم ف دو  

 

 

599 

ی توان همهی قضاییه است و نمیدر مقام بیان بخشی از وظایف رئیس قوه 153اصل 
 صالحیت این مقام را در این اصل محدود کرد.    

 که ایران قضایی نظام در. باشد آن فاقد تواندخود نمی شیء است معطی بر این، بدیهیعالوه
 یقوه رئیس از را خود قضایی اعتبار اند و بر این اساسی قضاییهقضات منصوب رئیس قوه یهمه

 کنند،می دریافت دارد ایشان از را خود قضایی شأن و است فقیهولی منصوب خود که قضاییه
 توانمی چگونه است؟ قضایی شأن فاقد خود قضاییه یقوه رئیس که کرد ادعا توانمی چگونه

 در .کند ایجاد دیگر افرادی برای را شأن این بتواند است، قضایی شأن فاقد خود که یمقام پذیرفت
 صرفاً بلکه قضاوت، برای نه قضاییه یقوه رئیس نصب که شود ادعا است ممکن استدالل این برابر
 جامعه در قضاوت به تا باشند قضات این تا( 153 اصل 8 بند موضوع) بوده قضات نصب برای

 «شأنیت» اجتهادش یواسطهبه قوه رئیس اگرچه که شود ادعا است ممکن دیگر، عبارتبه. بپردازند
 .است نشده منصوب قضاوت برای امرولی سوی از دارد، قضاوت و قضا

ی قانون اساسی حاکی از این است که رهبری رئیس قوه 151دقت در مفاد و منطوق اصل 
کند؛ نه آنکه صرفاً این مقام ی قضاییه نصب میهای قوهمسئولیت« انجام»منظور قضاییه را به

ی قضاییه از طریق نصب قضات باشد. مستند به ای در انجام امور قضایی قوهعنوان واسطهبه
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، »قانون اساسی،  156اصل  1بند 
ی قضاییه دانسته شده است. بر های قوهاز جمله مسئولیت« وفصل دعاوی و رفع خصومتحل

، انجام 151ی قضاییه است که مستند به اصل های قوهاین مبنا امر قضاوت از جمله مسئولیت
ی قضاییه سپرده شده است. بر این مبنا این مقام دارای شأن قضایی است. این مهم به رئیس قوه

قیمی که انجام امور بیانگر این نکته است که مخاطب مست 151به دیگر سخن، مفاد اصل 
قضایی و قضاوت راجع به شکایات و تظلمات اشخاص در جامعه از سوی رهبری به ایشان 

 ی قضاییه است.ها، بلکه شخص رئیس قوهمحول شده است، نه قضات دادگاه
ترین مقام عالی»ی قضاییه، اطالق عبارت مستند دیگر در دفاع از شأن قضایی رئیس قوه

ی امور است. قانونگذار اساسی در صدر این اصل انجام همه 151صل در ا« ی قضاییهقوه
ی قضاییه قرار داده و در ذیل ی رئیس قوهی قضاییه را بر عهدهقوه« قضایی»و « اجرایی»، «اداری»

توان این کند. چگونه میمعرفی می« ی قضاییهترین مقام قوهعالی»عنوان اصل این مقام را به
ی قضاییه دانست و بر فاد صدر اصل، صرفاً حاکم بر شأن اداری رئیس قوهعبارت را با وجود م

که ی قضاییه معرفی کرد. درصورتیی قضاییه را صرفاً باالترین مقام اداری قوهاین مبنا رئیس قوه
ی قضاییه قانون اساسی، بیانگر این معناست که رئیس قوه 151ارتباط مفهومی صدر و ذیل اصل 

 شود. ی قضاییه محسوب میقوه« قضایی»و « اجرایی»، «اداری»باالترین مقام 
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ی قضاییه بنابراین منطوق و مفهوم اصول قانون اساسی، بیانگر این نکته است که رئیس قوه
در نظم حقوقی ایران دارای شأن و صالحیت قضایی است و باالترین مقام قضایی کشور 

مسئولیت امور قضایی را یکی از  151 شود. بر این اساس قانون اساسی در اصلمحسوب می
  شئون این مقام قلمداد کرده است.

 ی قضاییه  . قوانین عادی و صالحیت قضایی رئیس قوه3-2

که خواهد آمد، حاکی از جایگاه و صالحیت قضایی توجه به مفاد قوانین عادی نیز همچنان
صالحیت و شأن قضایی ی قضاییه در نظام حقوقی ایران است. اگرچه در اثبات رئیس قوه
ترین این توان یافت، در این نوشته به مهمی قضاییه در قوانین، مستندات متعددی میرئیس قوه

 کنیم.  متون اشاره می
مجلس شورای  3/12/1813ی قضاییه مصوب قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه

ییه مصوب ی قضااسالمی، ضمن مجری دانستن قانون اختیارات و وظایف رییس قوه
ی قضاییه را مقامی قضایی معرفی کرده صراحت ریاست قوهبه 2ی ، در ماده0/12/1811

تواند از برخی شبهات این قانون و تشریح آن، می 2ی توجه به سیر تصویب مفاد ماده (1)است.
 احتمالی در مورد این موضوع پیشگیری کند.

بر تعیین عالوه 1/11/1813مورخ ق  - 8416ی ی شمارهمجلس شورای اسالمی در مصوبه
ی قضاییه که رئیس قوهی قضاییه مقرر کرده بود، درصورتیسمت قضایی برای رئیس قوه

ضمن بررسی رأیی را خالف بین شرع تشخیص دهد، پس از نقض رأی، پرونده را برای 
 یشورای نگهبان در اظهارنظر شماره (3)رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.

ی یادشده را با توجه به اینکه برای رئیس قوه 2ی ماده 14/11/1813مورخ  5055/21/13
قانون اساسی  153ای مقرر کرده که در قانون اساسی نیست، بنابراین مغایر اصل قضاییه وظیفه

(. در مورد این نظر شورا باید توجه داشت 615: 1835دانست )مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 
ی قضاییه را انکار نکرده است، بلکه روی صالحیت و شأن قضایی رئیس قوهه هیچکه شورا ب

ی قضاییه را مغایر رئیس قوه« وظایف»آرای خالف بین شرع، در شمار « نقض»صرفاً قرار دادن 
ی قضاییه مبنی بر نقض ی رئیس قوهدانسته است. بر همین اساس با حذف وظیفه 153با اصل 

مجلس،  0/12/1813ق مورخ  - 8508ی ی اصالحی شمارهدر مصوبهآرای خالف بین شرع، 
ی قضاییه سمتی قضایی ریاست قوه»شورای نگهبان مصوبه را تأیید کرده است؛ هرچند عبارت 

در بررسی سیر تصویب این قانون،  (0)این مصوبه وجود داشت. 2ی ، همچنان در ماده«است
ی ی اول ارسال مصوبه در زمینههبان در مرحلهاند که شورای نگبرخی نویسندگان بیان کرده
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ی ی قضاییه از سوی مجلس، صالحیت قضایی رئیس قوهوظایف و اختیارات رئیس قوه
ی ی دوم ارسال این مصوبه، با آنکه مادهدانسته، اما در مرحله 153قضاییه را مغایر با مفاد اصل 

، شورای نگهبان این موضوع را ی قضاییه را سمت قضایی دانسته بودهمچنان رئیس قوه 2
ی ارسالی مجلس به شورای نگهبان (. دقت در مفاد مصوبه12: 1804تأیید کرده است )راسخ، 

ی دوم، حاکی از این نکته است شده در مرحلهی ارسالی اول و تطبیق آن با مصوبهدر مرحله
 153غایر با مفاد اصل ی قضاییه را مکه شورای نگهبان قرار دادن سمت قضایی برای رئیس قوه

ی قضاییه را از ی نقض آرای خالف بین شرع برای رئیس قوهندانسته، بلکه قرار دادن وظیفه
ی قضاییه احصا برای رئیس قوه 153آن روی که این وظیفه در شمار وظایف مقرر در اصل 

 یدانسته است؛ نه آنکه بخواهد صالحیت قضایی رئیس قوه 153نشده است، مغایر اصل 
ی قضاییه در ی رئیس قوهقضاییه را مخدوش کند. بر همین اساس نیز با حذف این وظیفه

 ی اصالحی، شورای نگهبان این مصوبه را تصویب کرد.مصوبه
ی قضاییه، ضمن قرار دادن این جایگاه برای قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه 2ی ماده

رأی  قضاییه ضمن بازرسی، گاه رئیس قوه هر»ی قضاییه، در ادامه مقرر کرده بود: رئیس قوه
جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع  آن را ،دادگاهی را خالف بین شرع تشخیص دهد

بخشی از صالحیت قضایی  یدهندهتوجه به سیاق و مفاد این بند از ماده، نشان«. ددا خواهد
ریف بخشی از عبارت عبارت دیگر این بخش از ماده، معرِّف و تعی قضاییه است. بهقوه

صراحت رئیس باشد. بر این اساس در این ماده بهمی« ی قضاییه سمتی قضایی استرئیس قوه»
ها بر مبنای ی قضاییه سمتی قضایی معرفی شده بود و صالحیت بررسی آرای دادگاهقوه

 شریعت اسالم در صالحیت این مقام قرار گرفته بود.  
 13 یقانون اصالح مادهاسالمی با تصویب  مجلس شورای 24/11/1835در تاریخ 

 2ی این قانون مفاد ماده 6ی ، در تبصره(11)های عمومی و انقالبدادگاه اصالحی قانون تشکیل
  (11)را منسوخ اعالم کرد. 3/12/1813ی قضاییه مصوب قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه

قانون وظایف و  2ی ف مادهدر بادی امر ممکن است چنین به ذهن متبادر شود که حذ
ی قضاییه در نظام ی قضاییه، به معنی حذف صالحیت قضایی رئیس قوهاختیارات رئیس قوه

سازد، بلکه خود حقوقی ایران است. توجه به سایر مفاد این قانون نه تنها بیان اخیر را منتفی می
ستند به مواد و مفاد ی قضاییه است. ممستندی در تقویت صالحیت و جایگاه قضایی رئیس قوه

ی قضاییه خالف بیِّن شرع شناخته ی آرایی که از سوی رئیس قوهاین قانون صالحیت اعاده
 ی قضاییه قرار گرفته است. شود، در صالحیت رئیس قوهمی

های عمومی و انقالب، تکرار صالحیت قانون تشکیل دادگاه 13ی مفاد و مفهوم ماده
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ی قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه 2ی ررشده در مادهی قضاییه، مققضایی رئیس قوه
یادشده  2ی که در ماده« ی قضاییه سمتی قضایی استریاست قوه»قضاییه بود و صرفاً عبارت 

های عمومی و انقالب حذف شده است. اصالحی قانون تشکیل دادگاه 13ی آمده بود، در ماده
ی قضاییه برآمده از ماهیت امور و رئیس قوهیقین قضایی یا غیرقضایی دانستن صالحیت به

هایی است که در قوانین برای این مقام احصا شده است؛ خواه این صالحیت همچون صالحیت
صراحت برای این مقام بیان شده ی قضاییه، بهقانون وظایف و اختیارات رئیس قوه 2ی ماده

ری قوانین دیگر که در ادامه اصالحی یادشده و بسیا 13ی باشد، خواه اینکه همچون ماده
 قضایی وصف واجد مقام این شده برایخواهد آمد، صرفاً محتوا و ماهیت صالحیت تعریف

 رئیس برای قضایی شأن شناسایی عدم یا شناسایی در روی هیچ به موضوع این چراکه باشد؛
 (21)قضاییه مدخلیت ندارد. یقوه

های قضایی دیگری نیز با مقرر کردن صالحیت بر قانون یادشده، قانونگذار در قوانینعالوه
ی این قوانین ی قضاییه بر شأن قضایی این مقام صحه گذاشته است. از جملهبرای رئیس قوه

ی قانونی اشاره کرد. این ماده 1802قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  411ی توان به مادهمی
ی قضاییه مغایر ا، که از سوی رئیس قوهی دادرسی از آن گروه آرای قطعی رنیز صالحیت اعاده

 بیِّن شرع تشخیص داده شود، در صالحیت این مقام قرار داده است. 
دادرسی دیوان عدالت  قانون تشکیالت و آیین 04و  10 موادبر مستندات ذکرشده، عالوه 

، بلکه ی قضاییه نه تنها مؤیدی بر قوانین قبلی استی شأن قضایی رئیس قوهاداری، در زمینه
این قانون، نه تنها بررسی شرعی  10ی این موضوع را ابعاد جدیدی نیز بخشیده است. در ماده

ی قضاییه قرار گرفته است، بلکه برای رئیس آرای صادره از محاکم در صالحیت رئیس قوه
نیز مقرر شده است. « قانون»ی قضاییه صالحیت بررسی آرای قطعی شعب دیوان بر مبنای قوه

ی قضاییه آرای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری، ن معنا که هر گاه رئیس قوهبه ای
اعم از شعب بدوی و تجدید نظر را خالف بیِّن قانون تشخیص دهد، از طریق رئیس دیوان 

 دهد. ارجاع می (18)عرضمنظور رسیدگی مجدد و ماهوی به شعبه همموضوع را به
نه تنها صالحیت بررسی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت قانون یادشده نیز  04ی ماده  

هر گاه این تنها نهی قضاییه قرار داده است، تا اداری را از بُعد شرعی در صالحیت رئیس قوه
 آرا را خالف موازین شرع تشخیص داد، برای تجدید نظر به هیأت عمومی دیوان عودت دهد،

 قضاییه یقوه رئیس نظر با توجه به تا است دهش مکلف عمومی هیأت ماده، این به مستند بلکه
موارد، با  این در دیوان عمومی هیأت که معنا این به کند؛ صادره رأی در تجدید نظر به اقدام

 کند.ی قضاییه، رأی سابق خود را تجدید نظر میتوجه به نظر رئیس قوه
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 سوی از روندهپ ارجاع نویسندگان برخی اگرچه که داشت توجه باید مطلب این ذیل در
: 1838 پورقهرمانی،) انددانسته اداری یصبغه واجد موارد برخی در را قضاییه یقوه رئیس
 برخی در و صادره آرای محتوایی بررسی در قضاییه یقوه رئیس صالحیت به توجه اما ،(141

 سوی از ارجاعی هایپرونده در قضاییه یقوه رئیس نظر از تبعیت به هادادگاه الزام موارد
ی پرونده برای رسیدگی به دیگر سخن اعاده. است موضوع این قضایی یصبغه بر دال ایشان

ای که توسط قضات رسیدگی ی پروندهیقین اعادهمجدد، نیازمند بررسی دقیق قضایی است. به
شده و اعتبار امر مختوم یافته است، نه یک امر اداری بلکه امری قضایی، و باید در صالحیت 

ی قضایی را قضایی باشد. چگونه ممکن است مقامی که اعتبار امر مختوم در یک پرونده مقامی
ی دادرسی نیز ی طرق معمول اعادهکند، مقامی قضایی نباشد. این موضوع در زمینهمخدوش می

ی آن کنندهی دادرسی، فارغ از اینکه مقام درخواستمجری است. با این شرح که در اعاده
که موضوع شود و درصورتیحقوقی، موضوع از سوی مقام قضایی بررسی میحقیقی باشد یا 

که در شود. همچناناز نظر مقام قضایی نیازمند بررسی مجدد باشد، برای رسیدگی اعاده می
ی ، مرجع بررسی درخواست اعاده1802دادرسی کیفری مصوب  قانون آیین 416ی ماده

 دادرسی، دیوان عالی کشور معین شده است.
مجمع  28/3/1811ی عالی انتظامی قضات مصوب بر این موارد، در قانون تشکیل محکمهعالوه

ی قضاییه صالحیت تشخیص عدم صالحیت قضایی تشخیص مصلحت نظام، برای رئیس قوه
ی قضات بر مبنای موازین شرعی مقرر شده است. با تشخیص این موضوع توسط رئیس قوه

منظور اظهار نظر به هیأت کارشناسی مرکب از دادستان ضوع را بهتواند موقضاییه، این مقام می
انتظامی قضات، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و معاون قضایی دادستان کل 

ی هیأت کارشناسی برای اتخاذ تصمیم و صدور رأی به کشور ارجاع دهد. در نهایت نیز نظریه
 شود.ی قضاییه نیز عضو آن است ارجاع میهی عالی انتظامی قضات که رئیس قومحکمه

ی عالی است، از گیری، رأی اکثریت اعضای محکمهاگرچه در این محکمه مالک تصمیم
کنند و از سوی دیگر، ی اعضای این محکمه در نقش قاضی اقدام به اعالن نظر مییک سو همه

د اعتبار است که رأی گیرد و واجرأی اکثریت در این محکمه در صورتی مالک عمل قرار می
ی ها باشد. در نهایت نیز با صدور رأی از سوی محکمهی قضاییه نیز داخل در آنرئیس قوه

ی قضاییه است که حسب اقتضا، یکی از تنبیهات انفصال، بازخرید، عالی، این رئیس قوه
 کند.بازنشستگی یا انتقال به بخش اداری را نسبت به قاضی متخلف اعمال می

قانون یادشده، مدت اعتبار این قانون پنج سال بیان شده بود،  (41)8ی ستند به مادهاگرچه م
اما آنچه از مفاد این قانون مهم و به فراخور موضوع قابل استفاده است، این است که در این 
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تشخیص موضوع، تطبیق احکام بر موضوعات و نیز  ی قضاییه صالحیتقانون برای رئیس قوه
، از (15)111ی این موضوعات مستند به اصل مجازات مقرر شده است، که همه اِعمال تنبیه و

ی قضاییه اعمال قضایی و وظایف قاضی است. بنابراین مستند به مفاد این قانون رئیس قوه
 کند.  صورت مستقیم اقدام به انجام امور قضایی میعمالً و به

رسد که رئیس نظر مین اساسی بهقانو 151شایان یادآوری است که اگرچه بر مبنای اصل 
ی قضاییه صالحیت تصدی امور قضایی را نیز دارد، اما مراد از صالحیت قضایی رئیس قوه
را در  ای از شعب دادگاهعنوان قاضی تصدی شعبهی قضاییه لزوماً آن نیست که این مقام بهقوه

این مبنا، اینکه در مفاد  صورت مستقیم به شکایات رسیدگی کند. براختیار داشته باشد و به
هایی با ماهیت قضایی در نظر گرفته شده، قوانین و مقررات عادی برای این مقام صالحیت

 ی مقنن عادی است.ی قضاییه در اندیشهخود گواه بر پذیرش شأن قضایی رئیس قوه

 یریگجهینت
ه در اصول ی قضاییدر نظم کنونی حقوق اساسی ایران، اگرچه جایگاه و شئون رئیس قوه

ترین اصل در بیان شده، مبنایی 162و  161، 153مختلفی از قانون اساسی از جمله اصول 
قانون اساسی است. این اصل  151های این مقام، اصل تشریح جایگاه و احصای صالحیت

های این مقام قرار داده ی قضاییه را در شمار صالحیتی امور قضایی، اداری و اجرایی قوهکلیه
ی قضاییه سخن رفته است، با آنکه در این اصل از صالحیت قضایی رئیس قوه است.

نظران حقوقی محل اختالف ی نویسندگان و صاحبصالحیت قضایی این مقام در اندیشه
 است. بر این مبنا در این مقاله صالحیت قضایی این مقام بررسی و تحلیل شد.

ی قضاییه تنها ریاست قوه، نه151وق اصل گرفته نشان داد که بنابر منطهای انجامبررسی 
در نظام حقوقی ایران واجد شأن، جایگاه و صالحیت قضایی است، بلکه برگرفته از صدر این 

 امر قضا در کشور است. « انجام»اصل آن است که این مقام مسئول اصلی و مستقیم 
اص نیست، صورت مستقیم متصدی محکمه یا دادگاهی خی قضاییه بهاینکه رئیس قوه

که بسیاری از مخالفان  153باشد. از سوی دیگر اصل دلیلی بر عدم صالحیت قضایی وی   نمی
ی قضاییه بر مفاد آن تأکید داشته و مستند به آن در مقام نفی صالحیت قضایی رئیس قوه
ی قضاییه های رئیس قوهاند، نه بیانگر صالحیتی قضاییه برآمدهصالحیت قضایی رئیس قوه

ی قضاییه رئیس قوه« وظایف»های این مقام، تحت عنوان ه در مقام بیان بخشی از صالحیتبلک
ی قضاییه، توان در نفی صالحیت قضایی رئیس قوهرسد که نمینظر میاست. بر این اساس به

بر قانون اساسی، مشروح مفاد این اصل از قانون اساسی را مستمسک استدالل قرار داد. عالوه
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رای بازنگری قانون اساسی، نظرهای شورای نگهبان در مقام بررسی مصوبات مذاکرات شو
 ( و قوانین عادی نیز گواهی صادق بر این مدعاست. 04مجلس )موضوع اصل 

ها در نظام مبتنی بر والیت فقیه شأن قضا و قضاوت از بر این استنادات و استداللعالوه
از سوی  151این صالحیت مستند به اصل  جمله شئون این مقام است. در نظام حقوقی ایران

ی قضاییه تفویض شده است و سایر قضات مشروعیت قضاوت خود والیت امر به رئیس قوه
 خود شی توان ادعا کرد که معطیءگیرند. بر این مبنا چگونه میی قضاییه میرا از رئیس قوه

 قضایی صالحیت مثبت نیز عقلی استدالل مستندات، یهمه از فارغ بنابراین. باشد شیء فاقد
است. البته اثبات صالحیت قضایی بر مبنای مفاد  ایران حقوقی نظم در قضاییه یقوه رئیس

ی قضاییه نیست، قوانین و مقررات، به معنای نفی ایراد و نقد به این صالحیت رئیس قوه
ضاییه با ی قهای رئیس قوهی دادرسی، تداخل صالحیتتواند به اطالهچراکه این موضوع می

صالحیت دیوان عالی کشور مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم )موضوع اصل 
های دیگری از این دست منجر شود. بر این اساس بررسی محاسن و نقایص ( و چالش161

 های دیگری قرار گیرد.تواند مبنای پژوهشی قضاییه، میصالحیت قضایی رئیس قوه
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 هایادداشت
 اما نماید، وضع نامهآیین قوه از خارج هایدستگاه برای تواندنمی قضاییه قوه رئیس است هیبدی» .4

 صورت این در. کند تصویب نامهآیین اساسی، قانون در مذکور اختیارات حدود در تواندمی
 «است. االتباعالزم هادستگاه همه برای ایشان مصوب نامهآیین

ی ی قانون اصالح مادهواحدهنگاهی به ماده»(، 1836زاده، علی )به کاظم توانمی آثار این یاز جمله. 1
؛ 31-10، صص 61دادگستر، ش  حقوقی ی، مجله«های عمومی و انقالبقانون تشکیل دادگاه 13

ایران، تهران: دادگستر، چ اول؛  کیفری فرایند در قضاییه قوه رئیس (، نقش1813حسین )آماده، غالم
 13ی ماده 2ی نقدی بر اختیارت قانونی رئیس قوه قضاییه در تبصره»(، 1834زاده، علی )کاظم

و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه  1831های عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه
 ، اشاره کرد06-34، صص 23و  21، وکالت، ش «1813قضاییه مصوب 

 که است قضایی عالی شورای به خطاب( ره)امام 21/11/1861 مورخ ینامه ها،نامه این یجمله از .9
 :است آمده نامه این در
 :کنممی زدگوش را مسائلی ایران اسالمی قضایی جمهوری عالی شورای

1- ... 

 ضروری امر این ظاهراً و. هستیم روروبه کسی چه با بدانیم تا شودمی موجب قضایی کار تقسیم -2
 .اردد امکان صورت این در هم قانون حفظ و است،

 اقدام مورد چند در کهگونههمان خود شوید کارکم اگر. ندارم را خدا حکم تعطیل تحمل اینجانب -8
 .نمایممی اقدام مستقیماً امکرده

 .باشم تفاوتبی توانمنمی شرعی تکلیف مقابل در اما دارم عالقه شما به من 
 یمؤسسه ،(ره) امام یصحیفه ،(1813) اهللروح الخمینی،موسوی: ر.ک هانامه سایر دیدن برای -

 .242 و 241 صص ،21 ج اول، چ ،(ره) امام آثار نشر و تنظیم
 مشروح صورت ،(1831)اسالمی شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل یاداره: ر.ک .1 

 و 820 ،821 صص ،1ج دوم، ایران،چ اسالمی جمهوری اساسی قانون بازنگری شورای مذاکرات
852. 

 

، مستند به اصل 1853ته در این زمینه باید توجه داشت که در نظام قضایی مبتنی بر قانون اساسی الب. 5
بر رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور نیز منصوب مقام رهبری بود. از سوی عالوه 162

 «ترین مقام قضاییعالی»دیگر، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز راجع به مصداق عبارت 
ترین آمده است، که در نظم قضایی کشور رئیس دیوان عالی کشور عالی 111مندرج در اصل 

ی کل امور شود )ادارهترین قاضی ایستاده محسوب میقاضی نشسته و دادستان کل کشور نیز عالی
رسد که نظر می(. بر این مبنا به1110: 2، ج1864فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، 
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به  1853قانون اساسی مصوب  111مندرج در اصل « ترین مقام قضاییعالی»ل در اطالق حداق
رئیس دیوان عالی کشور محل تأمل است، مگر آنکه اصطالح مقام قضایی را متبادر به قاضی نشسته 

 و منصرف از قاضی ایستاده بپنداریم.
شورای بازنگری قانون اساسی  ی قضاییه دری مدیریت قوهی پیشنهادها راجع به نحوهاز جمله .6

 عبارت بود از:  
ی قضاییه در صالحیت شورای عالی قضایی با این قید که اعضا موظف قرار دادن مدیریت قوه -1

 (.852: 1، ج1831ی کل قوانین، عنوان رئیس برگزینند )امینی، ادارهباشند از میان خود یکی را به
ی قضاییه )بیات، عنوان نظامی جدید در مدیریت قوهی، بهتقسیم کار بین اعضای شورای عالی قضای -2

 (.820: 1، ج1831ی کل قوانین، اداره
رأی دادگاهی  گاه رئیس قوه قضاییه ضمن بازرسی، ی است و هریقضاییه سمت قضا یریاست قوه .7

 .داد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد را آن ،را خالف بین شرع تشخیص دهد
این الیحه هیچ مخالفتی از سوی نمایندگان مجلس نشده  2ی ذکر است که راجع به مفاد ماده شایان .9

 (. 25: 1813، 15001ی رسمی، است )روزنامه
 را قضاییه یقوه رئیس هایصالحیت شمار در قضایی صالحیت بینیپیش نظرانصاحب برخی. 3

 در آنکه وجود با را قضاییه یقوه یسرئ اختیارت و وظایف قانون 2 یماده تصویب و ،برنتافته
 قرار و دانسته اساسی قانون با تعارض در بود، رسیده نیز نگهبان شورای تأیید به 0/12/1813 تاریخ
 و اختیار یتوسعه نوعی قضاییه، یقوه رئیس هایصالحیت شمار در را صالحیت این دادن

  (.838-832: 2ج ،1836 می،هاش) اندشمرده قضایی امر بر قدرتمند مقام یک یاحاطه

ی قضاییه ایراداتی وارد باشد، رسالت این مقاله نه اگرچه ممکن است بر این صالحیت رئیس قوه .41
ی قضاییه بلکه در صالحیت یا عدم صالحیت قضایی رئیس در نقد و بررسی صالحیت رئیس قوه

ی قضاییه رک: ئیس قوهمنظور مطالعه در مورد محتوای این صالحیت ری قضاییه است. بهقوه
های قانون تشکیل دادگاه 13ی ی قانون اصالح مادهواحدهنگاهی به ماده»(، 1836زاده، علی )کاظم

(، 1813حسین )؛ آماده، غالم 31-10، صص 61دادگستر، ش حقوقی ی، مجله«عمومی و انقالب
(، 1834زاده، علی )ول؛ کاظمایران، تهران: دادگستر، چ ا کیفری فرایند در قضاییه یقوه رئیس نقش

های قانون تشکیل دادگاه 13ی ماده 2ی ی قضاییه در تبصرهنقدی بر اختیارات قانونی رئیس قوه»
، «1813ی قضاییه مصوب و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه 1831عمومی و انقالب مصوب 

 .06-34، صص 23و  21وکالت، ش 
قضاییه مصوب ی قوه قانون وظایف و اختیارات رئیس 2ی هز تاریخ تصویب این قانون مادا. 44

 .شودو سایر قوانین مغایر لغو می 3/12/1813
باید به این نکته نیز توجه داشت که در قوانین و مقررات قبل از انقالب اسالمی نیز مشابه این . 41

از انقالب اسالمی قبل  قضاییه یقوه سیئنوعی در جایگاه رصالحیت برای وزیر دادگستری که به
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 مصوب صلحیه حکام و شرعیه محاضر و عدلیه تشکیالت و قانون اصول 114 یقرار داشت )ماده
 10 یتوان به مادهاین قوانین می ی، مقرر شده بود. از جمله(عدلیه کمیسیون ق.ه 1820 رجب 21

در دعاوی جزایی : که مقرر کرده بود 25/8/1856ای از قوانین دادگستری مصوب قانون اصالح پاره
متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته  گاه رأی غیرقابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا هر

متضمن نقض مهم قوانین راجع به صالحیت ذاتی و یا  صورت رأی صادرشده باشند و در هر دو
از تاریخ صدور رأی  تواند ظرف یک ماهدادستان کل می قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا

 . ...عمومی دیوان عالی کشور درخواست کند رسیدگی به موضوع را از هیأت
-دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر می قانون تشکیالت و آیین 10ی ی مادهالبته مستند به تبصره .49

پرونده  چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت»کند: 
هر گاه رأی قطعی مورد نظر رئیس قوه از «. گرددنظر ارجاع می برای صدور رأی به شعبه تجدید

عرض، بلکه برای رسیدگی مجدد به ی همشعب بدوی دیوان صادر شده باشد، موضوع نه در شعبه
 شعب تجدید نظر ارسال خواهد شد.

االجراء مدت پنج سال الزم هفتاد و یک و برای این قانون از تاریخ اول خردادماه یکهزار و سیصد و .41
 .است

، ضرر بر مورد خاص حکم یا در تطبیق حکم یا در در موضوع قاضی یا اشتباه تقصیردر اثر  ر گاهه .45
و در غیر  است ضامن اسالمی موازین تقصیر، مقصر طبق صورت گردد، در کسی متوجه یا معنوی مادی

 .گردد می حیثیت یاعاده از متهم شود، و در هر حال می جبران دولت یوسیله به سارتخ صورت این
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 و مآخذ منابع

 ها و مقاالتالف( کتاب
 صورت ،(1864) اسالمی شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل یاداره
 یاداره: تهران ،ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون نهايی بررسی مجلس مذاکرات مشروح

 .8ج اول، چ اسالمی، شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل

 صورت(، 1831) اسالمی شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل یاداره
 کل یادارهتهران:  ايران، اسالمی جمهوری اساسی قانون بازنگری شورای مذاکرات مشروح

 .1چ دوم، ج اسالمی، ایشور مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور

، چ اساسی قانون بازنگری شورای مذاکرات مشروح صورت(، 1831ی کل قوانین )اداره
 .2دوم، ج

 و فقه، «محاکم آرای از قضاییه یقوه رئیس خواهی تجدیدنظر»(، 1838پورقهرمانی، بابک )
 . 143-181، صص 8، ش حقوق

 ، تهران: بقعه.سیاسا قانون نظری مبانی(، 1801حسینی بهشتی، محمد )

، تهران: مجد، ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون با آشنايی(، 1808خسروی، حسن )
 چ اول.

 ،(ره) امام آثار نشر و تنظیم یمؤسسه تهران: ،(ره) امام یصحيفه ،(1813) اهللروح خمینی،
 .21 ج اول، چ

 دراک، چ دوم ، تهران:اساسی حقوق نظام در تعادل و نظارت(، 1801راسخ، محمد )

 یقوه در مقرره وضع(، 1804کار، ریحانه و عامری، فائزه )راسخ، محمد و کوشش
 ، تهران: دراک، چ اولقضاييه

 .15001ی ، شماره20/0/1813ی رسمی، روزنامه

ی انتشارات و چاپ ، تهران: مؤسسهايران اساسی حقوق(، 1835عمید زنجانی، عباسعلی )
 دانشگاه تهران، چ اول

، تهران: قضاييه یقوه قضايی مسئولين هایمسئوليت با آشنايی(، 1814حسین )ی، کریم
 ی رسمی کشور.روزنامه

، تهران: ايران اسالمی جمهوری نظام ساختار و اساسی حقوق(، 1801لطفی، اسداهلل )
 جاودانه، جنگل، چ دوم.



 
 
 

 ی قضاييه؛ از نفی تا اثباتشأن قضايی رئيس قوه
 

 

555 

روش، چ تهران: س ايران، اسالمی جمهوری اساسی حقوق(، 1860الدین )مدنی، جالل
 .6اول، ج 

، تهران: مرکز اسالمی انقالب نهادهای ینامهفرهنگ(، 1831مرکز اسناد انقالب اسالمی )
 اسناد انقالب اسالمی.

 مورد در نگهبان شورای نظرات مجموعه(، 1835مرکز تحقیقات شورای نگهبان )
ن: تهرا ،(4973 خرداد تا 4975 خرداد) پنجم یدوره اسالمی شورای مجلس مصوبات

 دادگستر، چ اول.

، تهران: دادگستر، ايران اسالمی جمهوری اساسی حقوق مختصر(، 1861مهرپور، حسین )
 چ اول.

 تهران: دار االسالم،شرايع شرح فی جواهرالکالم، (م1031) الجواهری، محمدحسننجفی
  .41االسالمیة، ج  الکتب

ران: میزان، چ پنجم، ج ، تهايران اسالمی جمهوری اساسی حقوق(، 1831هاشمی، محمد )
2. 

 .2، میزان، چ چهارم، ج مدنی دادرسی آيين(، 1836اهلل )واحدی، قدرت

 ، تهران: امیرکبیر، چ اول.اساسی برای همه قانون(، 1815یزدی، محمد )

 ب( قوانین
 .ش1235 جلدی 3 با مطابق ق،1824 یالقعدهذی14 مصوب مشروطه، اساسی قانون

 ش.1236 جلدی 15ق، مطابق با 1825شعبان  20 مصوب ،متمم قانون اساسی مشروطه

رجب  21 مصوب ،«اصول و تشکیالت عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه»قانون 
   ، کمیسیون عدلیه.1820

 ، مجلس خبرگان قانون اساسی.1853 مصوبقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

، شورای بازنگری قانون 1863 مصوب بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
 اساسی.

 .1851قانون برنامه و بودجه مصوب 

ی قانون راجع به تجویز تعیین پایه و سمت قضایی توسط شورای عالی قضایی واحدهماده
 ، مجلس شورای اسالمی.1861مصوب 

، مجمع تشخیص مصلحت 28/3/1811 مصوب ی عالی انتظامی قضات،قانون تشکیل محکمه
 نظام.
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، مجلس شورای 3/12/1813 مصوب ی قضاییه،ظایف و اختیارات رئیس قوهقانون و
 اسالمی.

، مجلس شورای 0/12/1811 مصوب ی قضاییه،یس قوهقانون اختیارات و وظایف رئ
 اسالمی.

 مصوب، های عمومی و انقالبدادگاه اصالحی قانون تشکیل 13 یقانون اصالح ماده
  ، مجلس شورای اسالمی.24/11/1835

  ، مجلس شورای اسالمی.1802 مصوب ن آیین دادرسی کیفریقانو

 یشورا مجلس، 22/0/1801 مصوب دادرسی دیوان عدالت اداری،قانون تشکیالت و آیین 
 ی.اسالم

 ، مجمع تشخیص مصلحت نظام.28/3/1811 مصوب ی عالی انتظامی قضات،قانون تشکیل محکمه


