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مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛
ایراد در استناد به قانون اساسی


عبدالمجید سودمندی

1

دریافت -1931/7/8 :پذیرش1931/11/4 :


چکیده

شدهتریناصولحقوقیحاکمبر
فته 
«مستدلومستندبودنآرایقضایی»یکیازپذیر 
هرمرجعقضاییوشبهقضاییاستودیوانعدالتادارینیزبهعنوانیکمرجعقضایی،

مشمول این قاعده است .با وجود این ،نمیتوان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در
بعضیمواردازرعایتاینقاعدهغفلتکردهویاازآنطفرهرفتهاست .عدمرعایت
قاعدهمستدلومستندبودنآرایهیأتعمومیدیوانمیتوانددراستنادبههریکاز

دالیلاثباتحکمرویدهد.درایننوشتاربابررسیانواعنقضقاعدهمستدلومستند
،مالحظهمیشودکه

بودنآرایقضاییدراستنادهیأتعمومیدیوانبه«قانوناساسی»
رآرایتردیدآمیزوحتیاشتباهشدهاست.ازاینرو،بادرنظر

ایننقضموجبصدو
گرفتن اینکه هیأت عمومی دیوان ،مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبههای دولتی
حقمیتوانانتظارداشتبرای


استوتصمیماتشتحتنظارتهیچمرجعدیگرنیست،به
رعایتدقیقاینقاعده،بیشترتالشکند؛بویژهآنکهپیامدهایرأیاشتباهاینمرجعدر

ابطالیاعدمابطالیکمصوبهدولتیمحدودبهفردشاکینیستومیتواندگروهیزیاد

ازمردمراتحتتأثیرقراردهد.


واژگان کلیدی :مستدلومستندبودنآرایقضایی،هیأتعمومیدیوانعدالتاداری،
دادنامه،قانوناساسی،شوراینگهبان
.6استادیارگروهحقوقدانشگاهپیامنورتهران،ایران soudmandi.jd@gmail.com
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مقدمه
«مستدلومستندبودنآرایقضایی»راکهبعضاًمهمترینقاعدهحاکمبرانشایرأیقضایی
ویکیازاصولمسلمدادرسیدانستهاند(آگاه،)16:6933،بهطورقطعیکیازپیششرطهای

اجرایعدالتاست،زیرادادرسی منصفانهمنوطبه شفافیت استوشفافیت ،مستلزم مستدل و
مستندبودنرأیقضاییاست(ویژهوکتابیرودی.)022:6939،
درتوضیحقاعدهمستدلومستندبودنآرایقضاییبایدگفتهردعوایمطرحدریک
مرجعقضاییدارایدوجنبهموضوعیوحکمیاستوهردوجنبهبایددررأیقاضیمورد
توجهقرارگیرد(دیانی/6936،قسمتاول.)60:درجنبهحکمی«،اختالف،دربودنونبودن

قانونویامفادومدلولقانونوتفسیرآناست»ودرجنبهموضوعی«،اختالف،درصحتو
سقمبعضیروابطوالزامات،وقوعیاعدموقوعافعالواعمالاست»(مدنی.)63:6911،در
ضمن،دالیلاثباتامورموضوعیرادالیلاثباتدعویودالیلاثباتامورحکمیرادالیل
اثباتحکمومجموعایندورادالیلاثباتحقمینامند(دیانی/6936،قسمتاول.)61:براین

اساس،دریکرأیقضاییمستدلومستند«،استنادعبارتاستازیافتنحکمقانونواستدالل
عبارتازتحلیلیاستکهقاضیدرخصوصعلتاِعمالحکمقانونبرموضوعمعینبیان
میکند»(ویژهوکتابیرودی.)022:6939،

درخصوصمنشأقانونیقاعدهمستدلومستندبودنآرایقضاییبایدگفتکهقوانینایران
ازابتداتاکنونبرلزومرعایتاینقاعدهتأکیدداشتهاند.اولینقانونیکهصراحتاًبهاینقاعده
متممقانوناساسیمشروطیتمیباشد.درحالحاضرنیزمهمترین

اشارهکردهاست،اصل 13
مبنایقانونیاینقاعدهرامیتواندراصل 611قانوناساسیجمهوریاسالمیایرانمشاهده
کرد.قوانینآییندادرسیمدنیوکیفریایراننیزازابتداتاکنونشاملاینقاعدهبودهاند.در

ونآییندادرسیدادگاههایعمومیوانقالب(درامورمدنی)مصوب

حالحاضر،ماده031قان
بهاینقاعدهتصریحمیکنند.

6913وماده913قانونآییندادرسیکیفریمصوب6930


 .1لزوم مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری ایران به عنوان یک مرجع قضایی نشأتگرفته از قانون اساسی که
زیرمجموعهقوهقضاییهاست(اصل619قانوناساسی)دربسیاریموارد،مشمولاصولوقواعد
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شکلیحاکمبردادگاههایعمومیوانقالباست.باتوجهبهاهمیتقاعدهمستدلومستند

بودنآرایقضاییکهحتیمیتوانآنراازنتایجاصلبرائتدانست(دیانی،)3:6932،بدیهی

استاینقاعدهبرآرایدیوانعدالتاداریـاعمازشعبوهیأتعمومیدیوانـنیزحاکم
باشد؛هرچندظاهراًهمینبدیهیبودنسببشدهاستتاقوانینحاکمبردیوانعدالتاداریاز
ابتداتاکنونبهاینقاعدهتصریحنکنند؛بهجزماده 93قانونتشکیالتوآییندادرسیدیوان
عدالتاداریمصوب6930کهفقطبهلزومرعایتاینقاعدهتوسطشعبدیوانتصریحکرده
است.
قاعدهمستدلومستندبودنآرایقضاییازچناناهمیتیبرخورداراستکهحتیمراجع
شبهقضایینیزملزمبهرعایتآنهستند.بهعنوانمثال،ماده 39قانونبازسازینیرویانسانی

کهبنیانگذارمراجعشبهقضایی

وزارتخانههاومؤسساتدولتیووابستهبهدولتمصوب6912

دردستگاههایدولتیبود،بهلزومرعایتاینقاعدهتوسطهیأتهایبدویوتجدیدنظراداری

تأکیدکردهبود 6.هیأتعمومیدیوانعدالتادارینیزدرآرایمتعددهمچوندادنامههای
626مورخ6913/62/03و663مورخ6913/60/03بهلزوممستدلومستندبودنآرایمراجع
اداریوشبهقضاییتصریحکردهاست.
ازاینرو،بدیهیاستآرایهیأتعمومیدیوان 0نیزبایدمستدلومستندباشد.باوجود
این،بهنظرمیرسدبعضیآرایدیوانازایننظرکموبیشدچارایراداست.اماآنچهجلب

توجهمیکندایناستکهبعضاًازآرایغیرمستدلویاغیرمستنددیوان،دفاعویاحتیازآنها
تمجیدشدهاست.برایمثال،دردفاعازدادنامهغیرمستدلوغیرمستند92مورخ6911/29/09
ابرازشدهاست«:علیرغمتصریحدادنامهبهمخالفتبخشنامهباقانون،مشخصنیستکهکدام
قانون مد نظر قضات دیوان بوده و دیگر اینکه بر خالف رویه غالب دیوان ،دادنامه مستدل
تواناینطوربرداشتنمودکه«ممانعتازاجرایاحکامقضایی»چنان


نیست.هرچندکهمی
بدیهیبودهکهنیازیبهذکردقیقمستندقانونییااستداللحقوقیدراینزمینهاحساسنشده
،توجیهپذیرنمودهواینمهمرادرقامتاصلی

است،امریکهدرپهنهادبیاتحقوقعمومی
هایجایگزینقانونفوقکهدرسالهای 6919،6910و 6910بهتصویبرسیدندبهاینقاعده

.6درضمن،اگرچهقانون
هایاجراییاینقوانینبهآنتصریحکردهاند.

اند،اماآیین 
نامه


تصریحنکرده
.0ازاینبهبعد،ازواژه«دیوان»بهجای«هیأتعمومیدیوان»استفادهشدهاست.
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مستقل ارائه میکند» (آگاه .)19 :6933 ،همچنین در تمجید از دادنامه غیرمستند  32مورخ
6913/29/03گفتهشدهاست«:دراینرأی،دیواندراقدامیبدیعوالبتهشایسته،بدوناشارهبه
هیچقانونی،آزادیاخذوکیلرامستندقراردادهومانعتحدیدآنازسویقوهمجریهشده
است»(آگاه.)33:6933،
در نقد اظهار نظرهای فوق باید گفت عدم مستدل و مستند بودن آرای دیوان پیامدهایی
نامناسبداردکهدررأسآنهاصدورآرایاشتباهویاتردیدآمیزاستوازاینرو،بعضی

آرایغیرمستدلوغیرمستنددیوانهمچوندادنامه 312مورخ،6939/23/00موردانتقادقرار
گرفتهاست(آگاه.)36-32:6933،درایننوشتاربهبحثدربارهانواعنقضقاعدهمستدلو
مستندبودنآرایقضاییتوسطدیوانوگسترهایننقضپرداختهمیشود.البتهایرادفوقرا
میتواندراستناددیوانبههریکاز«دالیلاثباتحکم»مشاهدهکرد،امادرایننوشتارفقط

میپردازیم.
بهبررسیاینایراددراستنادبه«قانوناساسی» 
 .2استناد هیأت عمومی دیوان به قانون اساسی به عنوان یکی از دالیل اثبات حکم
 .2-1دالیل اثبات حکم در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران ،دالیل اثبات حکم در گذر زمان دچار تغییر و تحول شدهاند و
مهمترین تحول با انقالب اسالمی  6991به وقوع پیوست؛ زیرا طبق اصل  611قانون اساسی
سالمی»و«فتاوای

جمهوریاسالمیایران،دالیلاثباتحکمعبارتانداز«قوانین»«،منابعمعتبرا

معتبر»،درحالیکهازسال6963وبراساسماده9قانونآییندادرسیمدنیمصوبآنسال،
دالیلاثباتحکمعبارتبودنداز«قوانین»«،روحومفادقوانین»و«عرفوعادتمسلم».
دربارهتعارضاصل 611قانوناساسیوماده 9قانونآییندادرسیمدنی،6963اگرچه
شائبه نسخ ضمنی پیش میآید (کاتوزیان ،)91 :6939 ،اما همانطور که بعضی حقوقدانان
اند،بهرغمعدماشارهاصل611به«اصولحقوقی»و«عرف»بهعنواندالیلاثبات


تصریحکرده
حکم،ایندوهمچنانبهعنواندالیلتکمیلیاثباتحکمدرکنارقوانین،قابلاستنادبودهو
هستند(دیانی/6936،قسمتدوم1-1:؛دیانی/6936،قسمتپایانی.)69:خوشبختانهقانونآیین
دادرسیدادگاههایعمومیوانقالب(درامورمدنی)مصوب،6913ایرادفوقراتاحدودی
منابعمعتبراسالمی»«،فتاویمعتبر»و

زیادرفعودرماده،9دالیلاثباتحکمراشامل«قوانین»«،
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طورکهبعضیحقوقدانانتصریحکردهاند،عدم

«اصولحقوقی»اعالمکرد.درضمن،همان
اشارهاینمادهبه«عرف»،مانعاستنادمراجعقضاییبهعرفنیست(کاتوزیان.)91:6939،
اماآیامیتوان«،قانوناساسی»رابهعنوانیکیازدالیلاثباتحکم،قابلاستناددردیوان
انست؟برایدرکبهتراختالفهاینظریوهمچنینتحلیلرویهدیواندراینزمینه،الزم

د
استاهدافاستنادبهقانوناساسیدرمراجعقضاییبررسیشود.

 .2-2اهداف استناد به قانون اساسی در مراجع قضایی

برای استناد به قانون اساسی در مراجع قضایی ،سه هدف قابل تصور است که در زیر به
شاندرایرانمیپردازیم.


هاومیزانپذیرش
بررسیمختصرآن
 .2-2-1عدم اجرا (یا ابطال) قوانین عادی مخالف قانون اساسی

اصول 36تا 33قانوناساسی،یکیازوظایفشوراینگهبانراجلوگیریازوضعقوانین
عادی مخالف قانون اساسی و احکام اسالم توسط مجلس شورای اسالمی دانستهاند ،اما این
اصولبهشوراینگهبانحقنمیدهندقوانینموجودرابهدلیلمخالفتباقانوناساسیویا

احکاماسالم،ابطالکند.درضمن،اگرچهتفسیرمناقشهبرانگیزشوراینگهبانازاصل 3قانون

اساسی(مرکزتحقیقاتشوراینگهبان)33-33:6936،ورویهشورادراینزمینهحاکیازحق
نظارتفقهایشوراینگهبانبرعدممخالفتتمامقوانینومقرراتبا«موازیناسالمی»وابطال
اینگونهقوانینومقرراتاست،امانهاصل 3قانوناساسیونهتفسیرورویهشوراینگهبان،

ریندادهاند.

ایننظارترابهمطابقتقوانینومقرراتبا«قانوناساسی»تس
ازاینرو،شوراینگهبانکهمرجعاصلینظارتبرقانوناساسیاستحقابطالقوانین
عادیبهدلیلمخالفتباقانوناساسیراندارد.بنابراین،بهطریقاولیهیچمرجعدیگریاز
جملهمراجعقضایینیزحقندارندقوانینعادیرابهبهانهمخالفتباقانوناساسیابطالکنند
(مدنی13:6913،؛کاتوزیان.)639:6933،
همچنینبهرغماینکهبعضیحقوقدانانایرانی،استنادمراجعقضاییبهقانوناساسیباهدف

عدم اجرای قوانین عادی مخالف قانون اساسی را پذیرفته یا این صالحیت را مخالف منطق
)،اماهمانطور

حقوقیندانستهاند (تقیزادهوهمکاران1:6939،؛کاتوزیان631-639:6933،
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کهاینحقوقدانانتصریحکردهاند،اکثرحقوقدانانایرانیایننظریهرانپذیرفتهاند(تقیزادهو

همکاران9:6939،؛کاتوزیان.)631:6933،
مراجعقضاییایرانبرقوانینعادیبایدگفتنظامهای

درنقدنظرموافقاننظارتاساسی6
تواندپیشازالزماالجراشدن

حقوقیبرایایننظارت،یاشیوه«نظارتیکنهادسیاسیکهمی
قوانینازآنهاجلوگیرییااحتماالًپسازتصویب،آنهاراملغیکند»،پذیرفتهاندیاشیوه

«نظارتقضاییعمومدادگاهها(یایکدادگاهویژه)کهازاجرایقوانینمخالفقانوناساسی
خودداری (و یا آنها را ملغی) میکنند» (قاضی (شریعتپناهی) )33-31 :6911 ،و به نظر
نمیرسدهیچنظامحقوقیازایندوشیوهبهصورتموازیوترکیبیاستفادهکردهباشد.

ازاینرو،میتوانگفتاستنادمراجعقضاییبهقانوناساسیباهدفعدماجرا(یاابطال)

قوانینعادی،درنظامحقوقیایرانجاییندارد.

 .2-2-2رفع ایراد از قوانین و مقررات ،و تفسیر همسوی آنها با قانون اساسی

منطقیاستیکمرجعقضاییدرمواردیکهباسکوت،نقص،ابهامیاتعارضقوانینو
مقرراتمواجهمیشود،بااتکابهقانوناساسی،اقدامبهرفعایرادوارائهتفسیریسازگارباقانون

اساسیازآنهاکند.ازاینرو،گفتهشدهاست«:باتوجهبهاصل...19وازآنجاکهمخالفتقوه
مقننهباقانوناساسی،بهصورتاستثناییبرخالفاصل،ممکناستظاهرشود،دادرسمیتواند
دیکتربهقانوناساسیباشد.امابههرحال
وبایدمفادقانونعادیرابرمعناییحملکندکهنز 
نمیتواندتابدانحدپیشرودکهامرتطبیققانونعادیباقانوناساسیدرکاراوجلوهکند»
).باوجوداین،حقوقداناندربارهاینموضوعکمتربهبحثپرداختهاندکه

(مدنی36-32:6913،
میتواندلیلآنرانادربودنچنینوضعیتیدانست.درواقع،باتوجهبهکلیبودنبسیاریاز
اصولقانوناساسیوبرعکس،ورودقوانینومقرراتبهجزئیاتمطرحنشدهدرقانوناساسی،

بعیداستبتوانبااتکابهقانوناساسیازقوانینومقررات،رفعایرادکرد.
باوجوداین،رویههیأتعمومیدیوانشاملمواردیازاستنادبهقانوناساسیباهدف
فوقالذکراست،بهطوریکهگفتهشدهاست«:اصولقانوناساسیدرمواردیبهعنوانابزار

مکملحقوق،یاریگرقضاتدیواندرخألقانونعادی،مورداستنادقرارگرفتهاست....از

.6درایننوشتار،منظوراز«نظارتاساسی»،نظارتبررعایتقانوناساسیاست.
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سویدیگر،اصولکلیقانوناساسییاریکنندهقضاتدیواندرامرتفسیرقانونعادیمبهم
میگردند....هنگامیکهیکمتنقانونی،مستعدتفسیرهایمختلفباشد،قاضیدیوانبااستناد

توأمانقانونعادیواساسی،تفسیریازقانونعادیارائهمیدهدکهدرجهتقانوناساسی
باشد»(جاللیوسعیدیروشن.)603-603:6939،

 .2-2-3عدم اجرا (یا ابطال) مصوبههای دولتی مخالف قانون اساسی

به موجب اصل لزوم رعایت سلسله مراتب قواعد حقوقی ،مصوبههای دولتی نهتنها نباید
مخالف قوانین عادیباشند،بلکهمخالف قانوناساسینیز نبایدباشند ،زیراقطعاًتضمین قانون
اساسیبر تضمین قوانین عادیاولویتدارد(تقیزادهو همکاران63 :6939،؛ رحمتاللهیو
شیرزاد .)626 :6939 ،اما بهرغم عدم تردید حقوقدانان ایرانی درباره لزوم مطابقت مصوبههای
نظرایشاندربارهصالحیتیکیازمرجعسهگانهزیربرای


دولتیباقانوناساسی،شاهداختالف
اعمالایننظارتهستیم:رئیسمجلسشورایاسالمی،شوراینگهبانودیوانعدالتاداری
(تیال.)12-93:6939،
افرادیمعدودهمچونرئیسوقتمجلسشورایاسالمیدرسال 6912ازنظارتاساسی
رئیس مجلس بر مصوبههای دولتی حمایت کردهاند (مرکز تحقیقات شورای نگهبان:6936 ،
.)003-003اماایننظریه،قابلقبولنیست،زیرا«باتوجهبهلزومآشناییکاملبامنطقودانش
حقوقیبرایانطباقیکمصوبهباقانوناساسی،سپردنچنینمسئولیتیبهرئیسمجلسکه
بیشترفردیسیاسیاستتاحقوقی،صحیحنمیباشد»(تیال.)16:6939،نظریهتفسیریشماره

 0626مورخ  6916/21/69شورای نگهبان (مرکز تحقیقات شورای نگهبان )096 :6936 ،نیز
گذاردکهنظارتاساسیرئیسمجلسبرمصوبههایدولتیمنتفیاست.


تردیدیباقینمی
ازاینرو،اختالفنظراصلیحقوقداناندربارهنظارتاساسیبرمصوبههایدولتی،پیرامون

صالحیتشوراینگهبانیاهیأتعمومیدیوانعدالتاداریبرایابطال(وسایرمراجعقضایی
برایعدماجرای)اینمصوبههااست.

 .2-3دالیل موافقان و مخالفان استناد هیأت عمومی دیوان به قانون اساسی

قانوناساسیفقطبهصیانتشوراینگهبانازاینقانوندرمقابلمصوبههایمجلس(طبق
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هایدولت(مصوبههایمربوطبهاساسنامه سازمانهایدولتی)

اصول 36تا)33وبعضیمصوبه
(طبقاصل)39تصریحکردهوازنظارتاساسیبرعموممصوبههایدولتیسخننگفتهاست.
ازاینرو،شورایعالیقضاییبااستنادبهبند 9اصل 691قانوناساسی،معتقدبودحقنظارت
برقانوناساسی،بهقوهقضاییهاختصاصدارد(تقیزادهوهمکاران.)63:6939،بعضیرؤسای
قوهقضاییهنیزبرحقنظارتاینقوهبراجرایقانوناساسیتصریحکردهاند(مرکزتحقیقات

شوراینگهبان.)929:6936،
درمقابل،شایدبتوانگفتموضعشوراینگهباندربارهامکاناستنادبهقانوناساسیدر
مراجعقضایی،تغییرکردهاست.زیرابهنظربعضیحقوقدانان،شوراینگهباندرنظریهشماره
،نظارتقوهقضاییهبرحسناجرایقانوناساسیراردنکرد(تقیزاده

313مورخ6993/66/23
وهمکاران63:6939،؛تیال،)13:6939،درحالیکهبعداًدرفرایندتصویبقانونتشکیالتو
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،طی نظریه مورخ  ،6932/29/09صالحیت دیوان عدالت
اداری برای ابطال (و سایر مراجع قضایی برای عدم اجرای) مصوبههای دولتی مخالف قانون
اساسیراردکرد.
موافقان صالحیت هیأت عمومی دیوان برای استناد به قانون اساسی به دالیل زیر استناد
کردهاند6:ـاطالقواژههای«قانون»و«قوانین»دراصولقانوناساسیمرتبطباوظایفمراجع

قضاییبهویژهدیوانعدالتاداری؛0ـاطالقواژههای«قانون»و«قوانین»درقوانینحاکمبر
دیوانعدالتاداری؛9ـکلیتعبارت«خارجبودنازحدوداختیاراتقوهمجریه»دراصل612
قانوناساسی؛3ـمشروحمذاکراتمجلسبررسینهاییقانوناساسی؛9ـعدمتصریحقانون
اساسیوقوانیندیوانعدالتاداریبهصالحیتشوراینگهبانبرایتطبیقمصوبههایدولتی
باقانوناساسی؛1ـفوایدنظارتدیوانعدالتاداریبرقانوناساسی؛1ـبند«ت»ماده32قانون
یزادهوهمکاران-9:6939،
تشکیالتوآییندادرسیدیوانعدالتاداریمصوب(6930تق 
63-61،1؛شعبانی99:6919،؛جاللیوسعیدیروشن601:6939،؛آگاه09:6933،؛ایزانلو،
زادهوابریشمیراد.)602:6939،

699-693:6930؛ 
فالح
مخالفاننظارتاساسی هیأت عمومیدیواننیز به یکیاز دالیلزیراستناد کردهاند6:ـ
اطالقواژههای«قانون»و«قوانین»دراصولقانوناساسیمرتبطباوظایفمراجعقضایی(تیال،
)10 :6939؛ 0ـ صالحیت شورای نگهبان برای تطبیق مصوبههای دولتی با قانون اساسی .البته
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بعضیازاینحقوقدانان،ایننظارتراخودکارندانستهوآنراهمانندنظارتبرمصوبههای
دولتیازجهتمخالفباشرع،مستلزمهمکاریشوراینگهبانوهیأتعمومیدیوانمیدانند
(کدخداییوویژه.)30-93:6933،
باوجوداختالفهاینظری دربارهصالحیت دیوانبرایاستناد بهقانوناساسی ،دیواناز
ابتداتاکنوندرآرایمتعددبهقانوناساسیاستنادکردهاست.البتهاستنادبهقانوناساسیدر
دیوان(وسایرمراجعقضایی)منوطبهرعایتشرایطیاستکهدرزیربهآنهااشارهمیشود.

 .2-4شرایط استناد به قانون اساسی در هیأت عمومی دیوان

اگرچه صالحیت دیوان برای ابطال مصوبههای دولتی مخالف قانون اساسی قابل قبول
تحتشرایطیخاصانجامشود.توجیهپذیریوشرایطاستنادبه

مینماید،امااینصالحیتباید

قانوناساسیدردرجهاولبستگیبهاینداردکهآیادرموضوعدعوی،قوانینعادیوجود
داردیانه.زیرااگردرموضوعدعوایمطرحدردیوان،هیچقانونعادیوجودنداشتهباشد،
ستناددیوانبهقانوناساسیوبادرنظرگرفتناینکهقانون

میتوانبااتکابهدالیلموافقانا

شودوباتوجهبهاینکهاستنادبهقانونعادیدر


اساسی،بخشیازحقوقموضوعهمحسوبمی
اینمواردمقدورنیست،دیوانرامجازبهاستنادبهقانوناساسیدانست.درضمن،طبیعیاست
درچنینمواردیتنهامستندقانونیدیوان،قانوناساسیخواهدبود.امادرمواردیکهقانون
عادیمرتبطبادعویوجوددارد،اصوالًنمیتواناستناددیوانبهقانوناساسیرامجازدانست
مگرباهدفرفعایرادازقوانینعادی.درضمن،طبیعیاستدراینموارد،استنادصرفبه
قانوناساسیموجهنیست،زیرادرغیراینصورتبرایناظربیرونیمشخصنیستآیادیوانبه
قوانینعادیمرتبطبادعویتوجهداشتهاستیانهواگرتوجهداشته،چهایرادیدرآنقوانین،
دیوانراناگزیرازاستنادبهقانوناساسیکردهاست.درضمن،میتواناستنادبهقانوناساسیبا

هدف تکمیل و تقویت استناد به قوانین عادی و اقناع بیشتر طرفین دعوی را نیز ذیل همین
وضعیت،مجازدانست.
ایبهرغممطابقتباقوانین
جاایناستکهاگرمصوبه 

نکتهبسیارمهموقابلتأملدراین
عادی،مخالفقانوناساسیباشد،چهبایدکرد.درتأییدامکانپیدایشفرضفوقبایدگفت
که نمیتوان ادعا کرد اگر مصوبهای با قوانین عادی مطابقت دارد ،لزوماً با قانون اساسی نیز
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منطبقاست.زیرااول،بسیاریازقوانینایرانقبلازانقالباسالمیبهتصویبرسیدهاندولزوماً

باقانوناساسیفعلیایرانسازگارنیستند.دوم،بعضیمصوبههایمجلسبهدلیلعدماعالمنظر
شورای نگهبان در مهلت قانونی مندرج در اصل  33قانون اساسی الزماالجرا میشوند ،در
صورتیکهممکناستآنقوانینمغایرقانوناساسیباشند.سوم،بعضیمصوبههایمجلس
بهرغم اعالم نظر شورای نگهبان مبنی بر مخالفت با قانون اساسی ،به تأیید مجمع تشخیص
مصلحتنظاممیرسند.
درهرصورت،اگرقانونعادیمرتبطبادعوی،مصوبهمجمعتشخیصمصلحتنظامباشد،
دیوانقطعاًنمیتواندمصوبهدولتیمخالفقانوناساسیومطابقباچنینقانونیراابطالکند،
زیرادراینصورت،اصالًزمینهاجرایچنینقوانینیفراهمنخواهدشد.ایرادیمشابهایرادفوق
درباره نظارت رئیس مجلس بر مصوبههای دولتی مطرح شده است (مرکز تحقیقات شورای
نگهبان .)092 :6936 ،اما صالحیت ابطال مصوبههای دولتی مخالف قانون اساسی اما موافق
قوانینقبلاز انقالبیاقوانینی که شوراینگهباننسبتبهآنهااعالمنظر نکرده ،کامالًبه
رویکرد دیوان درباره صالحیت مراجع قضایی برای عدم اجرای قوانین عادی مخالف قانون
اساسیبستگیداردورویهدیوانرادراینزمینهبعداًمالحظهخواهیمکرد6.
نکتهقابلتأملدیگرایناستکهاصولقانوناساسیازنظرقابلیتاستنادقضایی،یکسان
اصولقانوناساسیرافقطمیتوانبهصورتمکملقوانینعادیو

نیستند.درواقع،دودستهاز
یابرایاقناعبیشترطرفیندعویمورداستنادقراردادواستنادصرفبهآنهاقابلقبولنیست.
ایندودستهعبارتانداز6:ـاصولقانوناساسیکهجنبهآرمانیدارندواهدافبلندمدتو

غاییرادرخودجایدادهاند.ایناصولتاتبدیلبهقوانینعادینشوند،قابلاجراودرنتیجه،
قابل استناد نیستند؛ 0ـ اصول قانون اساسی که حاوی قواعدی کلی هستند .این اصول حاوی
قواعدیمشخصومنجزنیستندوبعیداستبتوانمخالفتمصوبههایدولتیباآنهارااستنباط

کرد.
رغمآنکه


صولقانوناساسییامحتوایجزئیومشخصدارندویابه
درمقابل،بعضیا
متضمنقواعدکلیهستندامابرایاجرانیازمندتصویبقوانینعادینیستند.طبیعیاستاستناد
بهایناصولقانوناساسیحتیاگربهتنهاییوبدوناستنادبهقوانینعادیباشد،اصوالًدچار
.6نگاهکنیدبهبند.9-1
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ایرادنیست.مصداقاصولنوعاولفوقالذکر،اصل61قانوناساسیاستکهروزجمعهرابه
عنوانتعطیلرسمیهفتگیتعیینکردهودربعضیآرایدیوانهمچوندادنامه 6061مورخ
مورداستنادقرارگرفتهاست.مصداقاصولنوعدومفوقالذکر،اصول،93،91

 6939/21/63
لقوایسهگانهورئوسوظایفاینقواهستندودرآرایمتعدد

16و...هستندکهبیانگراستقال
مورداستنادقرارگرفتهاند.

دیوانهمچوندادنامه631مورخ6930/29/63


 .3انواع استناد به قانون اساسی در هیأت عمومی دیوان
استناددیوانبهقانوناساسیبهیکیازدوشیوهسلبیوایجابیاست.درموارداستنادسلبی
به قانون اساسی ،بهرغم اینکه شاکی به قانون اساسی استناد میکند ،دیوان ،مصوبه موضوع
شکایترامخالفقانوناساسینمیداند.دیواندراینمواردیاهمچوندادنامه 610مورخ
 6930/29/69اصالًدررأیخودبهقانوناساسیاشارهنمیکندـکهبهطورضمنیحاکیاز
اعتقادبهعدممخالفتمصوبهموضوعشکایتباقانوناساسیاستـیاهمچوندادنامه622
بهعدممخالفتمصوبهموضوعشکایتباقانوناساسیتصریحمیکند.

مورخ6933/20/69
درمقابل،دیواندربعضیمواردهمچوندادنامههای 631مورخ922-031،6930/29/63

مورخ  6913/23/23و  901مورخ  6931/29/21برای ابطال یک مصوبه دولتی چارهای جز
استنادایجابیبهقانوناساسیـبهتنهایییادرکنارقوانینعادیـنداشتهاست.

 .4موارد رایج استناد به قانون اساسی در هیأت عمومی دیوان
یکیاززمینههاییکهدیواناصوالًنیازمنداستنادبهقانوناساسیاست،مواردیاستکه
گانهدراختیاراتیکدیگرمداخلهمیکنند.دیواندردادنامههاییهمچون 662مورخ


قوایسه
 631،6919/23/63مورخ 6930/29/63و 999مورخ 6939/66/23برایجلوگیریازمداخله
قوادراختیاراتیکدیگرصرفاًبهقانوناساسیاستنادکردهاست.درضمن،دیواندربعضی
مواردهمچوندادنامههای616مورخ6913/29/61و919مورخ6930/23/09برایجلوگیری
ازمداخلهقوادراختیاراتیکدیگر،درکناراستنادبهاصولمشخصقانوناساسی،اشارهای

مختصربهقوانینعادیبدونتعیینعنوانقانونوموادآنکردهاستکهاینمواردرانیزباید
متضمناستنادصرفبهقانوناساسیمحسوبکرد.درمقابل،دیواندردادنامههاییهمچون
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633مورخ6930/29/63و390مورخ6930/62/03برایجلوگیریازمداخلهقوادراختیارات
یکدیگر،ضمناستنادبهقوانینعادی،بهقانوناساسینیزاستنادکردهاست.درضمن،دیواندر
مواردبسیارنادرهمچونبند«ج»دادنامه091مورخ،6936/21/21برایجلوگیریازمداخلهقوا
دراختیاراتیکدیگرصرفاًبهقوانینعادیاستنادکردهاست.
یکی دیگر از موارد شایع استناد به قانون اساسی در دیوان همچون دادنامههای  9مورخ
 193،6919/29/26مورخ 336،6931/23/03مورخ 6931/60/23و 992مورخ6933/23/03
استنادبهاصول 612ویا 619قانوناساسیاستکهمبنایاولیهتأسیسدیوانعدالتاداریو
بیانگرکلیاتصالحیتایننهادهستند.البتهباتوجهبهاینکهدیوانعدالتاداریدرچارچوب
قوانینمصوبمجلسفعالیتمیکندومضموندواصلفوقدرقوانینحاکمبردیواننیزآمده
است،استناددیوانبهدواصلفوق،زائداست.
 .5نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان در استناد به قانون
اساسی
نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرای قضایی در استناد هیأت عمومی دیوان به قانون
هامیپردازیم.
دامهبهتوضیحآن 

اساسی،ششجلوهداردکهدرا


 .5-1استناد به قانون اساسی بدون تعیین اصول مشخص آن

بهطورقطع،آرایمتضمناستنادبهقانوناساسیبدوناشارهبهاصولمشخصاینقانونرا
نمیتوانمستدلومستندمحسوبکرد.متأسفانهاینایرادهمدراستنادایجابیوهمدراستناد

بیدیوانبهقانوناساسیمشاهدهمیشود.

سل


 .5-1-1استناد ایجابی به اصول نامشخص قانون اساسی

از موارد نادر استناد ایجابی به قانون اساسی بدون نام بردن از اصول مشخص این قانون،
دادنامه  069مورخ  6913/23/02است که در آن بیان شده« :مستنبط از اصول قانون اساسی
سالمی،هرزیاندیدهومتضرر ،حقتظلموطرحدعویوشکایتدارد».همانطور

جمهوریا
کهدادنامههایدیگردیوانهمچوندادنامه 309مورخ 6931/21/63گویااستقاعدهفوقدر
اصل93قانوناساسیمندرجاست.
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 .5-1-2استناد سلبی به اصول نامشخص قانون اساسی

دیواندرآرایمتعددبهصورتسلبیبهقانوناساسیاستنادکردهاستبدوناینکهبه
اصولمشخصاینقانوناشارهکند.برایمثال،دردادنامه 33مورخ 6913/62/06آمدهاست:
نامهاستردادحقوقومزایایزمانتحصیلیاآموزشودریافتهزینههایآموزشواخذ

« 
آیین
نیکهتعهدخدمتیخودراانجامنمیدهند،در

خسارتمربوطبهعدمانجامتعهدازپاسدارا
قبالارائهخدماتوصرفهزینههایمربوطه...مغایرتیباقانوناساسیندارد».
البته شاید بتوان دادنامههای متضمن استناد سلبی به اصول نامشخص قانون اساسی که در
مقدمهآنهابهاصولقانوناساسیمورداستنادشاکیاشارهشدهاستراناقضقاعدهمستدلو

مستند بودن آرای قضایی ندانست؛ هرچند این شیوه صدور رأی ،شایسته دیوان نیست .برای
مثال،دیواندررأیخوددردادنامه 11-01مورخ 6919/23/66بیانکرد«:تعیینضوابطمقرر
مخالفاصولقانوناساسیتلقینمیشود».امابامالحظهمقدمهایندادنامهکهدر

درمصوبه،...
شرحشکایتشاکیانبیانمیکند«:مفادکلیمصوبه ،...مخالفدواصلسوموسیوسوم

،میتواننتیجهگرفترأیدیواننیزمشعربرعدممغایرتمصوبهموضوع
قانوناساسیاست» 
شکایتبااصول9و99قانوناساسیاست.
ردهمچوندادنامههای6مورخ6933/26/61و-023

الزمبهذکراستدیواندربعضیموا
 062مورخ  6933/21/23با استفاده از عباراتی همچون «مصوبات مورد اعتراض ،مغایرتی با
اصولقانوناساسیمورداستنادشاکیندارد»،ایرادفوقرابیشترقابلاغماضکردهاست.
ینکهصریحاًبهقانوناساسیاستناد
همچنینالزمبهذکراستدیواندربعضیمواردبدونا 
کند،بهمحتواومضمونبعضیاصولقانوناساسیاتکاکردهاست.دراینمواردنیزچونبه
طورصریحبهقانوناساسیواصولمشخصآناشارهنشدهاست،قاعدهمستدلومستندبودن
آرایقضایینقضشدهاست.برایمثال،دیواندرقسمتیازدادنامه 19مورخ6931/20/23
بیانمیکند«:نظربهاینکهوضعقاعدهآمرهموجدیاسالبحقوتکلیفوایجادشرایطخاص
لقانونگذار

برخورداریازحقوققانونیبرایاشخاص،اختصاصبهحکممقننیامأذونازقِبَ
همانطورکهبعضیآرایدیگردیوانهمچوندادنامه
ابطالمیشود ».

دارد،بنابراینبخشنامه...
 633مورخ 6930/29/63گویااست،قسمتابتداییرأیفوقمتکیبهاصول 93و 16قانون
اساسیاستکهدیواندراینرأیبهآنهااشارهنکردهاست.
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 .5-2رویه ناهماهنگ در استناد صرف به قانون اساسی

همانطور کهپیشتراشاره شد،استنادصرفبهقانون اساسی دردیوانفقط درصورتی

مجازاستکهدرموضوعدعوی،هیچقانونعادیوجودنداشتهباشد.امارویهدیواندراین
زمینهدچارناهماهنگیاستبهطوریکهدربعضیموارددرخواستیراکهصرفاًمبتنیبرنقض
قانوناساسیبودهقابلرسیدگیندانسته(هرچنداینمواردنادرهستند)درحالیکهدرموارد
دیگر به چنین درخواستهایی رسیدگی کرده و حتی ظاهراً در بعضی موارد به صورت
علیالرأسصرفاًبااستنادبهقانوناساسیاقدامبهصدوررأیکردهاست.


 .5-2-1عدم رسیدگی به شکایت مبتنی بر نقض قانون اساسی

برای مثال ،در پرونده کالسه  39/121شاکی بیان کرده بود« :اینجانب مربی آموزشگاه
رانندگیمیباشمکهمعاونتراهورنیرویانتظامیفارسمعذوریتاینجانبرا[ازادامهاین

کهازاقلیتهایمذهبی(بهایی)هستم


دلیلاین
طبقآییننامهمصوبوزارتکشور ...به 

شغل]
خواستارشدهاست،در حالی کهدراصل ،39شرایطو امکاناتکاربرایهمهمنظورگردیده
است».امادیوانطیدادنامه6293مورخ6931/23/01اینشکایتراقابلرسیدگیندانستو
بیانداشت«:بهموجبقسمتدوماصل612قانوناساسیجمهوریاسالمیایرانومادهیکو
هاوآییننامههاوسایر

تصویبنامه

بندیکماده 63قانوندیوانعدالتاداریمصوب ،6939
مقرراتدولتیازجهتاعالممخالفتآنهابـااحکاماسالمیو یامغایرتبـاقانونخاصو
مشخصویاخروجازحدوداختیاراتمقامتصویبکنندهقابـلاعتراضورسیدگیدردیوان
است.نظربـهاینکهاعتراضشاکینسبتبهمصوبهمـورخ6913/0/63وزارتکشـورمتضمن

تحققواجتمـاعکلیهشرایطمقرردرقـانوننیستبنابرایناعتراضبـهکیفیتمطروحهقابل
رسیدگیوامعاننظردردیواننمیباشد».



 .5-2-2رسیدگی به شکایت مبتنی بر نقض قانون اساسی

دیواندرمواردمتعددبهشکایتهاییکهصرفاًمبتنیبرنقضقانوناساسی بودهرسیدگی

کردهودربعضیازاینموارد همچوندادنامههای 11-01مورخ 6919/23/66و  33مورخ
 6913/62/06بااستنادسلبیبهقانوناساسی،مصوبهموضوعشکایترامخالفقانوناساسی
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ندانسته و در بعضی موارد دیگر همچون دادنامههای  662مورخ  66919/23/63و  61مورخ
 6930/26/03بااستنادایجابیبهقانوناساسی،مصوبهموضوعشکایترابهصرفمخالفتبا
قانوناساسی،ابطالکردهاست.
6ـدادنامه11-01مورخ.6919/23/66شاکیاناینپروندهفقطبهقانوناساسیاستنادکرده
وابرازداشتند«:مفادکلیمصوبهشانزدهمینجلسهشورایآموزشپزشکیکشور...مخالفدو
اصلسوموسیوسومقانوناساسیاست».دیوانبهاینشکایترسیدگیوبیانکرد«:نظربه
مفادبند 9وبند 3ماده 6قانونتشکیلشورایآموزشپزشکیوتخصصیپزشکیمصوب
مخالفاصولقانوناساسیتلقینمیشود».

...6990تعیینضوابطمقرردرمصوبهشورا...
0ـدادنامه61مورخ.6930/26/03دراینپروندهصرفاًبااستنادبهقانوناساسیشکایتشده
بخشنامهایمبنیبرانتقالفرزنداناعضایهیأتعلمیدانشگاههاپساز

بودکه«:درسال 6913
قبولیدرکنکورازهردانشگاهبهدانشگاهمحلخدمتبهامضایدووزیروقتبهداشت،درمانو
آموزشپزشکیوفرهنگوآموزشعالیرسیدکهباعثتبعیضومفسدهبسیارشدهاست....
رفعتبعیضدربند3اصلسومقانوناساسیهمآمدهاست ».دیواندرتأییدایندرخواستبیان
میدارد«:نظربهاصلاستحقاقاشخاصدراستفادهازامکاناتمادیومعنویمشابهویکساندر

شرایطمساویواینکهاعطایهرگونهامتیازبهاشخاصبدونوجودعللواسبابموجهووجوه
گذاراستواینکهرفعتبعیضاتنارواوایجادامکانات


منوطبهحکمصریحقانون
تمایزمطلوب،
عادالنهبرایهمگاندرتمامزمینههایمادیومعنویبهحکمبند 3اصلسومقانوناساسیاز
وظایفدولتمیباشد...بخشنامهمورداعتراض...ابطالمیشود».


 .5-2-3اقدام علیالرأس هیأت عمومی دیوان در استناد صرف به قانون اساسی

دیوان در بعضی موارد همچون دادنامههای  999مورخ  6939/66/23و  961مورخ
6931/29/23برایابطالمصوبهموضوعشکایتبهقانوناساسیاستنادکردهاستدرحالیکه
شاکی،بهطورشفافبهقانوناساسیاستنادنکردهویادرمقدمهدادنامهبهچنیناستنادیاشاره
نشدهاست.
 .6در این پرونده ،شاکی به اصلی مشخص از قانون اساسی استناد نکرده ،بلکه مصوبه موضوع شکایت را مخالف اصل
تفکیکقوهقضاییهازقوهمجریهمذکوردرقانوناساسیدانستهاست.
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برایمثال،درقسمتیازپرونده کالسه 36/909بدوناستنادبهقانونیمشخص،ازماده00
ییهایقانونیشکایتشدهبودکه«دخالت
آییننامهچگونگیتأمینامنیتاجتماعاتوراهپیما 

صریحقوهمجریهدرقوهقضاییهاستچراکهقاضیرامکلفکردهتابهصورتخارجازنوبت
بهپروندهرسیدگیکند»امادیوانطیدادنامه 999مورخ 6939/66/23فقطبااستنادبهاصول
آییننامهموصوفداد.
91و16قانوناساسیرأیبهابطالماده 00

6


 .5-3رویه ناهماهنگ در استناد به قانون اساسی در صورت وجود قوانین عادی مرتبط با
دعوی

همانطورکهپیشترمالحظهشد،درمواردیکهقانونعادیمرتبطبادعویوجوددارد،

استناددیوانبهقانوناساسیفقطدرصورتیمجازاستکهباهدفرفعایرادازقوانینعادییا
بهمنظورتکمیلوتقویتاستنادبهقوانینعادیواقناعبیشترطرفیندعویانجامشودودرهر
صورت ،استناد صرف به قانون اساسی در این موارد ،موجه نیست .اما رویه دیوان در چنین
مواردی،ناهماهنگومتناقضاستبهطوریکهدربعضیمواردبااستنادبهقوانینعادیمرتبط
بادعوی،ازابطالمصوبهایکهمخالفقانوناساسیبهنظرمیرسدخودداریکرده،درحالی

کهدربعضیموارددیگر،ازاستنادبهقوانینعادیمرتبطبادعویخودداریوصرفاًبااستنادبه
قانوناساسیرأیدادهاست.

 .5-3-1استناد به قانون اساسی و خودداری از استناد به قوانین عادی

دیواندربعضیمواردبابیتوجهینسبتبهقوانینعادیمرتبطبادعوی،رأیخودراصرفاً
مستند به اصول قانوناساسیکردهاست.این شیوه ،یکیازمناقشه برانگیزترین عملکردهای
دیواناستزیراحداقل،موجبنقصدرمستدلومستندبودنرأیودربعضیمواردموجب
تردیددردرستیرأیوحتیدربعضیمواردموجبصدوررأیاشتباهشدهاست.
الفـ دادنامه  999مورخ  .6939/66/23در این پرونده از بعضی مواد آییننامه چگونگی

تأمین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی مصوب  6936/21/96هیأت وزیران به دلیل
اینآییننامهفقطبااستنادبه

مخالفتباقوانینمتعددشکایتشدهبود.دیواندرابطالماده00
.6برایمالحظهمتناینرأی،نگاهکنیدبهشماره(6-9-9بندالف).
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قانوناساسیبیانداشت«:باتوجهبهمدلولاصل 91قانوناساسیجمهوریاسالمیایرانکه
قوایحاکمدرجمهوریاسالمیایرانرابهقوهمقننه،قوهمجریهوقوهقضاییهتحتنظروالیت
مطلقهامروامامتامتتفکیکنمودهاستوبراستقاللاینقواازیکدیگرتأکیدداردوبا
عنایت به اینکه اعمال قوه قضاییه به موجب اصل  16قانون اساسی به وسیله دادگاههای
آییننامه مورد شکایت مبنی بر تعیین تکلیف برای
دادگستری انجام میگیرد ،مفاد ماده   00
هایمربوطبهتخلفاتموضوعآییننامه


ازنوبتبهپرونده
محاکمقضاییبهرسیدگیخارج 
مارّالذکر،خارجازحدوداختیاراتوخالفقانونتشخیصمیگردد».
اینرأیدچارنقصدرمستنداتقانونیاست.درواقع،باتوجهبهاینکهطبقمادهیک
نامهموضوعشکایت،اینآییننامهدرراستایاجرایقانونفعالیتاحزاب،جمعیتهاو


آیین
هایدینیشناختهشدهمصوب6912به

انجمنهایسیاسیوصنفیوانجمنهایاسالمییااقلیت
آییننامه موضوع شکایت با این قانون
تصویب رسیده بود ،دیوان باید به مخالفت ماده   00
کرد.درواقع،اگرقانونفوقالذکررسیدگیخارجازنوبتتوسطمحاکمقضاییرا

تصریحمی
پیشبینیکردهبود،ماده00آییننامهموضوعشکایت،دچارایرادنبود.ازاینرو،بدوناستنادبه

قانونفوقالذکرامکانتأییددرستییانادرستیرأیدیوانوجودنداردواینرأیمستدلو

مستندنیست.
امهاظهارمیدارد«:نظربهبند9اصل

بـدادنامه093مورخ:6913/23/21دیواندرایندادن

سومواصلسیامقانوناساسیدربابمسئولیتدولتدرزمینهتدارکوتأمینوسایلو
امکاناتالزمبرایگسترشوتعمیمآموزشوپرورشرایگانتاپایاندورهمتوسطهبرایعموم
افرادملتواینکهالزاماشخاصبهپرداخت بخشیازهزینههایآموزشی درسطحمذکور

بدونحکموتجویزقانونگذار،مغایرصریححکممقرردراصولمذکوراست،بنابراینماده1
ابطالمیگردد».

اساسنامهمجتمعآموزشیتطبیقیمصوبشورایعالیآموزشوپرورش...
درنقدرأیفوقکهمنحصراًبااستنادبهدواصلقانوناساسی،صادرشدهاستبایدگفتبا
توجهبهاینکهموضوع شکایت،یکمصوبهشورای عالیآموزش وپرورش بود ودراین

خصوص ،الیحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب  6993به
تشریحوظایفواختیاراتاینشوراپرداختهبود،دیوانحتماًبایددررأیخودبهاینقانون
کرد؛بهویژهاینکهطرفیندعوینیزبهاینقانوناستنادکردهبودندوبرداشتهایی


استنادمی
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متفاوت از آن داشتند .در هر صورت بدون بررسی قانون فوق ،نمیتوان درباره درستی یا
نادرستیرأیدیواناظهارنظرکردواینرأیمستدلومستندنیست.
اینپروندهازبعضیموادآییننامهاجراییقانون

پـدادنامه 911مورخ :6939/66/63در 

فروشخانههایسازمانیمصوب6911بهدلیلمخالفتباقانوناساسیوقانونفروشخانههای
سازمانی مصوب  6919شکایت شده بود .اما دیوان برای ابطال ماده  1و تبصره ماده  3این
آییننامهصرفاًبااستنادبهقانوناساسیبیانداشت«:استحقاقاشخاصدراستفادهازامکانات

مشابهویکساندرشرایطمساویواینکهاعطای هرگونهامتیازبهاشخاصبدونوجودعللو

اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب ،منوط به حکم صریح قانونگذار میباشد و اینکه رفع
ندرتمامزمینههایمادیومعنویبهحکم

تبعیضاتنارواوایجادامکاناتعادالنهبرایهمگا
بند3اصلسومقانوناساسیازوظایفدولتاست.همچنینبهموجبمدلولاصلسیویکم
قانوناساسی،داشتنمسکنمتناسببانیاز،حقهرفردوخانوادهایرانیاست.بنابراین...ماده1
فصلسومآییننامهاجراییفروشخانههایسازمانیوتبصرهذیلماده3کهمفهّمتبعیضناروا

میباشدمغایرقانونوخارجازحدوداختیاراتتشخیصگردید».

درانتقادازاینرأیبایدگفتچونمصوبهموضوعشکایت،آییننامهاجراییقانونفروش

خانههای سازمانیمصوب  6919بود،قطعاًرأیدیوانکهبدوناستنادبهاینقانونصادرشده

الذکرمیتوانگفت

استرانمیتوانمستدلومستندمحسوبکرد.حتیبادقتدرقانونفوق
شد.زیرابهموجبقانونفوقالذکر،

آییننامهموضوعشکایت،دچارایرادنبودونبایدابطالمی

تصمیمگیری درباره «شرایط اجرای این قانون» به آییننامه هیأت وزیران واگذار شده بود.

بنابراین ،اگرچه قانون مزبور «خانواده شهدا ،اسراء ،مفقودین و جانبازان انقالب اسالمی و
شاغلوبازنشسته)وافرادنظامیوانتظامی»رابرایخریدخانههایسازمانی،

کارکناندولت(
داریاولویتدانستهبود،اماباتوجهبهعدموضعمعیارهایدقیقتعییناولویتمیانمتقاضیان
دراینقانونوبادرنظرگرفتناینکهقطعاًتعدادمتقاضیان،بیشازتعدادخانههایسازمانی
قابلفروشبود،هیأتوزیرانحقداشتدرآییننامهاجراییاینقانون،معیارهاییدقیقبرای

تعییناولویتمیانمتقاضیانوضعکند.ازاینرو،برایآنکهدیوانبتواندماده1وتبصرهماده

آییننامهموضوعشکایتراابطالکندبایداستداللهاییقویتردرمخالفتآنهاباقانون
 3
فروشخانههایسازمانیو قانوناساسیارائهمیدادوصرف استنادبه اصول 9و  96قانون
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اساسیکهمتضمنقواعدکلیواهدافآرمانی«رفعتبعیضاتنارواوایجادامکاناتعادالنه»و
توانستتوجیهکنندهرأیفوقباشد.

«داشتنمسکنمتناسببرایهمهافراد»است،نمی
تـدادنامه909مورخ:6913/23/92دراینپروندهازمصوبههشتادمینجلسهشورایعالی

اداریبهدلیلمخالفتباقانوناساسیوقوانینعادیشکایتشدهبود.امادیوانبرایابطال
بعضیموادمصوبهموردنظرفقطبهقانوناساسیاستنادوبیانکرد«:باعنایتبهاصل91قانون
اساسیدربابتفکیکقوایمقننه،مجریهوقضاییهازیکدیگروتأکیدبراستقاللقوایعالیه
مذکوروتعیینحدودوظایفواختیاراتآنهابهشرحمقرردراصولقانوناساسی ،ازجمله
اختصاصحقنظارتبرحسناجرایقوانینبهشرحبند 9اصل 691بهقوهقضاییهوسپردن
مسئولیتنظارتبرحسنجریانامورواجرایصحیحقوانیندردستگاههایاداریبهسازمان
بازرسیکلکشورواینکهحدودصالحیتواختیاراتمراجعقضاییدرطریقرسیدگیبه
تظلماتوشکایاتواحقاقحقوقاشخاصدرقوانینمربوطتعیینشدهواستقاللآنهادرامر
خطیر قضا ،تثبیت گردیده است ،بند  03ماده  0مصوبه که نظارت بر حسن اجرای قوانین و
مقررات را از جمله وظایف و اختیارات استانداران قلمداد کرده خارج از حدود اختیارات
شورایعالیاداریدروضعمقرراتاست».
قانوناساسیبههیچوجهبیانگرحق

درایرادبهرأیفوقبایدگفتاول،بند 9اصل 691
انحصاریقوهقضاییهبراینظارتبراجرایصحیحقوانیننیستچنانکهبهعنوانمثال،شورای
نگهباندرنظریهشماره 313مورخ 6993/66/23حقنظارترئیسجمهوربرقانوناساسیرا
).ازاینرو،قوانینیمتعدددرزمینهحق

تأییدکرد(مرکزتحقیقاتشوراینگهبان3:6936،
نظارتمقامهایمافوقاداریبرعملکردکارکنانزیرمجموعهشانونیزرسیدگیمراجعاداری

به تخلفهای ایشان به تصویب رسیده است .به عنوان مثال ،میتوان به قانون رسیدگی به
نامهاجراییآناشارهکرد.بنابراین،نمیتوانگفتبند03


وآیین
تخلفاتاداریمصوب6910
ماده 0مصوبهموضوعشکایت کهنظارتبر حسن اجرای قوانین ومقرراتدردستگاههای
اداریهراستانراجزءوظایفواختیاراتاستانداردانسته،بابند9اصل691قانوناساسیمبنی
برحقنظارتقوهقضاییهبرحسناجرایقوانین،متعارضاست.
دوم،نقصدراستنادبهقوانینعادیدررأیفوقسببنتیجهگیریاشتباهدیوانشدهاست.در
توسعهبهتصویبرسیدهبودو

تبصره 96قانونبرنامهدوم
واقع،مصوبهموضوعشکایتبرمبنای 
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بند«ب»تبصره 96قانونبرنامهدومتوسعهیکیازوظایفشورایعالیاداریراتعیین«نحوه
نظارتبرعملکردمدیران»توسطاستانداراناعالمکردهبودوازاینرو،بند 03ماده 0مصوبه
شورایعالیاداریکامالًمنطبقبراینقانونبود.بههمینجهتمیتوانگفتاستنادصرف
قانوناساسیوعدمتوجهبهقوانینفوق،سببنتیجهگیریاشتباهشده

دیوانبهاصول 91و 691
است.

 .5-3-2استناد به قوانین عادی معارض با قانون اساسی

برخالفرویهمناقشهبرانگیزمذکوردربندقبل،دیواندربعضیمواردهمچوندادنامههای

 11-01مورخ 6919/23/66و 622مورخ 6933/20/69بهرغماعتقادشاکیمبنیبرمخالفت
مصوبهموضوعشکایتباقانوناساسی،بهدرستیبااتکابهقوانینعادیمرتبطبادعوی،از
اعالممخالفتمصوبهموضوع شکایت باقانوناساسی خودداریکردهاست.برایمثال،در
پرونده کالسه  31/911از بخشنامه مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان که دریافت
مستمریتوسطبازماندگانبیمهشدهمتوفیرابهشرایطی همچونسابقهپرداختحقبیمه برای
مدتیمشخصمنوطکردهبود،بهدلیلمخالفتبا اصل 03قانوناساسیشکایتشده بود.
دیوان طی دادنامه  622مورخ  6933/20/69در رد این شکایت بیان کرد« :اعتراض شاکی...
متضمن اعالم مغایرت آن با مواد خاصی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
نمیباشدوبخشنامهمزبورنیزمغایرتیبامدلولاصل 03قانوناساسیندارد،بنابراینموردی

برایابطالبخشنامهدرحدمورداعتراضباقینیست».
در تأییدرأیفوقباید گفت بهرغم اینکه اصل 03قانون اساسی«برخورداری ازتأمین
اجتماعی»را«حقیهمگانی»اعالمکردهوبخشنامهموضوعشکایت،قطعاًمخالفعمومیتاین
اصل بود ،اما قوانین ایران از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ،متضمن
زاینرو،امکانابطالبخشنامهموضوعشکایت
بهرهمندیهمهافرادازتأمیناجتماعینیستندوا 

بهصرفمخالفتبااصلآرمانی03قانوناساسیوجودنداشت.

 .5-4استناد به قانون اساسی در موارد غیر الزم

دیواندربعضیمواردبهصورتموازیبهقوانینعادیوقانوناساسیاستنادکردهاست،
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درحالیکهدرآنموارد،استنادصرفبهقوانینعادیبراینتیجهگیریدیوانکافیبودهاست.
همچنیندیواندربعضیمواردعالوهبراستنادبهموادمشخصقوانینعادی،بهبعضیاصول
قانوناساسیکهمنشأآنموادقانونیویامتضمنمحتوایآنموادهستندنیزاستنادکردهاست.
یدرمواردفوقالذکر،غیرالزموزائداست.

میتوانگفتاستنادبهقانوناساس

بیانمیکند«:بهموجباصلهفدهم

برایمثال،دیواندردادنامه6061مورخ6939/21/63
قانوناساسی،تعطیلرسمیهفتگی،روزجمعهاستوبرمبنایماده31قانونمدیریتخدمات
کشوریمصوبسال،6931ساعاتکارکارمنداندولتچهلو چهارساعتدرهفتهتعیین
شده است و به موجب تبصره  9ماده  31قانون مدیریت خدمات کشوری ،کلیه دستگاههای
اجراییاستانموظفاندساعاتکارخودرادرششروزهفتهتنظیمکنند[....بنابراین]مصوبه

شورای برنامهریزی و توسعه استان البرز ...مبنی بر استمرار تعطیلی روزهای پنجشنبه ...ابطال
میشود».

درنقدرأیفوقبایدگفتچونمصوبهموضوعشکایت،موجبتعطیلیدوروزدرهفته
(پنجشنبهوجمعه)شدهبود،قطعاًمخالفتبصره9ماده31قانونمدیریتخدماتکشوریبود
واستنادبهاینقانونبرایابطالآنکفایتمیکردواستنادبهاصل61قانوناساسیالزمنبود.

 .5-5استناد به اصول متفاوت قانون اساسی در پروندههای مشابه

هامشابهاست،بهگونهایمتفاوتبه


هاییکهموضوعشکایتدرآن

دیواندربعضیپرونده
اصولقانوناساسیاستنادکردهاست.اگرچهاصوالًنتیجهگیریدیواندرایندادنامههادچار
یست،امارویهناهمگونفوقنیزمناسببهنظرنمیرسد.برایمثال،میتوانبهدادنامههای

ایرادن
 662مورخ 999،6919/23/63مورخ 6939/66/23و 919مورخ 6930/23/09اشارهکردکه
درآنهادیوانمصوبههایدولتیمتضمندخالتقوهمجریهدرقوهقضاییهراابطالکردهاست
بااینتفاوتکهدردادنامهاول،بهاصل،91دردادنامهدومبهاصول91و16ودردادنامهسوم
بهاصول16،91وفصلیازدهمقانوناساسیاستنادکردهاست.


 .5-6نقص در استناد به قانون اساسی و استداللهای دیوان

ایراداخیریکایرادماهویاست؛یعنیشیوهاستناددیوانبهقانوناساسیدچارایرادنیست،
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بلکهبهنظرمیرسداستنباطدیوانازاصولقانوناساسیدچارایراداست.یکیازاینمواردکه

قبالً مورد نقد قرار گرفت ،استنباط «حق انحصاری قوه قضاییه برای نظارت بر حسن اجرای
قوانین»ازبند 9اصل 691قانوناساسیاست.یکیدیگرازاصولقانوناساسیکهمنجربه
استنباطهایاشتباهدیوانوکمتوجهیاینمرجعبهقوانینعادیوبعضاًنتیجهگیریاشتباهشده
قانوناساسیاستکهبیانمیکند«:شرحوتفسیرقوانینعادیدرصالحیت

است،اصل 19
مجلسشورایاسالمیاست.مفادایناصلمانعازتفسیریکهدادرسان،در مقامتمیزحق،از

کنندنیست».اشتباهدیوانایناستکهتفسیرمقامهاونهادهایحکومتیازقوانین


قوانینمی
حوزهفعالیتشانرامخالفایناصلدانستهاست.
ترینپروندههادراینزمینه،پروندهکالسه36/10استکهدر

یکیازمشهورترینوپردامنه
آن از یک بخشنامه مدیر کل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه شکایت شد .بخشنامه
مذکوربااتکابهقانوننقلوانتقالدورهایقضاتمصوب،6919قانونجذبنیرویانسانیبه

نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب  6911را شامل قضات ندانسته بود .هیأت
عمومیدیوانطیدادنامه 039مورخ 6930/23/23اینبخشنامهراابطالودرتبیینآناظهار
کرد«:تفسیرقانونودایرهوقلمروشمولآنازوظایفواختیاراتاختصاصیمقننوبهمجلس
شورایاسالمیمربوطمیباشد،بنابرایننظریهادارهکلکارگزینیکارکنانقضاییقوهقضاییه

درمقامتبیینوتفسیرعدمشمولمزایای مندرجدرماده 0قانونجذبنیرویانسانیبهنقاط
محرومودورافتادهدرموردقضات،خارجازحدوداختیاراتتشخیصدادهمیشود».
در نقد این رأی باید گفت هر نهاد حکومتی موظف است در راستای اجرای وظایف و
اختیاراتخود،قوانینحوزهکاریخودراتفسیرکندوهمچنینموارد نسخوتخصیصاین
قوانینراتشخیصدهد.درضمن،طبیعیاستاداراتکلنهادهایحکومتی،صالحترینمراجع

درسطحآننهادهابرایتفسیرقوانینمرتبطباآنهاهستند،زیراعالوهبردراختیارداشتنافراد
توانندباابالغبخشنامههایتفسیری،زمینهایجادهماهنگیدر


متخصصبرایتفسیرقوانین،می
اجرایقوانینرادرتماماداراتزیرمجموعهخودفراهمکنند.
از طرف دیگر ،نهادهای حکومتی چارهای غیر از عمل به تفسیر شخصی خود یا تفسیر
اداراتمرکزیخودندارندونمیتواننددرهمهموارد،تفسیرمجلسراازقوانیندرخواست

کنند.ازاینرو،اگرهیأتعمومیدیوان،بخشنامهتفسیریادارهمرکزییکنهادحکومتیرا

مستدلومستندبودنآرایهیأتعمومیدیوانعدالتاداری 289

ابطالکند،زمینهاجرایمتفاوتآنقانونرادراداراتزیرمجموعهآننهادفراهممیکند.راه
حل درست این است که اگر از یک بخشنامه تفسیری شکایت شد ،هیأت عمومی دیوان با
اختیار برآمده از اصل  19قانون اساسی ،ضمن ارائه تفسیر قضایی از قوانین مربوط ،بخشنامه
تفسیریموضوعشکایتراباتفسیرخودمطابقتدهدوبرایناساستصمیمبگیردآیاآن
بخشنامهتفسیری،مخالفقانوناستیانه.
هایارائهشدهدررأیفوقسببصدوردستورالعملهای
درهرصورت،ضعفدراستدالل 

مشابهتوسطمقامهایقوهقضاییهوطرحشکایتمشابهدیگردرهیأتعمومیدیوانشد.اما
هیأتعمومیدیواندرپاسخبهشکایتاخیرنیزبااستداللیناقصمشابهدادنامهفوقالذکر،طی
دادنامه6922مورخ6931/60/63دستورالعملهایموضوعشکایتراابطالکرد.
استنباطاشتباههیأتعمومیدیواننهتنهاسببتکرارموضوعدرهیأتعمومیدیوانشد،
بلکهسببشدهمچنانشکایاتیدراینموضوعدرشعبدیوانمطرحشود.دریکیازاین
شکایتها،شعبهدومتشخیصدیوانضمناشارهتلویحیبهایرادفوق،استداللهاییکاملدر
عدمشمولقضاتدرقانونجذبنیرویانسانی بهنقاطمحرومودورافتادهومناطقجنگی
هارادرآرایهیأتعمومیدیواننشانمیدهد،


ارائهدادکهنهتنهاجایخالیایناستدالل
هاییکههیأتعمومیدیوانآنهاراابطالکرده

بلکهشاهدیاستبرصحتمحتوایبخشنامه
بود.
اینگونه نظر داد« :نظر به
شعبه دوم تشخیص دیوان در دادنامه  603مورخ   6931/62/69
اینکهصدوردادنامه039مورخ6930/3/3ازهیأتعمومیدیوانبهآنمعنینیستکهقانون
جذبنیرویانسانیبهنقاطمحرومودورافتادهومناطقجنگیمصوب6911شاملحالقضات
هم میگردد ،بلکه مفاداً داللت بر آن دارد که صدور بخشنامه  ...99336خارج از حدود
اختیارات مقام صادرکننده آن تشخیص گردیده است . ...نظر به اینکه ...در قانون جذب
مصوبسال6911صراحتاًازجهتشمولیتآنبهقضاتاشارهاینگردیدهبلکهدرماده3آن
نگیمیباشند

نسبتبهکسانیکهموظفبهانجاموظیفهدرمنطقهمحرومودورافتادهومناطقج
تعیین تکلیف شده و با تصویب قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب  ...6919امتیاز
کهدرمناطقخاصیانجاموظیفهمینمایندقائلشده

برایبهرهمندیآنعدهازقضات

خاصی...
است،...اجابتخواستهشاکی...مقدورنخواهدبود».
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قالذکرهیأتعمومیدیوان،سببشدبرخالفدادنامه
الزمبهذکراستآرایضعیففو 
فوقالذکرشعبهدومتشخیصدیوان،بعضیشعبدیوان،قضاترامشمولقانونجذبنیروی

انسانیبهنقاطمحرومودورافتادهومناطقجنگی بدانند 6ونهایتاًهیأتعمومیدیواندراین
خصوصرأیوحدترویه 939مورخ 6931/23/29را کهبهنوعیپذیرشاشتباهدرآرای
پیشینبودصادرودرآنبیانکرد«:بهصراحتمادهیکقانونجذبنیرویانسانیبهنقاط
پرداختفوقالعاده جذبونگهداری به

محرومو دورافتادهومناطق جنگیمصوب ،6911
سببخدمتدرنقاطمحرومودورافتادهومناطقجنگی،بهمستخدمینمشمولقانوناستخدام
کشوریومقرراتاستخدامیشرکتهایدولتیمصوب6999/9/9تجویزشدهاستوتعمیم
حکممزبوربهقضاتدادگستریکهمشمولمقرراتاستخدامیخاصوازجملهقانوننقلو
انتقالدورهایقضاتمصوب6919وبرخوردارازامتیازاتمقرردرماده3قانوناخیرالذکربه

میباشند،جوازقانونیندارد».
واسطهخدمتدرواحدهایقضاییدرجه0و 9
نتیجهگیری
شدهتریناصولحقوقیحاکمبرهر
«مستدلومستندبودنآرایقضایی»یکیازپذیرفته 
قضاییاستومیتوانآنرایکیازنتایجاصلبرائتوهمچنینیکیاز

مرجعقضاییوشبه
جرایعدالتدرحلوفصلقضاییاختالفهادانست.اینقاعدهنهتنهاازابتدا

پیششرطهایا
تاکنونجزئیازقوانینآییندادرسیایرانبودهبلکهاهمیتآنسببشدهاستاصل13متمم
قانوناساسیمشروطیتواصل 611قانوناساسیجمهوریاسالمیایرانبراینقاعدهتأکید
بیعیاستمراجعحلاختالفشبهقضاییواداریودررأسآنهادیوان

کنند.ازاینرو،ط
عدالتادارینیزملزمبهرعایتقاعدهفوقهستند.
باوجوداین،هیأتعمومیدیواندربعضیمواردازرعایتاینقاعدهدرزماناستنادبه
لبتوجهمیکنداین

قانوناساسی،غفلتکردهویاازآنطفرهرفتهاست.آنچهدرابتداج
است که بهرغم اختالفنظر شدید حقوقدانان و نهادهای حکومتی در امکان استناد مراجع
قضاییبهقانوناساسی،هیأتعمومیدیوانازابتدایتأسیستاکنوندرمواردمتعددبهقانون
اساسیاستنادکردهاستوحتینظریهمورخ 6932/29/09شوراینگهباندرفرایند تصویب
.6برایمثال،دادنامه6996مورخ6930/62/23شعبه02دیوان.
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قانونتشکیالتوآییندادرسیدیوانعدالتاداری،مشعربرردمصوبهمجلسشورایاسالمی
مبنیبرشمول«قانوناساسی»دراصل612قانوناساسی،مانعازادامهاینرویهنشدهاست.
امابافرضپذیرشصالحیتهیأتعمومیدیوانبرایاستنادبهقانوناساسی،ایناستناد
بایددرچارچوبشرایطمشخصوبرآورندهقاعدهمستدلومستندبودنآرایقضاییباشد.اما
بررسیرویههیأتعمومیدیوانحاکیازمواردمتعدداستنادبهقانوناساسیبدونتوجهبه
ضوابطفوقاست.درمجموع،مواردیکهاستنادهیأتعمومیدیوانبهقانوناساسیازنظر
مستدلومستندبودنآرایقضایی،دچارایراداست،عبارتانداز6:ـاستنادبه

رعایتقاعده
قانون اساسی بدون تعیین اصول مشخص آن؛ 0ـ رویه ناهماهنگ در استناد صرف به قانون
اساسی؛9ـرویهناهماهنگدراستنادبهقانوناساسیدرصورتوجودقوانینعادیمرتبطبا
دعوی؛3ـاستنادبهقانوناساسیدرمواردغیرالزم9،ـاستنادبهاصولمتفاوتقانوناساسیدر
هایدیوان.
پروندههایمشابه؛1ـنقصدراستنادبهقانوناساسیواستدالل 

در ضمن ،بررسی رویه هیأت عمومی دیوان حاکی از این است که عدم رعایت قاعده
مستدلومستندبودنآرایقضاییموجبصدورآرایتردیدآمیزوحتیاشتباهشدهاست.از
اینرو،باتوجهبهپیامدهایمنفینقضقاعدهمستدلومستندبودنآرایقضاییتوسطهیأت
عمومیدیوانوبادرنظرگرفتناینکههیأتعمومیدیوان،مرجعمنحصربهفردشکایتاز
مصوبههای دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست ،بهحق میتوان

انتظارداشتکهبرایرعایتدقیققاعدهمستدلومستندبودنآرایخود،بیشترتالشکند؛
زیراپیامدهایرأیاشتباههیأتعمومیدیواندرابطالیاعدمابطالیکمصوبهدولتیمحدود
بهفردشاکینیستومیتواندگروهیزیادازمردمراتحتتأثیرقراردهد.
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