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Abstract 

According to Article 170 of the Constitution, judges of courts are obliged to refrain 
from enforcing regulations contrary to Islamic laws and regulations. In the form of 
descriptive-analytical research, based on the application of the phrase "judges of 
courts" in this principle, the Statute of the Administrative Court of Justice in the 
Iranian judicial system and the procedure of that Court, proved that the judges of 
the branches of the Administrative Court of Justice are subject to this principle and 
obliged to refrain from enforcing such during their proceedings. In this regard, 
according to Article 11 of “the 2013 Law on the Organization and Procedure of the 
Administrative Justice Court” that obligated the convicts in the branches of this 
courts to observe the provisions of the court's decision in their subsequent 
decisions and actions, it was concluded that, contrary to the supervision of other 
judges, if the judges of the branches of the Administrative Justice Court find the 
regulations to be contrary to the Islamic laws and regulations, in some cases it will 
be possible to invalidate them in general, which was referred to as the "implicit 
Revocation of Government regulations". However, this situation is inconsistent 
with the interpretive competence of other judges of the courts in Article 73 and the 
wording of Article 170, which states that "the effect of the supervision of the 
judges of the courts is occasional". 
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 وانیتوسط قضات شعب د یمقررات دولت یبر ابطال ضمن ینقد
ی عدالت ادار

 چکیده
و    نيبا لوان  رمغای  اتمقرر  یاند تا از اجراها مكلف شده لضات دادگاه   ،ي لانون اساس  170به موجب اصل  
اسالم توصيفي   یخوددار  ي مقررات  پژوهشي  لالب  در  »لضات -كنند.  عبارت  اطالق  استناد  به  تحليلي، 

این مطلب   وان،یآن د  هیو رو   رانی ا  یي در نظام لضا  یعدالت ادار  وانید  گاهجای  مزبور،  اصل  در  ها«اهدادگ
اداری مشمول حك  اصل    وانیاثبات شد كه لضات شعب د و مكلفند در جر  ادشده یعدالت   انیهستند 

ترت  ي دادرس ا   بياز  به  ا  یمقررات خوددار  نگونه یاثر دادن  ب  نهيزم  نیكنند. در  تبا توجه  ماده  بصره   11ه 
در شعب    هعليمحكوم  مراجع  كه  -1392  مصوب  –  یعدالت ادار  وانیو آیين دادرسي د  التيلانون تشك

 جهينت  نیا  ند،یخود مراعات نما  یو الدامات بعد  ماتيرا مكلف كرده تا مفاد رأی دیوان را در تصم  وانید
مقرره دیوان  لضات شعب  آمد در صورتي كه  لوبدست  با  مغایر  را  و انيای  تشخيص   ن  اسالمي  مقررات 

را به صورت كلي از بين خواهند برد كه از این پدیده به    هامكان استناد به آن مقرر  ي ط یدهند، با تحقق شرا 
 ي مبن  170با منطوق اصل    تيوضع   نیعنوان »ابطال ضمني مقررات دولتي« یاد شد. این در حالي است كه ا

مغایر   73ها در اصل حيت تفسيری سایر لضات دادگاهصالو  ها«بر »موردی بودن اثر نظارت لضات دادگاه
 است. 

ها، قضییا  بییع قان ن اساس ، قضا  دادگاه  170اص     ، ابطال ضمن  واژگان کلیدی:

 . مقررا  دولت ،ی نظار  قضا ،یعدالت ادار   انید

  :نویسنده مسئولhosseinayene69@gmail.com

رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یحقوق عموم ی آموخته دکتردانشی ن ینگ نهییآ نیحس

رانیگروه حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ا اریستادا راد   یشمیبر ا نیحمدامم
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 مقدمه

ایران اسالمي  نظام حقولي جمهوری  لانون در  پذیرش حاكميت  آثار  از  ي  بين پيش   ،یكي 
اصل  ازكس رعایت  جهت  راستا،  سلسلهارهایي  این  در  است.  حقولي  هنجارهای  مراتب 

هنجارهای   با  دولتي  مقررات  مغایرت  عدم  تضمين  جهت  مختلفي  طرق  اساسي  لانون 
نظارت    ،ترین طرق نظارت بر مقررات دولتيبيني كرده است. یكي از مه باالدستي پيش 

توان نظارت  لانون اساسي مي  173و     170ل  لضایي بر این مقررات است. با بررسي اصو
لضایي بر مقررات   ها« و »دیوان عدالت اداری« را بعنوان دو طریق نظارت»لضات دادگاه

 یك  التضائات خاصي دارند. دولتي للمداد كرد كه هر
ها و  نامهتا از اجرای تصویبكرده  مكلف  را  ها  لضات دادگاه  ، اساسي  لانون  170اصل   
مقررات»  تيِدولای  هنامهآئين  و  لوانين  با  حد» یا    « اسالمي  مخالف  از  اختيارات    ودخارج 
در حين رسيدگي به    هرگاه  لضات مكلفند  خودداری كنند. بر این اساس، همه  « مجریه  لوه

مقررهپرونده  مطروحه،  مقررات  ایهای  و  لوانين  با  مغایر  حدود    را  از  خارج  یا  اسالمي 
ایافتندمجریه    لوه  راتاختيا ا،  آن  ز  به  دادن  كنندمقرره  ثر  طرفيخودداری  از  امتناع   . 

مقرر   « لانوني   وظایف  انجام  از   امتناع»  عنوان  مشمول  باید  تكليف  این   رایاج  ازرا    لضات
و   كرد  للمداد  -1390  مصوب  -  لضات  رفتار   بر  نظارت  لانون(  16)  ماده«  5»  بند  در

 . دانست مجازات مستحق را آنها سبببدین 
ا  وجود  اینكبا  دادگاه   170صل  ه  لضات  همه  مطلق  صورت  مشمول  به  را  تكليف  ها 

این    صدر  حك   مشمول  را  دیوان عدالت اداری  دانسته، برخي حقولدانان لضات   یادشده
توصيفي   1دانند.نمي  اصل لالبي  تا در  بنا دارد  پژوهش  این  این مقدمه،  این    -با  به  تحليلي 

نيز    پرسش  دیوان  شعب  لضات  آیا  كه  دهد  خير؟ مومشپاسخ  یا  هستند  مذكور  ل حك  
با فرض پذیرش شمول تكليف مذكور نسبت به لضات شعب دیوان، آیا این نوع    همچنين 

 است؟ خاصي از نظارت لضات شعب دیوان واجد آثار
لانون اساسي فرضيه نویسندگان این تحقيق آن است كه اوالً    170مبتني بر ظاهر اصل   

تر  از  مكلفند  نيز  دیوان  شعب  مقررات  اث  تيب لضات  و  لانون  مغایر  مقررات  به  دادن  ر 

. 42( ص 1390نتشارات جنگل، )تهران: ا ایران ی در حقوقاربررسي تحليلي دادرسي اد، . جواد محمودی1
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ای دارد اسالمي خودداری كنند. ثانياً این نظارت اثری موردی و مختص به همان پرونده
 كه مقرره مدنظر در آن پرونده مستند لرار گرفته است. 

ها و الزامات در خصوص پيشينه انجام این پژوهش باید توجه نمود كه بررسي ویژگي  
شود و تا پيش جدید محسوب مي   ، ها در نظام حقولي ایران لضات دادگاه رت  نظا حاك  بر  

لانون اساسي از   170يه با عنوان »فرآیند اعمال اصل  یاز نشست تخصصي پژوهشگاه لوه لضا 
لضایي«  مراجع  »آسيب   1سوی  مقاله   بر  ها دادگاه   لضات   شرعي   و   لانوني   نظارت   شناسي و 

يلي به ابعاد این موضوع پرداخته نشده است. در تفص رت  ، به صو2ایران«   در   دولتي  مقررات 
3ایران«   حقوق   در   اداری   دادرسي   تحليلي   برخي از كتب و مقاالت همچون كتاب »بررسي 

نيز تنها به فراخور موضوعات مطروحه و به صورت فرعي به این موضوع پرداخته شده است. 
های جدیدی را دارد تا ظرفيت   ش ، این تحقيق با عنایت به مفاد آثار موجود تال با این وجود 

 در نظام حقولي ایران شناسایي و معرفي كند. لذا این مقاله واجد وصف بدیع بودن است.
پاسخ  منظور  لضات  به  نظارت  نسبت  تبيين  به  ابتدا  تحقيق،  این  سؤاالت  به  گویي 

الگوهای نظارت لضایي و تبيين ویژگي  دادگاه با  )بند  آن پرداخته ميها  ،  س پ (؛ س1شود 
(؛ 2گيرد )بند  بر لضات شعب دیوان مورد بررسي لرار مي  170شمول یا عدم شمول اصل  

در نهایت، اثر نظارت لضات شعب دیوان بر مقررات دولتي در نظام حقولي كشور مورد  
(.3گيرد )بند بررسي لرار مي

 ها با الگوهای نظارت قضایي و ویژگي آن نظارت قضات دادگاه نسبت .1
بر اعمال    ينهزم  دربه نظام سياسي كشورهای مطر  جهان    يلنگاهي اجما نظارت لضایي 

دولتي  طوربهو    -اداره   مقررات  بر  نظارت  با    -خاص  این كشورها  كه  است  آن  گویای 
دادگاه توسط  نظارت  الگوهای  از  یكي  از  جزئيات،  در  اختالف  یا  كمي  عمومي  های 

دادگاه توسط  مينظارت  استفاده  اختصاصي  این    .كنندهای  از  حقولدانان  از  برخي 

تحقيقات  وی مراجع لضایي،  اساسي از س لانون    170لضائيه با عنوان فرآیند اعمال اصل    نشست تخصصي پژوهشگاه لوه .  1
. 240-197( صص  1395يه،   ی ا )تهران: مركز مطبوعات و انتشارات لوه لض   ( 1لضایي ) 

های  ایران«، اندیشه   در   دولتي   مقررات   بر   ها دادگاه   لضات   شرعي   و   لانوني   نظارت   ي شناس آسيب »   راد، . محمدامين ابریشمي 2

. 24-7(، صص  1399، )  17حقوق عمومي، شماره   

محمودی، همان.  . جواد3
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تك  عنوان بهبندی  تقسي  لضایي  دوپایه  نظام  لضایي  نظام  و  جای    1اند.كرده  یاد پایه  در 
دیگر از این دو الگو تحت عنوان الگوی غيرمتمركز و الگوی متمركز نظارت لضایي یاد  

2شده است. 

تقسي   طبق  كشورهای  شدهارائهبندی  بر  در  لض  آنگلوساكسون ،  لوه ی انظارت  بر  ي 
دادگاه در صالحيت  دارد. مجریه  لرار  عادی  اغلب    3های  پذیرش  مورد  كه  الگو  این  در 

همچون  يسيانگلكشورهای   ...   یاالتازبان  و  زالندنو  استراليا،  كانادا،  امریكا،  متحده 
بر این    5ای دارند.»وحدت حقوق« و »وحدت لضایي« نقش ویژه  ، دو شاخصه4لرارگرفته 

كشور شاخص در این    عنوانبهانگلستان )  خصوصبهای تابع این الگو و  هر اساس، در كشو
مقررات بر  لضایي  نظارت  عادی    الگو(،  محاك   توسط  لضایي  كنترل  بر  مبتني  دولتي 

مي است.   6شود شناخته  نگرفته  لرار  اداری  لضایي  نظام  عمومي،  لضایي  نظام  كنار  در   7و 
كامن  بنيادین حقوق كشورهای  اصول  از  هرگونه    الیكي  اساس  كه  است  صالحيتي  این 

باید در لانون تعيين شده باشد و ایفای آن صالحيت نيز باید بر طبق همان لانون صورت  
لانوني  8بگيرد. موضوع  پرونده  هر  در  تا  است  شده  سبب  ویژگي  التدارات    این  بودن 

به اداری  پيش مقامات  ميصورت  لرار  بررسي  مورد  مقرر صورتي   در و    9گيردفرض  ه كه 

»آسيب محمدحس .  1 موالیي،  آیت  و  زارعي  ویژگي ين  لرا شناسي  مقایس های  در  ایران  اداری  و  رداد  فرانسه  حقوق  با  ه 

. 194ص    و   208-169، صص  ( 1392، ) 63، شماره  های حقوق لضایي ه ن«، دیدگا تا انگلس 

تأكيد بر نظام حقولي ایاالت متحده امریكا«،    . محمدحسين زارعي و احمد مركز مالميری، »مفهوم و مباني كنترل لضایي با 2

. 161و    159صص     و   198-149(، صص  1384) ،  42مجله تحقيقات حقولي، شماره  

3. Klaus-Jurgen Kuss, “Judicial Review of Administrative Acts in East European

Countries“, Visible on: Soviet Administrative Law: Theory and Policy, Netherlands: 

Brill, (1989), p. 467. 

. 33( ص  1394د،  شارات مج ت )تهران: ان   عدالت اداری   كيالت و آئين دادرسي دیوان تحليلي بر لانون تش مهر،  محمد یزدان . 4

»بررسي تطبيقي اصل وحدت یا تفكيك لوا در دادرسي ایران و سه سيست  حقولي خارجي آلمان،    فر، سام سوادكوهي .  5

. 119ص    و   128-117(، صص  1384، ) 5و انگليس«، نشریه حقوق اساسي، شماره  فرانسه  

«، حقوق  ي انگلستان و ایران حقول   لتي در نظام دو رات  قر بودن م ررسي اصل عقالیي الهي و اميد شيرزاد، »ب مت حسين رح .  6

. 330ص    و   347-329(، صص  1394، ) 27خصوصي، شماره  

. 253( ص 1395ان: نشر دادگستر، )تهر حقوق اداری تطبيقي. بيژن عباسي، 7

8. Mahendra P. Singh, German Administrative Law: In Common Law Perspective

(USA: Springer, 2013) p. 66. 

9. Ibid.

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mahendra+P.+Singh%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mahendra+P.+Singh%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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آن مقرره نادیده گرفته خواهد شد. عالوه    مورد استناد شاكي مغایر لانون تشخيص داده شود، 
دولتي باشد، در آن مورد    بر این، اگر موضوع دعوا مشخصًا ناظر بر تقاضای ابطال یك مقرره 

   مزبور صادر خواهد شد.   در صورت اثبات، رأی به ابطال مقرره 
كل   نيز  امریكا  لضایي  نظام  دادگاه  ه ي در  »همه  لضات  انطباق  درباره  پرونده  هر  در  ها 

توسط   صادره  تصميمات  اداری،  اعمال  لوانين،  نظير  عمومي  لدرت  از  ناشي  اعمال 
و بر اساس آن الدام به صدور رأی    1كنند اساسي« اظهارنظر مي  های تالي« با »لانوندادگاه

در یك موضوع الدام به اعالم نظر   كه دیوان عالي فدرال امریكايصورت  در نمایند. البته مي
لانون برای همه  نماید، تصميمات آن دیوان در خصوص موضوعات  های  دادگاه  اساسي 

های  نامهبعبارتي در این موارد اگر دیوان عالي مصوبات و آیين   2آور است.آن كشور الزام
با لانون ابطال    دولتي را مغایر  بر   3د را دار   هاآناساسي تشخيص دهد، صالحيت  و عالوه 

 رود. ، طبيعتاً امكان استناد به آن از بين مي4روداینكه آثار آن مصوبه از بين مي
اعمال نظارت لضایي بر   منظوربههای سياسي  در مقابل الگوی فوق، در برخي از نظام 

نظارت بر اعمال دولت    هاآنهای اختصاصي كه مسئوليت اصلي  دولتي از دادگاه  مقررات
این الگو تبعيت ميشود. با بررسي نظاممي  هداست استفا كنند های سياسي مطرحي كه از 

دولت  مي عليه  شكایات  به  رسيدگي  جهت  اختصاصي  دادگاه  نوع  دو  كه  دریافت  توان 
های اختصاصي در ذیل  این دادگاه  ،لابل شناسایي است. در برخي از كشورها مانند آلمان

های عمومي كاماًل جداست.  از ساختار دادگاه  هاآن  لضائيه لرار دارند، وليكن ساختار   لوه
مقررات بر  نظارت  دادگاه  در خصوص  توسط  در  دولتي  كه  نمود  توجه  باید  مزبور  های 

مراتب هنجارها، در صورت بروز تعارض بين  نظام حقولي آلمان با توجه به پذیرش سلسله
لاعده است.   لواعد حقولي،  از كشورها    5باالتر حاك   برخي  دليل  امدر  به  نيز  فرانسه  نند 

اساسي در فرانسه و ایاالت متحده امریكا«، ترجمه محمد جاللي، نشریه حقوق  يانت از لانون  ن و سلين واینر، »ص . فرانسيس هامو 1

. 118(، ص  1383، ) 2سال دوم، شماره    اساسي، 

. 186ص . محمدحسين زارعي و احمد مركزمالميری، همان، 2

 . 195. همان، ص 3

4. Daniel H. Conrad, ”Filling the Gap: The Retroactive Effect of Vacating Agency

Regulations“,  Pace Environmental Law Review, Vol. 29,  )2011), pp. 1- 41, p. 16.

چاپ  نظر،  مند بگ و حميد بهره   ، ترجمه محمد صادری توحيدخانه دادگستری در آلمان فركمان و وگریش توماس،  . آنكه  5

. 51( ص  1388ت،  سم   تشارات دوم )تهران: ان 
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های عادی جهت تعيين مشروعيت الدامات  سنتي اعتماد به لضات دادگاه  صورتبهآنكه  
نداشته   لوه ، یك دادگاه اختصاصي كه در ذیل ساختار لضایي آن كشور  1مجریه وجود 

شود، صالحيت رسيدگي به این دسته از شكایات  مجریه شناسایي مي  نيست و در ذیل لوه
بر تركيه،    را  بلژیك،  یونان،  ایتاليا،  همچون  كشورهایي  توسط  الگو  این  دارد.  عهده 

2برداری و تقليد لرار گرفته است.پرتغال، مصر و لبنان نيز مورد بهره

لانون اساسي   173و    170روشن است كه با توجه به اصول    شده   مطر  بندی  بنا بر تقسي   
مقرر  بر  لضایي  نظارت  ایران،  اسالمي  ضمني   تا جمهوری  نظارت  صورت  دو  به  دولتي 

دادگاه  لضات  اداری( )توسط  عدالت  )دیوان  اختصاصي  دادگاهي  توسط  نظارت  و  ها( 
به صورت مي  فرانسه  نظام حقولي كشوری همچون  بررسي  این خصوص،  در  عنوان گيرد. 

نظامي كه الگوی بسياری از كشورها از جمله ایران در این زمينه بوده، گویای آن است كه 
های عمومي از اعمال بيني دادگاهي اختصاصي جهت نظارت بر اداره، دادگاه رغ  پيش ي ل ع 

چند بر اساس   اند. توضيح آنكه، هري منع نشده كل  طور به دولتي    نظارت ضمني بر مقررات 
ها از اصل تفكيك لوا، هيچ دادگاه عادی حق دخالت در امور اداره برداشت سنتي فرانسوی 

منتج به بروز تداخل   ،لضائيه در نظارت بر اعمال اداره   ي دخالت لوه كل  طوربه و    3را ندارد
لضایي و یك دادگاه اداری   اما در این كشور نيز ممكن است كه یك دادگاه   4شودلوا مي 

مقرره  یك  در خصوص  شوند،  خارج  حدود صالحيتشان  از  اینكه  نوع   بدون  دو  عمومي 
كنند.  صادر  رأی  ب   بر   عالوه  5متفاوت  )   ااین،  ماده  به  لانون 66توجه  فرانسه  (  كه   6اساسي 

1. Louis M. Aucoin, “judicial Review in France: Access of the Individual under France

and European Law in the Aftermath of Frances Rejection of Bicentennial Reform”, 

Boston College International and Comparative Law Review, Volume 15, issue 2, No. 2, 

(1992), p. 462. 

ن و آمریكا«،  طوق، »مباني و ماهيت نظارت لضایي بر اعمال دولت: مطالعه تطبيقي كشورهای فرانسه، انگلستا   لایي مسل  آ .  2

. 150ص    و 192-125(، صص  1386، ) 1نامه حقولي، شماره  پژوهش 

3. L. Neville Brown & John S. Bell, French Administrative Law, Fifth Edition (USA: 

Oxford University Press, 1998) P. 136. 

 . 131طوق، همان، ص    مسل  آلایي . 4

محمدجواد  5 )تهران: انتشارات مجد،    تطبيقي )با تأكيد بر دادرسي اداری در شورای دولتي فرانسه(   حقوق اداری زاده،  رضایي . 

.  47-46( صص  1391

 رس:  اسي فرانسه به آد لانون اس   . 6

https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008. . pdf?lang=en.
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دادگاه  آزادی لضات  تضمين  لبال  در  را  مدني ها  لضات  دانسته،  مسئول  شهروندان  های 
تنها در به  و  امكان مداخله آزادی   زمينه   صورت محدود  مالكيت خصوصي  و  و   های فردی 

چنين   ، دولتي   نيت مقررات و ن ارزیابي لا   زمينه   همچنين در   1دولتي را دارند.   ارزیابي مقررات 
به  است. صالحيتي  فرانسه مفروض دانسته شده  برای لضات جزایي  این   2صورت لطعي  در 

 ( ماده  فرانسه5-111خصوص،  مجازات  لانون  ضمن   3(  در  تا  داده  صالحيت  لضات  به 
آئين رسيدگي  اداری،  اعمال  لانوني  اعتبار  بررسي  به  انفرادی نامه های خود  یا تصميمات  ها 

ت عمومي بپردازند.ام مقا 
دولتي در كشور ایتاليا بعنوان یكي از    این، در خصوص نظارت لضایي بر مقررات   بر   عالوه  

بر   نيز عالوه  كشور  این  در  كه  است  توجه  لابل  نكته  این  نيز  فرانسه  الگوی  تابع  كشورهای 
لوه  از  بخشي  كه  دولتي  مي   شورای  دادگاه مجریه محسوب  م شود،  بر  نيز  عادی  رات ر ق های 

مي  نظارت  بر دولتي  كه  است  آن  دولتي  شورای  نظارت  تمایز  تنها  وليكن  خالف    كنند؛ 
 4. های عادی، آن شورا صالحيت ابطال یا اصال  مقررات مزبور را دارد دادگاه 
دولتي    نظارت لضایي بر مقررات  ينهزم  دردر خصوص الگوهای رایج  كه  بنا بر آنچه   

نظ از  دسته  آن  در  حتي  شد،  دادگاهماگفته  الگوی  از  كه  حقولي  اختصاصي  های  های 
مقررات بر  نظارت  استفاده مي  جهت  نظارت لضات دادگاهدولتي  نيز  مقررات شود  بر  ها 

به پيش دولتي  و  است  نشده  نفي  مطلق  اصل  صورت  در  مقرر  سازكار  لانون    170بيني 
مبتني بر تصریح   ه،ن ياساسي را از منظر تطبيقي نباید بدیع و خاص محسوب كرد. در این زم

ها و هيأت عمومي دیوان عدالت  ترین تفاوت نظارت لضات دادگاهاصل مذكور باید مه 
اثر این دو نظارت دانست. توضيح آنكه در صورت    ينهزم  در دولتي را    اداری بر مقررات 

ها تنها  كه نظارت لضات دادگاهيحال   در مغایرت یك مقرره با لانون یا مقررات اسالمي،  

1. Jamil Sayah, Droit Administratif (French: Studyrama, 2004) p. 32.

2. Ibid.

3 . Penal Code, Code pénal français

 فرانسه رک:   جهت مشاهده لانون مجازات

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A41E6521971027A29541E7F2

A65D1224.tplgfr34s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149814&cidTexte=LEGITEX

T000006070719&dateTexte=20181205. 

4 . Mauro Cappelletti & Joseph M. Perillo, Civil Procedure in Italy (USA: Springer, 2013)

p 113. 
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به آن  ب سن اثر دادن  از  تا  مربوطه مكلف شده  اثر است و لاضي  پرونده واجد  به همان  ت 
يئت عمومي دیوان در لالب ابطال  ه مقرره در همان پرونده خودداری كند، اما اثر نظارت  

به آن مقرره را بطوركلبهكند و  مزبور بروز مي   مقرره ب  رایي امكان استناد   رایهميشه و 
 برد. يلضات از بين م همه

 نسبت به قضات شعب دیوان 170وضعیت تسری حکم اصل  .2
ایران  نظام حقولي جمهوری اسالمي  بند لبل گفته شد در  بر آنچه در  به اصل    ؛ مبتني  مستند 

لوانين و مقررات  لضات دادگاه لانون اساسي،    170 با  انطباق مقررات دولتي  بر  ها مكلفند تا 
مغایر با لوانين و مقررات اسالمي خودداری  دولتي    ت مقررا   رای اسالمي نظارت نموده و از اج 

تالش   بند  این  در  مقدمه،  این  با  این    شود مي نمایند.  به  آیا    پرسش تا  كه  شود  گفته  پاسخ 
 شود یا خير؟  صالحيت مذكور شامل لضات شعب دیوان نيز مي 

دیوان  شعب قضات  مذکور به  تکلیف تسری  دالیل عدم .2-1
تكليف تسری  عدم  توجيه  اصل    جهت  در  ممكن   170مقرر  دیوان  لضات شعب  به  نسبت 

با دادگاه  به دو مبنای »تمایز ساختاری دیوان  تناسب است  یا »عدم  تسری  های دادگستری« 
اج   170حك  موضوع اصل   التضائات  با  ي دیوان عدالت اداری« رای به لضات شعب دیوان 

 شد.  استناد شود كه در ادامه به تبيين این دو مبنا پرداخته خواهد

های دادگستری تمایز ساختاری دیوان با دادگاه   . 1-1-2
اینكه   به  با توجه  ایران  اداری  نظام دادرسي  از   رای بيني شوپيش در  تا حدود زیادی  دولتي 

و در فرانسه نظام دادرسي اداری در ذیل لوه مجریه   1حقوق اداری فرانسه تأثير پذیرفته بود
كه حتي پس از تصویب لانون اساسي جمهوری   دشود، برخي حقولدانان معتقدن تعریف مي 

ایران و پيش  يه، كماكان دیوان عدالت یبيني دیوان عدالت اداری در ذیل لوه لضا اسالمي 
به  مي اداری  محسوب  اداری  عالي  مرجع  یك  به عنوان  را  آن  و  مراجع شود  لسي   عنوان 

  مؤتمني،   ؛ منوچهر طباطبایي809( ص  1349  تهران،  دانشگاه:  هران)ت  اول  ، جلد اداری  حقوق   بوالحمد،ا  عبدالحميد .  1

سيدنصراهلل صدرالحفاظي، 476( ص  1387سمت،    انتشارات  :)تهران  چهارده   چاپاداری،    حقوق  عدالت  »دیوان   ؛ 

.34ص  و   42-29 صص  (، 1370)   ،2  شماره  دادگستری،   حقولي   نشریه   «، آن  تأسيس   فلسفه و  اداری 
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خواهد شد تا این   بنفي جایگاه لضایي دیوان عدالت اداری موج   1اند.لضایي معرفي كرده 
نشد  للمداد  »دادگستری«  عنوان  زمره  در  این   ه نهاد  در  طبيعتًا  و  تلقي شود  اداری  نهادی  و 

نيستند. بنابراین،  170ها« در اصل رویكرد لضات شعب دیوان مشمول اطالق »لضات دادگاه
این فرض تسری صالحيت لضات دادگاه  به در  نسبت  مقررات دولتي  بر  نظارت  ها جهت 

 شاغل در شعب دیوان منتفي است.  لضات 

اداری   عدالت   دیوان   ي رای اج   اقتضائات   با سب  ا ن ت عدم    . 2-1-2
لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان   12و    10و مواد    173، اصل  170مستند به ذیل اصل  

اداری،   صالحيت   در  ترتيب  به   نوعي   و  موردی   تصميمات   از   شكایت   به   رسيدگي عدالت 
اصل   ن ا دیو  عمومي   هيأت   و   شعب است كه شمول حك   حالي  این در  است.  لرار گرفته 
تقسي    170 مبنای  و  با مالک  دیوان  لضات شعب  به  بندی صورت گرفته همخواني نسبت 

 كند:ند رسيدگي در دیوان عدالت اداری را با اشكاالت زیر مواجه مي رایندارد و ف 
نظارتي  در عرض ه     -الف  هيئهلرار گرفتن صالحيت  یا  های تخصصي  تيئت عمومي 
به    2دیوان شعب  لضات  نمودن  مكلف  امكان  دیوان،  شعب  لضات  نظارتي  صالحيت  و 

ای در آن  های تخصصي دیوان، در مواردی كه مصوبهتبعيت از نظر هيئت عمومي یا هيئت
واحدهيئت جهت  به  و  گرفته  لرار  رسيدگي  مورد  را    ،ها  نشده  دانسته  لانون  با  مغایر 

مي اگر    ه يجنت   دركند.  غيرممكن  ادعای  هحتي  به  رسيدگي  از  پس  دیوان  عمومي  يئت 
مغایرت یك مقرره با لانون، عدم مغایرت آن مقرره را اعالم نماید، باز ممكن است یك 
دانسته   لانون  مغایر  تخصصي  یا  عمومي  هيأت  در  مقرره  كه  جهتي  همان  از  شعبه  لاضي 

از استناد    170تند به اصل  سمنشده، به مغایرت آن مقرره نظر داشته باشد و بر همين اساس  
 مطروحه در شعبه دیوان خودداری كند. به آن و اجرای آن مقرره در پرونده

هيئت   توسط  مغایرت با لوانين یا مقررات اسالمي،  جهت  به  ایمقرره  كه  مواردی  در  -ب
و   شودمي  وضع  مربوطه  مرجع  توسط  مجدداً   آن  مشابه   وليكن   شده  ابطال  دیوان   عمومي

(  1386، چاپ پانزده ، جلد نخست )تهران: انتشارات دراک،  دادرسي مدني )دوره پيشرفته(آیينعبداهلل شمس،  .  1

.42؛ جواد محمودی، همان، ص  424-423صص   همان،  مؤتمني، طباطبایيهر  ؛ منوچ 113ص 

به  2 مستند  تش  84.  آیينلانون  و  دیوانكيالت  اداری   دادرسي  كه  عدالت  درمط  اموری  لانون  هيأت    ابق  صالحيت 

هيأت   عمومي به  ابتدا  دولتي(  مقررات  از  شكایت  به  رسيدگي  جمله  )از  دارد  لرار  از دیوان  مركب  تخصصي    های 

شود. حدالل پانزده نفر از لضات دیوان ارجاع مي
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زمينه   آن  در  طوركليبه  كه  مواردی  در  همچنين   و  نرسيده  مجدد  ابطال  هل حمر  به  هنوز
بند لبل وجود    است،  ثابتي  و  مشخص  رویه  دارای  دیوان امكان تحقق اشكال یادشده در 

یا   نظر  از   تبعيت   به  الزامي  دیوان   شعب   لضات  موارد،   این  در   اینكه   به   توجه   با  دارد. بنابراین
هيئت   رأی  است  ممكن   لاضي،  یك   رأی  با  عماًل  ند،ر اند  دیوان  عمومي   هيئت  رویه

از   و  شود  گرفته  نادیده  باشدمي  دیوان  لضات   دوسوم  حدالل  از   متشكل  كه   دیوان   عمومي
 .شود ایجاد تشتت دیوان رویه در  طریق این 
به لضات شاغل در شعب دیوان، در    170با پذیرش شمول حك  صدر اصل    -پ نسبت 

يئت عمومي دیوان جهت رسيدگي و ابطال  هشدن نقش  ه  ت ف برخي موارد امكان نادیده گر
یا   تصمي   از یك  اگر شخصي  آنكه  توضيح  است.  محتمل  بسيار  لانون  با  مغایر  مقررات 

تواند از  نوعي است شكایت داشته باشد، مي  الدام موردی دولت كه مستند به یك مقرره
شا كه  است  آن  اول  طریق  نماید.  به طر  شكایت  الدام  طریق  مقرره   يكدو  از  مستقيماً 

يئت عمومي دیوان طر  شكایت كند و تقاضای ابطال  ه مستند تصمي  یا الدام موردی در  
از   پس  این صورت،  در  كند؛  را  مقرره  آن  ه   رایآن  ابطال  بر  مبني  دیوان  عمومي  يئت 

ن آمزبور، از تصمي  یا الدام موردی مستند به  تواند به استناد ابطال مقررهمقرره، شاكي مي
طریق دوم كه از نظر حصول به نتيجه سرعت    مقرره نيز در شعب دیوان شكایت كند. البته

بيشتری دارد این است كه شاكي مستقيماً و بدواً از تصمي  یا الدام موردی در شعبه دیوان  
ای كه ادعای خالف لانون  شكایت كند و در دادخواست خود به لابل اجرا نبودن مقرره

دارد   را  آن  وضعيت  شابودن  این  در  كند.  شعبهيصورت  دراره  لاضي  را    ،كه  مقرره  آن 
به صدور   الدام  و  خواهد كرد  آن خودداری  اجرای  از  داد  تشخيص  لانون  با  رای مغایر 

مي ميموردی  شاكي  طریق  این  از  بنابراین  در  كند.  رسيدگي  تشریفات  طي  بدون  تواند 
ب يئته شكایت  طر   و  دیوان  عمومي  هيئت  و  تخصصي  به  دعهای  دیوان،  شعب  در  ی 

يئت عمومي دیوان را  هحال، امكان طر  شكایت در    ين ع  درنتيجه مورد نظر خود برسد و  
كه لاضي شعبه مزبور استدالل ایشان را لبول  يصورت   درنيز برای خودش محفوظ بدارد تا  

باشد تا از طریق طر  موضوع در   این امكان وجود داشته  به  ه نكرد،  يئت عمومي دیوان 
 ه مورد نظر خودش برسد.جينت 
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دیوان   شعب قضات  به  مذکور  تکلیف دالیل تسری  .2-2
فوق  دالیل  مقابل  »ویژگي در  بر  مبتني  نظام الذكر،  در  اداری  عدالت  دیوان  ساختاری  های 

توان اینگونه نتيجه گرفت كه لضات لضایي ایران« و »رویه شعب دیوان عدالت اداری« مي 
نيز مشمول تكليف   به تبيين   170رر در اصل  ق م شعب دیوان  اساسي هستند. در ادامه  لانون 

 د.وش مي این ادله پرداخته  

ایران   قضایي   نظام   در   اداری   عدالت   دیوان   ساختاری   های ویژگي .  1-2-2
ایران، دیوان  نظام لضایي جمهوری اسالمي  اینكه در  بر  مبني  برخالف رویكرد ذكر شده 

و  نيست  لضائي  ساختار  ذیل  در  اداری  »لضات   عدالت  عبارت  اطالق  جهت،  این  از 
اصل  دادگاه  در  نمي   170ها«  دیوان  شعب  در  شاغل  لضات  اساسي   در   ؛ شود شامل  لانون 

محكمه  عنوان  به  اداری  عدالت  دیوان  لابل ایران،  لضائيه  لوه  ذیل  در  و  اختصاصي  ای 
»لضات  اطالق  مشمول  را  نهاد  این  در  شاغل  لضات  باید  جهت  این  از  و  است  شناسایي 

التضائات دانست.    170ها« در اصل  اه گ د دا  توضيح آنكه، رویكرد ذكر شده بدون توجه به 
تاریخي و حقولي نظام لضایي جمهوری اسالمي ایران و فرانسه، نظام دادرسي اداری در این 

آنكه   حال  و  كرده  للمداد  یكدیگر  متناظر  را  كشور  اساسي دو  لانون  تصویب  از  پس 
سال   در  ایران  اسالمي  نمي 1358جمهوری  متناظر ،  زمينه  این  در  را  كشور  دو  این  توان 

 یكدیگر للمداد كرد.
اساسي   لانون  تصویب  جریان  در  كه  بود  مفيد خواهد  نكته  این  به  اشاره  زمينه  این  در 

پيش  نه «  »فصل  ایران،  اسالمي  اساسيجمهوری  لانون  عدالت   1نویس  »دیوان  موضوع  به 

بر1 مجلس  تشكيل  و  انتخابات  برگزاری  از  پس  برا.  اساسي  لانون  نهایي  تن رسي  و  تدوین  لانونی  اسي،  اس  ظي  

های انقالب« كه به تصویب هيأت وزیران )دولت مولت( و تصحيح و  »شورای طر س پيشنهادی از طرف  نویپيش

وزیر ولت تقدی  آن مجلس شد كه از آن به عنوان    يده بود، در جلسه افتتاحيه توسط نخستتأیيد شورای انقالب رس

مينو پيش یاد  اساسي  لانون  مطالعه  شودیس  پيش  )جهت  اداره نویاین  و رس رک:  فرهنگي  امور  عمومي  كل  وابط 

اسالمي،   شورای  لانون مجلس  نهایي  بررسي  مجلس  مذاكرات  مشرو   صورت  از  استفاده  جلد  اساسي  راهنمای   ،

(. 21-3ص ( ص 1368اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي، : چهارم )تهران
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اصل   در  و  یافت  اختصاص  اساسينپيش   141اداری«  لانون  این   1ویس  ذیل  اصل  تنها  كه 
فصل بود، به شناسایي نقش و جایگاه »دیوان عدالت اداری« پرداخته شد. نكته لابل توجه در 

نویس، »دیوان عدالت اداری« بعنوان نویس مذكور آن است كه در این پيش خصوص پيش 
بود. چراكه   شده  گرفته  نظر  در  لضائيه  لوه  در عرض  و  مستقل  دیوان   هبمرجعي  موضوع 

عدالت اداری در فصلي مجزا )فصل نه ( از فصل لوه لضائيه )فصل هشت ( پرداخته شده 
طي   هشت ،  فصل  در  آنكه  حال  و  تفصيلي  15بود  صورت  به  و  و   ، اصل  ساختار 

اختصاصي در نظام لضایي كشور تبيين  های لوه لضائيه و همچنين جایگاه محاك   صالحيت 
از سوی دیگر،  بودند.  » پيش   141عبارت ذیل اصل    شده  حدود و  نویس كه مقرر داشته بود 

«، ظهور  كند ي م  ن يي لانون تع   ه، ي استقالل لوه لضائ   ت ی را با رعا   وان ی د  ن ی و نحوه عمل ا   ارات ي اخت 
عدالت   دیوان  از  لضائيه  لوه  استقالل  رعایت  با  بایستي  لانونگذار  كه  داشت  مطلب  این  در 

 پرداخت. وه عمل این دیوان مي ح ن اداری، به تعيين حدود و اختيارات و  
اساسي   لانون  نهایي  بررسي  مجلس  مختصر  مذاكرات  در  كه  شد  موجب  موضوع  این 

نویس، آلای مكارم شيرازی این سؤال را فعلي، پس از لرائت این پيش   173راجع به اصل  
به  و در پاسخ  2مطر  كردند كه »منظور از »با رعایت استقالل لوه لضائيه« در اینجا چيست؟« 

رئيس جلسه بيان فرمودند: »یعني این ه  از شعب دادگستری است یك چيز جدایي   ،ایشان 
صورت   3.نيست«  این  به  »پس  داشتند:  بيان  مجددًا  مكارم  آلای  ایشان  به  پاسخ  در  منتها 

بر این اساس با عنایت به اینكه رویكرد   4.رساند« نبایستي نوشته بشود چون این معني را نمي 
مجلس  شناسایي ر ب   ؛اعضای  اداری،  عدالت  دیوان  به  نسبت  اساسي  لانون  نهایي  رسي 

یازده  محكمه  ذیل فصل  این موضوع در  بود،  لضائيه  لوه  ذیل ساختار  در  اختصاصي  ای 
لرار   شناسایي  مورد  لضائيه(  )لوه  ایران  اسالمي  جمهوری  اساسي  همچنين گرفت لانون   .

نسبت به مأمورین یا واحدها یا    ات و اعتراضات مردم شكایات، تظلمبه  ر رسيدگي  ویس: به منظو نپيش  141. اصل  1

نام دیوان عدنامهآیين گردد، حدود و اختيارات و  الت اداری تأسيس ميهای دولتي و احقاق حقوق آنها دیواني به 

. كندضائيه، لانون تعيين مينحوه عمل این دیوان را با رعایت استقالل لوه ل 

صورت مشرو  مذاكرات مجلس بررسي نهایي لانون  مي،   ومي مجلس شورای اسال ي و روابط عم هنگ ل امور فر ك . اداره 2
(   1364،  اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي)تهران:    3، جلد  اساسي جمهوری اسالمي ایران 

. 1652ص  

. 1652. همان، ص  3

. همان. 4
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اصل پيشنهادی به این صورت   لگيری تلقي ذكر شده، عبارت ذی جهت جلوگيری از شكل 
شو نظر  زیر  اداری  عدالت  دیوان  نام  به  »دیواني  كه  شد  تأسيس   رای اصال   لضایي  عالي 

كند« و این متن بدون گردد. حقوق و اختيارات و نحوه عمل این دیوان را لانون تعيين مي مي 
 رسيد.  يبه تصویب نمایندگان مجلس بررسي نهایي لانون اساس   1باالیي  رایمخالف و با 

در ذیل لوه لضائيه  كه  مبتني بر مقدمه ذكر شده، نظر به جایگاه دیوان عدالت اداری   
156اصل    1های این لوه در بند  لابل شناسایي است و اینكه به ایفای بخشي از صالحيت

)رسيدگي و صدور حك  در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات و حل و فصل دعاوی و  
مي از ی دپردازد،  رفع خصومات(  اداری  عدالت  و صالحيتي    منظر  وان  ماهوی  ساختاری، 
مي للمداد  آن،دادگاه  تبع  به  و  مشمول  لضات   شود  محكمه  لضات »  عنوان  اطالق   این 

اساسي   لانون  نهایي  بررسي  مجلس   در  نظر،  این   تأیيد  در.  هستند  170  اصل  در  « هادادگاه
در  «دادگستری» از مصادیق و  اختصاصي دادگاه بارز عدالت اداری صراحتاً مصداق دیوان
شده  ایران لفظ   حقولدانان  برخي  2. است  دانسته  لانون   159  اصل  در  « دادگستری»  نيز 
اساس،    3اند.دانسته  اداری  عدالت   دیوان  جمله  از   محاك   همه  شامل  را  اساسي همين  بر 

های دادگاه  عهده  بر  از اعمال لوه لضائيه  ایبخش عمده  ،اساسي  لانون  169  مبتني بر اصل
یا    (172در موارد خاص همچون رسيدگي به جرائ  نظامي )اصل    و  گرفته  لرار  دادگستری

( اعمال لوه لضائيه از طریق محاك 173رسيدگي به دعاوی اداری مردم از دولت )اصل  
 4.پذیرداختصاصي صورت مي

مبتني بر نتيجه، التضائات ذكر شده كه بر عملكرد دیوان عدالت اداری حاك  هستند و  
توانند نافي هایي بر عملكرد مطلوب دیوان وارد شود نيز نمي ن است به سبب آنها آسيب ك م م 

اصل   صریح  تكليف  این  نمي   170شمول  لذا  باشند.  دیوان  شعب  لضات  به  به نسبت  توان 

نفر رای ممتنع دادند )لابل    2دند و تنها  به آن رای مثبت دا   نفر   56اصل،    این اخذ رای    حاضر در جلسه نفر عده    58. از  1

(. 1653مشاهده در: همان، ص  

. 1652. همان، ص  2

 ، شماره  امامي و مهستي سليماني، »شخصيت خواهان در دیوان عدالت اداری«، مجله مطالعات حقولي، دوره شش . محمد  3

. 8و ص    30-1(، صص  1393، ) 1

مطال   . 4 این عه  جهت  در  محمدامين   بيشتر  رک:  آئينه ابریشمي   خصوص  حسين  و  »نسبت راد  و  نگيني،  جایگاه  سنجي 

(،  1398، ) 1های نوین حقوق اداری، دوره اول، شماره  الت اداری«، پژوهش های دیوان عالي كشور و دیوان عد صالحيت 

. 139-119صص  
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ها«ي، لضات شعب دیوان را از شمول اطالق عبارت »لضات دادگاهرای استناد اشكاالت اج 
خارج كرد.  170در اصل  

دیوان عدالت اداری   شعب   رویه   . 2-2-2
عملي شعب دیوان عدالت اداری در این   های نظری ذكر شده، بررسي رویه فارغ از تحليل 

،  گر رویكرد پذیرفته شده توسط نظام حقولي كشور باشد. در این زمينه تواند تبيين زمينه مي 
دشان  وخ شعب دیوان گویای آن است كه در مواردی لضات شعب دیوان    رایآ  بررسي

اند و مبتني بر تكليف مذكور، در حين رسيدگي  دانسته  170را مخاطب حك  صدر اصل  
مقررات دولتي مغایر لوانين و مقررات اسالمي خودداری    رایبه شكایات مطروحه، از اج

 در ادامه مصادیقي از این آرا ذكر خواهند شد.اند. كرده
تجدیدنظر دیوان    6شعبه    6/7/1393مور     930997955600303در دادنامه شماره    -الف

»تجدید است:  شده  بيان  اداری  و   وارد   االشعارفوق  دادنامه  به  نسبت  خواهينظر عدالت 
در   را  دعوا  هر  حك   است  موظف  لاضي  اساسي،  لانون  167  اصل  مطابق  زیرا.  است  موجه
از   مدونه  لوانين   تعارض  یا  اجمال  یا  سكوت  بهانه  به  تواند نمي  و  بيابد  مدونه  لوانين 

و  امتناع  حك   صدور  و  دعوا  به  رسيدگي های نامهآیين   و  هانامهتصویب  مورد  در  ورزد 
باشد  اختيارات  حدود  از  خارج  یا  اسالمي  مقررات  و  لوانين  با  مخالف  كه  ه   دولتي
به   شاكي  ارجاع  ن رایبناب  .است  حاك   اساسي  لانون  170  اصل  و  ندارد  تبعيت   به  تكليف 

خصوص   در  شكایت  رد  لرار  صدور  و  دیوان   عمومي   هيأت  از  بخشنامه  ابطال   درخواست
دیوان   دادرسي  آیين   و  تشكيالت  لانون  72  ماده  استناد  به  لذا   نبوده،  صحيح  شاكي  خواسته
رسيدگي   جهت  پرونده  ،7/12/92-3235  شماره  رای  نقض  با  92  مصوب  اداری  عدالت
به ذكر است    .گرددمي  ارجاع  دیوان  نه   شعبه  به  ماهوی بدوی مربوطه    رای  رد...« الزم 

نظر  ...« بود:  شده  با   كه  نموده  اعالم  پرونده  مندرجات  شر   به  شاكي  اینكه  به  مقرر 
 ، 27/8/88  مورخه  43686/ 400/420و    31/2/89مورخه    400/420/9921  شماره  بخشنامه
صالحيت   عدم  به   نيز  مذكور  الیحه  در  است،  گردیده  فراه    وی   حق  تضييع  موجبات

رد   لرار  موجود،  وضع  در  عليهذا.  است  كرده  استناد  شده  یاد  هایهبخشنام  صادركنندگان
را   شده   یاد   هایبخشنامه  شاكي،   چنانچه   است   بدیهي .  گرددمي  اعالم   و  صادر   شكایت 
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آنها   ابطال  تواندمي  داندمي  آنها   صادركنندگان  صالحيت  حدود  از   خارج   و  لانون  خالف
....«  یدامن درخواست اداری عدالت   دیوان عمومي هيأت  از را
در    22شعبه    -ب اداری  عدالت  دیوان  مور    9209970902200122شماره    رای بدوی 
»شركت كننده نباید مدرک تحصيلي باالتر از مقطعي كه شركت    شرط  ، درج1392/ 3/2
ش مي در  باشد«  داشته  تحصيل  به  اشتغال  یا  و  داشته  را  آگهي  راینماید  اختصاصي  ط 

مربوطه كه علي ااستخدامي  را طباالصول  است  دیوان  آن در صالحيت هيأت عمومي  ال 
رای اج  از  اساسي  لانون  170  تشخيص داده و به استناد اصل  اساسي  لانون  امسي  اصل  مغایر

بر این اساس با پذیرش شكایت شاكي، حك  به ورود شكایت    1آن خودداری كرده است.
مشتكي و  شداده  واجد  كه  شاكي  استخدام  و  به جذب  مكلف  را  بود  س اط  رایعنه  تخدام 
 كرده است. 

بنا بر اعالم برخي از لضات  هرچند  های ذكر شده تردیدی نيست كه  با توجه به نمونه 
استفاده   صالحيتشان  این  از  كمتر  دادگستری  محاك   عمل  در  اداری،  عدالت  دیوان 

 170اما شمول تكليف صدر اصل    2، كنندكنند و معموالً مقررات را حمل بر صحت ميمي
لض به  رویه  تا نسبت  در  اداری  عدالت  دیوان  شعب  در  شده    شاغل  پذیرفته  مرجع  آن 

است.  

 اثر نظارت قضات شعب دیوان بر مقررات دولتي  .3
بدین  تا  بر آنچه  »لضات دادگاهبنا  استناد اطالق عبارت  به  آمد،  به دست  ها« در اصل  جا 

پذیرش  170 همچنين  و  اداری  عدالت  دیوان  شعب  لضات  به  نسبت  آن  شمول  این    و 
های  رویكرد در شعب دیوان، این دسته از لضات مكلفند تا در جریان رسيدگي به پرونده 

مقررات مغایر لوانين و مقررات اسالمي خودداری كنند. البته همچنان    رایمطروحه از اج
اصل   مفاد  از  مي  170كه  پيش بدست  و  لضات  آید  وضعيت  این  در  شد،  اشاره  بدان  تر 

مفاد مقررات مغایر لوانين و مقررات اسالمي را دارند    رایاج   زاصرفاً صالحيت خودداری  

لانون اساسي بوده    امه، منافي اصل سيگهي منتشر شدآ  6لسمت    2د  است: »... بنمزبور در این زمينه آمده    . در رای1

تباع نيست. بنابراین ...« االلانون اساسي توسط مراجع لضایي )از جمله این مرجع( الزم 170و مطابق اصل  

و    240-197( صص  1395انتشارات لوه لضائيه،  )تهران: مركز مطبوعات و    ( 1تحقيقات لضایي ) نژاد،  حجت سبزواری .  2

. 212-211صص  
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مقرره    رایگونه مقررات را ابطال نمایند. همچنين، خودداری كردن از اجتوانند این و نمي
به پرونده مطروحه و مورد رسيدگي است؛   یا مقررات اسالمي صرفاً مربوط  مغایر لوانين 

چهرایبناب پرونده  ن  یك  در  لاضي  یك  اسالمي  ررهق مبسا  مقررات  و  لوانين  مغایر  را  ای 
اج از  و  پرونده  رایدانسته  در  اما  نماید،  اثر  آن خوداری  ترتيب  مقرره  به همان  دیگر  ای 

 دهد. 
ویژگي  وجود  ویژه با  آثار  بررسي  به  ادامه  در  شده،  ذكر  كلي  لضات    های  نظارت 

شعب دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتي پرداخته خواهد شد.

دیوان   شعب قضات   نظارت ویژه  اثر .1-3
ها بر مقررات دولتي موردی  اثر نظارت لضات دادگاه  ،170وجود آنكه به استناد اصل    با

دادرسي دیوان عدالت اداری   لانون تشكيالت و آیين   11تبصره ماده    بررسيدانسته شد،  
حاضر    -1392مصوب    - حال  در  كه  است  آن  از  موارد  حاكي  برخي  در  ارت  ظناثر  و 

دادگاه سایر لضات  نظارت  با  اساسي  تمایزی  واجد  دیوان  این  لضات شعب  در  است.  ها 
است:   داشته  مقرر  دیوان  از شعب  احكام صادره  اثر  تبيين  در جهت  مزبور  تبصره  زمينه، 

رای اج   بر  عالوه  عليهمحكومٌ  مرجع  ،1فوق  ماده  اساس  بر  آن  لطعيت  و  حك   صدور  از  »پس 
.است«   مشابه   موارد   در   خود   بعدی   الدامات   و   تصميمات   در   آن   د ا مف   رعایت   به   مكلف   حك ، 

دیوان در جریان رسيدگي به پرونده    مذكور، در صورتي كه لاضي شعبه   لذا، مبتني بر تبصره 
آن مقرره    رای ای را مغایر با لانون یا مقررات اسالمي بيابد و بدین جهت از اج مقرره  ، مطروحه 

مغایر با مفاد آن مقرره نماید، مرجع   رای آن الدام به صدور    خودداری كند و با نادیده گرفتن 
اج   عليه محكوٌم بر  تا عالوه  موارد    رای   رای ملزم است  صادره در مورد دعوای مطروحه، در 

مفاد  نيز  در   رای   آن   مشابه  نماید.   خود   بعدی   الدامات   و   تصميمات   را  چنين    رعایت  در 
مقرره، ص وضعيتي،   و مجری یك  مخاطب  مرجع  مرجع محكوم ف ر هرگاه  باشد،  اَ  بدون  عليه 
عليه از استناد مجدد به آن  عماًل مرجع اداری محكوم مورد اشاره ابطال شده باشد،   اینكه مقرره 

 . و در نتيجه مقرره مزبور لابليت اجرایي خود را از دست خواهد داد   مقرره منع خواهد شد 
اس  به  مالياتي  امور  سازمان  كه  صورتي  در  نمونه،  عنوان  مقررهن تبه  یك  هيأت    اد 

مالياتي در این زمينه   مالياتي كند و الدام سازمان  ماليات از مؤدیان  به اخذ  وزیران، الدام 

دادرسي دیوان عدالت اداری است. الت و آیينلانون تشكي   10 ماده . منظور 1
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توسط یكي از مؤدیان مالياتي در شعب دیوان مورد شكایت لرار گيرد و به تبع آن لاضي 
توجه به    نوآن خودداری كرده و بد  رای شعبه با استناد به مغایرت آن مقرره با لانون از اج

به استناد تبصره ماده    رایآن مقرره الدام به صدور   نماید،  مالياتي  لانون    11عليه سازمان 
مورد اختالف ابطال شده باشد، عماًل    تشكيالت و آیين دادرسي دیوان، بدون اینكه مقرره

نمي دیگر  مالياتي  مقررهسازمان  استناد  به  مؤدی  تواند  از  ماليات  اخذ  به  الدام  ن ا مزبور 
با مقرره ای مواجه خواهد بود كه بدون  مالياتي كند. لذا در چنين وضعيتي، نظام حقولي 

عليه را  اینكه در هيأت عمومي دیوان ابطال شده باشد، امكان استناد توسط مرجع محكوم
عليه متصور باشد  مرجع محكوم رایندارد كه در فرضي كه امكان استناد به آن مقرره تنها ب

 1پدیده به عنوان »ابطال ضمني« مقرره یاد كرد.  نیتوان از امي

يرای دستگاه اج  توسط دیوان  شعبه رای رعایت   عدم   رای اجضمانت   .3-2
عليه مطر  شود كه اگر دستگاه محكوم   پرسش ذكر شده، ممكن است این    بر نتيجه   مبتني 

 رایاج انت  م ض شعبه دیوان را مراعات ننماید،   رای در تصميمات و الدامات بعدی خود مفاد 
نتيجه  بر  آیا  عبارتي،  به  بود؟  خواهد  چه  عمل  بار   این  مشهودی  و  عملي  آثار  شده  ذكر 
 باشد؟خواهد بود یا این موضوع صرفًا تحليلي نظری مي 

ضمانت    صراحت  به  لانونگذار  اگرچه  كه  گفت  باید  مطروحه  سؤاالت  به  پاسخ  در 
آیين دادرسي دیوان توسط مرجع    لانون تشكيالت و  11رعایت تبصره ماده    عدم  رایاج

پيش محكوم را  الزامات  عليه  عمل  در  كه  است  ممكن  جهت  این  از  و  است  نكرده  بيني 
ر   تبصره مفاد  رعایت  عدم  وليكن  نشود،  رعایت  تبصره  امزبور  رعایت  عدم  و  دیوان  ی 

عالي كشور صادر شده باشد نيز صادق است. توضيح  . این وضعيت در فرضي كه رای وحدت رویه توسط دیوان  1

ع  از لضایي  ا عهمه مراج برایان عالي كيفری، آرای وحدت رویه دیو دادرسي  لانون آیين 471آنكه، مستند به ماده  

و با خودداری از    170در فرضي كه رای وحدت رویه صادره مبتني بر صدر اصل  . لذا  تباع استاالالزم  رلضایيو غي

با  ای صادر شده باشد، در این فرض هرگاه مخاطب مقرره مزبور اشخاص حقوق عمومي باشند،  فاد مقرره اجرای م

یكي   مذكور،  رای  تحقق شرایط  آثار  رویه از  ابطال ضمصا  وحدت  مزبور خوادره  مقرره  این  ني  بر  بود. عالوه  هد 

ماده   به  مستند  آیين    89مصداق،  و  تشكيالت  ادارلانون  عدالت  دیوان  آرای  دادرسي  كه  فرضي  در  مه   این  ی، 

زبور  ضمني مقرره متواند به ابطال  شد نيز ميصادر شده با  170وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبتني بر صدر اصل  

تواند صادق لانون مزبور، این وضعيت ناظر بر آرای ایجاد رویه دیوان مي  90مستند به ماده    د. همچنان كهشو   منتج

باشد. 
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یا تصمي  مقام و مرجع خاطي را مصداق یكي از دو عنوان »عدم یادشده مي تواند الدام 
دادگاه« یا »تخطي از لانون یا نقض لانون« لرار دهد كه هریك واجد ضمانت    رای  یاراج
اساس  رایاج این  بر  هستند.  لانوني  هر  مشخص  بررسي  به  ادامه  ضمانت    در  از  یك 

 شود.ها به موضوع حاضر پرداخته مياجراهای ذكر شده و امكان تسری آن

دادگاه  رای  رای عدم اج  رای ضمانت اج .1-3-2
)ب  ندمست  ماده  لانون8ه  -  (مدني  امور  در)  انقالب  و  عمومي  هایدادگاه  دادرسي  ين ی آ  ( 

تغيير    را  دادگاه  حك   تواندنمي  دولتي  اداره  یا  سازمان  یا  رسمي  مقام  »هيچ  -1379مصوب  
پنج    ( كتاب576این، به موجب ماده )  بر  كند«. عالوه  جلوگيری  آن  رایاج  از  یا  و  دهد
و اصالحات    1375مصوب  –  (بازدارنده  های مجازات  و  تعزیرات)اسالمي    مجازات  لانون
، احكام و اوامر لضایي جلوگيری نماید  رایچنانچه مأمور یا مستخدم دولتي از اج  -1بعدی

 شود.  به انفصال از خدمات دولتي از یك تا پنج سال محكوم مي
اج  عدم  كه  نيست  تردیدی  مذكور،  مواد  بر  م   رای  رایمبتني  مستحق  زات  اجدادگاه 

مجازات این  تسری  امكان  زمينه  در  وليكن  است؛  شده  تعيين  مورد  لانوني  موضوع  به  ها 
لانون تشكيالت و    11بحث این سؤال لابل طر  است كه آیا مراعات حك  تبصره ماده  

اش، بخشي  عليه در تصميمات و الدامات بعدیدادرسي دیوان توسط مرجع محكومآیين 
عليه در شعب  شود؟ بعبارت دیگر، اگر مرجع محكوميمدادگاه محسوب    رای  رایاز اج

دیوان را مراعات نكند،    رایدیوان، در انجام الدامات و اتخاذ تصميمات بعدی خود مفاد  
ذكر    رای لضایي و مشمول ضمانت اج  رای آ  رای الدام آن مرجع مصداق خودداری از اج

 شده است؟  
عدم   كه  شود  گفته  است  ممكن  سؤال  این  به  پاسخ   در  دیوان  رای   مفاد  ایت ع ر  در 

تبصره   شود؛ چراكه مي  محسوب   رای   نقض   ، بعدی  الدامات   و   تصميمات   11  ماده   عبارت 
دیوان   تشكيالت   لانون  دادرسي  آیين   بر  عالوه   عليه محكوم  مرجع »   دارد: مي   مقرر   كه   و 

ها در هر رتبه و مقامي كه  مامورین دولتي و شهرداری  ،مستخدمين  ،منصباننچه هر یك از صاحبچنا  –  576ماده  .  1

مملكتي و یا اجرای احكام یا  ي یا اجرای لوانين  مر كتبي دولتاوااز اجرای  نموده و  ده  شند از مقام خود سوء استفابا

لانوني   مقامات  طرف  از  كه  امری  هرگونه  یا  لضائي  مقامات  از    صادراوامر  انفصال  به  نماید  جلوگيری  باشد  شده 

.خدمات دولتي از یك تا پنج سال محكوم خواهد شد
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 مشابه  موارد  در  خود بعدی   الدامات   و   تصميمات در  آن   مفاد  رعایت  به   مكلف  حك ، رایاج 
آ  ، « است در  صراحتًا  اگر  تقدیرًا  رای حتي  نشود،  ذكر  دیوان   همه  مفاد   از   بخشي   شعب 
 مرجع» عبارت    مزبور،  از سوی دیگر، در تبصره   شود.محسوب مي   دیوان   شعب  های دادنامه 
 شعب  احكام   رایاج   رای ب   مرحله  گویای شناسایي دو ...«    حك    رایاج   بر   عالوه  عليهمحكوم 
 و  دارد  نظر   شعبه  رای   مدت كوتاه   و   فوری   رای ( بر اج   كح   رای اول )اج   عبارت.  است   دیوان 
 و   تصميمات   در  عليهمحكوم   مرجع   توسط   دیوان   رای  مفاد  رعایت   بر   كه  دوم   عبارت
 این  بر مبتني  لذا . دارد  نظر  دیوان  رای  آتي و بلندمدت  رای اج بر كرده،  تأكيد  بعدی الدامات
 و  تصميمات   در   عليه محكوم   ع مرج   توسط  دیوان   شعبه   رای   مفاد  رعایت   عدم   ، ها استدالل 
 شده   ذكر  اجراهای  ضمانت   مشمول   و   دادگاه  رای  رای اج  عدم   مصداق  بعدی،   الدامات

 .خواهد بود 
مرجع »  عبارت  اینكه  به   توجه   با  رسدمي  نظر  به  اینگونه   شده،  ذكر   رویكرد  مقابل  در 

ت امراع  خود  بعدی  الدامات  و  تصميمات  در  را  رای  مفاد  است  مكلف...    عليهمحكوم
را   تكليف  این  نقض  تواننمي  شود، نمي   ذكر  دیوان  شعب  های دادنامه  متن   غالباً در   « نماید

عليه محكوم  مرجع»  عبارت  دیگر،  سوی  از.  دانست  دیوان  شعبه   حك   رعایت  عدم  مصداق
؛ حك   رایاج  كه  است  آن  بر  گواه  ؛11  ماده  تبصره  در ...«    حك   رایاج  بر  عالوه

نرایبناب.  است  بعدی  الدامات  و  تصميمات  در  رای  مفاد  تامراع  لزوم  از  متفاوت  موضوعي
عدم   مصداق  را  بعدی  الدامات  و  تصميمات  در  دیوان  رای  مفاد  مراعات  عدم  تواننمي
بر   عالوه.  كرد  للمداد  مربوطه  هایمجازات  مشمول  را  آن  و  دانست  دادگاه  رای  رایاج

مضيق   تفسير»  لواعد  بر  مبتني  ،با توجه به وجود تردید در این زمينه  شده  ذكر  های استدالل
رای ب  مذكور  مجازات  كه  بود  این   به  لائل  بایستي  ،« مته    نفع  به  تفسير»  و  « كيفری  لوانين 
. نيست تحقيق  این  در بررسي مورد وضعيت به تسری لابل دادگاه، رای رایاج عدم جرم

قانون  نقض  از قانون یا  تخطي رای اج ضمانت  .2-3-2
 لوانين  نقض »  -1372 مصوب  -  اداری  تخلفات   به  رسيدگي   لانون  ( 8)  ماده  « 2»  بند  به  مستند 

 در  اینكه   به   توجه   با   ن رای بناب .  است   شده   محسوب   اداری   تخلفات   جمله   از   « مربوط  مقررات   و 
مراجع   دادرسي   آیين   و   تشكيالت   لانون   ( 11)   ماده   تبصره   رعایت  به  مكلف   اداری   دیوان، 
بعد   تصميمات   در  دیوان   شعب  رای   مفاد الدامات  شده   ی و  تكليف  اند، دانسته  این   نقض 
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 تصميمات   دیوان،  رای   مفاد   به  توجه  بدون   مربوطه  مرجع   شود و هرگاه تخلف محسوب مي 
صورت   الدام   یا   شده   اتخاذ  تصمي    دهد،   انجام   را   خود   بعدی   الدامات   و   اتخاذ   را  خود   بعدی 
دیوان، خالف  گرفته  انو ید   شعب  در  تواند مي  و   است  لانون  از جهت عدم رعایت حك  

گردد  ابطال  جهت  بدین  شاكي  درخواست  صورت  در  و  رسيدگي  بر .  مورد  عالوه  این 
واسطه  به  است كه  تنبيهي  یا  دولت تحميل   مجازات  مأمور  بر  لانون  ارتكاب عمل خالف 

شود.مي 
تصمي    از  افزاید آن است كه شكایتدر این زمينه، آنچه بر پيچيدگي این موضوع مي 
شعبه  آن  و  شود  طر   دیوان  دیگر  شعبه  رد   دستگاه  بعدی  الدام  یا برخالف  لبلي،    شعبه 

این سؤال مطر  خواهد    صورت   این   در.  نداند  لانون  مغایر  مستند تصمي  دستگاه را  مقرره
آیا شعبه اتخاذ   تصمي    نشده،  مراعات  دیوان   رای   مفاد  اینكه  صرف  به   باید  اخير   شد كه 

یا الدام صورت گرفته به مغایر ندانستن  ال اع   لانون  مغایر  را  شده  با توجه  اینكه  یا  م كند؟ 
  تواند الدام یا تصمي  دستگاه را محكوم نماید؟مورد استناد دستگاه، نمي مقرره
اصل    اینكه  به  توجه  با  كه  شود  گفته  است  ممكن  فوق  سؤال  به  پاسخ  مقام   170در 

ب را  دولتي  مقررات  بر  نظارت  امكان  اساسي  دادگاه  همه  رایلانون  بيني  پيش   ا هلضات 
یك از لضات دیوان در این زمينه بر دیگری تفوق ندارند، تنها  االصول هيچكرده و علي
مي ماده  زماني  تبصره  نقض  بر  مبني  به صدور حك   ملزم  را  دیوان  شعبه  لاضي  11توان 

او، مفاد   به عقيده  از جهت    رای لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان دانست كه  لبلي 
 .  مقررات اسالمي بودن مستند تصمي  یا الدام اصلي صحيح باشد اخالف لانون ی

تبصره  در  منطوق  به  توجه  با  نظر،  این  این    11ماده    مقابل  نویسندگان  مزبور،  لانون 
، دیوان  شعبه   رای  مفاد  صحتعدم  یا  صحت  از  فارغ  عليهمحكوم  تحقيق معتقدند كه مرجع

.  نماید  مراعات  را  دیوان  رای  مفاد  خود  یبعد  الدامات  و  هاگيریتصمي   در  تا  شده  ملزم
رای   مفاد   برخالف  الدام  انجام  یا  تصمي   اتخاذ  و  دیوان  رای  مفاد  به   توجه  عدم  ن رایبناب

از   گرفته   صورت  بعدی  الدام   یا   شده  اتخاذ   تصمي    مفاد   تا   خواهد شد  سبب   ،دیوان  شعبه
بعدی   تصمي   یا  داملا  نقض  به  رای  باید  و  باشد  لانون  مغایر  امری  عليهمحكوم  مرجع  سوی
كننده مفاد تصمي  اتخاذ شده  داده شود؛ اگرچه از نظر لاضي رسيدگي  عليه محكوم  مرجع

 . گرفته بعدی مغایر لوانين و مقررات اسالمي نباشدیا الدام صورت
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 دیوان  شعب  قضات مقررات توسط   ضمني« »ابطال  نقد .3-3
مشخص اداربا  عدالت  دیوان  شعب  لضات  نظارت  اثر  ماده    یشدن  تبصره  استناد  11به 

لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان و با عنایت به آنچه در خصوص صالحيت لضات  
لانون اساسي بيان شد، بررسي ميزان انطباق تبصره مذكور با    170ها به استناد اصل  دادگاه

»ابطا انطباق صالحيت  بررسي  به  ادامه  در  مقدمه،  این  با  است.  ضروری  اساسي  للانون 
 شود. پرداخته مي 170و  73اصول ضمني« با 

اساسي  قانون  73 اصل  با مغایرت .3-3-1
 و(  ي )سازمان  شكلي  لالب   دو  در   دادرسي،   بنيادین   اصول   از   یكي  عنوان  به   « لضایي  استقالل » 

حراست از استقالل   ي، مقصود از استقالل سازمان   1.كند مي   بروز   و   ظهور (  یي )محتوا   ماهوی 
هجمه   ي لاض  برابر  ساختار   در  مبنا،  این   بر.  است  سازمانيبرون  و  درون   فشارهای   و   ها در 

زمينه  محاك   سازماني در  خصوص  و  به  بودجه  طراحي   الگویي  باید  ،استخدامي  امور 
صدور    تا  گردد مقام  و   درون  فشار  زمينه  و  لاضي  وابستگي  شبهه  كمترین   رای در 
رای دا  حقولي   اصل  این   شكلي،   دعبُ  بر  عالوه.  نشود  متبادر  ذهن   به  وی،  بر  سازمانيبرون 

از   استفاده   در   باید  حقولي   نظام  هر  در  لضات  كه   شر   این   با.  باشدمي  نيز  ماهوی  صورتي 
داشته   عمل  آزادی  ،منابع  این   از  منطقي  تفسير  و  لضایي  شده  شناخته  رسميت  به  منابع
مخدوش   را  يلاض  استقالل  توانديم  يسازماندرون و برون   یكه فشارهالذا همچنان  2.باشند
را   لاضي  نظر  استقالل  تواندمي  نيز  لضایي  منابع  از  مشخص  تفسيری  تحميل  سازد،

مبنا، در   3سازد.   مخدوش بر همين  اساس  مبتني  تب   ي لانون   صدور   در   لاضي منابع    يينضمن 
اصل    رای اصل  167)موضوع  لاضي   73(،  نيز  اساسي  واجد  حق  تميز  مقام  در  را   لانون 

به اصل بودن    با  ایران  حقولي  نظام  در  اساس،  این   بر  .است  دانسته  تفسير  صالحيت توجه 

  حقولي   نظام  در  لضایي  »استقالل   همكاران،  و   اده زفر حبيبمحمدجع:  رک  صبيشتر در این خصو   مطالعه  تجه  .1

. 53-23 صص  (،1389) ،4  شماره  ،14  دوره  تطبيقي، حقوق های پژوهش تطبيقي«، مطالعه با ایران

مزارعي،  2 اداری و شورای نگهبان . غالمحسين  ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت  ران: خرسندی،  )ته  جهات 

. 185( ص 1392

نگيني، »نقد  راد و حسين آئينهمحمدامين ابریشميمحتوایي لاضي رک:    خصوص استقاللدر  عه بيشتر  . جهت مطال3

-85(، صص  1398، )25یه«، دانش حقوق عمومي، شماره  صالحيت دیوان عدالت اداری در صدور رای وحدت رو

102 .
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تبع  لاضياستقالل   لزوم  بودن  اصل  خالف  آرا    يتو  از  لضات،  سایر  نظرات  ولضات 
استقالل   است؛ كما    اساسي  لانونگذار  تجویز  نيازمند  لضات  ماهویامكان محدود كردن 

امكان محدود شدن    ،وحدت رویه  رایاز طریق صدور    اساسي  لانون  161  اصلدر    اینكه
 .  است صالحيت تفسيری لضات فراه  شده

دیوان    شعب  لضات  توسط  دولتي  مقررات  ضمني  ابطال  شده،  ذكر  مالک  بر  مبتني 
مفاد    خود  بعدی  الدامات  و   تصميمات  در  عليهمحكوم  مرجع  موجب خواهد شد تا هرگاه

شكایت    یواندر د  عمرج  آن   یالدام بعد  یا  ي و از تصم  شعبه دیوان را مراعات نكرد  رای
وليكن مكلف    نداند،  لانون  مغایررا    یتالدام مورد شكا  یا  ي مفاد تصملاضي  اگرچه    شد،

به موجب تبصره ماده    یوان سابق د  رای  باشد تا از مفاد تبعيت كند. لذا در حال حاضر و 
لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان، تفسير11) سایر لضات شعب    رایب  لاضي   یك  ( 

است  مزال  دیوان و  و  االتباع  استقالل  جهت  این  دیوان   لضات  يری تفس  يتصالح از 
. شده است مخدوش (73اصل  )موضوع

قانون اساسي  170مغایرت با اصل  .3-3-2
با   مواجهه  صورت   در   تا   اند شده  مكلف   هادادگاه  لضات   ،170  اصل  صراحت  موجب  به

در   این.  كنند  خودداری  مقرره   ن آ  رایاج  از  تنها   اسالمي،   مقررات  یا   لانون  با  مغایر  مقرره
ذیل  به  مستند  كه  است  حالي لانون  12  ماده   1  بند  آن  تبع  به  و  مزبور  اصل  عبارت 

مقرره،   یك  اثرگذاری  به  دادن   خاتمه  لضایي  مسير  تنها  دیوان،  دادرسي   آیين   و  تشكيالت 
رای و  ها،دادگاه  لضات  سایر  كههمچنان  ن،رایبناب.  است  دیوان  عمومي  هيأت  در  آن  ابطال

به استناد    اسالمي،  مقررات  و  لانون  مغایر  مقررات  رایاج  از  خودداری  بيشتری  صالحيت 
لضات  170اصل   ضمني   ابطال  به  الدام  توانندنمي  نيز  دیوان  شعب  در  شاغل  ندارند، 

استناد اصل    هادادگاه  لضات  نظارت   اثر  عبارتي،  به.  كنند  دولتي  مقررات بایستي   170به 
و این در حالي است كه در حال حاضر    باشد  پرونده   آن  موضوع  هب  نسبت  و  موردی  كاماًل

ماده   تبصره  استناد  به  دیوان،  11و  دادرسي  آیين  و  تشكيالت  توسط   ضمني   ابطال   لانون 
امكان   كلي  طور  به  دیوان،  عمومي  هيأت  طریق  از  مصوبه  ابطال   همانند  دیوان  شعب  لضات
 . بردمي بين  در مواردی از را مقرره  آن به استناد
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 گیرینتیجه
های تخصصي دیوان و هيأت  عمومي   هيأت   لضایي  نظارت  كنار  در  ایران،  حقولي   نظام  در

ها نيز صالحيت نظارت بر مقررات دولتي  دولتي، لضات دادگاه   مقررات  بر  اداری   عدالت
مقررات   رایاج  از  تا  اندمكلف شده  هادادگاه   لضات  ،170  اصل  اند. مستند به صدررا یافته
نوع ویژگي  بررسي.  كنند  خودداری  اسالمي  مقررات   و  لوانين   یراغم  دولتي این  های 
این    مقررات  بر  نظارت بر  اداری  دیوان عدالت  عمومي  هيأت  نظارت  با  لياس  در  دولتي 

ترتيب   لضات از  خودداری  صرفاً  نظارت  اثر این نوع  كه اوالً  است  این   از  حاكي  مقررات،
مقرره   مغایرت  و ثانياً تشخيص  باشدمي  مطروحه  هدنپرو  در  مورد استناد  مقرره  به  دادن  اثر
 لضات  سایر  و  ها(پرونده  سایر  )در  كنندهرسيدگي  لاضي  رای ب  اسالمي  مقررات  و  لوانين  با

ایجاداالز  گونههيچ  هادادگاه دادگاهرایبناب  .كندنمي  مي  لضات  نظارت  مقررات  ن  بر  ها 
 دولتي اثری موردی و غيرابطالي دارد.

ابررسي  »لضات  ج نهای  عبارت  اطالق  بر  مبتني  كه  داد  نشان  زمينه  این  در  شده  ام 
های دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاهي  ، جایگاه و صالحيت 170ها« در اصل  دادگاه

همچنين رویه و  دیوان، لضات  اختصاصي  پرونده  دیوان  شعب  آن  در  تا  مكلفند  های نيز 
اج از  لو  رایمطروحه،  با  مغایر  دولتي  كنند. نامقررات  خودداری  اسالمي  مقررات  و  ين 

مستند این،  بر  عدالت    تشكيالت  لانون  11  ماده  تبصره  به  عالوه  دیوان  دادرسي  آیين  و 
برخالف نظارت سایر لضات كه جنبه    این دسته از لضات،  نظارت  اداری، در حال حاضر

واجد بعضاً  دارد،  كه شعب    .است  آورالزام  و  نوعي  اثری  موردی  در صورتي  وان  یدلذا 
مقررات اسالمي تشخيص    ،مقرره لوانين و  مغایر  یا تصمي  مورد شكایت را  الدام  مستند 

یادشده،  تبصره  به  مستند  نمایند،  به صدور حك   الدام  مقرره  آن  به  توجه  بدون  و  دهند 
در  عليهمحكوم  مرجع است  را   دیوان  رای  مفاد  خود  بعدی  الدامات  و  تصميمات  ملزم 

این    نماید.  مراعات اجومدر  كه  صورتي  در  ب  رایارد،  تنها  مقرره  مرجع    رایآن 
لضات   ، خودداریعليه تنها مجری مقرره مزبور باشدو مرجع محكومعليه متصور  محكوم
متروک شدن آن مصوبه    عماًل منجر به  مقرره  یك  مفاد   به  دادن  اثر  ترتيب  از   دیوان  شعب

   .شودمي  آن « ضمني  ابطال»و بعبارتي 
بررسي  بر  ماده    یهامبتني  از تبصره  ناشي  اثر  این وضعيت خاص،   11انجام شده، در 

باشد،  مي  170بودن مغایر با منطوق اصل  ن  موردی  عالوه بر اینكه به واسطه  ؛لانون یادشده
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كند، مغایر با  ایجاد مي  دیگرسایر لضات الزام به تبعيت از نظر لاضي    رایبدین جهت كه ب
به منظ  73اصل   رفع این مغایرت الزم است تا در مواردی كه    ر ولانون اساسي است. لذا 

اصل   استناد  به  دیوان  به صدور    170لضات شعب  آن  كنندمي  رایالدام  ابطال  زمان  تا   ،
از تبصره ماده    رای عليه به رعایت آن  مقرره در هيأت عمومي دیوان، الزام مرجع محكوم

مستثني شود. عالوه  11 دیوان  دادرسي  آیين  و  تشكيالت  ایب  لانون  در  ر  تا  است  بهتر  ن، 
مقرره كه  داده  مواردی  تشخيص  اسالمي  مقررات  یا  لانون  با  مغایر  دیوان  شعب  در  ای 

شود، این مقررات از طریق رئيس دیوان در هيأت عمومي مطر  شود و از این طریق یا مي
زمينه  مغایرت،  عدم  تشخيص  صورت  در  اینكه  یا  و  شود  ابطال  صراحتاً  مقرره  آن 

ماده    رای   نآتجدیدنظر   در  مقرر  طریق سازكار  دادرسي    79از  آیين  و  لانون تشكيالت 
ای در هيأت  . پيشنهاد دیگر در این خصوص آن است كه هرگاه مقررهدیوان فراه  شود
هيأت یا  نشد،  عمومي  داده  تشخيص  لانون  مغایر  ولي  شد  مطر   دیوان  تخصصي  های 

عموم هيأت  نظر  از  تبعيت  به  ملزم  دیوان  شعب  این    ي لضات  در  تخصصي  هيأت  یا 
 .  خصوص باشند تا از این رهگذر تشتت آرا در دیوان عدالت اداری ایجاد نشود
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