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چکیده
از آنجایی که نظام حقوقی ایران متأثر از نظام حقوقی فرانسه تا حدی متکی به نص قصانون بصوو ا قادصی و
اهله نخست خوو ا متعهد به تبعیت از ن الفاظ ا عبا ات قانونی میواند ،ابهصام و اطصحاحات مصرتبا بصا
نظا ت قضایی چالشی جدی فرا ای هیئت عمومی ویوان که کن این مرجع قضایی جهت نظا ت بر مقصر ات
والتی است ،قرا میوهد .پرسش اطلی آن است که معنای عبا ات ماو  12قصانون ویصوان ا مصاف تفکیص
آنان از هم چیست؟ فردیه آن است که این عبا ات مصاویقی از مغایرت با قانون میباشند ا مصاف تفکیص ،
تعریف قانونی ا یا تفسیر موجه است .یافتههای تحقیق با استفاو از منابع کتابخانهای ا اش تحلیلصی نشصان
میوهد اطحاح مغایرت با قانون مفهومی کلی است که سایر عبا ات مذکو و ماو  ،12و ااقع پرتوی از آن
به شما میآیند .پس شایسته بوو قانونگذا با و ج عبا تی مانند از قبیل پس از اطحاح مغصایرت بصا قصانون،
مانع ابهام شوو .ویگر آنکه اگر ویوان عدالت اوا ی و طدو تحقق هدف احقاق حقصوق مصروم منصد ج و اطصل
 173قانون اساسی باشد ،عبا ت مغایرت با قانون محمل مناسبی برای نظا ت بر مقر ات والتی از حیث عصدم
مغایرت با عهدنامههای بینالمللی که طبق ماو  9قانون مدنی و حکصم قصانونانصد ،فصراهم مصیآا و .چنصین
ظرفیتی بهایژ از جهت توسل به معاهدات حقوق بشصری از اهمیصت خاطصی برخصو وا اسصت .ایصن وا مصو و
میتواند موجب تحول نظام بازنگری قضایی اعمال اوا ی و ایران به ماننصد حقصوق اوا ی انگلسصتان ا فرانسصه
شوو .برای سیدن به این اهداف میتوان با استفاو از اطاح قانون ا ا ائه تعا یف قانونی از عبصا ات مصاو 12
ا نیز تفسیر مجلس شو ای اسامی یا تفسیر موجه هیئت عمومی از همه ظرفیتهای موجوو این قانون بهصر
برو.
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 162جُستا ی و ماو  12قانون تشکیات ا آیین واو سی ویوان عدالت اوا ی

جستارگشایی
بازنگری قضایی مودوعی بسیا مهم ا البته وشوا و حقوق اوا ی محسوب مصیشصوو ا امصراز
حتی و حوز نظام آموزشی از شصیو هصای خاقانصهای بصرای پرا انصدن ایصن مودصوع و ذهصن
وانشجویان حقوق ا شهراندان عاوی استفاو مصیشصوو ).(Fenwick&Phillipson, 2011: 139-159
وقت نظر و این مودوع از آنجا ناشی میشوو که بازنگری قضایی بر خاف عمل اوا ی کصه بنصا
به خاطیت اعمال اجرایی مداام است ،بهطو ت مو وی انجام میشوو؛ لذا مقتضیِ نهایصت وقصت
و همین موا و معداو است (.)DE Smith, 1973:3
محابق اطل  138قانون اساسی جمهو ی اسامی ایران «عاا بر موا وی که هیئصتازیصران
یا ازیری مأمو تداین آییننامههای اجرایی قوانین میشوو ،هیئتازیران حق وا و بصرای انجصام
اظایف اوا ی ا تأمین اجرای قوانین ا تنظیم سازمانهای اوا ی به ادع تصویبنامه ا آییننامه
بپروازو .هر ی

از ازیران نیز و حداو اظصایف خصویش ا مصصوبات هیئصتازیصران حصق ادصع

آییننامه ا طدا بخشنامه ا وا و ،الی مفاو این مقر ات نبایصد بصا مصتن ا اح قصوانین مخصالف
باشد .والت میتواند تصویب برخی از امو مربوط به اظایف خوو ا به کمیسیونهای متشکل از
چند ازیر ااگذا نماید .مصوبات این کمیسیونها و محداو قوانین پس از تأیید ئیسجمهصو
الزماالجرا است .تصویبنامهها ا آییننامههای والت ا مصوبات کمیسیونهصای مصذکو و ایصن
اطل ،دمن اباغ برای اجرا به اطاع ئیس مجلس شو ای اسامی می سد تا و طو تی که آنها
ا برخاف قوانین بیابد با ذکر ولیل برای تجدیدنظر بصه هیئصتازیصران بفرسصتند» .از آنجصا کصه
امکان وا و والت با استفاو از این طاحیت ا و مقصام اجصرای قصوانین ،انجصام اظصایف اوا ی ا
تنظیم سازمانها به محداو قانون اساسی ا قوانین عاوی تجااز کند ،نظصام حقصوقی جمهصو ی
اسامی ایران به نظا ت ئ یس مجلس اکتفا نکرو ا نظصا ت قضصایی ا نیصز بصر آیصیننامصههصا ا
تصویبنامههای والتی مقر نموو است (مهرپو 189 – 191 :1389 ،؛ .)316
بند نخست از ماو  12قانون تشکیات ا آیین واو سی ویوان عدالت اوا ی (مصوب )1392
و خصوص حداو طاحیت ا اظصایف هیئصت عمصومی ویصوان اشصعا مصیوا و « :سصیدگی بصه
شکایات ،تظلمات ا اعترادات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها ا سایر نظامات ا مقر ات
والتی ا شهروا ی ها ا مؤسسات عمومی غیروالتصی و مصوا وی کصه مقصر ات مصذکو بصه علصت
مغایرت با شرع یا قانو ن یا عدم طاحیت مرجع مربوط یا تجااز یا سوءاسصتفاو از اختیصا ات یصا
تخلف و اجرای قوانین ا مقر ات یصا خصوووا ی از انجصام اظصایفی کصه موجصب تضصییع حقصوق
اشخاص میشوو».
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طاحیت باال ا میتوان اطلیترین حوز ای وانست که وستگا قضایی میتواند بهمثابه نهصاو
ناظر قضایی بر مقر ات والتی ایفای نقش کند .زیرا اگرچه طبق طد اطل  170قصانون اساسصی
که میگوید« :قضات واوگا ها مکلفند از اجرای تصویبنامهها ا آییننامههای والتی که مخصالف
با قوانین ا مقر ات اسامی یا خا ج از حداو اختیا ات قو مجریه است خوووا ی کنند» ،شاهد
نوعی نظا ت بر مقر ات والتی هستیم ،اما طبق ماو باال که خوو و استای عبا ت ذیصل اطصل
« 170ا هر کس میتواند ابحال اینگونه مقر ات ا از ویوان عصدالت اوا ی تقادصا کنصد» ا نیصز
اطل  173همین قانون که مقر میوا و« :بهمنظو سیدگی به شکایات ،تظلمصات ا اعترادصات
مروم نسبت به مأمو ین یا ااحدها یا آییننامههای والتی ا احقاق حقوق آنهصا ،ویصوانی بصه نصام
ویوان عدالت اوا ی زیر نظر ئیس قو قضائیه تأسیس میشوو .حداو اختیصا ات ا نحصو عمصل
این ویوان ا قانون تعیین میکند» ،نظا ت قضایی و معنای خاص آن جلو گر میشوو.
البته و نگا اال مشخ

میشوو که مصاو  12قصانون تشصکیات ا آیصین واو سصی ویصوان

عدالت اوا ی وامنه این نوع نظا ت قضایی ا گسترش واو ا حداقل به لحاظ لفظصی از عبصا اتی
مانند سوءاستفاو از اختیا ات ،تخلف و اجرای قوانین ا مقر ات ا خصوووا ی از انجصام اظصایف
استفاو نکرو که و متن قانون اساسی مشاهد نمیشصوو .ایصن تفصاات موجصب طصرح پرسصش
مهمی میشوو که هر ی

از عبا ات مغایرت با قانون ،عدم طاحیت مرجصع مربصوط ،تجصااز یصا

سوءاستفاو از اختیا ات ،تخلف و اجرای قوانین ا مقصر ات ا خصوووا ی از انجصام اظصایفی کصه
موجب تضییع حقوق اشخاص میشوو چصه معنصایی ا افصاو مصیکننصد ا مصاف تمصایز آنصان از
یکدیگر چیست؟( )1و ااقع مسئله این است که قادی ویوان عدالت اوا ی بر چه مبنایی میتواند
جهت ابحال مقر ات والتی به یکی از این عبا ات استناو نماید؟ درا ت تأمل و این مسصئله از
آنجا ناشی میشوو که اعمال کا آمد نظا ت قضایی و نظام حقوقی ایران بهطصو سصنتی بیشصتر
اابسته به متن قانون است .قضات ایرانی الاقل بر مبنای اش تفسیر مسصلا ،امکصان محصداوی
برای قاعد سازی وا ند ا بیشتر قانون محو ند .لذا ایضاح مفهومی میتوانصد امکانصات ایصن نظصام
حقوقی ا و کنترل اعمال والت گسترش وهد .بهایژ آنکه و ماو نخست از قصانون ویصوان

()2

توسیعی و طاحیتهای هیئت عمومی مشاهد نمیشصوو ا و بنصد «ت» از مصاو  80همصین
قانون نیز آمد که تصریحِ «والیل ا جهات اعتراض از حیث مغایرت مصصوبه بصا شصرع یصا قصانون
اساسی یا سایر قوانین یا خراج از اختیا ات مرجع تصویبکنند » و و خواست ابحال مصصوبات
درا ی است .بصه عبصا تی و ایصن وا مصاو تنهصا بصه مغصایرت بصا قصانون ا خصراج از اختیصا ات
(طاحیت) اشا شد ا نشانی از ویگر اطحاحات مند ج و ذیل ماو  12نیست.

 164جُستا ی و ماو  12قانون تشکیات ا آیین واو سی ویوان عدالت اوا ی
حال پرسش آن است که آیا قانونگذا تسصامح بصه خصرج واو ا و نهایصت خواسصته بگویصد
عبا ات ماو  12و یکی از وا قالب مغایرت با قانون ا یا خراج از طاحیت مصیگنجنصد؟ لصزام
مفراض گرفتن قصد ا علم قانونگذا موجب میشوو پاسخ االیه به این پرسش خیر باشد .پصس
باید به ونبال شناسایی مفهوم این عبا ات ا اطحاحات بوو .از آنجا که طبق بر سیهصای انجصام
شد پژاهش مستقلی و مو و معنای این عبا ات به عمصل نیامصد اسصت ،سصیدن بصه مبنصایی
نظری و این خصوص میتواند اشنگر حداواثغو نظا ت قضایی ویوان عصدالت اوا ی و ایصن
حوز باشد .و استای حل مسئله با استفاو از منابع کتابخانهای ا اش تحلیلی بر سصه حصوز
تبا شناسی عبا ات ،بر سی تحبیقی ا تأمل و ایه ویوان متمرکز خواهیم شد.

 .1بررسی موضوع از حیث تبارشناسی عبارات
نظا ت قضایی بر آییننامهها ا مصوبات والتی پیشینه چنصدانی و نظصام حقصوقی ایصران نصدا و.
اگرچه اطل  32قانون اساسی مشراطه حق عرض حال ا شکایت علیه مجلس ا ازا تخانصههصا ا
به طو کلی مقر نموو ا ماو  64قانون استخدام کشو ی مصصوب  22آذ  1301قصصد تشصکیل
شو ای والتی جهت سیدگی به شکایات مشموالن این قانون از از ا ا واشت ،امصا بصهطصراحت
ذکری از نظا ت بر مقر ات والتی نیامد بوو .قانون مسئولت مدنی مصصوب  7ا ویبهشصت سصال
 1339بهایژ ماو  11آنکه بهطو مشخ

به اعمال والت مصیپصروازو ،نیصز تصصریحی و ایصن

خصوص ندا و.
لذا از آنجا که تشکیل ویوان عدالت اوا ی بر مبنای الگوی شصو ای والتصی اسصت (عباسصی،
 ،)291-292 :1393برای فهم عبا ات مو و نظر ما و ماو  12قانون ویوان ،باید به این پیشینه
مراجعه نموو .سازمانی که طبق قانون مصوب سال  1339قصرا بصر تشصکیل آن بصوو امصا هرگصز
مابازای بیرانی نیافت.
بند «الف» از ماو  2قانون اجع به شو ای والتصی مصصوب  1339/2/7و احصصای اظصایف
شو ای والتی اشعا میوا و« :الف -سیدگی به شکایت از تصمیمات ا اقدامات کلیصه مراجصع ا
مؤسسات والتی ا شهروا ی ا تشکیات اابسته به آنها ا همچنین سصیدگی بصه اعترادصات بصر
مدلول تصویبنامهها ا آییننامهها ا بخشنامه ها ا سایر نظامات والتی ا شصهروا ی و مصوا وی
که تصمیمات ا اقدامات مذکو به علت برخاف قانون بوون آن یا عدم طاحیت مرجصع مربصوط
یا تجااز یا سوءاستفاو از اختیا ات یا تخلف و اجرای قوانین ا مقصر ات یصا خصوووا ی از انجصام
اظایف که موجب تضییع حقوق افراو میشوو .و کلیه موا و مصذکو و ایصن قسصمت چنانچصه
شو ا شکایت ا طحیح تشخی

واو أی بر لغو تصمیم مو و شکایت یا أی بر اقدام قانونی کصه

باید به عمل آید خواهد نموو» مشاهد مصیشصوو کصه و ایصن مصاو تفکیکصی میصان شصکایت از
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تصمیمات ا اقدامات از ی سو ا نظامات والتی از سوی ویگر به عمل نیامد است .حال آنکه و
قانون تشکیات ا آیین واو سی ویوان ،مو و اال طبق ماو  10و طاحیت شعب ا مصو و وام
طبق ماو  12و طاحیت هیئت عمومی ویوان عدالت اوا ی قرا وا و .میتصوان گفصت از ایصن
حیث ،قانون اخیر جانب احتیاط ا عایت نموو ا شأن باالتر ا وقت بیشتری جهت نظصا ت بصر
نظامات والتی مقر کرو است ( ستمی 16 :1393 ،ا .)19 – 20
یکی از مؤلفان حقوق اوا ی ایران دمن اشا به تصویب قوانین مربصوط بصه ویصوان عصدالت
اوا ی ذکر میکند که طاحیت عام ا کلی این ویوان همان است که و قصانون شصو ای والتصی
منسوخ پیشبینی شد بوو .ای ازجمله با تشصریح اظصایف ا اختیصا ات هیئصت عمصومی ویصوان
عدالت اوا ی (ماو  19قانون مصوب  )3()1385این شصباهت ا مشصخ

مصیسصازو (ابوالحمصد،

817 :1388؛ 812؛ « :)810ماو  .19حداو طاحیت ا اختیا ات هیئت عمومی ویوان به شرح
زیر است .1 :سصیدگی بصه شصکایات ا تظلمصات ا اعترادصات اشصخاص حقیقصی یصا حقصوقی از:
آیین نامه ها ا سایر نظامات ا مقر ات والتی ا شهروا یها از حیث مخالفت مدلول آنها با قصانون
ا احقاق حقوق اشخاص و موا وی که تصمیمات یا اقدامات یا مقر ات مذکو به علت بصرخاف
قانون بوون آن یا عدم طاحیت مرجع مربوط یا تجااز یا سوءاستفاو از اختیا ات یصا تخلصف و
اجرای قوانین ا مقر ات یصا خصوووا ی از انجصام اظصایفی کصه موجصب تضصییع حقصوق اشصخاص
میشوو»؛ اگرچه ای تودیحی و با معانی عبا ات مو و نظر ما نمیوهد.
نکته جالب توجه آنکه میزان اقتباس لفظی از متن قانون شو ای والتی تا بدان حد فته که
قانونگذا بااجوو تصریح ماو  1قانون سال ( 1385که و ااقع تعبیری ویگر از اطل  173قانون
اساسی است) و خصوص نظا ت قضایی از حیث مغایرت آییننامههای والتی با شرع ،ذکصری از
«شرع» و ماو  19که مکان اطلی برای و ج این جهت از نظا ت قضایی و مصتن قصانون بصوو
است ،نیاا و ا تنها و ماو  20اشعا میوا و کصه« :اثصر ابحصال مصصوبات از زمصان طصدا أی
هیئت عمومی است مگر و مو و مصوبات خاف شرع یا و موا وی که بصهمنظصو جلصوگیری از
تضییع حقوق اشخاص ،هیئت مذکو اثر آن ا از زمان تصویب مصوبه اعام کند».
و اطاحات طو ت گرفته و سال  1392ا و ماو  12قانون تشصکیات ا آیصین واو سصی
ویوان عدالت اوا ی اما آمد است« :ماو  .12حداو طاحیت ا اظایف هیئت عمومی ویوان بصه
شرح زیر است .1 :سیدگی به شکایات ،تظلمصات ا اعترادصات اشصخاص حقیقصی یصا حقصوقی از
آییننامهها ا سایر نظامات ا مقر ات والتی ا شصهروا یهصا ا مؤسسصات عمصومی غیروالتصی و
موا وی که مقر ات مذکو به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم طصاحیت مرجصع مربصوط یصا
تجااز یا سوءاستفاو از اختیا ات یا تخلف و اجصرای قصوانین ا مقصر ات یصا خصوووا ی از انجصام
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اظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشوو »...افزاون ااژ «شرع» به این مصاو  ،جبصران
غفلت قانونگذا پس از بالغبر سه وهه از تصویب نخستین قانون ویوان عصدالت اوا ی اسصت .بصا
توجه به پیشینه اقتباس شو ای والتی و ایران از فرانسه ا ایضا اقتباس ویوان عصدالت اوا ی از
شو ای والتی ،توجه به طاحیتهای این سازمان و فرانسه میتواند تا حدی چشمگشا باشد.
و فرانسه واوگا های اوا ی که شو ای والتی و أس آنان قرا وا و ،کصاما مجصزا از نظصام
قضایی مدنی ا کیفری این کشو هستند .شو ای والتی فرانسه یشه و عصر ناپلئون بناپا ت ا
ماو  52قانون اساسی مصوب  13وسصامبر  1799وا و ) .(Elliott, Vernon, 2000: 78البتصه ذکصر
این نکته الزم است که شو ای والتی فرانسه همزمان وا کا کرو اوا ی (مشصو تی) ا قضصایی و
نظام اوا ی ا قضایی فرانسه وا و که از این حیث با ویوان عدالت اوا ی بهمنزله مرجعصی عمصدتا
قضایی( )4فصرق وا و (مهرپصو )439 :1389 ،؛ «بخصش وعصاای قضصایی» 1کصه کصن پصنجم ایصن
شو است ،عهد وا تحقق چنین کا کروی میباشد ).(Brown&Bell, 1996: 75
و برخی منابع حقوق اوا ی تحبیقی ذیل طاحیت ترافعصی شصو ای والتصی سصیدگی بصه
وعوای تجااز از طاحیت و مرحله بدای ا نهایی مصو و اشصا قصرا گرفتصه ا آمصد اسصت کصه
سیدگی به کلیه وعاای تجااز از طاحیت بهاستثنای آنهایی که و طصاحیت شصو ای والتصی
است ،و حیحه اختیا ات واوگا های بدای اوا ی (شهرستان) میباشد .همچنین ذکر شصد کصه
وعوی تخحی از طاحیت وعوایی است که و آن شاکی اوعا وا و که ی

عمصل حقصوقی اوا ی،

ازجمله آییننامه ،مغایر با قانون است ا از واوگا و خواست میکند کصه آن ا ابحصال کنصد .امصا
تجدیدنظر این وعاای با شو ای والتی است .البته سیدگی شو ای والتصی بصه مقصر ات والتصی
منحصر و مرحله تجدیدنظر نیست بلکصه ایصن سصازمان بصه وعصوی تخحصی از طصاحیت علیصه
تصویبنامههای هیئت والت ،آییننامههای مصوب ازیران ا فرامین طصاو از ئصیسجمهصو ا
نخستازیر و مرحله نخستین ا نهایی سیدگی میکنصد (عباسصی .)282 :1393 ،شصایان ذکصر
است پس از اطاحات قانونی  1953بوو که طاحیت ابتدایی 2شو ای والتی به موا و اخیر کصه
شامل بازنگری قانونگذا ی تفویضی نیز میشوو ،محداو گروید ).(Elliott, Vernon, Op.Cit: 81
جهات نقض تصمیمات ا اعمال اوا ی و فرانسه کصه توسصا واوگصا هصای اوا ی فرانسصه و
چها مو و تجااز از طاحیت 3،عدم عایت تشریفات( 4فرم) ،سوءاستفاو از قد ت»( 5بیقصانونی

1. Section du Contentieux
2. The Court of First Instance
3. Incompetence
4. Vice de Forme
5. Detournoment de Pouroir
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و مو و هدف تصمیمات ا اعمصال اوا ی) ا نقصض قصانون 6خاطصه مصیشصوند ،پرتصوی از اطصل
قانونیت 7شمرو شد اند .از این حیث تشخی

اینکه بازنگری بر مبنای کدامی

طو ت میگیرو (به ولیل ابهام مفهومی ا همپوشصانی) سصخت اسصت

از ایصن جهصات

(Brown&Bell, 1996: 238-

).239
یکی از نویسندگان و اینخصوص به نکته مهمی اشا میکند ا علت ذکر ایصن جهصات و
کنا یکدیگر ،بهایژ و ج عبا ت نقض قانون ا وا ای توجیه تا یخی میواند ا آن اینکه و آغصاز
امر جهات نقض ا ابحالِ اعمال اوا ی همان سه مو و نخست بووند .اما بهتد یج کصه بصر جصدیت
شو ای والتی و مو و نظا ت قضایی بر اعمصال والصت افصزاو شصد ،از عبصا ت نقصض قصانون و
معنای اخ

کلمه استفاو کروند تا لغو ا ابحال شامل هر عمل خاف قانون شصوو؛ «امصا چصون

نقض قانون ممکن است مربوط به مودوع اعمال ا تصمیمات اوا ی باشد یصا مربصوط بصه علصل ا
انگیز های آن ،از این ا جهات نقض تصمیمات ی جانبه اوا ی شامل پنج مصو و بصه شصرح زیصر
است :تجااز از طاحیت ،عدم عایت تشریفات اوا ی ،سوءاستفاو از قد ت ،عدم انحباق مودوع
تصمیم اوا ی با قانون ا عدم انحباق موجبات اخذ تصمیم اوا ی با قانون (مستند ا موجه نبوون
تصمیم اوا ی) که االی ا وامی کنترل تصمیمات ا اعمال ی جانبه اوا ی از نظصر شصکل بصوو ،
بقیه آنها کنترل آن اعمال ا تصمیمات ازلحاظ ماهوی است» (طباطبصاییمصؤتمنی77 :1391 ،؛
84 – 85؛ 92؛ .)101-102
به عبا تی ،ای دمن اشا به ولیل تا یخی تفاات عبا تهای مو و مناقشه ،قائل به تقسیم
کنترل قضایی به اعتبا شکل ا ماهیت نیز شد است .از این حیث ،تجصااز از طصاحیت ا عصدم
عایت تشریفات اوا ی نوعی نظا ت شکلی ا سوءاستفاو از قد ت ،عدم انحباق مودوع تصصمیم
اوا ی با قانون ا عدم انحباق موجبات اخذ تصمیم اوا ی با قانون (مستند ا موجه نبوون تصمیم
اوا ی) از جنس نظا ت ماهوی است.
از این ا ،برای جمعبندی این بخصش مصیتصوان گفصت عبصا ات منصد ج و مصاو  12قصانون
تشکیات ا آیین واو سی ویوان عدالت اوا ی تقریبا تکرا عبا ات مند ج و بنصد الصف مصاو 2
قانون اجع به شو ای والتی مصوب  1339بوو که خوو برگرفته از قوانین اوا ی فرانسه اسصت.
این اطحاحات هر ی

به نحوی و قوانین سالهای  1360ا  1385ویوان عدالت اوا ی تکصرا

شد اند .با این تودیح که ذکر ااژ مدلول و قانون سال  1360گستر اسیعتری جهصت اعمصال
نظا ت فرا ای قادی ویوان عدالت اوا ی قرا میواو .و هر طو ت اگرچه ذکر ایصن عبصا ات و
6. Violation de la Loi
7. Legality
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حقوق اوا ی فرانسه وا ای توجیه تا یخی است ،اما حسب ظاهر و حقصوق ایصران فراتصر از یص
اقتباس لفظی نیست.
بااجوو این محلب ،و مقام عمل شهراندان ا متخصصان بهایژ قضات ویوان عصدالت اوا ی
ا اکا با قانونِ موجوو سراکا وا ند ا باید عالم به معنا ا کصا کرو عبصا ات آن باشصند .چصهبسصا
استفاو بجا از این اطحاحات محملی برای احقاق حقوق مصروم باشصد کصه طبصق اطصل 173
قانون اساسی جمهو ی اسامی ایران( )5از اهداف تشکیل ویوان عدالت اوا ی محسوب میشصوو؛
بنابراین و گام بعدی سعی میشوو با تعمق بیشتر و منابع حقوق تحبیقصی ا حقصوق واخلصی،
ابهام موجوو و این عبا ات کاسته شوو.

 .2بررسی تطبیقی مسئله با عنایت به رویه دیوان عدالت اداری
پیش از بهر گیری از منابع ناظر بر ایه ویوان عدالت اوا ی ،شایسته است بصا غصو بیشصتری از
منظر حقوق تحبیقی به مسئله بنگریم .از این حیث نظامهای حقوقی انگلستان ا فرانسه بهمثابه
وا نظام برجسته خا جی انتخاب میشوند .بهایژ آنکه نظام حقوقی ایصران نیصز تصا حصد زیصاوی
متأثر از فرانسه است.
 .1-2تحلیل مسئله در آینه حقوق اداری انگلستان
و آموز های حقوق اوا ی انگلستان ،بازنگری قضایی بهمنزله به چالش کشصیدن قانونیصت عمصل
اوا ی محسوب میشوو .از نگا مؤلفان انگلیسی ،اگر حاکمیت قانون ا یص

مفهصوم مربصوط بصه

حوز اخاق سیاسی بدانیم که به ونبال دابحهمند نموون اعمال حکومت ا الزمه مرومسصاال ی
ا برپایی حکمرانی خوب است ،بازنگری قضایی بیشترین توجیه ا و قرا گرفتن به عنوان یکصی
از اقتضائات حاکمیت قانون وا و

)2003: 307

 .(Carroll,البته و انگلستان خاف فرانسصه ،والصت
8

اجاز ادع ابتدایی آییننامه ا ندا و ا این اختیا باید و قالصب قصانونگصذا ی تفویضصی انجصام
شوو )(Wade&Forsyth, 2007: 307-308؛ لصذا امکصان تجصااز وسصتگا اجرایصی بصه قصانون کصاهش
مییابد.
بازنگری قضایی و حقوق اوا ی انگلستان بهایژ پس از تصویب قانون حقوق بشر( 9مصصوب
 )1998ادعیت بهتری یافته اسصت .از ویصد برخصی مؤلفصان ،تصصویب ایصن قصانون قصو قضصائیه
انگلستان ا مکلف به ا ایۀ نوعی تفسیر که دمانت اجراهای گسترو ا غیرقابلانکا ی و وفاع از
حقوق شهراندان برقرا سازو ،نموو است ( .)Fenwick&Phillipson, 2011: 159و حالی که پیش

8. Delegated legislation
)9. The Human Rights Act (HRA
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از آن جهات بازنگری قضایی بیشتر پیرامون اطل طصاحیت ا نیصز عایصت انصصاف ایصهای وا
میزو ).(Carroll, 2003: 307
البته برخی محالعات نشان میوهد ا او مفاهیم حقوق بشری به سازاکا این بازنگری لزاما
منجر به افزایش طدا أی به نفع مروم نشد ا بیشتر آ ا به نفع والت طاو شصد انصد .بصه هصر
ای و این میان ایکرو لرو گرین که توسا لرو ویصپاف و  1984تقویصت ا بصازتعریف شصد،
اطلیترین منبع برای شناسایی ایکرو نظام قضایی انگلستان و حصوز بصازنگری قضصایی اسصت
)(Slapper&Kelly, 2003: 239-240؛ اگرچه افراو ویگری نیصز و ایصن خصصوص جهصاتی ا عنصوان
کرو اند .ازجمله گا نر موا وی همچون اطول عدالت طبیعی ،خراج از طاحیت ماهوی ،عوامصل
طاحیتی 10،افزایش وامنه طاحیت ،خراج از طاحیت شکلی ،اشتبا نسبت به قانون (حکمی
ا مودوعی) 11،خوووا ی از انجاماظیفه ا سوءنیت،

12

ا ذکر کرو ا افزاو است که ایصن مصوا و

و حال گسترش است ).(Garner, 1974: 115, 133, 142, 147, 153
امصا امصراز سه جهت کلصی بصرای نظا ت قضایی بر اوا و انگلستان اجوو وا و :غیرقانونی
بوون ،غیرمعقول بوون ا اطل تناسب ا آیین نامناسب کصه و ا تبصاط بصا عصدم عایصت مصوازین
شکلی ا آیینی است .بازنگری بر مبنای این جهات توسا واوگا اوا ی مستقر و شعبه ملکصه

13

از واوگا عالی انگلستان انجام میگیرو ) .(Carroll, 2003: 307جهت غیرقانونی بوون که میتصوان
آن ا متراوف با عبا ت مغایرت با قانون و قانون ویوان عدالت اوا ی وانست ،شامل چند مصو و
میشوو :ازجمله و معنای مضیق خراج از حداو اختیا ات یا فقدان طاحیت 14که بصه عبصا تی
فاطله گرفتن از محداو های تعریف شد بهموجب قوانین است ا نیز و معنای اشتبا حکمی ا
(و موا و خاص) اشتبا مودوعی به کا می او .غیرقانونی بصوون و معنصای موسصع امصا شصامل
موا و خراج از اختیا ات 15بهطو ت اقدام و جهصت یص

هصدف پنهصانی (هصدفی غیصر از هصدف

قانونگذا ) 16،بهحساب آا ون عوامل غیرمرتبا 17،یا بهحساب نیاا ون عوامل مرتبا ا و نهایت
مقیدکرون طاحیت اختیا ی 18است .غیرعقانی بوون نیز شصامل نصامعقول بصوون انزبصری

)6(19

میشوو که میتواند بهتنهایی محرح شوو یا نتیجه بهحسصاب آا ون عوامصل غیصرمصرتبا باشصد.
10. Jurisdictional Facts
11. Error of Law
12. Bad Faith
13. Queen´s Bench Division
14. Lack of Jurisdiction
15. Wide Ultra Vires
16. Ulterior Purpose
17. Irrelevant Factors
18. Fettering Descretion
19. Wednesbury Urreasonableness
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جهت آیین نامناسب هم شامل موا و «نقض تشریفات قانونی مهصم ،جانصبوا ی ،عصدم اسصتماع
(فرطت وفاع) منصفانه ،قصو و ا ائه والیل ی

تصصمیم» مصیشصوو (Adler, 2002: 368؛ ا نیصز

هدااند .)539 – 540 :1391 ،طبق برخی آثصا  ،بصه جهصات بصازنگری قضصایی و حقصوق اوا ی
انگلستان باید ناتوانی از اعمال طاحیت اختیا ی ا نیز افزاو ).)DE Smith, 1973: 134, 263
شایانذکر است ا گرچه سه جهت اطلی بصازنگری قضصایی کصه توسصا لصرو ویصپاف معرفصی
شد اند محل مناقشه نیز میباشند اما ای با طرح آموز تناسب ،اینکه باید میان تصمیم اوا ی ا
اهداف آن ا تباط اجوو واشته باشد ،امکان خوبی بصرای ا او نگصا حقصوق بشصری بصه بصازنگری
قضایی اعمال والت فراهم آا و ) .(Slapper&Kelly, 2003: 240البته باید پذیرفت با تصویب قانون
حقوق بشر بوو که دمن ا ائه تعریفی جدید از غیرقانونی بوون ،حوز بازنگری قضایی گسصترش
قابلتوجهی یافت ).(Fenwick & Phillipson, 2011: 158
با وقت و این موا و مشخ

میشوو بازنگری به ولیل غیرقانونی بصوون و معنصای مضصیق

خوو ا نیز و معنای اشتباهات حکمصی ا مودصوعی ،بصر مبنصای عایصت یصا عصدم عایصت اطصل
قانونیت 20طو ت میگیرو .و حالیکه غیرقانونی بوون و معنای موسع خصوو ،و معنصای مقیصد
کرون طاحیت اختیا ی ا نیز از جهت غیرعقانی بصوون ،بصه قادصی اجصاز تفسصیر و جایگصا
«قادی قاعد ساز» )7(21میوهد .جهت آیین نامناسب نیز و تمام موا و ،مگر جانبوا ی ،نصوعی
نظا ت از حیث عایت اطل قانونیت به شما میآید .لذا تا حد زیاوی مصیتصوان بصا گفتصه قبلصی
آلکس کا ال ،هم نظر بوو که بازنگری قضایی و انگلستان وفاع از اطل قانونیت اما و وا معنای
مضیق ا موسع است.
بر این اساس باید گفت عبا ات ذیل ماو  12قانون ویوان عدالت اوا ی و تحبیق با حقصوق
اوا ی انگلستان ) (Herling, 2004: 105-183نیز میتواند ااجد معنای مضیق ا موسع شوند .با این
تودیح که عدم طاحیت مرجع مربوط ،تجااز از اختیا ات ،تخلف و اجرای قوانین ا خوووا ی
از انجام اظایف ناظر بر معنای مضیق (اطل قانونیت) ا سوءاستفاو از اختیا ات ناظر بصر معنصای
موسع مغایرت با قانون است .بدیهی است عدم عایت موازین شکلی ا آیینصی نیصز ذیصل معنصای
مضیق اطحاح مغایرت با قانون قابل تأمین است .اما و خصوص تحبیق خوو عبا ت مغصایرت بصا
قانون با سایر جهات معمول بازنگری قضایی و انگلستان باید گفت جدای از عدم توانایی معنای
مضیق مغایرت با قانون و برآا ون این جهات ،تنها ااج ایه قضایی است که میتوانصد از ایصن
حیث تحولی و نظام حقوق اوا ی ایران ایجاو کند .زیرا قادی ایرانی به اقتباس از نظام حقوقی
20. Legality
21. Judge-Made Rule
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فرانسه قدیم تا حد زیاوی قانونمحو بوو ا تنهصا و مصوا و معصداوی( )8مجصاز و بصهکصا گیری
مبانی متنوع اطدا أی است .لذا اجوو چنین بسترهایی میتواند موجصب خصراج از ایصن وایصر
تنگ شوو .اگرچه باید توجه واشت هرگونه تحولی باید با عایت موجهبوون تفسیر قضایی انجصام
شوو ا این تلقی ایجاو نشوو که قادی با نقض اطل تفکی

قوا ،جایگزین قانونگذا شد است.

 .2-2تحلیل مسئله با توجه به حقوق اداری فرانسه
گا نر و جایی ویگر اما جهات بازنگری و حقوق اوا ی فرانسه ا بدینطصو ت عنصوان مصیکنصد
( :)Garner, 1974: 154انسداو مسیر عدالت 22،تقلب نسبت به قانون 23،اعمالی که بیشتر ناشصی از
جانبوا ی هستند تا نفع عمومی 24،عملی که برآا ند نفع شخ
از اغراض سیاسی

25

ثالثی است ،عمصل برخاسصته

ا انگیز اشتبا  26.وقت و این عبا ت نشان مصیوهصد توجصه نظصام قضصایی

فرانسه بیشتر معحوف بازنگری ماهوی است تا شکلی.
همچنین اگرچه پس از تصویب قانون حقوق بشر ،بازنگری قضایی و حقوق انگلستان تحول
گسترو ای یافت اما تحقیقات نشان میوهد بهطو کلی نظام حقوقی فرانسه به غم اظها نظرهای
غالب و این خصوص از انگلستان جلوتر اسصت

)1974: 154

 (Garner,ا نظصا ت بصر اعمصال کلصی

27

اوا ی و این کشو که موجصد نصوعی قصد ت نظصا تی بصرای وسصتگا نصاظر اسصت ،از اهمیصت
فوقالعاو ای برخو وا است ).(Wade&Forsyth, 2007: 774
پیشتر بیان شد که جهصات نقصض تصصمیمات ا اعمصال اوا ی و فرانسصه پرتصویی از اطصل
قانونیت شمصرو شصد اند که توسصصا واوگصا هصای اوا یِ فرانسصصه و چهصصا مصصو و تجصصااز از
طاحیت ،عدم عایصت تشصریفات (فصرم) ،سصوءاسصتفاو از قصد ت (بصیقصانونی و مصو و هصدف
تصمیمات ا اعمال اوا ی) ا نقض قانون خاطه میشوند .از این حیث تشخی
بر مبنای کدامی

اینکه بصازنگری

از این جهات طو ت میگیرو (به ولیل ابهام مفهصومی ا هصمپوشصانی) وشصوا

است .و تحبیق این عبصا ات با حقوق اوا ی انگلستان ،تجااز از طاحیت نزوی

به آموز االترا

اایرس ماهوی ا عدم عایت تشریفات همسان االتر اایرس شکلی مصیباشصد .و ایصن میصان امصا
ِ
نقض قانون ا می توان مبنای اطلی بازنگری قضایی و حقوق اوا ی فرانسه وانست کصه و ااقصع
حرکت از ایکرو شکلی بهسوی تمرکز بر محتوای ااقعی عملِ 28مودوع بازنگری است .تا جایی
22. Obstruction to the Course of Justice
23. Fraud on the Law
24. Some Act Inspired By A Partisan Rather Than The Public Interest
25. An Act Inspired by Political Passion
26. Wrong Motive
27. Pouvoir Réglementaire
28. Facts Alleged are Made Out

 172جُستا ی و ماو  12قانون تشکیات ا آیین واو سی ویوان عدالت اوا ی
که بسترساز بازنگری عمل اوا ی از حیث عایتنکرون قواعد حقوق بشری ،عدم اعمال اظصایف
یا توجیهناپذیر بصوون عمصل اوا ی مصیشصوو ) .(Brown&Bell, 1996: 238-239, 242-245بصه ایصن
جهات میتوان نبوو مقتضی
مقتضیات الزم برای ی

29

ا هم افزاو کصه قادصی عمصل اوا ی ا از حیصث اجصوو نداشصتن

عمل طحیح اوا ی ،ابحال میکند .البته این جهت انصدف مصو و اشصا

قرا میگیرو؛ زیرا عما اتفاق نمیافتد (.)Brown&Bell, 1996: 240-241
بر این اساس ،مؤلفان حقصوق اوا ی فرانسصه جهصات بصازنگری قضصایی و ایصن کشصو ا بصه
واوسته کلی قانونی بوون و انی ا قانونی بوون بیرانی تقسیم کرو اند .قانونی بوون بیرانصی بصه
معنای آن است که مقام اوا ی و اهله نخست باید حائز اختیا ا اجاز قانونی باشد .و قصانونی
بوون و انی اما بازنگری از حیث حصول اطمینان از عایصت حصداو اختیصا ات انجصام مصیشصوو
(هدااند.)708 :1391 ،
قانونی بوون بیرانی شامل موا و عدم طاحیت ،نق

شکلی ،تکلیف به استماع ،تکلیصف بصه

ا ائه ولیل ا تکلیف به ا ائه تودیح میشوو .و این جهات به محتوای تصمیم توجهی نمیشوو ا
طرف عدم عایت این موا و که تا حد زیاوی امو شکلی محسوب میشوند میتواند منتهصی بصه
طدا حکم به ابحال عمل اوا ی شوو.
قانونی بوون و انی شامل جهات منحرف کرون اختیا یا سوءاستفاو از اختیا  ،نقض قصانون
از حیث :تفسیر اشتبا (اشتبا حکمی) ،اشتبا مودوعی ا ا زیابی ناو ست مودوع است .و این
موا و قادی برای تشخی

غیرقانونی بوون ،محتوای تصمیم ا اا سی میکنند (هدااند:1391 ،

 .)708- 709ازنظر مؤلفان حقوق اوا ی فرانسه ،جهت سوءاستفاو از اختیا بسصتر گسصترو ای
برای ا او قادی اوا ی به محتوای ااقعی عمل فراهم میکند .ازنظر برخی مؤلفان حقصوق اوا ی
فرانسه این جهت ا سایر جهات قانونیبوون و انی و نهایت همان قانونی بوون بیرانی است امصا
وا ای ماهیت ذهنی (غیرعینی) 30بیشتری از قانونی بصوون بیرانصی اسصت

(Brown&Bell, 1996:

) .245اگرچه بهمانند حقوق اوا ی انگلستان و تحلیل نهایی هر وا جهت به قانونینبوون عمصل
اشا میکنند.
و تحبیق عبا ات مو و نظر این پژاهش با جهات بازنگری و حقوق اوا ی فرانسه میتصوان
بیان کرو عدم طاحیت مرجع مربوط ،تجااز از اختیا ات ،تخلف و اجرای قوانین ا خوووا ی از
انجام اظایف ذیل عنوان قانونیبوون بیرانی ا سوءاستفاو از اختیصا ذیصل جهصت کلصی قصانونی
بوون و انی قابلاعمال است .اما عبا ت کلی ا مصبهم مغصایرت بصا قصانون دصمن پوشصش مصوا و
29. L'inexistence
30. Subjective
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پیشگفته میتواند با جهت نقض قانون یکسان گرفته شوو .تودیح آنکه نقض قانون (تخحصی از
قانون) و حقوق فرانسه به قادی اختیا میوهد و طو ت تجااز به برخی حقها یا نقض برخی
از اطول بنیاوین حقوقی اا و عمل شوو (هدااند.)713 :1391 ،
البته بر سی تحبیقی نشان میوهد بسیا ی از این جهات حتی از جهت قانونیبوون بیرانصی
(بهعنوان نمونه تکلیف به استماع) ابداع ذهن قضات فرانسوی ا مخلوق ایه قضصایی اسصت ،نصه
ن

طریح قانونی (هدااند .)711 :1391 ،لذا میتوان گفت خاف این مصدعای سصنتی ا مسصلا

که و حقوق ایران ا فرانسه قادی طرفا میتواند به استناو ن

طریح قصانونی بصه اطصدا حکصم

بپروازو ،عبا ت مغایرت با قانون و حقوق ایران ا نقض قانون و حقصوق فرانسصه بسصتر قصانونیِ
مناسبی جهت تحول و مبانی طصدا أی بهایژ و حوز حقوق اوا ی است تا بصا گسصترو تصر
شدن مفهوم نظم عمومی(( )9که تأمین آن از اهداف حقصوق اوا ی بصه شصما مصیآیصد) ،عنایصت
ایژ ای به احقاق حقوق مروم آنگونه که و اطل  173قانون اساسی جمهو ی اسامی ایران نیصز
آمد است ،واشته باشد .اما و تحلیل نهایی هیچکدام از این جهات به امری غیر از قانونیبصوون
یا قانونینبوون عمل نمیپروازند.
 .3-2تحلیل مسئله با عنایت به رویه دیوان عدالت اداری
و حقوق ایران اما یکی از مؤلفان ،نظا ت ویوان بر مقر ات والتی از حیث عدم مخالفت با قانون
ا ،هم ناظر به عایت اطل سلسلهمراتب قوانین ا مقر ات ا هم مربوط بصه مخالفصت بصا هصدف ا
نظر قانونگذا ا اح قوانین میواند .بهعبا تویگر ای سحح نظا ت قضصایی ویصوان ا فراتصر از
موا و شکلی میبیند (طد الحفاظی .)459-460 :1372 ،نظری که تصا حصد زیصاوی بصا تحصوالت
حقوق اوا ی انگلستان ا فرانسه همسو است.
یکی ویگر از نویسندگان ،اگرچه به این اکتفا میکنصد کصه ویصوان عصدالت اوا ی از مجمصوع
طاحیتهای خوو عمدتا مقر ات والتی ا از منظر اطل عدم طاحیت مو و کنترل قضایی قرا
میوهد ،اما از تودیحات بعدی این مؤلف میتوان به نفع مسصئله ایصن تحقیصق چنصین برواشصت
نموو که منظو از عبا ت بر خاف قانون بوون و ماو  12قصانون تشصکیات ا آیصین واو سصی
ویوان عدالت اوا ی میتواند کنترل شصکلی معحصوف بصه عصدم عایصت سلسصلهمراتصب قصوانین ا
مقر ات (مثا عدم تعا ض با مصوبات مجلس ا شو ای عالی انقاب فرهنگصی) ا نیصز ممنوعیصت
توسعه یا تضییق قوانین و مقام اجرا؛ ا از حیث ماهوی عدم مخالفصت بصا مصتن ا اح قصوانین-
طبق اطل ( -138مثا عایت حقوق بشر ،عدالت ا وموکراسصی) باشصد (مزا عصی236 :1392 ،؛
 .)64-68اگرچه تأکید میشوو محلب ذکر شد  ،برواشت ما بوو ا و متن منبع مزبو به اینکه
عبا ات مند ج و قانون ویوان و بروا ندۀ این معانی است ،اشا ای نشد است.

 174جُستا ی و ماو  12قانون تشکیات ا آیین واو سی ویوان عدالت اوا ی
و یکی ویگر از آثا حقوق اوا ی ،عبا ت عدم مخالفت با قوانین از جهت عصدم مخالفصت بصا
هنجا برتر بر سی شد است .نویسند  ،یکی از مصاویق مخالفصت بصا قصوانین ا عصدم توجصه بصه
معاهدات بینالمللی ،بهایژ معاهدات حقوق بشری ا اطول کلی حقوقی مانند تناسب -انصاف ا
معقولیت میواند که به اعتقاو ای و کنترل طاحیتهای اختیا ی کا آمد خواهند بصوو .البتصه
نویسند تأکید میکند استناو به چنین موا وی و ایه ویوان تقریبا غایب اسصت .ای و اوامصه
تبیین معنای اطحاح مخالفت با قانون ،عدم عایت هدف ا حکم مقنن ،عدم عایصت تشصریفات
قانونی و تصمیمگیری ،عدم عایت قلمرا زمانی مو و نظر مقنن بصرای اتخصاذ تصصمیم ،اشصتبا
مودوعی ا اشتبا حکمی ا بهمنزله مصاویق مخالفت بصا قصانون برمصیشصمرو .نویسصند مزبصو
همچنین تضییع حقوق اشخاص ا (بهطو ت مستقل و کنا سصایر عبصا ات منصد ج و بنصد 1
ماو  )12یکی از علل ا جهات ابحال میوانصد (شصیرزاو44 :1392 ،؛ 51-53؛ 68؛ 70؛ 73؛ 76؛
.)78
یکی از قضات ویوان عدالت اوا ی تاش کرو بهطو ت عمیقتری جهات سصیدگی هیئصت
عمومی به ابحال مصوبات ا مو و بر سی قرا وهد .ازنظر ای ویوان و بازنگری قضایی عمدتا به
سه مو و مغایرت با قانون ،مغایرت با شرع (بر اساس نظر شو ای نگهبان) ا خصراج از طصاحیت
نظر وا و .ایشان میگوید عبا ت «مغایرت با قانون» (اعم از قانون اساسی یا قانون عاوی) اشصا
به مغایرت بهطو ت طریح ا به واللت محابقی از حیث منحوق یا بهطو ت دمنی ا یا به واللت
التزامی ازلحاظ مدلول یا از هر وا جهت وا و.
ای معتقد است اطحاحات «عدم طاحیت» ا «سوءاستفاو از اختیا ات» از حیصث معنصا ا
شمول نظا ت با یکدیگر تفاات وا ند .و عدم طاحیت ،مقام اوا ی اختیا ادصع مقصر نصدا و.
و حالیکه و سوءاستفاو با واشصتن اختیصا  ،از آن و جهصت سصوء ،اسصتفاو کصرو اسصت .ای
میگوید هیئت عمومی أیی بر مبنای سوءاستفاو از اختیا ات طاو نکصرو امصا ای بصه لحصاظ
نظری عدم عایت اطل تناسب ا بهعنوان مبنایی برای کنترل قضصایی از ایصن حیصث مصیوانصد.
ازنظر ایشان عدم عایت سلسلهمراتب اوا ی ا عدم توجه به مفاو آییننامههصای مقامصات مصافوق
نیز از مصاویق خراج از طاحیت محسوب میشوو .حسب بر سیهصای مؤلصف مزبصو و مصو و
جهت تخلف و اجرای قوانین ،ایهای و ویوان عدالت اوا ی اجوو ندا و .لذا نمیتوان بصهطصو
مصداقی و ایضاح معنای آن کوشید .اما میتوان گفت تخلف و اجرای قوانین ناظر بصر مصو وی
است که مقر والتی و زمان تصویب مغایر قوانین نیست اما و زمصان اجصرا قصانونی مغصایر بصا
مدلول آییننامه موجوو تصویب شوو .ازنظر ای این حالت نوعی امر خاف قانون است.
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به گفته ای و خصوص خوووا ی از انجام اظایف نیز ایهای و ویوان عدالت اجوو نصدا و.
ازنظر ایشان خوووا ی از انجام اظایف هم نوعی مغایرت با قانون است .از این حیصث کصه قصانون
اظیفه ا تکلیفی برای وستگا مشخ

کند اما مصوبه مو و نظصر حکصم بصر خصوووا ی از انجصام

اظایف نماید .ای معتقد است این مو و نشان میوهد هیئت عمومی عاا بر شأن ابحصال ،شصأن
الزام نیز وا و (موالبیگی .)121-126 :1394 ،بنابراین میتوان گفت از نظر مؤلف مزبصو بصهجصز
عبا ت سوء استفاو از اختیا ات ،الباقی موا و نوعی مغایرت با ن

قانون به شما میآیند.

با توجه بهمراتب فوق ایه هیئت عمومی نشانگر اکتفای این کن به جهات مغایرت با قانون
ا خراج از طاحیت است .بنابراین عما از ظرفیت حقوقی مصاو  12قصانون تشصکیات ا آیصین
واو سی ویوان عدالت و مقام نظا ت قضایی بر مقر ات والتی بهر برو نمیشوو.
لذا و ی

نگا کلی میتوان گفت ایه ویوان عدالت اوا ی از میان عبا ات بند نخست ماو

 ،12تنها به مغایرت با قانون ا خراج یا عدم طاحیت توجه واشته است .با اجصوو ایصن ،گرچصه
اطحاحات مند ج و ماوۀ  ،12بهجز عبا ت سوءاستفاو  ،همه نوعی مغایرت با قانون بصه شصما
میآیند اما اطحاح اخیر بهتنهایی میتواند بستری برای استفاو از ویدگا های تفسیری مختلف
و هیئت عمومی باشد تا بنا به مقتضیات مربوط ،از ظرفیت فراخ نظصا ت قضصایی اسصتفاو ا بصا
تفسیر خاقانه ا موجه موجب نقشآفرینی بیشتر قادی ویوان عدالت و احقصاق حقصوق مصروم
شوو.

فرجام
این مقاله به یکی از جنبههای مبهم ا عمدتا مغفول حقوق اوا ی ایصران یعنصی ااکصاایِ مفهصوم
عبا ات ذیل بند نخست ماو  12قانون تشکیات ا آیین واو سی ویوان عدالت اوا ی پرواخصت.
هیئت عمومی ویوان بهمنزله کن ناظر این سازمان بر مقر ات والتی جهت ایفای کامل اظایف
خوو نیازمند ایضاح مفهومی قلمرا طاحیت قانونی خوو است .از آنجصا کصه و تألیفصات موجصوو
معنای عبا ات مغایرت با قانون ،عدم طاحیت مرجع مربوط ،تجااز یا سوءاستفاو از اختیصا ات،
تخلف و اجرای قوانین ا مقر ات ا نیز خوووا ی از انجام اظصایفی کصه موجصب تضصییع حقصوق
اشخاص شوو به انداز کافی مو و بر سی ا تحلیل قرا نگرفته است ،سعی شصد بصا تبا شناسصی،
بر سی تحبیقی ا نیز بهر گیری از منابعی که به نحوی و طدو شناسایی چگصونگی اجصرای ایصن
نوع نظا ت قضایی برآمد بووند این خأل پژاهشی فع شوو .زیرا ایه ویوان عدالت اوا ی نشصان
میوهد تنها به وا جهت مغایرت با قانون ا خراج یا عدم طاحیت استناو شد ا سصایر جهصات
عما متراف ماند اند .یافتهها نشان میوهند عبا ات موجصوو و قصانون ویصوان اقتباسصی از بنصد
«الف» ماو  2قانون اجع به شو ای والتی (مصوب  )1339است کصه خصوو برگرفتصه از قصوانین
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مربوط به شو ای والتی فرانسه است .به لحاظ تا یخی افزاون عبصا ت مغصایرت بصا قصانون (کصه
معاول «نقض قانون» و حقوق اوا ی فرانسه است) به ویگر اطحاحات مذکو و بنصد  1مصاو
 12موطوف یشه و گسترش طاحیت نظا تی شو ای والتی فرانسه واشصته ا جهصت عایصت
نهایت احتیاط از حیث استیفای حقوق مروم و مواجهه با سازمانهای والتی پصیشبینصیشصد
است تا اگر نقض حقی طو ت گیرو اما و قالب عبا اتی مانند عدم طاحیت ،تجااز ا  ...نگنجد،
قادی شو ای والتی بتواند با تمس

بهاطحاح کلی نقض قصانون بصه ایفصای حقصوق شصهراندان

وست یازو.
به لحاظ ایهای از آنجا که هیئت ویوان عصدالت اوا ی مقصر ات والتصی ا عمصدتا از جهصت
خراج از طاحیت ا مغایرت با قانون مو و کنترل قرا میوهد ،نمیتوان مشصخ

سصاخت کصه

مصاویق سایر اطحاحات مو و نظر وقیقا چه امو ی هستند .اما به لحاظ نظری ا تحبیقی بایصد
گفت وقت و معنا ا مصداق این عبا ات منصتج بصه وا یافتصه مهصم خواهصد شصد :نخسصت آنکصه
و مجموع به نظر می سد عبا ت مغایرت با قانون مفهومی کلی است که سایر عبا ات مذکو بصر
بند  1ماو  12مو و بحث ،مصاویقی از آن به شما میآیند .هرچنصد طصدق مغصایرت بصا قصانون
و خصوص عبا ت سوء استفاو از اختیا نوعا بصا اسصتفاو از اح قصانون (مسصتفاو از اطصل 138
قانون اساسی) امکانپذیر است .پس شایسته بوو قانونگذا با و ج عبا تی ماننصد از قبیصل مصانع
ابهام شوو.
ویگر آنکه خوو عبا ت مغایرت با قانون میتواند حسب مو و محمل مناسبی برای نظا ت بر
مقر ات والتی از حیث عدم مغایرت با عهدنامههای بینالمللی مصوب مجلصس شصو ای اسصامی
که طبق ماو  9قانون مدنی و حکم قانونند ،به شما آید .استفاو از ظرفیت باال برای حمایصت
از حقوق افراو بهایژ با توسل به معاهدات حقوق بشری که کشو به آنها ملحصق شصد اسصت ،از
اهمیت بیشتری برخو وا است.
با توجه به نکات ذکر شد  ،موا و زیر قابل توطیه به نظر می سد:
الف) به ولیل ابهام موجوو و ماو  12قانون ویصوان عصدالت اوا ی بصه شصرحی کصه و ایصن
پژاهش به آن اشا شد ا بصهمنظصو جلصوگیری از تفسصیرهای ناموجصه ا اسصتفاو از تمصام
ظرفیتهای نظا ت قضایی ،اقتضا وا و بند  1ماو  12قانون ویوان عدالت مصو و بصازنگری ا
اطاح قرا گیرو ا از مصاویق مو و نظر مغایرت با قانون تعریف مناسبی ا ائه شوو؛
ب) اما تا زمانی که قانون اطاحنشد است ،میتوان از طریق تفسیر نوعی (تفسصیر مجلصس
شو ای اسامی) یا تفسیر موجه هیئت عمومی ،از عبا ات یاو شد فع ابهام به عمل آا و ا
زمینه استفاو حداکثری از ظرفیتهای مفاو بند  1ماو  12مزبو ا فراهم کرو.

شما هشتاواوام  /سال بیستاششم  /بها 1396

177

پینوشتها:
( )1بحث و خصوص معنای مغایرت با شرع مودوع این گزا ش نیست.
( )2و اجرای اطل ی طد ا هفتاو ا سوم ( )173قانون اساسی جمهصو ی اسصامی ایصران بصهمنظصو سصیدگی بصه
شکایات ،تظلمات ا اعترادات مروم نسبت به مأمو ان ،اوا ات ا آییننامههای والتی خاف قصانون یصا شصرع یصا
خا ج از حداو اختیا ات مقام تصویبکنند  ،ویوان عدالت اوا ی که و ایصن قصانون بصهاختصصا ویصوان نامیصد
میشوو زیرنظر ئیس قو قضائیه تشکیل میگروو».
( )3منبع مو و نظر به قانون سال  1385نظر واشته؛ البته این عبا ات پیشتر بصه نحصوی ویگصر و مصاو  11قصانون
ویوان عدالت اوا ی (مصوب  )1360آمد بووند« :ماو  -11طاحیت ا حصداو اختیصا ات ویصوان بصهقصرا زیصر
است -1 :سیدگی به شکایات ا تظلمات ا اعترادات اشخاص حقیقی یا حقوقی از …پ -آییننامههصا ا سصایر
نظامات ا مقر ات والتی ا شهروا یها از حیث مخالفت مصدلول آنهصا بصا قصانون ا احقصاق حقصوق اشصخاص و
موا وی که تصمیمات یا اقدامات یا مقر ات مذکو به علت برخاف قانون بوون آن ا یا عصدم طصاحیت مرجصع
مربوط یا تجااز یا سوءاستفاو از اختیا ات یا تخلف و اجرای قوانین ا مقر ات با خصوووا ی از انجصام اظصایفی
که موجب تصییع حقوق اشخاص میشوو».
( )4طبق ماو  121قانون تشکیات ا آیین واو سی ویوان عدالت اوا ی «هرگا دمن سصیدگی بصه مودصوعی و
ویوان ،ئیس ویوان و جریان تضییع حقوق عمومی ا یا منافع بیتالمال قصرا گیصرو ،موظصف اسصت مراتصب ا
حسب مو و به سازمان باز سی کل کشو  ،واوستان کل کشو ا ویوان محاسبات کشو اعام نماید»؛ این مصاو
برای ویوان عدالت اوا ی (مشخصا ئیس ویوان) شأنی نظا تی قائصل شصد اسصت کصه کصاما متفصاات از بحصث
نظا ت قضایی ا نیز کا کرو اطلی ویوان که نوعی نظا ت منفعل (متکی به شکایت) میباشد ،است.
( )5اطل  :173بهمنظو سصیدگی بصه شصکایات  ،تظلمصات ا اعترادصات مصروم نسصبت بصه مصأمو ین یصا ااحصدها یصا
آییننامه های والتی ا احقاق حقوق آنها ،ویوانی به نام ویوان عدالت اوا ی زیر نظر ئیس قو قضاییه تأسصیس
میگروو .حداو اختیا ات ا نحو عمل این ویوان ا قانون تعیین میکند».
( )6نام این اطل برگرفته از پران د معراف انزبری که نتیجصه شصکایت یص

شصرکت سصینمایی از مؤسسصه انزبصری

انگلستان بوو است« .و این پراند  ،غیرعقاییبوون و وا معنای موسع ا مضیق به کا فته است .از نظر لصرو
گرین ،حقوقدانان تمایل وا ند که ااژۀ غیرعقایی ا برای هصر نصوع اجصرای غیرقصانونی طصاحیت اختیصا ی بصه
کا گیرند .معنای موسع این اطل ،متشکل از والیل مختلف نظا ت از قبیل ابتنای تصصمیم بصر ماحظصات غیصر
مرتبا ،عمل با اهداف ناشایست یا سوءنیت ا  ...است .طبق معنای مضیق ،تصصمیمی کصه هصیچ مقصام عمصومی
عاقل ا متعا فی اتخاذ نکند ،غیرعقایی است ».ف( :زا عی ،محمدحسین ،خدیجه شجاعیان (« ،)1394اطصل
غیرعقاییبوون و حقوق اوا ی ا انعکاس آن و آ ای ویوان عصدالت اوا ی» ،پژوهش حقوق عموومی ،وا
 ،16ش .110):45
( )7اشا به قضات نظام کامن لو وا و که قضات با ایجاو ایه قضایی نوعی عمل شبه تقنینی انجام میوهند.
( )8اطل  167قانون اساسی ج.ا.ا« :قادی موظف است کوشش کند حکم هر وعوا ا و قصوانین مدانصه بیابصد ا اگصر
نیابد با استناو به منابع معتبر اسامی یا فتااای معتبر ،حکم قضیه ا طاو نماید ا نمیتواند به بهانه سکوت یصا
نق

یا اجمال یا تعا ض قوانین مدانه ،از سیدگی به وعوا ا طدا حکم امتناع ا زو».
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عمومی شمرو است (عباسی.)186 :1393 ،
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