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الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرکو  
رویه فقهای شورای نگهبان 

رانيتهران، ا ،يدانشگاه عالمه طباطبائ  يحقوق عموم ارياستاد  وحيد آگاه 

رانيتهران، ا ،يدانشگاه عالمه طباطبائ  يرشد حقوق عموما يسآموخته کارشنا دانش حامد اوالدی

 چکیده
  را  اشخاص ،92اداری مصوب   عدالت تشكيالت و آیين دادرسي دیوان قانون 80 ماده  و »ت« »پ« بندهای

 آن  اجرای  ضمانت  و   ملزم  دالیل  بيان  و   حكمي   جهات  ذكر  به  مقررات  شرعي و قانوني   ابطال  تقاضای  در
با   .است  نموده  لحاظ  درخواست  رد  قرار  ایتاًنه  و   نقص  رفع  را آن  نسبت  بررسي  با هدف  كه  موضوعي 

ابطال   در خصوص  الزام  این  گردید  مشخص  و  شد  مطالعه  نگهبان  شورای  فقهای  رویه  و  اساسي  قانون 
قانون اساسي منطبق نبوده و موجب سلب قابليت رسيدگي    167و    166شرعي در عال  نظر با منطوق اصول  

شود. در مقام عمل ه ، تحليل محتوا و آماری عملكرد  رای هيات عمومي و انفعال دیوان نيز مي ه آبمجدد  
دهد فقها در رصد شرعي مقررات ارجاعي از سوی هيات عمومي دیوان و فقهای شورای نگهبان نشان مي 

ير، مواردی  اخ  یهااند و تنها در سال اعالم نظر در باب مصوبات مجلس، ذكر مستندات را ضروری ندانسته 
در قالب نظرات مجمع مشورتي فقهي و مباني فقهي آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه 

یطاق بوده و عمالً محدودیتي ناروا بر  جهات حكمي و بيان دالیل در ادعای مغایرت شرعي، تكليفي ماال
شرعي« و »شرع« از بندهای مزبور    حك »گردد. پيشنهاد نيز این است كه  حق ابطال مقررات محسوب مي 

 . قانون دیوان حذف شوند  80ماده 

حكمي، دالیل ابطال، ابطال شرعي مقررات، دیوان عــدالت اداری،   جهات  واژگان کلیدی:

 .فقهای شورای نگهبان

این مقاله از طرح پژوهشي داخلي دانشگاه عالمه طباطبائي استخراج شده است.  -

  :نویسنده مسئولdragah@atu.ac.ir
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  مقدمه
زین  -  های كنترل قدرت حكومتِ دولت است و قانون اساسي ایراننظارت قضایي از شيوه

مقرر نموده است.   173و    170ح دعوا در دیوان عدالت اداری را در اصول  طر  -پس، ق.ا.
، درخواست ابطال مقررات؛ یكي از طرق شكایت در دیوان است كه در  170مطابق اصل  

سه عادی  )قوانين  دیوان  )قانون  1392و    1385،  1360گانه  ابتدا  از  و  بوده  نظر  مطمح   ،)
تواند ابطال  س بدون نياز به نفع خاص ميهرك   ( تاكنون1360دیوان عدالت اداری مصوب  

تمام یا قسمتي از مقررات را به جز موارد استثنایي در جهاتي چون مغایرت با قانون و شرع  
84ماده    2و تبصره    87. اما هيات عمومي وفق ماده  كنداز هيات عمومي دیوان درخواست  

اداری عدالت  دیوان  دادرسي  آیين  و  تشكيالت  قانون    –  2913مصوب    قانون  پس،  زین 
درخواست ابطال مقررات به جهت »مغایرت با شرع« را به شورای نگهبان ارسال    –دیوان  

نماید. امری كه از جهت اصل انطباق این مه  با  و مطابق نظر فقهای شورا، اصدار رای مي
با   برخي  مثال  تامل است و  این صالحيت، محل  یا دامنه  و  فقهای شورا  ق.ا. و صالحيت 

د ي تفك تنظي   ك  در  سعي  دیوان،  و  فقهای شورا  ميان  »ابطال«  و  مغایرت«  »اعالم  بين  قيق 
 1وظایف این دو و تعادل در این زمينه داشته و صالحيت شورا در این حد را پذیرفته اند 

كه البته این مه ، موضوع مقاله نيست.
بات  موج   از نكات مه  در نظارت قضایي بر اعمال اداری، خاصه اعمال نوعي، علل و

كنترل قضایي و یا جهات بازنگری قضایي بعنوان یكي از شرایط پذیرش دعواست كه در  
قوه    170اصل   اختيارات  از حدود  خروج  یا  اسالمي  مقررات  و  قوانين  با  »مخالفت  ق.ا. 

مجریه« ذكر شده است. این جهات، امور حكمي ناظر بر دعوایي است كه شهروندان نزد  
ق.ا.،   167نمایند. در حقوق ایران با توجه به اصل  ات اقامه ميقررمدیوان به خواسته ابطال  

حقوقي و منابع   قانون آیين دادرسي مدني، یافتن و اجرای قاعده  296ماده    4و بند    3ماده  
قاضي است و هيچ نصي اصحاب دعوا را مكلف    حقوق اع  از قوانين و مقررات به عهده

قاعدهنمي به  مقر  نماید كه  یا  را  ات  رحقوقي  دادرس  نصي  نيز هيچ  نمایند.  استناد  قانوني 
قانون دیوان كه   80لكن ماده    2كند به منابع حقوقي اصحاب دعوا پایبند باشد.موظف نمي

  ، سياسي   علوم  و  حقوق  پژوهشنامه  ،«اداری  اتمقرر  شرعي  دادرسي  در  اریاد  عدالت  دیوان  نقش»  ،واعظي  مجتبي  .1
. 163-196صص ،(1387) ،11  شماره 

. 12ص( 1391 دراک،: تهران) نه  و بيست چاپ ،2جلد پيشرفته، دادرسي آیين شمس، عبداهلل. 2
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)ت(، اشخاص    مفاد ضروری ذكر درخواست ابطال را برشمرده، به موجب بندهای )پ( و
ده« و »دالیل و جهات  ن شآرا ملزم نموده تا »حك  شرعي ... كه ادعای مغایرت مصوبه با  

اعتراض از جهت مغایرت مصوبه با شرع« را تصریح نمایند. تبصره ماده نيز ضمانت آن را 
روزه برای اصالح و در غير این صورت، قرار رد درخواست    10اخطار رفع نقص و مهلت  

امری كه پيش از آن در تبصره    1داند كه قطعي است. از جانب مدیر دفتر هيات عمومي مي
ریيس    19/2/1379مصوب    2نامه »آیين دادرسي دیوان«آیين   2ماده    1384قي مصوب  لحاا

و تبصره آن در قانون   3 38( و ماده 1360قوه قضایيه در زمان حكومت اولين قانون دیوان )
نيز ذكر شده بود.  1385دیوان عدالت اداری مصوب 

در دیوان، این مه   ات  ردر این پژوهش ضمن بررسي تاثير الزامات فوق بر ابطال مقر
( ابتدا  از  نگهبان  شورای  فقهای  رویه  تا  1361در  شرعي    1395(  كنترل  حوزه  دو  در 

شود تا نهایتاً مشخص گردد مفاد  مصوبات مجلس و پاسخ به استعالمات دیوان تحليل مي
تا چه حد ممكن و مطلوب بوده و این انتظار از شهروندان تا چه ميزان در رویه     80ماده  
شود: تحليل بندهای مارالذكر ورا مراعات گردیده است. مقاله در سه بند ارائه ميی شافقه
و رویه فقهای شورا در خصوص استعالمات دیوان و مصوبات مجلس.    80ماده 

. الزام به ذکر جهات حکمي و دالیل ابطال: نقض قانون اساسي، انفعال دیوان  1
تم تجلي  آنگاه  منسج ،  كل  یك  بعنوان  قرار  عماق.ا.  اساسي  قانونگذار  خواست  يار 

نادیده  مي از آن  اگر جزئي  اجرا گردد و  اعمال و  نحو احسن،  به  مفاد آن  گيرد كه همه 
گرفته شود و یا فارغ از روح كلي حاك  بر ق.ا. اجرا شود، سازگاری اجزا از ميان رفته و  

الزام معنونه نقض آشكار اصول  دار ميخدشه با این اوصاف،  ق.ا. و    167   و  166گردد. 
موجب اختالل در روند رسيدگي هيات عمومي دیوان است كه در این بند مورد بررسي  

 گيرد. قرار مي

  دادرسي   آیين  10  اده م  هب  1384  مصوب  الحاقي  تبصره   موجب  به  صادره   قرار  ،1360  مصوب  دیوان  قانون  اولين  در.  1

 . بود  اعتراض قابل وی  معاون یا دیوان كل ریيس نزد ابالغ از  روز 10 ظرف ن،دیوا

  حك  ...    نمودن  مشخص   -پ.  است...    شرع  با  مغایرت  ابطال،   درخواست  دليل  اینكه   نمودن  مشخص  -ب...  ».  2

.  «است ده ش آن با  مصوبه مغایرت ادعای كه شرعي

 ذكر   و   درخواست   علل   نمودن   مشخص   مصوبات،   ابطال   ت درخواس   مورد   در » :  1385  ب مصو   دیوان   قانون   38  ماده .  3

.« باشد مي   ضروری   است،  شده   آن   با   مصوبه  مغایرت  اعالم   كه   شرعي  حك  ...    همچنين  و ...    شرع  با   مصوبه   مغایرت   موارد 
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: برهم زدن انتظام منابع حقوق 167. نقض اصل 1-1
 نظام  منابع  خصوص  در  اساسي  قانونگذار  كه  است  ترسيمي  ،167  اصل  مندرجات  از  یكي

مدونه   قوانين   در   را  قضيه  هر  حك    است   فموظ  قاضي»  : نموده است  ارائه  ایران  حقوقي 
صادر   را  قضيه  حك    معتبر  فتاوای  یا   اسالمي  معتبر  منابع  به   استناد   با  نيابد  اگر  و  بيابد
 اصل؛   این   مطابق  1قضایي،   نظام  در  قانون  و  شرع  نسبت  نظریِ  مباحث  سوای  لذا...«.  نماید
 اساس   بر  باید  قانون»  ینكها  رس  بر  اختالف  و  دارد  قرار  ایران  حقوق  منابع  صدر  در  قانون

به   چون  كندنمي  ایجاد.  ا. ق  الگوی  در  تغييری  ،« نباشد  آن  مغایر  یا  باشد  شرعي  موازین 
شرع   به  مقيد قانون اینكه  و است اصل ایران، حقوق منابع سلسله  در  قانون اول رتبه هرحال،
مي  است، است  را  مه    این   نيز.  م.د.آ. ق  3  ماده.  باشدفرع  ها ادگاهد  ت اقض»  :پذیرفته 
خصومت   فصل  یا  و  صادر  مقتضي  حك   كرده،  رسيدگي   دعاوی  به  قوانين   موافق  موظفند
اصالً   یا   باشند  متعارض  یا  نبوده  صریح  یا  كامل   موضوعه   قوانين  كه  صورتي   در.  نمایند
 معتبر  فتاوی   یا   اسالمي  معتبر  منابع  به  استناد   با   باشد،  نداشته   وجود   مطروحه   قضيه   در   قانوني

ت ياهم...«.    نمایند  صادر  را  قضيه   حك    نباشد،  شرعي   موازین   با  مغایر  كه   قوقيح   لواص  و
در   قانون  برتری  قاضي،  اجتهاد  وجود  با  ماده  همين   تبصره  در  كه  است  قدری  به   نظ   این 
پرونده   بداند،  شرع  خالف  را   قانون  و  باشد  مجتهد  قاضي  چنانچه »و    شده  حفظ  استناد  مقام
 122  ماده  وفق  آن  تبصره  و  ماده  این   2.« شد   خواهد  رجاعا  يگرسيد  جهت  دیگری  شعبه  به

 مدني   احكام  اجرای  قانون  و .  م.د.آ.ق  به  را  دیوان  قانون  سكوت  موارد  كه  -  دیوان  قانون
قرار   نخست  مرتبه  در  قانون  نيز  دیوان  در  آنكه  ضمن .  است  مجری  دیوان  در  -داده  ارجاع
و ...   ذینفع   شخص  كه  كنند مي  ي گيدسر   شكایتي  به   دیوان  شعب »  ،17  ماده  مطابق   دارد 

اولویت   ه    عمومي  هيات  در .  « باشد  كرده  درخواست   قانون،  برابر  را  شكایت  به  رسيدگي 
 .باشدمي استثنا شرعي ابطال  درخواست و است قانون با

  پژوهش   ،«انایر  اسالمي  جمهوری   قضایي  نظام  در   نانو ق    حاكميت  و  شرع  حاكميت   ميان   نسبت»  غفاری،  هدی .  1

. 107 -132 صص   ،(1391) ،36 شماره  عمومي، حقوق

  شماره  نظر  اشكاالت   1  بند )  نگهبان  شورای   ایراد  با   و   نداشت  وجود  مجلس  مصوبه   و   الیحه   3  ماده  در  تبصره  این.  2

  خالف   را  مصوبه   و  باشد  مجتهد  اضىق   ه ك  موردی   به   نسبت   3  ماده  اطالق: » بر  مبني(  1378/ 8/4  مور    78/ 4911/21

  بالاشكال  موصوف   قاضى   استنكاف  و   است  شرع  موازین   خالف  قانون،  مطابق  حك   ور صد  به  او  الزام   بداند،  عشر

  .افزود 3 ماده  به را  مزبور تبصره  شورا  نظر تامين در مجلس ،«باشدمى
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 بدست  نيز  را  آن  لوازم  مذكور، نظ   تضمين   برای  حقوق   منابع ترتيب  بيان  پيرو  167 اصل 
 ابعاد  سایر   در   كه   امری .  است   نموده   قضيه   حكمي   جهات  فتن یا  ه ب  موظف   را   قضات   و   داده 
 ذكر  دادخواست،  شرایط  بر   مشعر  م .  د . آ . ق   51  ماده   در   و   شده  رعایت  نيز   حقوقي   نظام 

 اسباب  نيز   موصوف   ماده   4  بند   در   « جهات   و   تعهدات »   از   منظور   و   نيامده   حكمي   جهات 
 ذكر  به   مردم   نمودن   ظف و م  لحاظ   بدین   1.است   حقوقي   وقایع  و   معامالت   نظير   موضوعي 

 بره   حقوق در عمل،   منابع   ترتيب   كه  شود مي   موجب   مقررات،   ابطال   برای   شرعي   حك  
 به   استناد  امكان  آنكه   حال .  بنشيند   صدر  بر   167  اصل   خالف   بتواند  شرعي   موازین   و  خورده 
 هك این   كما . است   قوانين  انبوه   ميان  در  قضيه   حك    باب  در  نااميدی  از بعد  قضایي   رای   در  شرع 

 مخالف... دولتي  های نامه آیين  و  ها نامه تصویب »  ابطال  امكان  بر  مبني  170 اصل  نص  به  ستند م 
 شده   ذكر   ه    مقررات   ابطال   امكان   ترتيب   كه   شود مي   مشاهده   ، « اسالمي  مقررات   و   قوانين   با 
 چه.  داد   قرار   ابطال   مستند   را  شرع   سپس   رفت،   قوانين   با   مقررات   مغایرت   سراغ   باید   ابتدا   و 
 اوالً  مزبور، تكليف  لذا . دارد  شرعي   یا اسالمي  موازین  به اشاره   « اسالمي مقررات»  اژهو  هك این 
 احتمال این  -ثانيًا. نماید مي  نقض  را   طرفين  حقوق  و  جابجا را دعوی اطراف  و  قاضي نقش  -

شهروند   ایران،   حقوقي   نظام   در   قانون   و   شرع   پوشاني ه    شائبه   سایه   در   كه   دارد   وجود 
 ترتب  و   بهره جسته   شرع   در   آن   متناظر   حك    از   قانون   به   استناد  جای   به   و   ه شد   اليد مبسوط 
 به  الضرر   قاعده   به   استناد   مثال   بعنوان .  گرداند   تشتت   و   نظمي بي   دستخوش   را   حقوق   منابع 
 سوم  اصل 9 بند  به استناد   بجای حجرات  سوره 18 آیه به استناد   ، .ا . ق  40 اصل به استناد  جای
.ات رر ق م  ابطال   در .  ا .ق   19  اصل   و 

 ، (1392)،  65  شماره   ،حقوقي  تحقيقات   ،«مدني   دعاوی  در  آنها  توصيف  و  موضوعي  امور  سبب،»  شمس،  عبداهلل.  1

 . 48ص 
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عمومي هیات آرای به  مجدد رسیدگي  قابلیت . سلب1-2
دیوان   دادرسي  آیين   و  1360دیوان مصوب    قانون  در  عمومي  هيات  آرای  در  تجدیدنظر
مجاز   مذكور،   نامه آیين   به   1384  مصوب  الحاقي  53  ماده  با  اما.  بود  ساكت  ،79  مصوب

 تغيير  قابل  عمومي،  يأته   رگدی  رای  یا  قانون  موجب  به  جز ...    عمومي  هيأت  آرای: »شد
یكي   دیوان،  قضات  از  نفر  20  یا  دیوان   ریيس   یا  قضایيه  قوه  ریيس  كه  در صورتي  و  نيست

مجدد   طرح   درخواست   توانندمي  دهند،  تشخيص   قانون   با  مغایر  را   عمومي   هيأت   آرای   از
نای .  « است   اكثریت  رای  تصمي ،   اتخاذ  در  مالک...  كنند  مطرح  عمومي  هيأت  در  را  مساله
و  91  مواد  مطابق  دیوان،  فعلي   قانون  در  اما.  نشد  تكرار  85دیوان مصوب    قانون  در   حك 
تكرار   -1:  نمود  نظر  تجدید  تقاضای  عمومي  هيات  قبلي  آرای   از  توانمي  مورد  دو  در  94
یا   اشتباه  ادعای: »رای  تغيير  درخواست  مصادیق  نمودن  اضافه  با  صرفا  الذكر  سابق  53  ماده

 -2.  باشد  مستدل  باید  قضات  از  نفر  20  نظر  اینكه  و«  آرا  بودن  متعارض  یا  قانون  با  مغایرت
هيأت »  صورت،  این  در   كه  قضایيه  قوه  ریيس   توسط   صرفا  آن  بودن  شرع  خالف  تشخيص 
 .« نمایدمي تجدیدنظر قضائيه قوه  رئيس نظر به توجه با عمومي

 ماده  نوني،قا  لابطا  برخالف  مقررات  شرعي  ابطال  صورت  در  شودمي  مشاهده  بنابراین 
شود مي  موجب  خواهان  استناد   بودن   كننده  تعيين   و  ندارد  استفاده   قابليت   دیوان،  قانون  91

هيات   رای  از  مجدد  رسيدگي  قابليت  مطرح،  شورا   فقيهان  نزد  شرع  به  استناد   با  موضوع
چه اینكه از فحوای كالم  .  شود  منتفي  قانوني  ظرفيت  این   مثبت   آثار  نهایتا  و  سلب  عمومي،

آید كه هيات عمومي بتواند آرای ابطالي خود به جهت مغایرت با شرع را  بر نمي   91ه  دما
نماید؛ هرچند كه ظاهر عبارت مطلق است، زیرا   اعالم تعارض  یا حتي  اشتباه اعالم كند 
قانون دیوان در این خصوص، صالحيت تام و تمام را به فقهای شورا واگذار نموده است.  

در باب ابطال شرعي ه   91هيات عمومي دیوان بود، ماده  يت  ح اما اگر این مه  در صال 
مفيد فایده بود.

ه   در  94  ماده نظ    فراحقوقي  و  رسمي  فضای  زیرا  برد،نمي  پيش  از   كاری   عمل 
تشخيص   شرعي   موازین   خالف  شورا   فقيهان  را   ایمقرره  كه  است   آن   از  مانع  حقوقي 
 نظر  به   لذا  نمایند.  اعالم  شرع   فخال   را  آن  به  مربوط  رای  قضا،  دستگاه  ریيس   اما  دهند،
موجب   به  ابطالي   از   اع   عمومي  هيات  آرای   به  ناظر  صرفا  اطالق،  رغ  به  ماده  این  رسدمي
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كه   شودمي  تقویت  زماني  نگاه یادشده.  است  رویه  ایجاد  و   رویه  وحدت  قانون،  با  مغایرت
نظام   ابعاد  همه  به  فقها  صالحيت  گسترش  شورا  رویكرد  كه  دهي   قرار  نظر  مد  را  نكته  این 

 : مثال  و است حقوقي
.  است   بوده   نظر   مطمح   دیوان   عمومي   هيات   آرای   نمودن   اعالم   شرع   خالف   امكان   ابتدا   از   . 1

رویه   وحدت   رای   صدور   امكان   بيان   از   پس   ، 85  مصوب   دیوان   قانون   43  ماده   در   اینكه   كما 
لكن .  شود نمي   بق سا   ی آرا   نقض   موجب   و   است   آینده   به   نسبت   مذكور   رأی   اثر : »...  بود   آمده 
شخص   شود، مي   داده   تشخيص   غيرصحيح   و   مطرح   عمومي   هيأت   در   كه   احكامي   مورد   در 

شعب  در   خواهي تجدیدنظر   حق   رسمي،   روزنامه   در   رأی   درج   تاریخ   از   ماه   یك   ظرف   ذینفع 
.  « است   مزبور   رأی   طبق   بر   رأی   صدور   و   رسيدگي   به   موظف   تشخيص   شعبه   و   دارد   را   تشخيص 

فقهای   نظر   از   كه   آرایي   مورد   در   ماده   این   مفاد : » است   ماده   اخير   قسمت   در   یي ا استثن   نكته   اما 
در   كه   حكایتي .  « بود   نخواهد   مجری   شود، مي   داده   تشخيص   شرع   خالف   نگهبان،   شورای 
آن تكرار  دیوان،  قانون   الیحه   سوم به   مرحله  ایرادات   8 بند  در  شورا   و  شد   دنبال   نيز  فعلي   قانون 
» نمود   بيان   2پنج    مرحله   ایرادات   و   1رم چها   مرحله   ایرادات   3  بند   در  رأی  صدور   اطالق : 

موازین   مطابق   اكثریت   رأی   كه   صورتي   در   دارد،   كه   آثاری   به   توجه   با ...    در   رویه   وحدت 
زیر   و   نمود   اصرار   خود،   مصوبه   بر   بار   هر   مجلس   اما .  « است   شرع   موازین   خالف   نباشد،   شرعي 

مه   این  و  نرفت  عمومي  هيات   رویه   جاد ای  و  وحدت   آرای  شدن  اعالم  شرع   خالف   امكان   بار 
را   وسط   راه   سابق،   روال   به   1392/ 3/ 25  در   نيز   مجمع .  شد   ارجاع   مجمع   به   دیگر   مواردی   با 

ماده   ، 90  و   89  ، 12  ماده   3  و   2  بندهای   تغيير   عدم   و   مجلس   نظر   پذیرش   رغ  به   و   نمود   انتخاب 
قضا   دستگاه   در   شد، بدین نحو كه ته  ف پذیر   مزبور   امكان   نهایتا   لذا   3نمود.   الحاق   را   كنوني   94

صورتي   در : » گرفت  قرار   قضایيه   قوه  ریيس   صالحيت  در  شورا،   جای فقهای  به  و   گردید  حفظ 
داده   تشـخيص   شرع   موازین   خالف   قضایيه   قوه   ریيس   سوی   از   دیوان   عمومي   هيأت   آرای   كه 

است   حالي   ر د   ن ی ا .  « نماید مي   تجدیدنظر   قضایيه   قوه   رئيس   نظر   به   توجه   با   عمومي   هيأت   شود، 
نيست  مدنظر  شورا،   فقهای   همسنگ   یعني   صورت  بدین  قضایيه  قوه   ریيس   شرعي   تشخيص   كه 
در قضایيه   قوه  ریيس  یا   دیوان   ریيس  تشخيص  فعلي،  79  ماده  و   دیوان   سابق   قانون   18  ماده   در   و 

. نگهبان  شورای 1390/ 19/8 مور  90/ 30/ 44477  شماره  نظر. 1

. نگهبان  شورای 1390/ 10/ 7 مور  90/ 30/ 44965  شماره  نظر. 2

. نظام مصلحت تشخيص مجمع29/3/1392 مور   0101/75869  شماره  نامه. 3
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و   سابق   تشخيص   شعب   و   نبوده   نهایي   دیوان،   شعب   قطعي   آرای   بودن   شرع   بّين   خالف   احراز 
.  نمایند مي   رسيدگي  اعالمي،  شرع  خالف  جهت  مطابق   دیگر  بار   صرفا یك   كنوني،  ظر ن تجدید 

شعب   قطعي   رای   بودن   شرع   بّين   خالف   باب   در   قضایيه   قوه   ریيس   نظر   حاضر،   حال   در   لذا 
دیوان   قضات   از   كثير   جمعي   با   عمومي   هيات   رای   از   تری پایين   سطح   مراتب،   به   كه   -  دیوان 
تایيد   را   خواسته   تجدیدنظر   رای   توان مي   تجدیدنظر،   به ع ش   در   و   دارد   مخالفت   تاب   -دارد 

بنا به ظاهر   عمومي   هيات  رای   بودن  شرع  خالف  موضوع  در   ایشان  در خصوص نظر  اما   نمود،؛ 
ریيس   نظر  كنار  در  عمومي   هيات  برخي،   نظر  كه به  هرچند . وجود ندارد   اختياری  عبارت ماده، 

1. « نماید مي   تكليف   تعيين   فقهي،   ل  س م   احكام   و   فقها   مشهور   فتوای »   به   عنایت   با   قوه، 

با این وجود، استقالل  .  است   مقررات   شرعي   ابطال   چتر   گسترانيدن   مصائب   از   كه   هایي تناقض 
مي  ایجاب  نظر  قضایي  رد  یا  قبول  در  اولویت،  قياس  به  نيز  اصوال،  عمومي  هيات  كه  نماید 

 ریيس قوه قضایيه مختار باشد.  
اشعار   مجلس   مصوبه  19  ماده  ،85  سال  رد  نادیو  سابق  قانون  تصویب  زمان  در.  2
اشتباه   واجد  را  دیوان  آرای  دیوان،  ریيس   یا  قضایيه  قوه  ریيس   كه  صورتي  در: »داشتمي
ارجاع   تشخيص   شعبه   به  بررسي  جهت  موضوع  دهد،  تشخيص   قانوني  یا  شرعي   بّين 
ی أر  صدور  و  رأی   نقض   به   اقدام  اشكال،   دانستن  وارد  صورت   در   مزبور  شعبه .  شودمي
رسيدگي  قابل شده، صادر  ماده این  موجب به كه آرایي» نيز تبصره  وفق. « نمایدمي قتضيم

غير  نقض  و  مجدد  رسيدگي  نوع  این   بودن  غيرمنطقي  سوای  كه  امری.  « باشدنمي  مجدد
آثار   از  دارد؛  وثيق  ارتباطي  عمومي  نظ   با  كه  مختومه  امر  اعتبار  و  قطعي  آرای  مندزمان
»شد   مواجه  شورا  ایراد  با  مه   این   اما.  تسكا مي  مه   این   منفي  19  ماده  تبصره  اطالق: 
شرع   موازین   خالف  شود،  داده   تشخيص  قانون  یا  شرع  بّين  خالف  كه  آرایي   به   نسبت
جای   دیوان  سابق  قانون  18  ماده  تبصره  در  كه  داد  تغيير  را   تبصره  مجلس   و  « شد   شناخته
»گرفت  شرع  بّين   خالف   كه  موردی  جز   به   شده،  صادر  ماده  این   موجب   به  كه   آرایي: 
به   مربوط  موارد  كه  است  نظر  این   بر  كال   شورا   لذا.  « باشدنمي  مجدد  رسيدگي  قابل   است،
 به  دیوان  قانون  فعلي  79  ماده   در  مه   این   كه  هرچند.  پذیردنمي  محدودیتي  و  قيد  شرع،
 .  دهدمي نشان را شورا  رویكرد كل، در اما شد؛  خت  بار یك

(  1394  جاودانه،  –  گلجن  :تهران)  دوم  چاپ  اداری،  عدالت  نیواد  دادرسي  آیين  و  صالحيت  موالبيگي،  غالمرضا.  1

. 154-155  صص



1400بهار |  70شماره | 22 دوره| عموميوق  پژوهش حق | 80

شرعي   موازین   با  مقررات  مخالفت  اعالم  در  شورا  فقهای  تي ح ال ص  قبول  است  گفتني
چرا   باشد،مي  تناقض  در  مجلس  قانوني  مصوبات  زمينه  در  فقها  صالحيت  همين   با  ابطال،  یا
را   آخر  حرف  هيچگاه  و  بوده  منفعل  مقننه،  قوه   در  صالحيتش  زمينه  در  ك دست  شورا  كه
است   مجلس  این  شود، مي  مواجه   يشرع   ایراد   با  مجلس  مصوبات  وقتي   اینكه  كما.  زندنمي
دستور   از  و  گذارده  مسكوت  یا  كند  اصالح  یعني  داده  ادامه  را  مسير  گيردمي  تصمي   كه
كه   هستند   ملت  نمایندگان  این  نيز .  ندارد  اختياری   حوزه   این   در  شورا  لذا.  نماید  خارج   كار

. ديرنگ مي  تصمي   مصلحت  تشخيص  مجمع  به   ارجاع  و  خود   نظر  بر  اصرار  در خصوص
و   اساسي  از  اع   قوانين  مادون  ایران،   حقوق  در   كه   مقررات   بحث  در  است  چطور   حال
است؟ نظر تجدید غيرقابل و انحصاری شورا نظر هستند، عادی

: تحدید مستند و مستدل بودن آرای هیات عمومي 166. نقض اصل 1-3
خواهان  به  قضات از حکمي جهات یافتن وظیفه انتقال . 1-3-1

دليل ميهنگ  در حقوق، از  به سوی  امي سخن  شود كه رویدادی، رهنمون حركت عقل 
خود بتواند به امری مجهول پي ببرد،    های یافتهواقع شود. به بيان دیگر هرگاه عقل از نشانه

نيز هر چيز معلوم كه اندیشه را به مجهولي رهبری كند دليل    1گویند.آن نشانه را دليل مي
دادر  2است. در  كلي  طور  ميي،  س به  تحقق  هنگامي  نتيجهاقناع  كه  آمده   یابد  بدست 

معني   به  ه   منطق  در  سبب  كلمه  باشد.  عقلي  قواعد  الزمه  و  امور  منطق  مطابق  قاضي، 
قدرت عقل در فه  امور بر اساس قواعد صحيح تفكر است. آرای قضایي نيز بر دو مقدمه  

با  واق  منطقي استوار است: یكي، قانون كه قضيه كبری است و دیگری، عيتي منطبق شده 
 3قانون كه صغرای قضيه است. پس رای قضایي، نتيجه دو مقدمه منطقي است. 

اصل   موجب  دادگاه  166به  احكام  اصولي  ق.ا.  و  قانون  مواد  به  مستند  و  مستدل  باید  ها 
آن مقرر   4ق.آ.د.م و بند    296باشد كه بر اساس آن حك  صادر شده است. همچنين ماده  

اه پس از انشای لفظي باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان  ادگددارد: رای  مي

. 20  ص( 1380ميزان،: تهران) اول  جلد  اثبات، دليل و  اثبات كاتوزیان، ناصر. 1

. 312  ص( 1376 اميركبير،: تهران) پنج  چاپ ،4 جلد  حقوقي،  دانشنامه  لنگرودی، جعفری محمدجعفر. 2

  شماره  ومي،عم   حقوق  پژوهش  فصلنامه  ،«آن  رعایت  عدم  اجرای  ضمانت  و  مدني   رایآ  توجيه»  هرمزی،  خيراهلل.  3

. 29 ص  ،(1383) ،11
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برسد و نكات زیر در آن رعایت شود: »جهات، دالیل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه 
مجموعه بعنوان  ق.ا.  مختلف  اصول  است«.  شده  صادر  آنها  اساس  بر  و  رای  همگون  ای 

تردید یابند و نقض هر یك بيجرا مين ا اهمگن در مشایعت یكدیگر، به نحو احسن امك 
اصل   نقض  اساس،  این  بر  شد.  ق.ا. خواهد  سایراصول  مطلوب  اجرای  باب    167مانع  از 

موجب گردیده تا   1الزام درخواست دهندگان به ذكر جهات حكمي و استناد دیوان به آن، 
نگردد.   مين ادار شده و اهداف مدنظر قانونگذار اساسي از تدوین آن تنيز خدشه 166اصل 

بند ت ماده   به موجب  اینكه  ابطال مقررات، الزم    80چه  قانون دیوان؛ درخواست كننده 
است تا ضمن درخواست، به دالیل و جهات اعتراض من جمله از حيث مغایرت با شرع  

اصل   پيرو  كه  است  این  تامل  محل  نكته  حال  كند.  موجب  167اشاره  به  اصدار حك    ،
منابع    166اصل   به  قضات    قوقح مستند  وظایف  زمره  در  آن  مبنای  بر  استدالل  مآال  و 

از اشكال و حتي مطلوب ه    این مه  توسط مدعي خالي  انجام  فهرست شده و هرچند 
 توان آن را الزام نمود و تكليف قاضي را بر ذمه شهروندان گذارد. هست، اما نمي

. تکلیف ماالیطاق در ذکر استدالل1-3-2
در   مقررات   ابطال  خواهان  ساختن   مخّير  و  167  اصل   در  ج درن م  منابع  ترتيب   نقض   -الف

دیوان   از  ابطال  به  كننده  رسيدگي  مرجع  در  تغيير  ضمن   دعوا،  بر  ناظر  حكمي  امور  گزینش 
توضيح.  نمایدمي  محدود  نيز  را  166  اصل  شمول  دامنه  جهاتي  از  نگهبان،  شورای  فقهای  به

و   استدالل  ارائه   به  موظف  ا رآ  صدور  در   166  اصل  موجب  به   سو   یك  از   قضات   اینكه
كه   اندشده  حكمي  جهات  یافتن   به  مكلف  167  اصل  وفق  دیگر  سوی  از  و  دليل  اقامه
از   نياز بي  اولي   طریق  به  و  است   شرعي   حك   ارائه   از  معاف  مدعي،  /شهروند  نمایاندمي

ده شیاد  بندهای  در   مذكور  امور  به  افراد  الزام  لذا.  است  حكمي  امور  بر  مبتني  كه  استدالل
 .گردد مي منتج 166 اصل نقض به نهایتاً  دیوان، قانون 80 ماده
بر   جهات  دیگر  و  هستند  مقررات   ابطال  درخواست   حكمي  جهات   قوانين،   كه  آنگاه  -ب
تخصص   و  دادگستری  وكالی  از  شهروندان  مندیبهره  امكان   دليل  به  است؛   اساس   این 

  آنها   اجرای  از  ناگزیر  بوده،  اشخاص  مستندات   از  تبعيت  به  ملزم  دیوان  كه   كندنمي  این  افاده   مذكور  سخن  البته.  1

 . دكن  استناد دیگر قانوني  مواد قبيل  از دیگری مستندات به تواندنمي  و است
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خصوص   در  لكن . نمایانديم  ن كمم  بحث  مورد  الزام  ،درخواست  تدوین   و  تنظي   در  ایشان
 بر  عالوه  و  نبوده  منوال  همين  به  شرعي  استدالل  اقامه  و  شرع  با  مغایرت  جهت  به  ابطال

شرعي   موضوعات  بودن  تخصصي   جهت   به  نيز  دادگستری  وكالی  غالب   عادی،   اشخاص 
دیگر،  سوی  از.  گردندمي  ناتوان   آن   بر  مبتني  شرعي   استدالل  و  حكمي   جهات   ارائه   از

و   وكال   از  دسته  این  قلت  دليل  نيز به  دارند  حوزوی  تحصيل  صبغه  كه   كالیيو  هب   مراجعه
ممكن   تخصصي  موضوعات  كثرت دوش   تكليفي  عمال   لذا.  نيست  مطلوب  و  عمال  بر 
جدا   منبع  دو  قانون  و  فقه  اینكه  چه  .ندارد  وجود  نيز  آن  ابزار  و  لوازم  كه  شده  نهاده  خواهان
.باشند داشته شرعي موازین  با رتيیمغا نباید قوانين  كه هر چند هستند،

 . کارنامه فقهای شورا در پاسخ به استعالمات دیوان: غیرمستند، غیرمستدل 2
كارنامه فقهای شورای نگهبان در اعالم نظر نسبت به ابطال مقررات، محك مناسبي برای  
و   حكمي  جهات  ذكر  در  شهروندان  تكليف  خصوص  در  ما  نظری  مباحث  رد  یا  تایيد 

شرعي است. بدین منظور، برای عملكرد فقهای شورا در خصوص پایبندی به  ال  طدالیل اب
های دیوان عدالت اداری  ارائه جهات و دالیل خالف شرع بودن مقررات، مجموع استعالم

پایان سال    61از سال   پاسخ  95تا  بررسي و  ميان    1های شورا  از  این شد كه  نتيجه   642و 
الف شرع، تشخيص و در واقع ادعای درخواست  د خرمو  110استعالم در این برهه زماني؛

مورد    110دهنده مبني بر خالف شرع بودن مقررات تایيد گردیده كه نظرات فقها در این  
هایي عيان  بندی و با نمونهدسته جای داد كه هر یك در جداول ذیل دسته  4توان در  را مي

 شده است: 
ع است؛شر  فنوع اول: فاقد هرگونه توضيح و صرف اینكه خال * 
نوع دوم: چون خالف قانون است، خالف شرع است؛ * 
نوع سوم: استناد به نظر مقام معظ  رهبری؛            * 
 نوع چهارم: تبيين جهات موضوعي. * 

  نظریات   مجموعه  نگهبان،  شورای  تحقيقات  مركز  -1:  است  شده   استخراج  منابع  این  زا  اشور  نظرات  و  استعالمات.  1
(.  1384دادگستر،  :  تهران)  ،1383  تا  1361  سال   از  اداری  عدالت  دیوان  استعالمات  به  پاسخ  در  نگهبان  شورای  فقهي

. اداری عدالت یواند يرسم سامانه  -4 و  كشور رسمي نامهروز سامانه -3  ،نگهبان شورای نظرات جامع سامانه -2
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1جدول 

ول
ع ا

 نو
ای

آر
ورا

 ش
ی

قها
ف

فاقد هرگونه  
توضیح:

»خالف/مغایر  
موازین شرع  

است«

نمونه 
مقررات    3ماده    1بند  » مصوب  لسه  هرسشضوابط  1362/  1/  22ازى 

ایران م مارى  و  شهرسازى  است  ، شورای الى  شرع  موازین  )نظر  خالف   »
 (. 3/4/66-8529شماره 
ماده  9/2/1368صورتجلسه    6»بند   سمنان،   5کمیسیون  استان  شهرسازی 
 (. 15/06/71-3470تشخیص داده شد« )نظر شمارهموازین شرع  مغایر

مصوبات  لسات  » انقالب    513و    474و    472موضوع  شورای الى 
شرع    ...فرهنگى موازین  خالف  مرکور  مصوبات  لسات  که  شد  مطرح 

 .(20/1/83  -7113/30/83شمارهنظر )« شناخته شد

2جدول 

ورا 
 ش

ای
قه

م ف
دو

ع 
 نو

ای
آر

»چون خالف قانون 
است، خالف شرع  

است«

نمونه 

زش زمین ب د  ار  ه مبلغى را که به عنوان هدیه )بر اساس درصدى از اضاف»
مردم مى از  تفکیك(  منتفى   ،گیرنداز  قانونا  که  است  مرغوبیت  همان حق 

ندارند قانونى  و چون حق  است  نیز مى،  شده  موازین شرع  «  باشدخالف 
(. 10/12/67- 3424)نظر  شماره 

اما نظر    ،حق   ل عوارض را به شورای اسالمی شهر داده  ،گرچه قانون»ا
مدعی   شاکی  اینکه  بحثده  شبه  مورد  ب   ،در خصوص  واسطه  ه  این حق 

های دولتی  ماده واحده قانون ت یین وض یت امالك واقع در طرح  4تبصره  
اخر    ،گردد، علیهرا در این صورتتقیید می  1367های مصوب  و شهرداری

باشد. البته خالف موازین شرع می  ،عوارض چون بدون مجوز قانونی است 
بودن قانون  خالف  آ  ،تشخیص  استدی  نبا  محترم  شماره وان  )نظر   »

1689/102/95- 5/5/95 .) 

 که   وضعیتي   -1  شود:مي   تقسیم   دسته   دو  به   بودن   قانون  مغایر   دلیل   به   بودن   شرع  خالف  توضیحات: اعالم
 به   را  مقرره   شورا   که   وضعیتي   ـ2  دانسته است؛   شرع  خالف  را  مقرره   قطع،   طور   به   قوانین   به   علم   با   شورا 

وجود  تشخیص   ضمني   یا   صریح   ی ذار گ وا   با )   مشروط   صورت  عدم  ( دیوان  به   تجویزکننده   قانون   وجود/ 
اما در حالت دوم .  دهد  رای   شورا   نظر   خالف   بر   نتوانسته   دیوان   اول،   وضعیت   در .  است   دانسته   شرع   خالف 

پیش  فاسد  توالي  بر  عالوه  نیز  پاسخ  نوع  این  ما  بررسي  در  البته  است.  بوده  شیوه مخّیر  پاسخ گفته،  از  ای 
 ستند و غیرمستدل است.یرم غ 
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3جدول 

ورا 
 ش

ای
قه

م ف
سو

ع 
 نو

ای
آر

»استناد به نظر 
مقام معظم  

رهبری«

نمونه 

رهبرى» م ظم  مقام  اینکه  به  تو ه  اساسنامه    ،با  از  مستفاد  وضع  به حفظ  امر 
فرموده )مثل سابق  آن  مواد  ب ض  رعایت  بدون  تهران  شهر  شوراى  و  اند 
فلرا اقدام شوراى شهر و    ،ییر اساسنامه سابق کردهتغ   ه( اقدام ب 13اصالحیه ماده 

سابق  اساسنامه  شد  ،تغییر  شناخته  شرع  موازین  شماره خالف  )نظر   »
6307/21/78- 5/12/78 .) 

مقام م ظم رهبری، سازمان   1379/  11/  19صریح مورخ    به اینکه دستور  نظر»
و را  حج  امور  در  زیارت  و  تصدی  طور  حج  به  یا  عمره  أسیس  ت  اب   مستقیم 

بخشنامه کرده،  مکلف  شماره  شرکت  م اون    6/83/  12مورخ    5774/83های 
ارشاد  فرهنگ و  وزیر   83/  7/  7/م مورخ  1-1126  حقوقی ریاست  مهوری و

 مستقل این دستور  که اعتبار  این نظر  نظریه مشاوران حوزه وزارتی از  اسالمی و
و را  صریح  رهبری  می  قاطع  موازی،  دننمایمخدوش  شناخته  شر  نبرخالف  ع 

 (.83/ 2/8 -8745/30/83د« )نظر شماره شدن

4جدول 

ورا
 ش

ای
قه

م ف
ار

چه
ع 

 نو
ای

آر
»تبیین جهات  

موضوعي«

نمونه 

: گرددنظر فقها به شرح زیر اعالم مى»
شود که  ( بند »و« چون شامل مواردى مى5ذ3)و  (  5ذ2)  هایذ اطالق  زء 2و    1

 . شناخته شدرع شخالف   ،گرددمو ب تض یف باورهاى دینى مى
تواند مو ب  شود که مى( بند »و« شامل مواردى مى5ذ5ذ چون اطالق  زء )3

مگر اینکه مقاالت و  .  کسانى گردد، خالف شرع شناخته شد  اضالل و گمراهى
 (. 22/3/81 -701/30/81« )نظر شمارهمطالب مرکور همراه با نقد متقن باشد

بند  »ا اس  79/  10/  6مصوبه    63طالق  به    میالشورای  نسبت  ارومیه  شهر 
محدودهزمین از  خارج  ش  ،های  شناخته  شرع  موازین  شماره خالف  )نظر  د« 

16546/30/85- 4/5/85 .) 

استعالمات    به  پاسخ  در   خود  آرای  از  یك  هيچ  در  فقها  فوق،  جداول  از  مستفاد
الخصوص(  رای  642  مجموعاً) شده،  مصوبات  شرعي  ابطال  به  منتج  كه  نظراتي  در  علي 

از   عاری  شورا  فقيهان  نظرات  دیگر،  عبارت  به.  اندننموده  ارائه  مدلل  یا  ستدلم  مااحك
منطقي   و  عقلي  روند  ذكر  بالطبع،  كه  بوده  اسالمي  /شرعي  /فقهي  مستندات  هرگونه
دقيق،  .  است  ساخته   منتفي  را  استدالل نحو  به  از  درصد  63/13به  كه   استعالماتي  پاسخ 
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آن   مشابه   و  قرار  بدین   صرفا  و  بوده    توضيح   رگونه ه  دقفا  گردیده،  مقررات   ابطال  به   منجر
 (. 1نمودار) « نرسيد فقها آقایان تایيد به شرعي لحاظ از مذكور  مصوبه: »شده صادر

1نمودار 

سازد، مي  عيان  را  آنها  مستندات  كه  منظر  این   از  ابطال  هایدرخواست  بررسي  همچنين 
هيات   آرای   ساليانه   شده  منتشر  هایوعهممج  در   نه   ها، درخواست  متن   اما .  است  فایده  مفيد

موجود،   منبع  تنها  لذا.  نيست  ممكن   دسترسي  و  نبوده  موجود  دیوان  سایت   در  نه  و  عمومي
خواهان   شكایت  شرح  به  مختصر  بسيار  بعضا  كه  است  عمومي  هيات  آرای  1كار   گردش
استعالم   110  كار  گردش  در  گرفته  صورت   اجمالي   بررسي   باری، .  است  پرداخته 
از   برخي  به  صرفاً  شرعي،  حك   ذكر  برای  اشخاص  كه  دارد  آن  از  حكایت  ،فتهگپيش 
 یك  هيچ  تقریباً  و  بوده  تنوع  فاقد  كه  اندنموده  استناد  صوری  صورت  به  فقهي  كلي  قواعد

حقوقي،   و  منطقي  حيث  از  كه  نيست  دالیلي  بيان  از  درجه  آن  حاوی  هادرخواست  از
نوعاً   ابطال،  از  اینگونه  در  نداشتن   نقش   دليل  به  زي ن  دیوان.  گردد   محسوب  متقن   و  پذیراقناع

تحليلي   ارزش   فاقد  كه   نموده  اتخاذ  موارد  این   به  نسبت  شكلي   صرفا  و   تسامحي  رویكرد
به عنوان مثال، اشخاص در قالب یك الي دو سطر، ادعای غيرشرعي بودن مصوبه    .است

  خالصه   متضمن  كار  گردش: »داردمي  اشعار (  ج)  بند   ها،دادنامه  الزامي  محتویات  بر  مبني   دیوان   قانون  59  ماده   ق وف .  1

  رسيدگي   خت   اعالم   به  تصریح  و ...  مشاور  نظریه   به   اشاره  و  شده   انجام   تحقيقات   شكایت،  طرف   دفاع  و   شكایت

.«تاس
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ضرر استناد نموده و  ال  هرا مطرح و در ضمن آن اغلب به برخي از قواعد شرعي نظير قاعد
 نمایند. تر از آن، ادعای قانوني ذكر شده را مجدداً با ادبيات شرعي توصيف ميیا جالب

عملکرد3 فاقد:  مجلس  مصوبات  بر  شرعي  پیشیني   نظر  اعمال   در  شورا  . 
 استدالل  و استناد

قانوني مجلس صالحيت   بر مصوبات  پيشيني شرعي  نظر  اعالم  در  وفق ق.ا.  فقهای شورا 
بنابراین مجموعه نظرات شورا  ارند استفاده است.  قابل  از این منظر ه   ایشان  د و كارنامه 

به مصوبات ادوار نه گانه مجلس، مطالعه و نظرات فقها از آن استخراج و مشخص  نسبت 
مورد از    483مصوبه مورد بررسي، به    3116شد شورا در طول نه دوره از مجلس و از ميان  

ا ایراد شرعي و ق.ا. وارد دانسته است. توضيح اینكه چون در  و ی  آنها ایراد شرعي صرف
ایرادات شورا به مصوبات مجلس، تفكيكي ميان نظرات فقيهان و حقوقدانان شورا نيست  

مي عنوان  نظر  اعالم  در یك  ميان  و همه  مورد چندبار  نيز مصوبات مجلس حسب  شود، 
م آرای  تعداد  لذا  دارند؛  برگشت  و  رفت  و شورا  مصوبات  رد  ومجلس  تعداد  از  بررسي 

 (.5متجاوز بوده است )جدول 

5جدول 
یا شرع و ق.ا.  مصوبات مغایر شرعمجموع مصوبات دوره مجلس 

40765اول

34081دوم

26541سوم

35744چهارم 

37233پنجم

44193ششم

36441هفتم

35750هشتم

21335نهم 

مصوبه  3116483مجموع

بندی  نظر شورا، سه معيار برای بررسي نظرات، معين و به قرار ذیل طبقه  483ای  بر  هدر ادام
 شد:
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 .  فاقد هرگونه توضيح؛ 1
 . حاوی جهات موضوعي یا جهات موضوعي به همراه توصيف شرعي؛ 2
بر  3 داللت  كه  محتوایي  هرگونه  و  اصولي  قواعد  فقهي،  قواعد  روایات،  آیات،  . حاوی 

 جهات حكمي نماید.
  8تا    6يان مصوبات مذكور، فراواني آنها در سه دسته یادشده احصاء و در جداول  ز مالذا  

 قرار گرفت:   

6جدول 

نوع اول
رد شده با  فراواني مصوبات 

نوع اول به تفکیک   نظرات
 دوره مجلس 

نمونه 

ي 
رع

 ش
کم

ح
 

ونه 
رگ

د ه
فاق

 
یح 

ض
تو

اک   -28اول  تایید  به  شرعی  قضایی  موازین  لحاظ  از   ... ریت ث»الیحه 
 (. 12/9/60-4005آقایان فقها نرسید و رد شد« )نظر شماره 

-2272است« )نظر شماره م/  مخالف  شرعی  موازین  با  5  »ماده  -
22/2/60). 
 اشاره   آن  به  الیحه  در  که  مصوباتی  و  قوانین  اصل  در  »چون  -

و ود   مو ه  اشکاالت  شرعی،  موازین  با  آنها  انطباق  نظر  از  شده،
است   مقتضی.  ندارد  انطباق  شرعی  ینازو م  با  مرکور  الیحه  دارد،
با   و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  مصوبات  و  قوانین  این  اصل

 یا   طرح  صورت  به  اسالمی  شورای  مجلس  به  الزم  اصالحات
 .(6/3/60-2376گردد« )نظر شماره م/ تقدیم الیحه

بند    -31»ذ   مرکوردریافت حق   37ماده    5تبصره    4در  االرض 
 (.13/5/65 -6511« )نظر شماره شرعی نیست

تبصره طرح مرکور نظر به اینکه ار اع به قوانین سابق شده و  »  -
است شرعی  اشکال  مورد  مت دد  از  هات  قوانین  تأیید    ،آن  به 

 (.9/7/65 -6804« )نظر شمارهفقها نرسید

18دوم 
2سوم 
7چهارم 
3پنجم 
11ششم
2هفتم 
6هشتم 
3نهم 

ه صوب م 80 مجموع
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7جدول 

نوع 
دوم

فراواني مصوبات رد  
نوع دوم   شده با نظرات

به تفکیک دوره مجلس 
نمونه 

لل
مد

غیر
ي 

رع
 ش

کم
ح

 
ي( 

قه
ه ف

ادل
ه 

د ب
تنا

اس
دم 

)ع

مالك »  -54اول  موافقت  بدون  قسطی  طور  به  زمین  بهای  پرداخت  چون 
نیست شو  ،شرعی  حرف  یك  شماره  تبصره  )نظر  -مکرر   4130د« 

13/5/64.) 
واحده»  - ماده  در  فقها،  اکثریت  نظر  حق   ،به  پرداخت  الزحمه  ت یین 

باشد روانی  بیمار  مصلحت  و  ولی  موافقت  با  باید  )نظر  شرعاً   »
(. 5/5/65 -6416شماره

گرفته  نظر   در   سود  وام  براى  اینکه    هت   از  10  تبصره  ف  بند  -4»  -
 زء  اگر  ،17  تبصره  و  بند   -5است.    شرعى  موازین  مغایر  شده،

آن   بر  عالوه  اگر  و  ندارد  اشکالى   است،  قرارداد  مورد  تاارسخ
1388/21/75است« )نظر شماره    شرعی  موازین  خالف  است،  خسارات

11/11/75). 
که رسیدگی و اعمال صالحیت کیفری نسبت   14ماده    2اطالق بند  »    -

نموده ممنوع  را  شده  واقع  کشتی  داخل  که  موازین   ،به  رمی  خالف 
 (. 26/7/80-2415/21/80شمارهظر ن« )شرع شناخته شد

بند یك، اطالق واگراری ت یین، تدوین، نشر و  2در تبصره    -3-3»  -
، نظارت بر ا رای استانداردهای حالل به سازمان با خصوصیات مرکور 

شد شناخته  شرع  موازین  شماره  خالف  )نظر   »3966/100/95-
18/10/95.)

75دوم 
39سوم 
39چهارم 
30پنجم 
82مشش

39هفتم 
45هشتم 
32نهم 

مصوبه  435 مجموع
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 اراضی با که 10 ماده و  آنها هایتبصره و  8 و 7 ماده از هایی»قسمت -2اول 
  بَینَکُمْ  اَمْوالَکُمْ تَأکُلُوا ال» کریمه آیه  با مغایر دارد، ارتباط دایر و بایر

  م روف شریف حدیث  و «تَراضٍ عَنْ تِجارَةً تَکُونَ اَنْ  إاِلّ ِبالْباطِلِ
  الناسُ» مُسَلَّمه قاعده و «نَفْسِه طِیبِ عَنْ ااِلّ مُسْلِمٍ اَمریٍ مالُ الیحِلُّ»

 شد.  رد فقها آرای اکثریت  به و  باشدمی «اَموالِهِم عَلی ونَمُسَلَّطُ
«اَهلُها یوقِفُها ما حَسْبِ عَلی اَلْوَقوفُ»  مو ب به نیز 9 ماده 2 تبصره
(.29/5/60-3357نگردید« )نظر شماره  تأیید

اینکه از اعم مراتب ابالغ از پس  داشته مقرر که 291 ماده -2» -
 دادگاه باشد، نشده یا شده واصل  یبغا هعلیمحکوم  ناحیه از اعتراض

و قط ی دادگاه حکم صورت، این  غیر در و نمود خواهد تصمیم اتخاذ
 قاعده برخالف  غیابی حکم بودن قط ی اینکه علت به  است؛ حضوری

اکثریت تأیید به شرعی نظر از باشد،می(  حجته علی الغائب) فقهی
.(18/6/61 -5227نرسید« )نظر شماره فقها آقایان

 1169مصوبه فوق خالف شرع تشخیص داده شد و متن ف لی ماده » -
از مسائل   16 )قانون مدنی( مطابق فتوای مشهور فقها و منطبق با مسئله

»القول فی احکام الوالدة و ما یلحق بها« از کتاب تحریرالوسیله حضرت  
(. 22/3/81-708/30/81« )نظر شماره باشدمی سره( )قدس امام

صفر دوم 
صفر م سو

صفر چهارم 
صفر پنجم 
1ششم
صفر هفتم 
صفر هشتم 
صفر نهم 

مصوبه  3 مجموع

بندی آنها در  با توجه به جميع اطالعات حاصل از بررسي مجموعه نظرات شورا و طبقه
مصوبه مغایر با موازین شرعي، تنها    483جداول فوق، این نتيجه حاصل گردید كه از ميان  

مستند و مستدل هستند  مصو  سه یعني  نوع سوم  فقهای شورا، حاوی  نظرات  با  به رد شده 
( و سایر نظرات  فاقد  مستندات فقهي بودند. شایان ذكر است در اغلب نظرات  2)نمودار

شورا، جهات موضوعي )احكام مصوبات مجلس( با اصطالحات شرعي توصيف یا از این  
ست. اما به جز سه مورد فوق، مستندات فقهي  ه اداصطالحات نظير تعزیر و حد استفاده ش

اقناع پذیر ذكر نشده و تقریباً در كليه نظرات مورد بررسي، نظری واجد استدالل متقن و 
های علمي ارائه نگردیده است.جهت ارزیابي
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2نمودار 

مي مشاهده  شورای  بنابراین  چون  نهادی  در  متخصص  افرادی  عنوان  به  فقها  شود 
به به    رغ نگهبان،  نزدیك  طول  در  اشراف  و  فقهي  دانش  از  ذكر   40برخورداری  سال، 

ندانسته ضروری  را  فقهي  نظر مستندات  از  شورا  مطلوب  امكانات  به  عنایت  با  البته  و  اند 
های اخير با تشكيل مجمع مشورتي فقهي و اعالم دالیل از  منابع مالي و پژوهشي، در سال

گزارش انتشار  و  شورا  این  مجموعه  1ا آنه  هایجانب  چاپ  حتي  مباني  و  عنوان  با  هایي 
شورا،  فقهای  آرای  نموده  2فقهي  احساس  را  نوشته  این  در  شده  پرداخته  در  خال  لذا  اند. 

حال حاضر، اینكه ذكر استدالل و مستندات را از شهروندان انتظار داشت، منصفانه نيست.  

  فایل   كه  فقهي  مشورتي   مجمع   مشورتي،  مجامع  نظرات  قسمت   در   نگهبان  ای شور  نظرات  جامع  سامانه :  ک.ر.  1

: است مشاهده قابل نظرات

 http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmNazarMashveratFeghhi.aspx.

  -سمت:  تهران)(  1361  مرداد  ات  نفروردی) نگهبان    شورای   فقهای   آرای  فقهي  مباني   بياتي،  حسين   محمد  -1:  ک.ر.  2

  نگهبان   شورای  فقهای  آرای  فقهي  مباني  نگهبان،  شورای  تحقيقات  مركز  -2(.  1391  نگهبان،  شورای  حقيقاتت  زمرك
  ریاست   مقررات  و  قوانين   انتشار  و   تنقيح  تدوین،  معاونت :  تهران)(  1361  مرداد)قصاص    و  حدود  الیحه   پيرامون

(. 1391  ،جمهوری

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-287660/انتشارات-معاونت-تدوین-تنقیح-و-انتشار-قوانین-و-مقررات-ریاست-جمهوری/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-287660/انتشارات-معاونت-تدوین-تنقیح-و-انتشار-قوانین-و-مقررات-ریاست-جمهوری/
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نه   و  بوده  بسيار تخصصي  مزبور،  مباحث  بر    نها ت آنه  در شرایطي كه  از عهده آن  مردم 
تحصيالت  نمي دارای  وكالی  و  ندارند  زمينه  این  در  اشرافي  نيز  وكال  غالب  بلكه  آیند، 

ای از این  مگر آنكه رویه اخير شورا تداوم یابد و بتوان مجموعه  1حوزوی نيز قليل هستند.
 نظرات را تدوین و به عموم و متخصصان ارائه داد. 

 گیری و پیشنهادنتیجه
( 1360اولين قانون دیوان )  1379نامه مصوب  آیين 1384مصوب    2الحاقي ماده    صرهباز ت

شده مكلف  مردم  با  تاكنون،  مغایرت  جهت  به  مقررات  ابطال  درخواست  ضمن  تا  اند 
»اخطار  با ضمانت اجرای  موازین اسالمي، »حك  شرعي و دالیل« را ذكر كنند. حكمي 

كه موجب انتقال وظيفه قضات به مردم در  ت«  سرفع نقص« و نهایتاً صدور قرار »رد درخوا
اصل )نقض  حكمي  جهات  ذكر  )نقض    166زمينه  حقوق  منابع  انتظام  زدن  بره   ق.ا.(، 

 شود.ق.ا.( و سلب قابليت رسيدگي مجدد به آرای هيات عمومي مي 167اصل 
استعالمات   به  »پاسخ  زمينه  دو  در  شورا  فقهای  كارنامه  تحليل  نيز،  عملي  رویه  در 

در طول سال  « وندیوا مجلس«  به مصوبات  )»ایرادات  مطالعه  مورد  (،  1361  -1395های 
های اخير  دهد شورا اعالم نظر مستند و مستدل را ضروری ندانسته و تنها در سالنشان مي

 با تشكيل مجمع مشورتي فقهي، به تدوین و انتشار آنها روی آورده است.  
قانون دیوان عدالت اداری،    80ده  ما  (بدین ترتيب در حال حاضر، بندهای )پ( و)ت

اینكه   چه  است.  مقررات  شرعي  ابطال  در  ناروا  محدودیتي  و  مردم  بر  ماالیطاق  تكليفي 
مباحث   بر  تسلط خاصي  بر حقوق موضوعه،  اشراف  بر خالف  قاطبه وكالی دادگستری 

ترین فقيهان رسمي و حكومتي در  تخصصي شرعي و فقهي نداشته و هنگامي كه عاليرتبه
و   35ول  ط قوانين  بودن  اسالمي  غير  یا  اسالميت  باب  در  را  خود  نظرات  گذشته،  سال 

این انتظار    اند و رویه تدوین و انتشار آنها در آغاز راه است؛مقررات تبيين و توجيه ننموده
 از مردم عماًل ممكن و مطلوب نيست. 

قانون دیوان      80  شود »حك  شرعي« و »شرع« از بندهای مزبور مادهعليهذا پيشنهاد مي
حذف شوند.

  ، «اداری  عدالت   دیوان  دادرسي  یينآ  و   تشكيالت  الیحه  در   انتقادی  كاوشي»آگاه،    وحيد   و  ویژه  محمدرضا .  1

. 140 ، ص(1391)، 38 شماره ،عمومي حقوق وهشپژ
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https://www.gisoom.com/search/book/nasher-287660/انتشارات-معاونت-تدوین-تنقیح-و-انتشار-قوانین-و-مقررات-ریاست-جمهوری/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-287660/انتشارات-معاونت-تدوین-تنقیح-و-انتشار-قوانین-و-مقررات-ریاست-جمهوری/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-287660/انتشارات-معاونت-تدوین-تنقیح-و-انتشار-قوانین-و-مقررات-ریاست-جمهوری/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-287660/انتشارات-معاونت-تدوین-تنقیح-و-انتشار-قوانین-و-مقررات-ریاست-جمهوری/
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