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چكيده:

رویکردی را که دکترین تفکیک نس�بی قوا دنبال میداش�ت ،همکاری متقابل قوای س�هگانه حکومتی

با یکدیگر بود .در پی همین اندیش�ه و انگاره حقوقی ب�ه تدریج روابط قابل توجهی می�ان قوة واضع قانون
( )Legislature powerو قوه اجراکننده قانون ( )executive powerشکل گرفت که در سدههای اخیر
ّ
تش�خص
منتج به مداخل�ه هر یک از دو ق�وه مذک�ور در کارویژههای قوة دیگ�ر گردید؛ آن چنانکه تعیّن و
کارویژة هر قوه امری غامض و مش�کل گردید .گس�ترة این روابط میان دو قوه و همچنین ارتباط آنها با قوة

قضائیه به گذر زمان ضرورت تح ّق�ق و ایجاد نهادهای ناظر را اثبات نمود .از همی�ن حیث رابطة قوة مجریه
با قوة مقننه از اهمیتی دو چندان برخوردار اس�ت .آنچ�ه در تجربیات تاریخی حکومتها نهفته اس�ت ،این
امر میباش�د که همواره این قوه مجریه اس�ت که در جهت تش�حیذ و س�ماجت برمیآید تا ب�ر امر تقنین
مبادرت ورزد .این امر که کارویژة تقنین و وضع قانون با کارویژههای اج�رای قوانین چه افتراقهايي دارند
منجز در قوانین اساس�ی و یا عادی کشورها ذکر نگردیده است .همچنین تفویض و واگذاری
به طور دقیق و َ
«صالحیت نظامنامهای» از س�وی قوة مقننه به قوة مجریه بر ش�دت اهمیت این روابط افزوده اس�ت .نهاد
شورای دولتی در کشور فرانس�ه و همچنین نهاد دیوان عدالت اداری در ایران ،در رویة قضایی خود ،تعیین
کنندهی برخی از معیارهای تفکیک و تمایز امر اجرا از تقنین میباشند.

واژگان کلیدی :همکاری قوا ،تقنین ،اجرا ،اصل حاکمی��ت قانون ،عدم تجاوز به قانون ،ديوان
عدالت اداري.
* .نویسندۀ مسؤول؛
Mohajer_law@yahoo.com
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پیشگفتار

موجب انفکاک میان کارویژههای قوة مقننه و قوة مجریه در انگارهها و اندیش��ههای باستانی
تفکیک قوا نهفته است .اندیش��مندی مانند ارس��طو نخس��تین دیدگاه را پیرامون این گفتمان
مطرح نمود؛ به واقع ،انگاره و رویکرد ارس��طو تفکیک قوا به مفهوم کنونی و مصطلح نبود ،لیکن
اندک انگیزهای در اندیش��ة دانش��مندان س��دههای پس از خویش قرار داد تا با اله��ام از رویکرد
او مآ ًال این اندیش��ه را در ق��رن هفدهم و هجدهم میالدی بس��ط دهن��د و پیشزمینهای فراهم
نمایند در جهت تمایز و تش��خّ ص کارویژههای هر ی��ک از قوا و نهاده��ای کاربردی حکومت؛
مآلاندیش��انی همچون جان الک 1و شارل دو منتس��کیو 2و همچنین ژان ژاک روسو 3موجبات
تکمیل و تنقیح انگ��اره و دکترین تفکیک قوا به مفه��وم کنونی را فراهم نمودن��د؛ در این میان،
میتوان از ش��ارل دو منتس��کیو به عنوان برگزیدة نظریهپردازان مذکور نام برد .به این دلیل که
اندیشة این اندیشمند بزرگ فرانسوی به جهات مختلف با دکترین تفکیک قوا به مفهوم امروزی
تجلیات مختلف قدرت
تطابق دارد .در تفکیک قوا به نظر گروهی از اندیش��مندان ،قوای سهگانه ّ
سیاسی محس��وب میگردند و این تفکیک بهمنظور طبقهبندی وظایف حاکمیت است و نه چیز
دیگر .لذا قانونگذار میتواند با نرمش و به طور متعادل ک��ار تفکیک را صورت دهد؛ 4گروهی که
6
بر این دیدگاه پافش��اری ورزیدند مو ِجد دکترین تفکیک نس��بی قوا 5یا انگارة اختالط نسبی قوا

محس��وب میگردند که این انگاره در تقابل با اصل س��نتی تفکیک قوا 7ق��رار میگیرد؛ در واقع،
تفکیک قوا در این اندیش��ة نس��بیگرایی و نرمشخواهی و تعادلطلبی بهگونهای افقی صورت
میپذیرد؛ حال آنکه ،در نظریة س��نتی ،تفکیک در حالت عمودی یا سلس��له مراتبی خود ش��کل
1 . John lock.
2 . Montesquieu
3 . Jean – Jacques Rousseau

 . 4قاضی ،سیدابوالفضل ،1390 ،بایستههای حقوق اساسی ،صص.168-167
5 . Partial separation of powers theory.
6 . Fusion of powers.
7 . Classic principle of separation of powers.
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میگیرد و كارويژههای قوا هیچگاه با یکدیگر مختلط نخواهند شد 1.ا ّما در اندیشة تفکیک نسبی
قوا گاهی کارویژههای قوا با هم جابهجا میگردند و مث ً
ال قوة مجریه به امر تقنین مبادرت میورزد
و یا قوة مقننه دس��ت به امور اجرای��ی و اداری میزند ک��ه در این حالت ،تمایز و تش��خّ ص میان
کارویژههای هر یک از قوا ،امری غامض و مشکل خواهد بود .از آنجا که صالحیت صدور قواعد

صالحیت «قانونی»
عام و شامل میان قوة مقننه و قوة مجریه تقسیم شده است ،ترسیم مرزهای
ّ
و «تصویبنامهای» کار بسیار حساس و ظریفی اس��ت و برای جلوگیری از هرج و مرج و برخورد
بایس��تی مالکهای مد ّون (ضوابط قانونی) یا نانوش��ته همچون ضوابط عرفی ،در واقع این دو
قلمرو را از یکدیگر جدا کند؛ 2در راس��تای این جداس��ازی ،رژیمهای حقوقی کشورها شیوههای
متشابهی را برگزیدهاند که نظارت پیشینی 3و نظارت پسینی از جمله پراهمیتترین آنها میباشد
که در رژیم حقوقی ایران نیز به کار برده شده است .نظارت پیشینی ،درواقع ،بازنگری بر مصوبات
و آيیننامههای قوة مجریه است به دس��ت رؤسای پارلمان کش��ورها پیش از اجرایی شدن این
مصوبات و آييننامهها؛ در حالی که نظارت پس��ینی ،نوع کاربردی نظارت است ،طوریکه بدین
شیوه نظارت قضایی 4نیز اطالق میگردد .در سیاق نظارت پسینی عموم ًا یک شورا یا یک مجمع
و یا در رابطه با رژیم حقوقی ایران یک دیوان ،برای نظارت بر اج��رای صحیح قوانین و متناقض
نبودن مصوبات و آييننامههای قوة مجریه با روح قوانین و ظاهر آنها تش��کیل میگردد که این
وظیفة بسیار با اهمیتی اس��ت .زیرا اینگونة نظارت ،مانعی است در مقابل تشحیذ و سماجت قوة
تفویض��ی در نتیجة تفکیک
مجریه حول محور دخال��ت در امر قانونگذاری خ��ارج از صالحیت
ِ
 . 1البته در این رژیمها نیز قوا بینیاز از ارتباط با یکدیگر نیس��تند مث ً
ال در امریکا بهرغم برقراری تفکیک کامل قوا ،رئیس
جمهوری پیام ساالنهای را به کنگره تقدیم میکند و با شرایطی حق وتوی تعلیقی نسبت به مقررات تقنینی دارد و از سوی
دیگر انتصابات کارکنان عالیرتبه فدرال توس��ط وی نیاز به تأیید مجلس س��نا خواهد داشت و اینها خالف اصل تفکیک
کامل قوا و اس��تثنائات این اصل میباشند (جهت مطالعة بیش��تر رجوع ش��ود به :قاضی ،همان ،گفتار نهم :قوة مجریه یا
دستگاه حکومت ،صص .)232-240
 . 2قاضی ،همان ،ص.214
3 . Antecedently presidency.
4 . Subsequently presidency.
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نسبی قوا؛ به بیان ش��یواتر ،اصل حاکمیت پارلمانی 1در امر قانونگزینی و وضع قوانین پذیرفته
شده است و در ارتباطی که میان قوا در این مسأله وجود دارد ،به واقع رابطهای سه سویه به چشم
میخورد و آن این است که قوة قضائیه 2که ش��ورای ناظر یا دیوان مذکور تحت ل ِوای او است به
بررس��ی ّ
تخطیهای قوة مجر ّیه 3در مقابل قوة مقننه 4در امر قانونگ��ذاری میپردازد و نقش هر

اهمیتی دو چندان اس��ت؛ زیرا پرسشهای بسیاری را ایجاد
سه قوه در این ارتباط متقابل ،حائز
ِ
مینماید ،مانند آنکه قانون چیس��ت؟ معیار تفکی��ک قانون از ان��واع آييننامههای قوة مجریه
چه میباشد؟ چرا قوة قضائیهبایس��تي میان دو موضوع به قضاوت بنشیند؟ و در آخر ،مهمترین
پرسش که در پرسشهای فوقالذکر نیز نهفته بود ،این اس��ت که معیارهای تفکیک امر اجرا از
تقنین ،چه میباشد؟ پاسخ به پرس��ش پایانی از اهداف این وجیزه است .در این مختصر ،تالش
میش��ود پس از معرفی نظام نظارت پس��ینی در رژیم حقوقی ایران و بررس��ی اص��ول مقرر در
قانون اساسی جمهوری اس�لامی در این رابطه ،پرداخته ش��ود بر معیارهایی که در متون آرای
وحدت رویة دیوان عدالت اداری نهفته اس��ت؛ با توجه به توصیف فوقالذکر ،بدیهی اس��ت که
چنین معیارهایی نمیتوانند به قید احصا باش��ند و ما نیز به قید حصر بدانها نخواهیم پرداخت؛
تنها تالش این اس��ت که حتیاالمکان به برخی از مهمترین این معیارها پرداخته ش��ود و عمدة
این تالش معطوف اس��ت بر مصداقگزینی از آرای وحدت رویة دیوان عدالت اداری با توجه به
ممیز که سبب
رأیهایی که در سالهای اخیر صادر گردیدهاند و این اندیشهای است مصداقی و ّ
میگردد پویایی و اصالت این يادداشت محفوظ و ملموس گردد.
 .1اصول قانون اساسی و دیوان عدالت اداری

پیرامون توجه بر امور تقنینی در قانون اساسی ایران ،نخستین اصلی را که میتوان بدان استناد
ورزید ،اص��ل هفتاد و یکم از این قانون اس��ت که در فصل شش��م و در مبح��ث دوم از این قانون
1 . Parliamentary sovereignty.
2 . Judicial power.
3 . Executive power.
4 . Legislative power.
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مذکور است .این اصل مقرر میدارد« :مجلس ش�ورای اسالمی در عموم مس�ايل در ح�دود مقرر در قانون

اساسی میتواند قانون وضع کند» .در واقع ،نهاد دموکراتیک پارلمان که منتخب از سوی مردم است،
صالحیت عام قانونگذاری
مقام صالح برای شناخت نیازهای جامعه و تصویب قانون میباش��د و
ّ
به اندیشههای مجلس��یان م ّتکی است 1.صالحیت مجلس شورای اس�لامی در تصویب قوانین،

انحصاری و غیر قابل تفویض است .بدین معنی که « ...مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به
شخص یا هیأتی واگذار کند 2»...و این منطوق در اصل  85ق.ا .مقرر است که البته بر حسب برخی
ضرورتها و ملزومات ،گاهی دست پارلمان در این رابطه باز گذارده شده است و نمونههای آن را در
قوانین آزمایشی کمیسیونها و تفویض اختیار به قوة مجریه به وضوح میتوان مالحظه نمود که
تمام ًا استثنائاتی برای انحصاری بودن صالحیت پارلمان محسوب میگردند.
تعین وظیفة رئیسجمهور در ص��در قوة مجریه ،اصل  123ق.ا .مقرر
همچنین در جهت توقیع و ّ
میگرداند« :رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجة همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابالغ
به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسؤوالن بگذارد» .لزوم امضای قوانین ،مبتنی بر اصل تفکیک قوای
سهگانه اس��ت .قوة مقننه ،صالحیت وضع قانون را دارد و نمیتواند خود ،آن را اجرا نماید و دستور به
3
اجرادهد.بدین شرح ،رئیسجمهوری مقامصالحبرایصدور فرماناجرای قانون میباشد.
دوریجس��تن قوة مقننه از امر اجرا ،از نتایج تفکیک قوا است .بدین صورت که امور اجرایی بر
عهدة قوه مجریه نهاده شده است و مجلس به وضع قانون میپردازد.
اصلی مهم از اصول قانون اساس��ی ک��ه در واقع اس��تثنایی بر تفکیک ق��وا و صالحیتهای
هر قوه محسوب میگردد و نیاز به تش��ریح دارد ،اصل  138ق.ا .اس��ت؛ این اصل مقرر میدارد:
« ...هیأت وزیران ح�ق دارد برای انجام وظای�ف اداری و تأمین اج�رای قوانین و تنظیم س�ازمانهای اداری به
4
وضع تصویبنامه و آيیننام�ه بپردازد .هر یک از وزی�ران ...حق وضع آييننامه و صدور بخش�نامه را دارد.»...
 . 1هاشمی ،سیدمحمد ،1389 ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ج ،2ص.133 .
 . 2همان ،ص.135 .
 . 3هاشمی ،همان ،ص.156.
4 . Legislature authority.
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مطابق با این اصل ،صالحیت قانونگذار در امر تقنین ب��ا رعایت حدود و معیارهایی به قوة مجریه
واگذارشده است .سر منش��أ موضوع نظارت پسینی در همین نقطه اس��ت .در آنجا که به سخن
اندیش��مند و حقوقدانی برجس��ته بايس��تي قدرت ،قدرت را متوقف کند و آن را از سرکشیهای
بیمحابا بازدارد ،بدون تردید ،وجود چنین نهادی در ساختار حقوقی یک دولت – کشور میتواند
به ارتقای امر تقنین یاری دهد و افزون بر آن ،حدود میان صالحیتها را تعیین نماید.
به جهت دستیابی به همین منظور است که اصل  173ق.ا .مقرر میدارد« :به منظور رسیدگی به
ش�کایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نس�بت به مأمورین یا واحدها یا آييننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها،
دیوانی به نام عدالت اداری زیرنظر رئیس قوة قضائيه تأسیس میگردد .حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان

را قانون تعیین میکند».
در واقع ،بهمنظور جلوگی��ری و ب��ازداری دولت از تکی��ه زدن بر اریکة ق��درت ،چنین نهادی
پایهگذاری گردید تا بدین طریق ،بر ساختار قدرت ،به منفعت مردم ،نظارت کند؛ در اجرای همین
مورخ  1385/3/9به تصویب رسید و تشکیالت و ساختار
اصل ،قانون جدید دیوان عدالت اداری در ّ
و آيين آن را معین نمود .البته قانون نهایی دیوان در این سال به تصویب رسید .قانون دیوان ابتدایی
در سال  60به تصویب رسیده بود و در س��الهای  1371و  1379بررسی مجدد شده بود ولی قانون
سال  1385قانونی است به سیاق امروزی و مواد ارزشمند بسیاری در این قانون نهفته است؛ دیوان
عدالت اداری در راس��تای انجام کارویژة خ��ود در ارتباط با آييننامهها و مصوبات دولت بايس��تي
معیارهایی را داشته باش��د تا بتواند بهگونهای کارآمد میان تقنین و اجرا تفکیک قائل گردد؛ در این
بین ،اص��ل  138ق.ا .و تبصرة یک مادة  19قان��ون دیوان عدالت اداری مص��وب  1385در جهت
تثبیت این معیارها از اهمیت واالیی برخوردار اس��ت .در مطالب بع��دی ،در پرتو آرای وحدت رویة
دیوان عدالت اداری در سالهای اخیر ،به برخی از مهمترین این معیارها ،اشاره خواهد شد.
 .2معیار کلی :عدم تجاوز به قانون

معیار اصل��ی و معیاری کلی که مقدم بر س��ایر معیارها میتوان به دس��ت داد« ،عدم تجاوز به
قانون» اس��ت .بدین معنی که مصوبات و آييننامههای قوة مجریه نمیبایست با متون قوانین،
متعارض و متناقض باش��ند .این معیار اصلی در ذیل اص��ل  138ق.ا .مذکور اس��ت ...« :مفاد این
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مقررات (آييننامهها و مصوب�ات و بخش�نامهها) نباید با مت�ن و روح قوانین مخالف باش�د »...همین مفهوم
به نطقی دیگر در مادة  19قانون دیوان عدالت اداری و در تبصرة یک این ماده بیان ش��ده اس��ت،
به این نحو ...« :رس�یدگی به ش�کایات و ...از حیث مخالفت مدلول آنها با قان�ون و »...بنابراین معیار کلی،
اَعمال اداری که تصویبنامهها و آييننامهها و بخشنامهها نیز جزئی از آن محسوب میگردند،
بايستي قانونی باش��ند و اعمال اداری «اعمالی اس��ت که در ادارات دولتی برای اجرای قوانین و
1
اداره عمومی انجام میشود».
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،تش��خیص مغایرت آييننامهها و مصوبات هیأت وزیران با
قانون اساسی و شرع مقدس اسالم با شورای نگهبان (طبق قاعدة برتری قانون اساسی و نظریة
سلسله مراتب) و تشخیص مغایرت آنها با قوانین عادی با رئیس مجلس شورای اسالمی و دیوان
2
عدالت اداری میباشد( .اصول  4و  138و  170و  173ق.ا).
در خصوص قانونی بودن (ع��دم تجاوز به قانون) میتوان به رأی وح��دت رویة دیوان عدالت
اداری به ش��مارة دادنامة  199و کالس��ة پرون��دة  508/87تحت عنوان قضیة «مس��ؤول فنی
داروخانه» اشاره نمود :مطابق این رأی وحدت رویه ،مادة  8قانون بیمه همگانی خدمات درمانی
مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی
کشور مصوب ّ 1373
مربوط است .وظایف و مس��ؤوليتهاي مس��ؤول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و
درمانی محسوب نمیگردد .پس مصوبه شمارة /71858ت32319هـ مورخ  1383/12/9هیأت
وزیران که مسؤول فنی داروخانه را در زمرة افراد دارای امور تشخیصی و درمانی تلقی کرده است
و آنان را در قبال ارائة دارو ذیحق دریافت مبلغ مش��خصی بهعنوان حق ارائه خدمات فنی اعالم
داشته اس��ت ،به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مادة  8قانون مذکور خالف قانون و خارج از حدود
اختیارات قوة مجریه تشخیص داده میشود و این مصوبه ،باطل است.
همانگونه که برخی از نویس��ندگان حقوق اداری اش��اره کردهاند« :در م��واد  13و  19قانون
دی��وان عدال��ت اداری ،دو نوع دعوی پیشبینی ش��ده اس��ت :یکی دع��وی ابطال ی��ا تجاوز از
 . 1سنجانی ،کریم ،بیتا ،حقوق اداری ایران ،جلد اول ،ص.282.
 . 2شعبانی ،قاسم ،1388 ،حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران ،ص.211.
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صالحیت 1و دیگری دعوای خس��ارت .در دعوی اول ،ش��اکی مدعی اس��ت که تصمیم یا عمل
اداری بر خالف قانون اس��ت و از دادگاه لغو و ابطال عمل اداری را خواس��تار اس��ت 2.در حالی که
در دعوای خس��ارت چنین درخواستی ندارد .در این خصوص آرای بس��یاری صادر گردیده است؛
همچنین بايس��تي توجه گردد که میان این معیار اصلی و سایر معيارها ،اختالط ایجاد نشود ،مث ً
ال

عدم تجاوز به قانون به میزانی عمومیت دارد که تضییق و توسیع نیز در ذیل آن جای میگیرد.

3

1ـ .2رابطة قانون و مصوبات قوه مجریه

در دیدگاه دکتر کریم سنجانی از نویسندگان کالس��یک حقوق عمومی ...« ،ماهیت آييننامه در

حکم قانون اس�ت .زیرا مانند قانون وضع قاعده حق و تکلیف میکند 4»...اما به نظر میرس��د این رویکرد
را نتوان پذیرفت .زیرا اش��تراک لفظی وضع قاعده در ق��وة مقننه و قوة مجریه از اس��باب چنین
رویکردی اس��ت؛ حال آنکه وضع قاعده در قوة مجریه مطابق اصل  138ق.ا .در راستای اجرای
اعمال اداری و س��ایر ملزومات اجرایی اس��ت و نه وضع قاعده به مفهومی ک��ه در پارلمان به کار
میرود .مستند این استدالل نیز آرای وحدت رویة دیوان عدالت اداری است .چنانچه قوة مجریه
اخص کلمهمیبود ،دیگر دلیلی وجود ندارد دیوان در آرای وحدت
نیز واضع حق و تکلیف به معنی ّ
رویه خود اش��اره کند که آييننامه «الف» یا «ب» مو ِجد حق یا تکلیف هستند و به همین استناد
آنها را ابطال نماید .بنابراین مصوب��ات قوه مجریه نوعی خاص از صالحیت تقنینی هس��تند که
قابلیت قیاس با تقنین به معنای دقیق کلمه را ندارند.
ّ
2ـ .2مفاهیم و معانی مصوبات قوة مجریه

مصوبههای قوه مجری��ه در معنای اعم ش��امل آييننامههای اجرایی و مس��تقل و همچنین
شامل تصویبنامهها و بخشنامهها (دستورالعملها) و نظامنامهها میگردد .تمایز میان هر یک
 . 1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،1390 ،حقوق اداری ،صص .482-483
2 . Exce’s de pouvoir.

 . 3در خصوص عدم تجاوز به قان��ون میتوان به رأی وحدت رویه دی��وان در مورد ابطال بند  6م��ادة  4آییننامة اجرایی
تبصرة  3مادة  22قانون نظام صنفی نیز اشاره نمود( .مو ّرخ  1387/11/20شماره دادنامه  ،815کالسه پرونده .)425/87
 . 4سنجانی ،همان ،ص.275.
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از این مفاهیم منجر بدان میگردد تا بتوانیم درکی جامع و صحیح نس��بت به معیار عدم تجاوز به
قانون داشته باشیم و در این خط سیر ،استطاعت تش��خیص تجاوز از قانون را در هر یک از موارد
فوقالذکر به دست آوریم .در ذیل ،بهگونهای مختصر ،به مفاهیم فوقالذکر میپردازیم:
 -آييننامهها :آييننامهها به دو دس��ته اجرایی و مس��تقل تقس��یم میش��وند :آييننامههای

اجرایی به دستور مستقیم و یا غیرمستقیم قانونگذار برای تکمیل و یا تشریح جزئیات قانونهای
مصوب وضع میشوند 1.آنچه مورد پرسش است ،این که آیا این آييننامههای اجرایی میتوانند
حق و تکلیف ایجاد کنند؟ پاسخ این پرسش منفی اس��ت و این آييننامهها صرف ًا از جهت انطباق
مفهوم بر مصداق بر عهدة قوة مجریه نهاده میش��وند ،مث ً
ال سازمان «الف» که در قانون مصوب
2
آمده است وسیلة آييننامة اجرایی «ب» تشکیالت و س��اختار خود را در عالم خارج پیدا میکند.
آييننامه مستقل نیز؛ آييننامهای است که از طرف مقامات صالحیتدار اداری در اجرای وظایف
خود؛ بدون اینکه مأموریت خاصی از طرف قانونگذار داده ش��ده باشد ،وضع میگردد؛ 3مربوط به
قانون معینی نیست بلکه مقامات اداری طبق وظایف خویش در امور عمومی و اداری آنها را وضع
مینمایند .اگر این مقررات ،حق و تکلیفی ه��م ایجاد نمایند ،این حق یا تکلیف نمیتواند از قانون
4
فراتر باشد.
 تصویبنامه :تصویبنامه ،مقرراتی است که توس��ط هیأت دولت (نه وزیر) در یک موضوع5
کلی و یا جزئی به تصویب میرسد.
 نظامنامه :از میان آييننامههای اجرایی ،گروهی را که مربوط به تش��ریفات سازمانها و طرز6
کار آنهاست ،نظامنامه نیز میگویند :مانند نظامنامة دفاتر اسناد رسمی و...
 . 1طباطبایی مؤتمنی ،همان ،ص.328
 . 2حیاتی ،علی عباس« ،صالحیت دولت در وضع آییننامه و تصویبنامه و مکانیسم نظارت بر آن» ،ص ،54.فصلنامة
حقوقی گواه ،ش ،10.پاییز .86
 . 3طباطبایی مؤتمنی،همان.
 . 4حیاتی ،همان.
 . 5همان.
 . 6همان.
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 بخشنامه :بخشنامه یا دس��تورالعمل ،به دستوراتی اطالق میش��ود که وزیران یا رؤسایدستگاهها خطاب به همکاران در قلمرو مأموریت خود و در مقام تفسیر و بیان شیوة اجرایی قوانین
1
و مقررات و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی صادر مینمایند.
پس از تدقیق در مفاهیم مذکور ،میت��وان میان مفهوم قانون و مصوب��ات به طوری بنیادین
تمییز و تفکیک قائل شد.
 .3عدم تضییق یا توسیع حکم قانونی

«هر چند که عرف دومین منبع حقوق اس��ت ،اما کاربرد و اس��تناد به آن در حقوق اداری بسیار
محدود اس��ت و در حد رویه و رفتار اداری برای تشخیص چگونگی و ش��یوه اجرای قوانین قابل
استناد اس��ت 2»...حال اگر در ش��یوة اجرایی قوانین و رفتار اداری ،مقام اداری و مسؤول ذیحق
دایرة شمول قوانین را گس��ترش دهند یا آن را تحدید و تضییق نمایند؛ آیا باز هم عرف در حقوق
اداری نقشی ندارد؛ آیا این عرف نیست که تضییق و توسیع حکم قانون را مشخص میکند؛ عرف
اجتماعی و باالخص عرف قضایی در این خط سیر نقش��ی پرنگار خواهند داشت .در واقع ،به نظر
میرسد در بدو رسیدگی و شکایات ،عرف جامعه از یک سو ،تضییق یا توسیع را احساس میکنند
و از س��وی دیگر ،این عرف قضایی است که این تضییق یا توس��یع را مورد شناسایی قرار میدهد
و محصول این عرف اس��ت که بهتدریج و در اثر تکرار آرای متش��ابه ب��ه رأی وحدت رویة هیئت
عمومی دی��وان عدالت اداری مب ّدل میگردد .البته خالف این س��خن نیز پذیرفتنی اس��ت .زیرا
گاهی حکم قانونگذار آنچنان دارای تقسیمبندی و ش��اکلة تقنینی است که کسوت و جایگاهی
برای عرف باقی نیس��ت و عرف را در این موضوع راهی نیست؛ در واقع ،در کنترل اداری ضرورت
تطبیق اجرا با معیار کام ً
ال مورد نیاز اس��ت؛ بايس��تي مراجعی باش��ند تا معیار قانون را با آنچه اجرا
موسع شده اس��ت یا تحدید؛ با
میگردد ،نظارهگر باش��ند و تش��خیص دهند که آیا حکم قانونی ّ
این تعبیرها ،عمل مراجع قضایی ـ اداری ،مانند خلبانی اس��ت که با اس��تعانت از وس��ایلی چون
جهتیاب ،زاویهیاب و غیره وضعیت خود را میسنجد تا مطمئن شود هواپیما در مسیر تعیینشده
 . 1همان ،ص.55
 . 2امامی ،محمد و استوارسنگری ،کوروش ،1389 ،حقوق اداری ،جلد اول ،ص.29.
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حرکت میکند یا خیر تا در صورتی که از مس��یر خارج شده باش��د ،آن را به مسیر اصلی بازگرداند
(تصحیح مس��یر) 1.پس در اداره نیز مرجعی باید باش��د تا حکم قانونی گس��ترش نیابد و از سوی
دیگر ،محدود به مواردی نگردد .این معیار در آرای وحدت رویة دیوان عدالت اداری به وفور یافت
میشود که در ذیل ،به مواردی اشاره میگردد:

رأی وحدت رویة دیوان عدالت اداری در قضیة «احتس��اب مدت حضور در جبهه و ...در مدت
خدمت مشمولین به لحاظ بازنشستگی» بدین ش��رح که قانون مقرر داشته است پس از استعالم
از مراجع ذیربط که بسیار گسترده هستند ،مدت حضور مشمولین در جبهه جزو مدت خدمت آنها
محسوب خواهد شد به لحاظ بازنشستگی؛ ولی س��ازمان تأمین اجتماعی در دستورالعمل شمارة
مورخ  1375/8/28مقرر کرده است فقط مشمولینی که استعالم آنها از طریق سپاه
ّ 30380/52
پاسداران جمهوری اسالمی (بس��یج) تأیید گردد مشمول این ماده هس��تند و بدین طریق حکم
2
مضیق و محدود گردیده و همین اس��تناد منجر به بطالن این دس��تورالعمل گردید.
قانونگذارّ ،
همچنین در جهت تضییق مف��اد قانون میتوان ب��ه رأی وحدت رویة دی��وان در قضیة «تعیین
دفتریار از طریق لیس��ت اجباری مقرر در بخشنامه س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور» 3و
همچنین رأی وحدت رویه قضیة «ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با هزینة شخصی
و تقابل آن با خدمت نظام وظیفه» 4اش��اره نمود که مبین این اس��ت که مق��ام صالح اداری ،حق
تضییق مفاد قانون را ندارد.
همچنین است در رابطه با ممنوعیت توسیع مفاد قانون كه میتوان بر رأی وحدت رویه دیوان
عدال��ت اداری در قضیة «بهرهمند ش��دن از معافیت ضرورت طبق مصوبه مق��ام معظم رهبری
و توسیع آن توس��ط س��تاد کل نیروهای مس��لح» 5و همچنین قضیه معروف به «تفنگ بادی و
1
2
3
4
5

 .انصاری ،ولی اهلل ،1389 ،کلیات حقوق اداری ،ص.154
 .رأی وحدت رویة دیوان عدالت اداری به شمارة دادنامة  412و کالسه پرونده  653/87مورخ .1388/5/18
 .شمارة دادنامة  401الی  ،405کالسه پروندة .22/88 ،795 ،704 ،768 ،668/87
 .شمارة دادنامه  ،850کالسة پرونده  890/87مورخ .1387/12/11
 .رأی وحدت رویه به شمارة دادنامة  117و کالسة پروندة  426/84مورخ .1387/2/29
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ممنوعیت ورود اسلحة جنگی و شکاری» 1که در کلیه موارد فوق مقام اداری گسترة حکم قانونی
را بسط داده است و این نیز مخالف قانون تلقی میگردد ،اشاره نمود.
 .4عدم وضع قاعدة آمره و عدم تغییر تشریفات قانونی

مصوبات قوه مجریه علیاالصول و بناب��ر قواعد ،نمیتوانند واضع قاعدة آمره باش��ند؛ نقض
این ممنوعیت عموم ًا بدین صورت ش��کل مییابد که در قانون حکم موردی بیان نش��ده است و

شرایط ماهوی خاصی برای آن داده نشده است ،در این حالت ،مقام اداری ،مخالف قانون چیزی
وضع نمینماید (چنانکه در معیار نخست چنین امری صورت میگرفت) بلکه در این حالت ،مقام
اجرايي و دولتي ،به خودی خود ،دست به وضع قواعد میزند و این ،مغایر با اهداف تفویض اختیار
پارلمان به قوة مجریه است و از موجبات بطالن اس��ت .در آرای وحدت رویة دیوان عدالت اداری
نیز چنین تعبيرهايي به چش��م میخورد ،قضیة «عدم محدودیت س��نی در قانون نظام صنفی و
2
ایجاد محدودیت سنی  70سال به وسیلة آييننامة اجرای تبصرة  3مادة  22قانون نظام صنفی»
از جملة این موارد اس��ت .از موارد دیگر ،قضیة معروف و پرطمطراق «معادل س��ازی واحدهای
گذراندهشده» 3است که دانش��گاه پیام نور طی آييننامهای این معادلسازی را از سایر مؤسسات
آموزشی نپذیرفته بود و معادلسازی را به میزان پنجاه درصد واحدهای گذراندهشده میپذیرفت.
همچنین تغییر تش��ریفات قانون��ی در مصوبات قوه مجریه ممکن نیس��ت؛ بدین ش��رح که
قانونگذار برای امور مختلف ،تش��ریفاتی 4را مد نظر دارد که وسیلة قوة مجریه قابل تغییر نیستند.
در قالب نمونهای رسا و شیوا اگر قانونگذار برای ثبت تولد گواهی بیمارستان را فرض ًا کافی بداند،
مقام دولتی مجریه نمیتواند این تشریفات را تغییر دهد و آن را حذف یا تغییراتی در آن ایجاد کند؛
مث ً
ال عمل ثبت را منوط به تأیید مقامی خاص یا سازمانی ویژه کند« .انجام هر عمل اداری با سیر
کردن برخی از مراحل باید صورت بگیرد .عدم رعایت این مراحل ممکن اس��ت وضعیت تصمیم
 . 1رأی وحدت رویه به شمارة دادنامة  527و کالسة پروندة  176/85مورخ .1386/7/22
 . 2رأی وحدت رویه به شمارة دادنامة  558و  557و کالسة پروندة  359 ،349/88مورخ .1388/7/20
 . 3رأی وحدت رویه به شمارة دادنامة  446و کالسة پروندة  162/88مورخ .1388/6/1
4 . Procedural impropriety.
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گرفته را از لحاظ حقوقی متزلزل کند 1.فورمالیس��م در ادارة مدرن از اصول اولیه و پایهای به شمار
میرود 2.پیرامون این عدم رعایت تشریفات میتوان به رأی وحدت رویة دیوان در قضیة «صدور
برگ تشخیص مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم» 3که در این قضیه صدور برگ مالیاتی تنها
منوط است به تشریفاتی چون ابالغ که آييننامه اجرایی مادة  219قانون مالیاتهای مستقیم آن
را رعایت نکرده است.

 .5عدم مخالفت با اصول مسلم حقوقی

شناس��ایی اختیارات وس��یع برای دولت نباید مستمس��ک و دس��تآویزی برای ای��ن نهاد و
مأمورانش قرار گیرد تا به طور افس��ار گس��یخته در حقوق افراد مداخله کرده ،آزادیهای آنها را
بدون مجوز قانونی محدود کند یا از ریشه برکند 4.از اصول مسلم حقوقی میتوان به اصل حقوق
مکتس��به و اصل تفس��یر قوانین به نفع متهم و همچنین عدم ابطال حقوق دیگران نام برد که به
کثرت در آرای وحدت رویه رؤیت میش��وند .از آن جمله اس��ت رأی وح��دت رویة دیوان عدالت
اداری در قضیة «پرداخت حق بیمة صاحبان حرف و مش��اغل آزاد» که توس��ط قانونگذار به آنها
اعطا گردیده است و از جمله حقوق مکتس��به افراد تلقی میگردد از همین رو ،بند  9دستورالعمل
ش��مارة  5015/81مورخ  1379/1/7س��ازمان تأمین اجتماعی که متض ّمن قانونگذاری است و
5
نافی حق مکتسبه قانونی افراد است ،باطل اعالم میگردد.
همچنین است رأی وحدت رویه در قضیة «اصل مس��لم حقوقی اثبات امر عدمی و این مسأله
که نافی را نفی کافی اس��ت» در م��واردی از آييننام��ة الیحة قانونی اس��تقالل کانون وکالی
6
دادگستری مصوب  1387/12وزیر دادگستری.
 . 1آقایی طوق ،مسلم،
امریکا) ،معاونت حقوقی و بررسیهای فقهی مرکز تحقیقات استراتژیک ،ص.176.
 . 2همان ،ص.146.
 . 3رأی وحدت رویه به شمارة دادنامة  456و کالسة پروندة  531/86مورخ .1388/5/25
 . 4موسی زاده ،رضا ،1389 ،حقوق اداری ،)2-1( ،ص.20.
 . 5رأی وحدت رویه به شمارة دادنامة  276و کالسة پروندة  395/87مورخ .1388/3/31
 . 6رأی وحدت رویه به شمارة دادنامة  615و کالسة پروندة  397/87مورخ .1387/9/10

مبانی و ماهیت نظارت قضایی بر اعمال دولت (مطالعة تطبیقی کشورهای فرانسه و انگلستان و
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ممیزی محس��وب میگردد
همچنین از اصول مس��لم حقوقی که در واقع به ّ
تجرد نیز ،معیار ّ
«اصل عطف به ماسبق نش��دن» قوانین اس��ت .حال ،بر طبق قاعده اولویت ،در حالی که قانون
نمیتواند عطف به ماسبق گردد ،به طریق اولویت ،مصوبات دولت چنین قدرتی نخواهند داشت؛
بنابراین ،معیار ،تنها قانونگذار اس��ت که در موارد وی��ژه میتواند برخی قوانین را به گذش��ته نیز

سرایت دهد و این اختیار خاص و ویژه مقام قانونگذار است ،بدین رو ،هرگاه مصوبات دولت عطف
به ماسبق گردند ،چنین تلقی میگردد که وارد در حیطة تقنین شدهاند و در این خصوص میتوان
به رأی وحدت رویه دیوان در قضیة «س��پردههای بانک ملت» اشاره نمود؛ بدین شرح که شاکی
در مورخ  1387/1/17اقدام به افتتاح حس��اب در یکی از شعب بانک ملت نموده است؛ پس از این
در تاریخ  1387/1/19بخشنامه از بانک ملت صادر گردیده است که ضوابط اعطای تسهیالت
و خدمات و ...را تغییر داده اس��ت و این موضع را به حس��ابهای افتتاح در پی��ش از این تاریخ نیز
س��رایت داده اس��ت و این موضوع ،خارج از حدود اختیارات بانک ملت میباشد و به همین استناد
محکوم به بطالن میگردد.
همچنین میتوان از اصل مس��لم حقوقی و شرعی «تس��لیط» 1نام برد .در اسالم و در تمامی
مذاهب و نظامهای حقوقی معتبر ،افراد بر اموال خویش تس��لط کامل دارن��د و میتوانند هر نوع
تصرف و تغییری را در آن صورت دهن��د که البته به جای خود ،اس��تثنائاتی نیز همچون در تقابل
ّ
با حقوق دیگران نبودن و بر ه��م نزدن نظم و امنیت عمومی دارد لیک��ن این محورها و مالکها
اس��تثنائاتی هس��تند از جهت در تعارض بودن با امور و خدمات عمومی .در ارتب��اط با این اصل
میتوان به رأی وحدت رویة دی��وان در قضیة «اخذ عوارض چند براب��ر از اراضی متروکه و خالی
و بالاستفاده» 2وسیلة شورای اسالمی شهر تهران اش��اره نمود ،مطابق بر مصوبه هیئت وزیران،
شورای اسالمی حق دارد تا نیم درصد بهای ارزش اراضی و دارایی اشخاص ،عوارض اتخاذ کند
مورخ 1382/11/12
در حالی که شورای اسالمی ش��هر تهران در مصوبه چهل و پنجمین جلسه ّ
خود ،بر خالف اصل تسلیط ،عوارض اراضی بالاس��تفاده و خالی و متروکه را معادل بیست درصد
 . 1الناس مسلطون علی أموالهم.
 . 2رأی وحدت رویه به شمارة دادنامة  556و کالسة پروندة  36/87مورخ .1387/8/19

معیارهای تفکیک امر اجرا از تقنین در رویه دیوان عدالت اداری

131

ارزش آنها اعالم مینماید و این امر ،به وضوح ،بر خالف اصل حقوقی تس��لیط اشخاص بر اموال
خویش است و بدون تردید محکوم به بطالن میباشد.
 .6معیار خالف شرع نبودن (در پرتو نظریههاي تفسیری شورای نگهبان)

همانگونه که پیش از این نیز ذکر گردید ،ش��ورای نگهبان وظیفة نظ��ارت بر مصوبات دولت

را در مورد تغایر و تزاحم و تناقض آنها با قانون اساس��ی و ش��رع دارد؛ بدی��ن رو ،روند معلوم چنین
است که ش��ورای نگهبان نظر تفس��یری خود را بیان میدارد و دیوان عدالت اداری نیز با اشاره بر
همین رأی ،دس��ت به ابطال مصوبات بهطور عام میزن��د .از آنجا که احکام ش��رعی دارای تع ّدد
تخصص دارند ،تشخیص این امر بر عهدة فقهای ش��ورای نگهبان قرار داده شده
هستند و نیاز به ّ
اس��ت تا بدین ترتیب ،مصوبات دولت تحت کنترل باش��ند .این معیار نیز مطاب��ق قاعدة اولویت
توان قانون شمرده شدن را ندارد،
اثبات میگردد .بدین معنی که قانون ِ
عادی مخالف با ش��رع نیز ِ
چگونه ممکنالفرض میگردد که مصوبات دولت ،مغایر با شرع باشند .بنابراین خالف شرع بودن
مصوبات دولت معیاری است برای تشخیص افسارگس��یختگی مصوبات اجرایی و پافراگذاری از
حدود و ثغور قانونی .در همین زمینه ،میتوان به رأی وحدت روی��ة دیوان در قضیة «ازدیاد مهریه
بهموجب اقرارنامههای رسمی» 1اشاره نمود؛ بدین رویکرد که در شرع مق ّدس اسالم ،مهریه زوجه
از فروعات عقد است و هرگونه ازدیاد مهر آن پس از عقد صحیح نمیباشد؛ جزء (ب) قسمت 151
م.ب.ث .مقرر کرده بود که هرگونه ازدیاد در مهریه صحیح است به شرط آنکه بهموجب اقرارنامة
رس��می ثبت گردد؛ حال آنکه بهموجب ش��رع هرگونه ازدیاد موجب فس��خ عقد نکاح میگردد و
صحیح نمیباشد؛ بر طبق و تأیید همین بنیاد ،هیأت عمومی در رأی خویش مقرر داشت« :به شرح
مورخ  1388/5/12فقهای شورای نگهبان «مهریه شرعی همان
نظریة شماره ّ 88/30/35079
است که در ضمن عقد واقع شده اس��ت و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرع ًا صحیح نیست و ترتیب آثار
مهریه بر آن خالف موازین شرع شناخته شد» بنابراین جزء (ب) از قسمت  151م.ب.ث .که نتیجت ًا
مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است ،مستنداًبه قسمت دوم اصل  170ق.ا.
ّ
 . 1رأی وحدت رویه به شمارة دادنامة  488و کالسة پرونده  516/87مو ّرخ .1388/6/15
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و مادة  41قانون دیوان عدالت اداری مصوب  1385ابطال میشود.
در تشریح این پرسش که وجه افتراق این معیار با معیار عدم تجاوز به قانون یا حاکمیت قانون
چیست؟ بايستي اشاره نمود كه معیار مش��روعیت با توجه به نظام حقوقی دینمحور در ایران؛ از
عمومیت برخوردار است و به لحاظ نسبتهاي منطقی ،میان شرع و قانون از نسب اربعه،
ویژگی
ّ
رابطه و نسبت عام (شرع) و خاص (قانون) برقرار اس��ت؛ محتمل است مصوبات دولت هیچگونه
تغایری با قانون نداشته باش��ند و به مفاد قانون نیز تجاوز ننموده باشند اما آیا نمیتوان گفت دیگر
احتمال اینکه این مص ّوبات مخالف ش��رع باشند ،ممتنع است؟ پاس��خ این پرسش ،بدون تردید،
منفی اس��ت .بنابراین در این مورد نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ب��ا تکیه بر نظریههاي
تفسیری شورای نگهبان اقدام بر باطل نمودن این مصوبات میکند.
 .7عدم تفسیر قانون و تفسیر نادرست

مطابق اصل  73ق.ا.؛ «شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس شورای اسالمی است .مفاد این

اصل مانع از تفسیری که دادرس�ان در مقام تمییز حق ،از قوانین میکنند نیست» .بنابراین اصل و اصل کلی
مفس��ر آن باش��د؛ مقامات ذیصالح دولتی
دیگری در حقوق که تنها واض ِع خود قانون میتواند ِّ
نمیتوانند آييننامه یا بخشنامهای را صادر نمایند که مفاد آن متض ّمن تفسیر حکم قانونی باشد.
زیرا بنیاد و فلس��فة تفویض اختیار تقنینی از س��وی پارلمان به قوة مجری��ه در جهت اجرای بهتر
قانون و تسهیل اجرای آن است؛ نه تفویض حق تفس��یر قانون .از آنجا که در منابع حقوق اداری،
رویة قضایی در درجة دوم اهمیت قرار دارد و بر خالف س��ایر گرایشهای حقوقی اهمیتی بیش
از عرف داراس��ت 1،نقش آن ،در این راستا ،بسیار حائز اهمیت اس��ت و در موارد گوناگون در آرای
وحدت رویه بدین مفهوم اشاره میش��ود که مقام ذیصالح اداری در صدد تفسیر قانون بوده است
و این امری باطل اس��ت .گاهی نیز چنین عبارتی مورد کاربرد هیئت عمومی میباش��د ،تفسیر بر
مبین قانون.
خالف مقصود قانونگذار و برخالف ّ
تغیر مفاد قانون
در واقع ،اینکه تفسیر قانون با واضع آن میباش��د ،به دلیل پیشگیری از تط ّور و ّ
 . 1امامی ،محمد و استوار سنگری ،کوروش ،همان.
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است .بدین معنی که قانونگذار بايس��تي همان چه را که در وضع قانون در مقصودش بوده است،
بیان دارد و فرض بر این است که شخصی به غیر از او توان این امر را ندارد.
در خصوص تفسیر نادرس��ت قانون میتوان به رأی وحدت رویة دیوان در قضیة «استرداد
مبالغ اضافی مالیات توسط مقام اداری» 1اشاره نمود .بدین ش��رح که شورای عالی مالیاتی با

غیرموجه استدالل مینمودهاند که مبالغ اضافی پرداختشده توسط
توجیهات غیرمستدل و
ّ
مؤ ّدی مالیات به دلیل رضایت ایش��ان به عنوان مالیات پذیرفتهش��ده توس��ط شخص تلقی
میگردد و دیگر دلیلی برای استرداد این مبلغ ،وسیله سازمان امور مالیاتی کشور وجود ندارد.
در حالی که در م��واد  242و  243و همچنی��ن  187قانون مالیاتهای مس��تقیم منعی برای
پرداخت مبالغ اضافی به مؤ ّدیان آنها موجود نیست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود بدین صورت تقسیر بر خالف مقنن را محکوم
مینماید« :به صراحت مادة  242قانون مالیاتهای مس��تقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه
و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور ،مالیاتی قابل استرداد باشد،
مس��ؤوالن ذیربط مندرج در مادة مذکور مکلّفند گزارش��ی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم
قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافة دریافتی تهیه و تنظیم نمایند و پس از تأیید مقامات
ذیصالح ,برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تس��لیم مؤ ّدی و نسخة دیگر را
به ادارة امور اقتصادی و دارایی مربوط ارس��ال نمایند تا وج��ه آن را از محل وصولی جاری ظرف
یک ماه به مؤ ّدی بپردازد .نظر به اینکه مندرجات رأی ش��مارة  30/4/9992مورخ 1376/9/26
مورخ
هیأت عمومی ش��ورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه ش��ماره ّ 211-2989/33207
 1382/3/26سازمان امور مالیاتی کش��ور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خالف هدف و حکم صریح
مقنن در باب ضرورت اس��ترداد مالیاتی است که در نتیجة اشتباه محاس��به ،اضافه دریافت شده
است و یا به هر تقدیر باید مسترد ش��ود ،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مس��تنداً به قسمت دوم
اصل  170قانون اساسی جمهوری اس�لامی ایران و ماده یک و بند یک مادة  19و ماده  42قانون
 . 1رأی وحدت رویه به شمارة دادنامة  325و کالسة پروندة  715/85مو ّرخ .1388/4/14
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دیوان عدالت اداری ،ابطال میشوند».
 .8عدم تعیین مجازات

تجس��س در علوم جرمشناسی است و
شناس��ایی جرایم 1و تعیین مجازات 2نیازمند ّ
تفحص و ّ
توقیع این مصادیق نیز نیازمند گذران از فرآیند تقنینی است .اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
از اصول بنیادین و ابتدایی حقوق جزا است؛ ریش��ة اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قاعدة
«قبح عقاب بال بیان» نهفته اس��ت .در روند قانونگذاری پس از تقریر مجازات و جرم ش��ناختن
اعمالی خاص ،به صورت فورمالیس��م ،ای��ن جرم انگ��اری و وضع مجازات ،به ط��رق مختلف،
به اطالع عموم میرس��د و پس از آن نیز ادعای «جهل به قانون» از س��وی آح��اد اجتماع ،قابل
پذیرش نمیباشد و فرض بر آگاهی یکایک افراد است لیکن در خصوص مصوبات دولتی ،چنین
تش��ریفاتی وجود ندارد .ضمن آنکه مصوبات مقامات دولتی نمیتوان��د متض ّمن حق یا تکلیفی
باشد ،چه آنکه ممکن باشد دس��ت به مجازات اش��خاص بورزد .اینکه عملی جرم است یا خیر؟
از حدود صالحیت مقام اداری ،خارج اس��ت؛ هر چند مقام مذکور ،در این راستا ،حسن ّنیت داشته
باش��د .بدین معنا که ممکن اس��ت مقام اداری «الف» که ذیصالح در وضع مص ّوبهای اس��ت
بهمنظور بازداری و پیشگیری از اعمال متخلفانه خاصی ،اقدام ب��ه صدور و تصویب آييننامه و
بخشنامة «ب» بزند و بدین ش��یوه برای آن اعمال ،مجازات معین نمايد .هر چند که مقام اداری
دارای حسن ّنیت بوده است لیکن «حس��ن ّنیت» ،دلیل کافی در جهت كسب يا اعطای اختیارات
ویژة تقنین نمیباشد و چنین مصوباتی بايستي باطل شوند.
نمونة موارد تعیی��ن مجازات و ّ
تخطی از اختی��ارات مقام اداری ،رأی وح��دت رویة دیوان
عدالت اداری است در خصوص قضیة «قطع سهمیة سیمان یکی از عامالن توزیع سیمان»،3
وسیلة دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن که دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویة
خویش ،دستورالعمل مس��تند این رفتار (قطع سهميه س��يمان) را باطل نمود و اعالم داشت؛
1 . Crimes.
2 . Penalties.

 . 3رأی وحدت رویه به شمارة دادنامه  542و کالسة پروندة  399/85مو ّرخ .1386/7/29
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اعمال مجازات قطع سهمیه از مصادیق تعیین مجازات است و خارج از حدود اختیارات وزارت
صنایع و معادن میباشد.
بنابراین ،مقامات ذیصالح اداری چنین صالحی��ت خطیری را ندارند و تعیین مجازات و عقاب
بر عهدة پارلمان است و این وظیفة ویژه ،جزو وظایف انحصاری این نهاد تقنيني است.
 .9ضرورتهای تفکیک امر اجرایی از تقنین در حقوق اداری برخی کشورها

امروزه در حقوق خارجی نیز تفکیک امر اجرا از تقنین ،ضرورتی ممتنع میباش��د و به گونهای
محسوس واضح گردیده اس��ت که حتی در کش��ورهای فدرالی همچون آمریکا نیز که گرایش
به تفکیک کامل ق��وا بر رژیم آن س��ایه انداخته اس��ت ،گاهی ام��ر اجرا و تقنین دچ��ار اختالط
میگردند؛ از همین روي ،گفته ش��ده اس��ت« :همانطور که قانونگذار را توان بر این نیس��ت که
به طور کامل از امر اجرا دور نگه داش��ته بش��ود ،مقام اجرای��ی و قوه مجریه نی��ز میتواند در امور
تقنینی ،به صورت استثنایی ،مش��ارکت داشته باش��د» 1.بنابراین چنین تمییز و تشخیصی میان
امر اجرایی و امر تقنینی ،از س��الها پیش در حقوق برخي از كش��ورها نیز احساس میشده است؛
تخصص خوی��ش ،بهناچار ،گاهی پای را از امور اجرایی فرات��ر مینهد و در امر تقنین
اداره بر پایة ّ
مداخله میورزد و این چنی��ن تداخلی در کارویژههای ه��ر قوه ابهام ایج��اد مینماید .به منظور
رفع این چنین ابهاماتی در غالب نظامات حقوقی کش��ورها ،دیوان یا ش��وراهای دولتی 2تشکیل
3
گردیدهاند که قسمتی از تکالیف ایشان ،تمییز امور تقنینی از امور اجرایی است .شوراهای دولتی
در کشورهای محدودة اتحادیة اروپایی چون کشور بلژیک و فرانسه ،بر انواع گوناگون عملکرد بر
خالف قانون نظارت و بازبینی دارند .در حقوق اداری چنین کش��ورهایی نیز ضابطة اصلی و معیار
کلی حاکمیت قانون )(Rule of lawبه چش��م میخورد و همان طور که پیشتر نیز اشاره کردیم،
1 . Comparative Administrative law, J. goodhow. Frank. Volume I, page26.

 . 2مث ً
ال در کشور فرانسه ،این شورا « »Counseil d,Etatنام نهاده شده است که ساختار دیوان عدالت اداری
ایران به آن شباهت بسیاری دارد.
 . 3البته محتمل اس��ت در برخی کش��ورها ،واژة دقیق ش��ورای دولتی مورد کاربرد نباشد لیکن به جهت اهمیت
حقوق فرانسه در حقوق اروپایی و همچنین در حقوق جهانی چنین واژهای به طور عام مورد استفاده میباشد.
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معیار عدم تجاوز به قانون یا حاکمیت قانون ،معیاری عام اس��ت که سایر ضوابط و معیارها نیز در
پرتو آن معنای خارجی و مصداقی مییابن��د .در چارچوبة صالحیتهای ش��ورای دولتی ،عمل
خالف قانون به بیرونی و درونی تقس��یم میگردد .بدین بیان که عمل خالف قانون بیرونی مث ً
ال
شامل اختیار نداشتن مقامات عمومی و اداری اس��ت 1و یا ّ
تخطی از ملزومات ضروری اداره است،
اگرچه این عناوین به طور غالب در بحث صالحیتهای شورای دولتی در تخلّفات مقام اداری به
کار میرود لیکن پاسخ این است که هیئت وزیران 2که صالح در تصویب آييننامه و بخشنامهها
اس��ت ،به قاعدة اولویت ،از واالترین مقامات اداری و عمومی اس��ت .لذا مقام��ات واالی اداری
صالح نمیتوانند بدون اختیار ،دس��ت به تصویب مقررات عامالش��مول زنند و ی��ا اینکه بر طبق
آييننامهای از ملزومات ضروری اداری ّ
تخطی ورزند و به تعبیری ،تش��ریفات اداری و قانونی را
تغییر دهند؛ از س��ویی دیگر ،عمل خالف قانون درونی نیز مشتمل بر این فرآیند است که آیا مقام
اداری ،محتویات اساسی قانون را رعایت نموده اس��ت یا آنکه اختیار خود را بهمنظور سوءاستفاده
از قانون به کار برده اس��ت .بنابراین مطابق با معیار عام حاکمیت قانون ،مقامات ذیصالح اداری
نمیتوانند خودسرانه اقداماتی را ا ِعمال نمایند و هر اقدام ،ضوابط ویژة خود را میطلبد؛ در زمینة
نظارت بر آييننامهها و بخشنامههای اجرایی ،شورای دولتی فرانسه باالخص ،از زمان تأسیس
تا به اکنون ،فعالیتهای فراوانی را انجام داده اس��ت که بسیار حائز اهمیت هستند؛ گاهی شورای
دولتی در کشور فرانسه ،صالحیتهایی را داراس��ت که در برخی از کشورها به چشم نمیخورد،
مث ً
ال «ش��ورای دولتی میتواند به ابتکار خود ،نظر دس��تگاههای اداری را به اصالحات اداری یا
نظامنامهای (آييننامهها و بخشنامهها و نظایر آنها) جلب کند» 3.بنابراین شورای دولتی میتواند
به ابتکار خود و نه به واس��طة ش��کایات مردم ،نظر دس��تگاهها را بر اصالحات جلب نماید و این
صالحیتی است نوین و خاص.
1 . Administrative law of the European states union, Rene’ serden & Frits stroink,
page46.
2 . The Committee of ministers.

 . 3قاضی ،همان ،ص.287.
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خالصه اينكه؛ رویکرد ش��وراهای دولتی و دادگاههای اداری کشورهای مختلف در تفکیک
امر اجرا از تقنین ،بسیار حائز اهمیت اس��ت که ضرورت پژوهش جداگانهای را طلب مینماید كه
نگارنده در این بخش ،به اختصار ،صرف ًا به نقش پر اهمیت چنین شوراهایی ،اشاره نمود.
 .10نتیجه

تجسم و توصیف مبادرت به امر تقنین،
به عنوان نتیجه در این پژوهش میتوان اظهار داشتّ ،
توسط قوة مجریه به عنوان فرآیندی بسیط و یکنواخت ،امری بر خالف واقع است .چارچوبها و
تعین
معین نگردیدهاندّ .
ضوابط انفکاک امور تقنینی از امور اجرایی در قوانین موضوعه به وضوح ّ
بخش��یدن به ضوابط و معیارهای تفکیککنندة امر اجرا از تقنین ،در حقیق��ت ،از تکالیف قوانین
موضوعه اس��ت .از آنجا که به طور منطقی نمیت��وان تعیین تا ّمه این ضواب��ط را بر عهدة قوانین
تخصصی «رویة قضایی» بهعنوان منبعی از منابع حقوق عمومی ،در این
نهاد ،نقش کاربردی و ّ
خط سیر ،انکارناپذیر است .در گذر بیش از سه دهه از فعالیت دیوان نوپای عدالت اداری در تاریخ
حقوق ایران ،میتوان دیده بر تالش��های این نهاد در راس��تای اعمال حق و رفع ظلم انداخت؛ از
این مصادیق اس��ت ابطال مصوبات و آييننامههای مقامات عمومی ذیصالح به استناد ّ
تخطی
از امور اجرایی و تش��حیذ و س��ماجت بر مبادرت به امر تقنین .مبادرت به چنین تکلیف پراهمیتی
متخصص اس��ت .بدین رو ،در تالشهای
مجرب و
ّ
از جانب دیوان عدالت اداری ،نیازمند کادری ّ
دیوان عدالت در آیینة آرای وحدت رویه ،میتوان برخی از ضوابط و معیارهای تفکیک امر اجرا از
خصوصیت پویایی
تقنین را بدون قید حصر ،اس��تخراج نمود .بنابراین معیارهای چنین تکلیفی از
ّ
برخوردار هستند و محتمل است در آتی نیز شاهد تح ّوالتی در این معیارها و ضوابط باشیم .چنین
خصوصیتی ،ضرورت پژوهش مس��تمر و مداوم در این زمین��ه را اثبات مینمای��د .آنچه در این
ّ
پژوهش بدان اهتمام ورزیده شد ،صرف ًا تالشی اندک بود در راستای تحقّق بخشی از هدف فوق.
بدون تردید در س��الهای آتی و تحقّق آرای وحدت رویة نوظهور میتوان در تکافوی معیارهایی
نو و جدید بود و با اس��تخراج آنها ،گام مثبتی دیگر در این مسیر برداش��ت .با عنایت بر مشاجرهها
عینیتبخش��ی بر این
و اختالفهاي دو قوه (ق��وة مقننه و قوة مجر ّی��ه) در این زمینه ،ضرورت ّ
معیارها ،کام ً
ال ملموس اس��ت .از همین رو ،تالش نمودیم تا بهگونهای مصداقی بر برخی از این
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تعین واقع گردید ،برخ��ی از این معیارها بود؛
معیارها عینیت بخش��یم .آنچه در این وجیزه ،مورد ّ
همچون تفسیر نادرست قوانین از جانب قوة مجریه در پرتو مصوبات خود ،عدم تعیین مجازات در
مصوبات ،عدم تضییق و یا توسیع قانون به واس��طة مصوبات و همچنین مطابقت این مصوبات با
اصول مسلم حقوقی و ...که به تفصیل در مطالب پیشین مورد اشاره قرار گرفتند .ا ّما به همانگونه

که مذکور واقع گردید ،یافتن چنین معیارهایی نمیتواند به قید حصر باش��د .در این تالش برخی
معین و واضح گردید و چنین معیارهایی میتوانن��د در انفکاک دو امر تقنین و اجرا
از این معیارها ّ
مفید واقع گردند و طبع ًا با تالشهای بیشتر نیازمند پژوهش و پیگیریهای علمی اس��ت که در
راس��تای تحقق بر همین امر ،این مختصر ،تالش اندکی بود با دیدة امی��د بر پذیرش این اهتمام
اندک به وسیلة جامعة علمی و سایر مخاطبین.
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