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اصل  اســـاس بــر  نــظــام: مصلحت تشخیص
)11۲( »اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام 
حکم  موجب  بــه   می نماید«،  تعیین  رهــبــری 
مقام معظم رهبری عضوی از مجمع تشخیص 

به شمار می روند.
7 تهیهوتصویباولینقانونمجلسخبرگان.

رهبریتوسطفقها:طبقاصل )108( »قانون 
کیفیت  خبرگان،  شــرایــط  و  تــعــداد  بــه  مــربــوط 
انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان 
فقهای  وسیله  بــه   باید  دوره  نخستین  بــرای 
آرای  کثریت  ا با  و  تهیه  نگهبان  شــورای  اولین 
رهبر  نهایی  تصویب  بــه  و  شــود  تصویب  ــان  آن

انقاب برسد.«
8 تأییدمصوبهمجلسمبنیبرتوقِفانتخاباِت.

نقاِطاشغالشدهیاتمامیمملکت:بنابر اصل 
کشور، به  )68( »در زمان جنگ و اشغال نظامی 
سه چهارم  تصویب  و  رئیس جمهور  پیشنهاد 
نگهبان،   شــورای  تأیید  و  نمایندگان  مجموع 
مملکت  تمامی  یا  اشغال شده  نقاط  انتخابات 

برای مدت معینی متوقف می شود ...«.
ح می شود، این است  که اینجا مطر اما سؤالی 
و دیوان عدالت  نگهبان  رابطه حقوقی شورای  که 
کدامک از وظایف اصلی و فرعی شورا  اداری، جزو 
قرار می گیرد؟ جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون 
در  و  تعریف  شده  و 173   170 اصول  اساسی،  ذیل 
هیچک از اصول مذکور، اشاره مستقیمی به رابطه 
دیوان با شورای نگهبان نشده است. بنابراین باید 
چنین  ببینیم  و  کنیم  رجوع  مقررات  و  قوانین  به 
کجا به یکدیگر مرتبط می باشند.  وجهه حقوقی در 
اواًل طبق اصل چهارم قانون اساسی»کلیه قوانین 
و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، 

بر  باید  ایــن هــا  غیر  و  سیاسی  نظامی،  فرهنگی، 
اساس موازین اسامی باشد. این اصل بر اطاق یا 
عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات 
بــر عهده  ــر  ام ــن  ای ــت و تشخیص  کــم اس دیــگــر حــا
عاوه  بنابراین،  اســت«.  نگهبان  شــورای  فقهای 
اساس  بر  باید  مــقــررات  و  قوانین  تمامی  اینکه  بر 
بگیرد،  قرار  تأیید  و  تصویب  مورد  اسامی  موازین 
تنها نهاد صالح جهت تشخیص مغایرت و یا عدم 
مغایرت با موازین اسامی، فقهای شورای نگهبان 
ــود، رابــطــه  ــوج ــررســی هــای م ــا ب مــی بــاشــد. ثــانــیــًا ب
حقوقی شورای نگهبان با دیوان عدالت اداری در 
به صورت  که  گردید  آیین نامه( محرز  و  )قانون  دو 

مختصر به آن پرداخته می شود:

1- قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 
تشخیص  مجمع   1392/3/25 مصوب  اداری، 

مصلحت نظام
مذکور  قــانــون   84 مـــاده   ۲ تبصره  اســـاس  بــر 
با  مغایرت  لحاظ  به  شکایت  مورد  مصوبه  »هرگاه 
ح باشد، موضوع  موازین شرعی برای رسیدگی مطر
جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. 
نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی و 
طبق  و  اســت«  ــبــاع  الزم االت تخصصی  هیئت های 
مصوبه ای  »درصــورتــی کــه  قانون  همین   87 مــاده 
رسیدگی  برای  شرعی  موازین  با  مغایرت  لحاظ  به 
شورای  به  اظهارنظر  جهت  موضوع  باشد،  ح  مطر
نــگــهــبــان ارســــال مـــی شـــود. نــظــر فــقــهــای شـــورای 
است«.  الزم االتــبــاع  عمومی  هیئت  بــرای  نگهبان 
اواًل راجع به تشخیص مغایرت مصوبات با موازین 
و  تجدیدنظر  و  بــدوی  ُشَعب  از  هیچ کدام  شرعی، 
عمومی  هیئت  و  تخصصی  هیئت های  همچنین 
بنا  و  نــدارنــد  زمــیــنــه  ایـــن  در  صاحیتی  دیــــوان، 
اظهارنظر  استعام  جهت  مــذکــور،  مستندات  بــه 
ح شده باید به فقهای شورای  شرعی، شکایت مطر
»الزم االتباع«  معنای  ثانیًا  شود.  فرستاده  نگهبان 
فصل الخطاب  ــورا،  شـ فقهای  نظر  کــه  اســت  ایــن 
است و نه  تنها هیچ قاضی دیگری نمی تواند روی 
فقیه  هرگاه  بلکه  بگیرد،  ایــرادی  آن ها  شرعی  نظر 
به  نسبت  مخالفی  نظر  جامع الشرایطی  مجتهد  یا 
موضوع بند، ماده یا خود مصوبه داشت، مسموع 
هیئت  و  تخصصی  هــیــئــت هــای  و  بـــود  نــخــواهــد 
عمومی تنها مکلف به تبعیت از نظر فقهای شورای 

نگهبان می باشند.

هیئت  جــلــســات  اداره  چگونگی  آیــیــن نــامــه   -2
 1393/11/4 مصوب  تخصصی،  هیئت  و  عمومی 

رئیس قوه قضائیه
آیین  و  تشکیات  قانون   )96( ماده  اساس  بر 
 )139۲( مــصــوب  اداری  عــدالــت  ــوان  دیـ دادرســـی 
هیئت های  و  عــمــومــی  هــیــئــت  جــلــســات  »اداره 
آیین نامه ای  مطابق  قانون،  این  وفق  تخصصی، 
که ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این  است 
می رسد«.  قضائیه  قوه  رئیس  تصویب  به  قانون، 
دیــوان،  قانون  تصویب  از  پس  انــدی  و  ســال  یک 
عمومی  هیئت  جلسات  اداره  چگونگی  آیین نامه 
به  قضائیه  قــوه  رئیس  توسط  تخصصی  هیئت  و 
فوق الذکر،  آیین نامه  در  بررسی  با  رسید.  تصویب 
که رابطه حقوقی مابین  این چنین به نظر می رسد 
جا  دو  در  اداری،  عدالت  دیوان  و  نگهبان  شورای 
محسوس است؛ بند »و« ماده )15( و ماده )33(. 
که  مــواردی  »در  شده  مقرر   )15( ماده  »و«  بند  در 
در جریان رسیدگی به موضوع در هیئت تخصصی، 
ع نیز واصل شود، مراتب  اعام مغایرت مصوبه با شر
مراتب  تا  می شود  منعکس  دیــوان  رئیس  به  ابتدا 
مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه موضوع درخواست 
شود.  استعام  نگهبان  شــورای  از  ع،  شــر با  ابطال 
به  پرونده  نگهبان،  شــورای  نظریه  وصــول  از  پس 
تا  می شود  ارجاع  و  اعاده  مربوط  تخصصی  هیئت 
با  آید«.  به عمل  اتخاذ تصمیم الزم  مورد،  حسب 
مسامحه می توان مفاد این بند را پذیرفت، با این 
باید  نگهبان  شــورای  فقیه  نفر   6 تنها  که  توضیح 
نظرشان را راجع به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه 
»نظریه  اینجا  ولی  نمایند،  اعــام  مقدس  ع  شر با 
به   ،)33( ماده  در  اما  شده،  ذکر  نگهبان«  شورای 
اشــاره  نگهبان«  ــورای  ش فقهای  »نظر  به  درستی 
کــه درخــواســت ابطال  شــده اســـت: »در مـــواردی 
مصوبه ای در هیئت تخصصی به لحاظ مغایرت با 
ع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیئت تخصصی نیز  شر
به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد 
کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع 
بند »ب« ماده )84( قانون نخواهد بود«. بنابراین 
کی ها( مبنی بر ادعای  کی )شا بر اساس شکایت شا
ع بودن مصوبه موردنظر، فقهای شورای  خاف شر
اظهارنظر  آن  بــه  نسبت  شــده انــد  مــلــزم  نگهبان 
و  بررسی  رونــد  شرعی،  اظهارنظر  از  پس  تا  نموده 

صدور رأی توسط قضات دیوان ادامه یابد.

که  ــاع« ایــن اســت  ــبـ تـ   معنای »الزم اال
است  فصل الخطاب  شـــورا،  فقهای  نظر 
نمی تواند  دیگری  قاضی  هیچ  نه  تنها  و 
روی نظر شرعی آن ها ایرادی بگیرد، بلکه 
هرگاه فقیه یا مجتهد جامع الشرایطی نظر 
ع بند، مــاده یا  مخالفی نسبت به موضو
ع نخواهد بود  خود مصوبه داشت، مسمو
و هیئت های تخصصی و هیئت عمومی 
تنها مکلف به تبعیت از نظر فقهای شورای 

نگهبان می باشند. 


