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Abstract
Following the amendment of Article 157 of the [Iranian] Constitution in 1989
whereby it was provided that the Iranian judiciary will presided over by a single
person – called the Head of the Judiciary- instead of the Supreme Judicial Council,
one important challenge was the judicial competence of the head of the judiciary
which had proponents and opponents at the time. However, after the amendment of
Article 157, the Consultative Assembly (the Iranian parliament) adopted laws that
recognized the judicial competence of the head of the judiciary. This approach led to
the adoption of Article 477 of the Criminal Procedure Code. By studying the
negotiations of the Constitutional Revision Council, this paper aims to find the
intention of the constitutional legislator about the existence or lack thereof the
judicial competence of the head of the judiciary. It will also evaluate Article 477 of
the Criminal Procedure Code as the latest law which approves the judicial
competence of the head of the judiciary. We conclude that the Consultative
Assembly conferring judicial competence to the head of the judiciary is contrary to
the text and spirit of the Constitution and has no functional rationale.
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تأملی بر «صالحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه؛
با نگاه ویژه به مادة  477قانون آیین دادرسی کیفری
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
جاللالدین قیاسی ،1محمد

رجبی*2

چکیده
پس از بازنگری در اصل  157قانون اساسی در ساا  1368و اعطاای رااساق قاوض قیاااه با
شخص واحد (جااگزان نظام رااسق شوراای) ،اکی از مناقشاا جادی مرباوه با «صاححهق
قیاای» رئهس قوض قیااه بود ک در زمان تصواب اصل مذکور نهز موافقان و مخالفاانی داشاق
با اان حا پاس از تصاواب اصال  157ق ا قاوانهنی از ساوی مس اس با تصاواب رساهد کا
«صححهق قیاای» رئهس قوض قیااه را ب رسمهق شناخق سهر نهاای اان قوانهن ب تصاواب
مادض  477قانون آاهن دادرسی کهفری منسر شد در نوشتة حاضر سعی شده با بررسی مشارو
مذاکرا شورای بازنگری قانون اساسی ،مراد قانونگذار اساسی در خصوص «صاححهق قیااای»
رئهس قوض قیااه کشف شود در ادام  ،سهر قوانهن مصاو مس اس شاورای اساحمی در پرتاو
رواکرد قانون اساسی در خصوص صححهق قیاای رئهس قوض قیااه محال توجا قارار ترفتا
اسق نهااق اانک  ،با تأمل در فرااند تصواب و نهز نظرهای شورای نگهبان ب واژه ناظر ب ماادض
 477ق آ د ک ب عنوان آخران قانون مصو در خصوص صححهق مذکور ،ب اان نتهسا دساق
اافت اام ک با وجود ب رسمهق نشناختن «صاححهق قیااای» رئاهس قاوض قیاااه در قاانون
اساسی ،قانونگذار عادی در مغاار با ظاهر و رو قانون اساسای و نهاز بادون منطاج تاوجههی
کارکردی اقدام ب اعطای صححهق مذکور ب رئهس قوض قیااه کرده اسق

کلیدواژگان
رئهس قوض قیااه  ،شورای نگهبان ،صححهق قیاای ،قانون اساسی ،قانون عادی ،قانونگذار اساسی
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مقدمه
نحوض مداراق در قوض قیااه  ،از محورهای با زنگری قانون اساسی در سا  1368بوده اسق
در سا های پس از تصواب قانون اساسی ( ) 1358ک مداراق قوض قیااه بر عهدض شورای
عالی قیاای بود ،عوام ی همچون سکو قانون اساسای در خصاوص رئاهس شاورای عاالی
قیاای و نهز نبود طرحی واحد برای تصمهمتهری های قوض قیااه (عمهاد زنساانی:1387 ،
 ،) 231عدم تسربة قیاای اعیای شورای عالی قیاای با وجود شره اجتهاد آنها ،پهچهدتی
و دشواری ادارض دادتستری ب خصوص برای تحو آن از اک نظام عرفی جاافتاده با نظاام
قیاای شرعی و نبود تسربة کافی و موفج در کار شوراای مربوه ب امور مداراتی و اجراای
(مهرپور ،) 347 :1393 ،وجود اختحف نظر بهن اعیاای شاورا و پاساخگو نباودن مسائولی
مشخص در برابر نارساایها (ورعی ،) 146 :1386 ،از جم دالال عدم موفقهق شورای عالی
قیاای در مداراق قوض قیااه ب نظر می رسهد ک در نهااق ب تقواق فکر مداراق متمرکز
اان قوه انسامهد اان موضوع ب ح دی بود ک عادم تفکهاک وظاااف اعیاای شاورای عاالی
قیاای ک ب کندی اا حتی در برخی موارد تعطه ی امور قیاای در کشور منسر شده باود،
ب اظهار تحا و نارضااتی امام خمهنی انسامهد ک در برخی نام های ااشان مشهود اسق 1
بر همهن اساس اکی از محورهای تعههنشده ب منظور بازنگ ری در قانون اساسی مبتنی بار
نهازها و آسهب های ساختارهای موجود در قانون اساسی ،تمرکز در مداراق قوض قیااه بود
(ر ک :خمهنی ،1378 ،ج )363-364 :21
پس از بازنگری در قانون اساسی جمهاوری اساحمی اااران و تصاواب اصال  157ق ا اکای از
وظااف رئهس قوض قیااه  ،رااسق بر امور قیاای اان قوه تعههن شد اان موضاوع پاس از تصاواب
تاکنون با ابهاماتی مواج بوده اسق؛ ابهاماتی ک تاه ب درستی بهان نشده و تاه ب پاساخ صاحهو و
جامعی دسق نهافت اند اکی از مهمتران اان ابهاما آن بوده ک آاا رئهس قوض قیاااه صاححهق
قیاای دارد اا خهر؟ اترچ پاسخ ب اان پرسش تاکنون عرصة نزاع صاحبنظران بوده ،ب نظار مای
رسد اان پرسش و پاسخ ب آن ب درستی تبههن نشده اسق با مححظة مشارو ماذاکرا شاورای
بازنگری قانون اساسی و تأمل در اصل  157ق ا ب نظر میرسد نزاع اص ی در اان اصل آن اسق کا
 1برای نمون ااشان در اکی از نام ها ب شورای عالی قیاای متذکر شدند « :تقسهم کار قیاای موجب میشود
تا بدانهم با چ کسی روب رو هستهم ،و ظاهراً اان امر ضروری اسق ،و حفظ قانون هم در اان صور امکان
دارد اانسانب تحمل تعطهل حکم خدا را ندارم اتر کم کاری شود ،خود همان تون ک در چند مورد اقدام
کردهام مستقهماً اقدام مینماام» (خمهنی ،1378 ،ج  )242 :21همچنهن ر ک :خمهنی ،1378 ،ج 235 :21
و  245اان امر در نهااق ب تقسهم موقق وظااف م هان اعیای شورا با توافج سران س قوه و اعیای شورای
عالی قیائی با تأاهد امام خمهنی منسر شد (خمهنی ،1378 ،ج )264-265 :21
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آاا رئهس قوض قیااه از حهث رااسق بر اان قوه میتواند ب پروندههای قیاای رسهدتی و اقدام با
صدور حکم کند اا خهر؟ پاسخ ب اان پرسش مست زم مفروض دانستن شاأن قیااای رئاهس قاوض
قیااه اسق؛ چراک براساس مبانی فقهی ،مستهد عاد آتاه ب امور قیاای (مذکور در اصال 157
ق ا) دارای شأن قیاسق اما سؤا اانساسق ک در نظام جمهوری اسحمی ااران با توج ب اانکا
انتخا قیا و رسهدتی ب دعاوی مست زم طی کردن فرااندهای خاص و قانونی اسق ،با صارف
داشتن اان شأن میتوان اقدام ب رسهدتی قیاای کرد اا خهر؟ ب عبار داگر ،آااا داشاتن «شاأن
قیاای» ب معنای داشتن «صححهق قیاای» اسق اا خهر؟
همچنانک اان ابهاما در قانون اساسی جوالنگاه تشاتق آرا و عقاااد صااحبنظاران باود،
قوانهنی از سوی مس س شورای اسحمی ب تصواب رسهد ک برای رئهس قوض قیااه «صححهق
قیاای» ب رسمهق شناخق نکتة شااان توجا اانکا باا وجاود نقاد قاوانهن ماذکور از ساوی
نواسندتان و صاحب نظران ،نکتة اص ی در اان مهان مورد غف ق قرار ترفت اسق؛ توضهو آنکا ،
با مراجع ب آثار مذکور شاهدام کا «صاححهق قیااای» رئاهس قاوض قیاااه تنهاا از حهاث
کارکردها و آثار منفی مورد نقد و نفی قرار ترفتا اساق؛ غافال از آنکا اصال ااان صاححهق،
برداشتی ناصوا از قانون اساسی در خصاوص وظاااف و اختهاارا رئاهس قاوض قیاااه اساق
ب عبار داگر ،بر اان پندارام ک قانون اساسی چنهن صححهتی را برای رئهس قوض قیاااه با
رسمهق نشناخت اسق تا ب سراغ کارکردهای مط و اا نامط و آن بروام
نوشتة حاضر ب دنبا کشف مقصود قانونگذار اساسی در خصوص وظااف و اختهارا رئاهس
قوض قیااه و در پرتو آن ،اثبا عدم صححهق قیاای وی اسق ازاانرو ابتدا سعی شاده اساق
مراد قانونگذار اساسی از وظااف و اختهارا قیاای رئهس قوض قیااه تبههن شود در بخش دوم
نهز سهر تقنهنی در خصوص اعطای صححهق قیاای ب رئهس قاوض قیاااه باا بررسای قاوانهن
مصو مس س شورای اسحمی با تمرکز بر مادض  477ق آ د ک مصو  1392با عناوان آخاران
ارادض مقنن عادی در خصوص اان صححهق در پرتو مباحث بخاش او و نهاز مبتنای بار روناد
تصواب بررسی خواهد شد
شااان ذکر اسق از آنسا ک بهشتر آثار موجود در مقام بحث از صححهق قیاای رئاهس قاوض
قیااه ا چ آنگاه ک قانون اساسی عرصة بررسی اسق و چ آنگاه ک قوانهن عادی ا صارفاً با
اثبا اا نفی آن بدون ذکر ادلة قابل توج پرداخت اند ،عمدض تح هلهاا و مباحاث ارائا شاده در
نوشتة پهش رو مبتنی بر مشرو ماذاکرا شاورای باازنگری قاانون اساسای و روناد بررسای و
تصواب قوانهن عادی اعم از مشرو مذاکرا مس س شورای اسحمی و نظرهای شورای نگهباان
ب عنوان مفسر رسمی قانون اساسی اسق ،ک ب نظر میرساد نقاش مهمای در کشاف و تفساهر
ارادض مقنن اساسی و عادی دارند ب عبارتی ابزار مذکور ازآنرو استفاده شده ک اکای از اهاداف
نوشتة حاضر ،نقد تفکر تقنهنی قانونگذار اساسی و عادی در اان خصوص اسق
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تحلیل صالحیت قضایی رئیس قوة قضاییه در قانون اساسی
از آنسا ک مهمتران مبنا ب منظور اعطای صححهق قیااای با رئاهس قاوض قیاااه در قاوانهن
عادی ،ب رسمهق شناخت شدن اان صححهق در قانون اساسی اساق ،باااد مقصاود قانونگاذار
اساسی در اان زمهن کشف شود مهمتران سند موجود ب منظور اافتن اان مقصود ،سهر تدوان
و تصواب اصو قانون اساسی در زمان بازنگری قانون اساسی اسق ازاانرو در ادام اصو نااظر
بر شرااط و نهز وظااف رئهس قوض قیااه و مشرو ماذاکرا اعیاای شاورای باازنگری قاانون
اساسی ب منظور تدوان و تصواب اصو مذکور بررسی و تح هل میشود
دالا ی ک در قانون اساسی و مشرو مذاکرا شورای بازنگری قانون اساسای مؤااد ادعاای
عدم صححهق قیاای رئهس قوض قیااه اسق ،ب شر ذال بهان میشود:

 .1دالیل لزوم شرط «اجتهاد» رئیس قوة قضاییه
اکی از شرااط رئهس قوض قیااه براساس اصل  157ق ا «اجتهاد» اسق در زمان بازنگری قانون
اساسی پس از اانک در متن پهشنهادی کمهسهون بررسی مسائل مربوه ب تمرکاز در ماداراق
قوض قیااه ب شورای بازنگری قانون اساسی در اصل « 157اجتهاد» با عناوان اکای از شارااط
رئهس قوض قیااه پهشنهاد شد ،مطالبی در اان ج سا در مقام ااراد و پاسخ ب آنهاا ارائا شاد
ک ما را در درک صحهو از ماههق وظااف رئهس قوض قیااه ااری میرساند در واقا باا اانکا
براساس مبانی شرعی« ،اجتهاد» از شرااط قیاو اساق (نسفای1404 ،ق ،ج 15 :40؛ عاام ی،
1410ق ،ج ،)62 :3هدف از طر اان شره در قانون اساسی ،اعطاای «صاححهق قیااای» با
رئهس قوض قیااه نبوده اسق مهمتران دالال ارائ شده از سوی اعیای شورای باازنگری قاانون
اساسی در اان زمهن ب شر ذال اسق:

« .1 .1اجتهاد» بهدلیل لزوم آگاهی از ماهیت قضایی امور
برخی اعیای شورا با اان ا ستدال ک وظااف پهشبهنی شده برای رئهس قوض قیااه ماههق
قیاای ندارد تا نهازی ب شره اجتهاد برای وی باشاد ، 1با مخالفاق باا لازوم ااان شاره
پرداختند در واق در نظر ااشان برای نمون ارائة طر ها و لوااو ب مس س اا عز و نصب
قیا اا ااساد تشکهح الزم ک در زمرض وظ ااف رئهس قوض قیااه اسق ،ههچاک ماههاق
قیاای ندارند (ادارض کل امور فرهنگی و روابط عمومی مس س شورای اسحمی ،1369 ،ج:1
)367-368
 1بر اان اساس ک اجتهاد از شرااط قاضی اسق
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مخبر کمهسهون بررسی مسائل مرباوه با تمرکاز در ماداراق قاوض قیاااه در پاساخ با
پرسش ها و ابهاما اان مسئ  ،رااسق بر قاوض قیاااه و انساام وظاااف محاو شاده را ازآنرو
مست زم شره اجتهاد رئهس میداند ک اترچ وظااف رئهس قاوض قیاااه در ااسااد تشاکهح
الزم در قوض قیااه و تدوان طر ها و لوااو متناسب با اهداف نظام جمهوری اساحمی اااران در
مقام قیاو نهسق ،مست زم آتاهی از ماههق قیاای امور اسق (ادارض کل امور فرهنگی و روابط
عمومی مس س شاورای اساحمی ،1369 ،ج ،368 :1عمهاد زنساانی؛ نهاز ر ک :ادارض کال اماور
فرهنگاای و روابااط عمااومی مس ااس شااورای اسااحمی ،1369 ،ج ،328 :1مااؤمن) در خصااوص
استخدام و نصب و عز قیا نهز با توج ب اانک فارض بار آن اساق کا در نظاام اساحمی،
قیا از افراد مستهد و عاد هستند ،کسی بااد صححهق آنها را ب عناوان رئاهس قاوض قیاااه
تشخهص دهد و تأاهد کند ک خود مستهاد باشاد (ادارض کال اماور فرهنگای و رواباط عماومی
مس س شورای اسحمی ،1369 ،ج ،369 :1عمهد زنسانی)

« .2 .1اجتهاد» بهعنوان شرط الزم عرفی یا مستحب مؤکد
اکی از اعیای شورا در مقام جم بندی اظهارا اعیاا در خصاوص شاره اجتهااد رئاهس قاوض
قیااه تصراو دارد ک اترچ ب نظر اعیا ،شره اجتهاد در رئهس قوض قیااه ضارور شارعی
ندارد ،ب عنوان شره الزم عرفی اا مستحب مؤکد ،شره خوبی اسق؛ چراک «ب هار حاا اتار
مستهد عادلى ما داشت باشهم ک آتاه ب امور قیا باشد ،تحقهقااً بهتار از غهار مستهاد اساق»
(ادارض کل امور فرهنگی و روابط عماومی مس اس شاورای اساحمی ،1369 ،ج ،353 :1هاشامی
رفسنسانی) ب عبار بهتر چنانک تذشق ،با آنک براسااس مباانی شارعی ،اجتهااد شاره الزم
برای تصدی منصب قیاسق ،اعیای شورای بازنگری قانون اساسی شره مذکور را از اان حهاث
برای رئهس قوض قیااه الزم ندانست اند اان موضوع قران ای داگر اساق بار اانکا رئاهس قاوض
قیااه در منظر آنها فاقد صححهق قیاسق

 .3 .1عدم مطلوبیت ریاست «غیرمجتهد» بر قضات «مجتهد»
اکی داگر از دالال لزوم شره اجتهاد رئهس قوض قیااه در نظر اعیای شاورای باازنگری ،عادم
مط وبهق رااسق غهرمستهد بر مستهدان اسق ،چراک از اک سو براساس مبانی شرعی ،اکای از
شرااط قاضی ،اجتهاد اسق و ازاانرو ممکن اسق برخی قیاا در جمهاوری اساحمی مستهاد
باشند از سوی داگر ،رااسق مستهد بر قیا غهرمستهد اقتیا میکند ک ب سبب اان برتاری،
مداراق ب نحو مط و تری اجرا شود (ادارض کل امور فرهنگی و روابط عماومی مس اس شاورای
اسحمی ،1369 ،ج ، 361-362 :1اماامی کاشاانی؛ نهاز ر ک :ادارض کال اماور فرهنگای و رواباط
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عمومی مس س شورای اسحمی ،1369 ،ج ،364 :1آاقاهلل خامن ای؛  ،332ساهد هاادی خامنا
ای؛  ،334-335موسوی اردبه ی)1

 .4 .1لزوم انتخاب قضات «مجتهد» توسط رئیس «مجتهد»
اکی داگر از دالال اعیای شورای بازنگری قانون اساسی برای لزوم در نظر ترفتن شره اجتهاد
برای رئهس قوض قیااه آن بود ک اترچ وی مستقهماً کار قیاای ب عهده ندارد ،براسااس اصال
 162ق ا 2انتخا رئهس داوان عالی کشور و دادستان کل کشور ک هر دو بااد مستهاد باشاند،
توسط رئهس قوض قیااه صور میتهرد ازااانرو انتخاا افاراد مستهاد از ساوی غهرمستهاد
منطقی و صحهو ب نظر نمیرسهد (ازدی)681 :1375 ،

 .5 .1نتیجه
براساس آنچ تذشق ،شره اجتهاد رئهس قوض قیااه ن از با اقتیای قیاو او ،ب ک ب دلهل
رااسق وی بر قوض قیااه اسق در واق با توج ب اانک کاارکرد قاوض قیاااه  ،قیااای اساق،
رااسق بر آن مست زم آتاهی از ماههق قیاای امور و ب تب شره اجتهاد اسق ،چراکا اکای از
مهمتران مناب نظام حقوقی جمهوری اسحمی اااران «شارع» اساق از ساوی داگار ،در نظاام
جمهوری اسحمی ااران براساس مبانی شرعی ،اکی از شارااط قیااو  ،اجتهااد اساق؛ اترچا
اشتغا قیا غهرمستهد در حا حاضر از با اضطرار اسق  3ب همهن سبب رااسق بر قیاا
مستهد بااد توسط مستهد باشد ن غهرمستهد (ادارض کل امور فرهنگی و روابط عماومی مس اس
شورای اسحمی ، 1369 ،ج ،346-347 :1موسوی اردبه ی)
 1همچنهن در مقام تعههن شرااط دادستان کل کشور پس از بحث از اانک با توج ب وظااف او آاا اجتهاد بااد
شره انتصا اان مقام باشد اا خهر ،اان مط ب ذکر شد ک « :دادستان کل اتر اک فردى هسق ک در
مسموع دستگاه قیااى اک سرى کارها را ب عهده مى تهرد اتر آن کار ماههتش قیااى اسق ،بدون ترداد
شره آن اجتهاد اسق ،اتر ماههتش قیااى نباشد ،با همهن استداللى ک اجتهاد را براى رئهس قوض قیااه
الزم دانستهم با اانک کار قیااى نداشق با همهن استدال بااد براى دادستان هم شره اجتهاد را الزم بدانهم»
(ادارض کل امور فرهنگی و روابط عمومی مس س شورای اسحمی ،1369 ،ج ،910 :2ازدی)
« 2رئهس داوان عالی کشور و دادستان کل بااد مستهد عاد و آتاه ب امور قیاای باشند و رئهس قوض قیااه با
مشور قیا داوان عالی کشور آنها را برای مد پنج سا ب اان سمق منصو میکند».
 3امام خمهنی در پاسخ ب استفتاای از سوی اکی از اعیای شورای عالی قیاای در اان باره فرمودند « :متصدی
امور قیاای اکثراً شرااط شرعه را ندارند » (خمهنی ،1378 ،ج )492 :16ااشان همچنهن در نام ای داگر
فرمودند « :در اان موق ک اکثراق قاط متصداان امر قیا واجد شرااط شرعه قیاو نهستند ،و از با
ضرور اجازه ب آنان داده شده اسق ،حج تعههن حدود تعزار را بدون اجازض فقه جام الشرااط ندارند »
(خمهنی ،1378 ،ج )423- 424 :19

تأملی بر «صالحیت قضایی» رئیس قوۀ قضاییه445 ...

 .2عالیترین مقام قوة قضاییه
اصل  157ق ا پهش از بازنگری سا  1368باالتران مقام قوض قیااه را «شورای عاالی قیااای»
تعههن کرده بود  1در زمان بازنگری قانون اساسی با هدف ااساد تمرکز در مداراق قاوض قیاااه ،
در متن پهشنواس مقرر شد ک رئهس قوض قیااه « ،عالیتران مقام قوض قیااه » باشد با توج
ب اانک در نظر بهشتر اعیای شورای بازنگری ،رئاهس قاوض قیاااه قاضای نباوده و «در هاهچ
محکم اى شرکق نمىکند و در ههچجا حکم نمىدهد» ،برخی اعیاا پهشانهاد کردناد «رئاهس
داوان عالی کشور» ب عنوان باالتران مقام قوض قیااه تعههن تاردد (ادارض کال اماور فرهنگای و
روابط عمومی مس س شورای اسحمی ،1369 ،ج ،722 :2موسوی اردبه ی) ،زارا باالتران قاضای
ای ک در محاکم نظر قیاای میدهد ،رئهس داوان عالی کشور اسق
مخبر کمهسهون بررسی مسائل مربوه ب تمرکز در مداراق قوض قیااه در تزارش خاود
ب شورای بازنگری قانون اساسی در مقام توجه پهشنواس اصل  ،157ب دو دلهال بااالتران
مقام قوض قیااه را «رئهس قوض قیااه » اعحم می کند؛ از اک سو عز و نصب رئاهس دااوان
عالی کشور توسط رئهس قوض قیااه صور میتهرد از سوی داگر اانک تمامی «مسائولهق
های قیاای» قوض قیااه با رئهس قوض قیااه اسق( 2ادارض کل امور فرهنگی و روابط عماومی
مس س شورای اسحمی ،1369 ،ج ، 714 :2عمهاد زنساانی) بار ااان اسااس در نظار اعیاای
شورای بازنگری لزومی نداشق باالتران مقام قوض قیااه « ،قاضی» باشد تا رئهس داوان عاالی
کشور ب اان مقام تعههن شود
عحوه بر اان بااد ب اان نکت توج داشق ک در قانون اساسی ههچ تاه مقامی ب عنوان
« عالی تران مقام قیاای » معرفی نشاده اساق توضاهو اانکا  ،پاهش از باازنگری قاانون
اساسی ،براساس بند  2اصل 110ق ا « نصب عاالی تاران مقاام قیااای کشاور » از جم ا
وظااف رهبری برشمرده شده بود بررسی و تأمال در مشارو ماذاکرا تصاواب قاانون
اساسی نشان دهندض آن اسق ک مقصود از اان واژه ب رسامهق شاناختن رئاهس دااوان
عالی کشور ب عنوان «عالی تران مقام قیاای کشور » نهسق ،ب ک مقصاود از ااان واژه در
منظر تصواب کنندتان قانون اسا سی ،هر شخص اا ههأتی بوده اسق ک اداره اا رااسق بر
قوض قیااه بر دوش او نهاده می شد ،فارغ از اانک بتواند ب وی صححهق «قیاو » اعطا
کند ازاان رو پهش از بازنگری قانون اساسی « شورای عالی قیاای » ب عنوان «عالی تاران
« 1ب منظور انسام مسئولهقهای قوض قیااه شوراای ب نام شورای عالی قیاای تشکهل میتردد ک باالتران مقام
قوض قیااه اسق و وظااف آن ب شر زار میباشد» :
 2نکتة اخهر مؤاد اان برداشق اسق ک رئهس قوض قیااه عهدهدار رااسق و مداراق امور قیاای قوض قیااه
اسق ،ن اانک صححهق قیاای دارد توضهو اان نکت در ادام خواهد آمد
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مقام قیاای کشور » شناخت می شده اسق ع ق اص ی نگارش و تدوان اان اصل ب ااان
صور با اانک رااسق قوض قیااه در آن زمان با شورای عالی قیاای بوده ،آن اسق کا
در زمان تصواب اصل  110ق ا ک مقدم بر اصو مربوه ب قوض قیااه بوده اسق ،هناوز
در خصوص رااسق بر قوض قیااه اص ی ب تصواب نرسهده باود و باا توجا با مشارو
م ذاکرا موجود ب نظر می رسد ک در منظر اعیای مس س بررسی نهاای قانون اساسای،
« رئهس داوان عالی کشور »  ،رئهس قوض قیااه اسق ب همهن دلهل نااب رئاهس مس اس
خبرتان قانون اساسی در مقام پاسخ ب اان پرسش اعیا ک چرا ب صاور مشاخص ناام
مقام مذکور ذکر نمی شود ،می تواد « :اا ن اطحق[عدم ذکر ناام سامق عاالی تاران مقاام
قیاای] را در اانسا محفوظ نگ دارام تا وقتی ک قوض قیااه تمام شد ،بعد اانساا رساماً
اسم ببرام وقتی ک در اصو قوض قیااه مشخص شد ک چ کسانی هساتند ،بعاد ااان
عنوان را برمی دارام؛ ن مقاما می تذارام ،ن مقام می تذارام ،ص راحق می نواسهم نصب
فحن فحن ما ممکن اسق اک شورای عالی قیاای داشت باشهم مشرف بر تمام مقاماا
قیاای کشور آن وقق می شود « نصب اعیای شورای عالی قیاای کشور » (ادارض کل امور
فرهنگی و روابط عمومی مس س شورای اسحمی ،1364 ،ج  ، 1109 :2بهشتی)1؛ با وجاود
اان ،اصل مذکور در نهااق ب همهن شکل باقی ماند 2
وظهفة مذکور در بند  2اصل 110ق ا پاس از باازنگری با عباار «نصاب و عاز و قباو
استعفای عالیتران مقام قوض قیااه » اختصاص اافق براساس استداللی ک تذشق ،جاااگزانی
مذکور از آنسا ک بهانگر جااگاه رااسق قوض قیااه اسق ،صحهو و منطقی اسق ،چراکا رئاهس
قوض قیااه مقام قیاای نهسق از سوای ب عقهدض برخی از آنسا کا «عاالیتاران مقاام قیااای
بهانگر س س مراتب طولی در دستگاه قیاای ب لحاظ اداری اساق ،ااان عناوان تنهاا در ماورد
کسی صدق میکند ک ک هة قیا زارمسموع [قوض] قیااه توسط او منصاو مایشاود و در
رأس هرم قوض قیااه قرار دارد و او کسی جز رئهس قوض قیااه نهسق» (عمهد زنساانی:1387 ،
 1همچنهن نااب رئهس مس س بررسی نهاای قانون اساسی درپی اصرار برخی اعیا در اان خصوص میتواد:
«هنوز نمیدانهم چهسق در فصو مربوه ب قوض قیااه میآاد و برای اانک بدانهد ب چ رأی میدههد بااد
تفق ک شما ب عالیتران مقام رأی میدههد حاال میخواهد فرد باشد اا تروه» (ادارض کل امور فرهنگی و
روابط عمومی مس س شورای اسحمی ،1364 ،ج)1109-1110 :2
 2نااب رئهس مس س بررسی نهاای قانون اساسی در زمان تصواب اصو مربوه ب نحوض ادارض قوض قیااه  ،استدال
میکند ک عبار «مقام» در بند  2اصل 110ق ا ب معنای اک شخص نهسق ،ب ک هم شامل «مقام» و هم
شامل «مقاما » میشود ازاانرو نهاز ب تغههر عبار اصل 110ق ا و تعههن مقاما شورای عالی قیاای ک
منصو رهبرند ،نهسق « :آقااان همان روز بحث کردند و تفتند ک مقاما باشد؛ قرار شد مقام را طوری
استعما کنهم ک معنای اسم جنس بدهد اعنی اک نفر باشد اا چند نفر» (ادارض کل امور فرهنگی و روابط
عمومی مس س شورای اسحمی ،1364 ،ج )1603 :3
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 )320بر همهن اساس اطحق عنوان «عالیتران مقام قیاای» بر رئهس قاوض قیاااه با منظاور
بهان شأن وی ب عنوان «باالتران مقام قوض قیااه » 1اسق ،ن «عالیتران مقام قیاای»؛ چنانکا
«شورای عالی قیاای» ک پهش از بازنگری قانون اساسی براساس بناد  2اصال 110ق ا «عاالی
تران مقام قیاای» شناخت میشد ،ب عنوان «شورا» فاقد «صححهق قیاو » بود همچنهن بار
اان اساس برخحف عقهدض برخی نواسندتان (پروان و آئهن نگهنی ،)95 :1394 ،عبار «عاالی
تران مقام قوض قیااه » ههچتون داللتی بر صححهق قیاای رئهس قوض قیااه ندارد باا وجاود
اان براساس ساختار کنونی قوض قیااه  ،برخی ب دلهل سااختار و جااگااه دااوان عاالی کشاور و
رئهس آن در نظام قیاای جمهوری اسحمی ااران و نهز عدم ماههق قیاای وظاااف رئاهس قاوض
قیااه  ،رئهس داوان عالی کشور را «عالیتران مقام قیاای» مایدانناد (هاشامی ،1387 ،ج:2
380؛ وکهل و عسکری2 )518 :1387 ،

 .3توجه به سابقة ریاست بر قوة قضاییه
اکی از نکاتی ک در راستای تعههن وظااف رئهس قوض قیااه ب ما ااری مایرسااند ،توجا با
کارکرد شورای عالی قیاای پهش از بازنگری قانون اساسی اسق ک رئهس قوض قیااه جاااگزان
اان نهاد شده اسق پهش از بازنگری قانون اساسی ،شورای عالی قیاای با آنک ب عنوان باالتران
مقام قوض قیااه پهشبهنی شده بود ،از اان حهث صححهق و شأن قیا نداشق بر همهن اساس
میتوان تفق اعیای شورای بازنگری اصحً ب دنبا اعطای چنهن صححهتی نباودهاناد چنانکا
اکی از اعیای شورای بازنگری در خصوص کارکرد قیاای شورا مطر میکند ،اان شورا کارکرد
قیاای نداشق و ازاانرو بنا نهسق جااگزان اان نهاد ،اعنای رئاهس قاوض قیاااه نهاز کاارکرد
قیاای داشت باشد (ادارض کل امور فرهنگی و روابط عمومی مس س شورای اسحمی ،1369 ،ج:2
 ،736-737موسوی خاوئهنی هاا) از هماهن رو ،دقاق در هادف از باازنگری در قاانون اساسای
براساس آنچ از مطالبا امام ،عم کرد شورای عالی قیاای و مشرو مذاکرا شورای باازنگری
قانون اساسی دراافق میشود ،ما را ب اان نتهس رهنمون میساازد کا هادف اصا ی باازنگری
قانون اساسی در حوزض قوض قیااه  ،صرفاً تمرکز بر مداراق قوض قیاااه با دلهال نارسااایهاا و
 1برخی نواسندتان با همهن مقصود از رئهس قوض قیااه ب عنوان «عالیتران مقام قیاای» ااد کردهاند (برای
نمون ر ک :مهرپور )358 :1393 ،برخی نهز ب صور مط ج عنوان «عالیتران مقام قیاای» را قابل انطباق بر
رئهس قوض قیااه دانست اند (برای نمون ر ک :عباسی )308 :1397 ،با توضهحی ک در متن تذشق ،اطحق
عنوان مذکور در صورتی صحهو اسق ک مقصود «باالتران مقام قوض قیااه » باشد
 2البت در شورای بازنگری قانون اساسی برخی قائل ب اان بودند ک رئهس داوان عالی کشور «قاضیالقیا » اا
«عالیتران مقام قیاای» نهسق در اان خصوص ر ک :ادارض کل امور فرهنگی و روابط عمومی مس س شورای
اسحمی ،1369 ،ج738 :2ا ،737موسوی خوئهنیها
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کاستیهای ناشی از مداراق شوراای بود ،ن اعطاای صاححهق جدااد (صاححهق قیااای) با
رئهس قوض قیااه

 .4ماهیت «ریاست بر امور قضایی» از سوی رئیس قوة قضاییه و کارکردهای آن
تأمل در اصو قانون اساسی ناظر بر شرااط ،اوصاف و وظااف رئهس قاوض قیاااه و نهاز کشاف
مراد قانونگذار اساسی با توج ب مشرو مذاکرا تصواب اصاو ماذکور ،براسااس ادلاة ذاال،
«صححهق قیاای» رئهس قوض قیااه را منتفی میداند و «رااسق/مداراق بر امور قیاای» قوض
قیااه را ب اثبا میرساند:
اک تأمل در عبار صدر اصل  157ق ا ک «ب منظور انسام مسئولهقهای قاوض قیاااه در
ک هة امور قیاای» اک نفر ب عنوان رئهس اان قوه منصو میشود ،ما را ب اان نکتا رهنماون
می سازد ک وظااف رئهس قوض قیاااه نسابق با اماور اجرااای ،اداری و قیااای قاوض قیاااه
برخحف آنچ برخی قائلاند (پروان و آئهنا نگهنای 90 :1394 ،و  ،)100از ناوع «ماداراتی» و
«رااستی» اسق ،ن اانک رئهس قوض قیااه شخصاً متصدی اان امور باشد بر اان اساس اعطای
نهابق از سوی ولیفقه ب رئهس قوض قیااه  ،نا «تصادی منصاب قیاا» ،کا «ماداراق اماور
قیاای قوض قیااه » اسق در واق اکی از وظااف رئهس قوض قیااه « ،رااسق بر اماور قیااای»
قوه و ب عبارتی «کارکرد قیاای» قوض قیااه اسق ،ن رااسق «قیااای» باا توجا با ماههاق
وظااف رئهس قوض قیااه در اصل  158ق ا 1ب اان نقط رهنمون میشوام ک ماههاق وظاااف
رئهس قوض قیااه «رااستی» اسق ،ن «قیاای»
دو اثبا عدم صححهق قیاای رئهس قوض قیااه در پرتو وظااف پهشبهنیشاده بارای وی
در قانون اساسی مست زم تبههن دو نکت اسق:
 1وظااف رئهس قوض قیااه در قانون اساسی را میتوان ب دو دست تقسهم کرد :دستة او
وظاافی اسق ک براساس مطالب بند قبل ،ناظر بر مداراق وی بر قوض قیااه اساق مقصاود از
اان دست  ،وظاافی اسق ک در اصل  158ق ا ذکر شده اسق
دستة داگر وظاافی اسق ک ارتباطی با شأن «مداراق» رئهس قوض قیااه بر قاوض قیاااه
ندارد و تنها از حهث «رااسق» وی بر اان قوه بر عهادض او نهااده شاده اساق در حقهقاق ااان
« 1وظااف رئهس قوض قیااه ب شر زار اسق:
 -1ااساد تشکهح الزم در دادتستری ب تناسب مسئولهق های اصل اکصدوپنساهوششم.
 -2تههة لوااو قیاای متناسب با جمهوری اسحمی.
 -3استخدام قیا عاد و شااست و عز و نصب آنها و تغههر محل مأموراق و تعههن مشاغل و ترفه آنان و
مانند اانها از امور اداری ،طبج قانون».
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وظااف ارتباطی با کارکردها و وظااف قوض قیااه ندارد و ب اعتبار شخصهق حقوقی رااسق قوض
قیااه بر عهدض وی تذاشت شده اسق برای نمون  ،رسهدتی ب دارااای رهبار ،رئاهسجمهاور،
معاونان رئهس جمهور ،وزاران و همسر و فرزندان آنان براسااس اصال  142ق ا و معرفای شاش
حقوقدان ب منظور عیواق در شورای نگهبان ب مس س شورای اسحمی براساس اصل  91ق ا از
نوع اخهر وظااف رئهس قوض قیااه اند
بر همهن اساس وظااف رئهس قوض قیااه در قانون اساسی را میتاوان با دو دسات «اماور
مربوه ب قوض قیااه » و «امور مربوه ب غهر قوض قیاااه  »1تقساهم کارد وظاااف رئاهس قاوض
قیااه در «امور مربوه ب قوض قیااه » براساس اصل  157ق ا ماداراتی و رااساتی باوده و با
وظااف «قیاای»(رااسق و مداراق بر امور قیاای ،ن صححهق قیا) و «غهر قیاای»(ماداراق
امور اجراای و اداری قوض قیااه ) تقسهم میتردد برخی نواسندتان وظااف رئهس قاوض قیاااه
در امور مربوه ب قوض قیااه را «قیاای» و وظااف وی در غهر امور مرباوه با قاوض قیاااه را
«غهر قیاای» نام نهادهاند  2درحالیک براساس آنچ تذشق و نهز اانک ماههق تمامی وظاااف
رئهس قوض قیااه در خصوص مساائل مرباوه با قاوض قیاااه براسااس اصال  157ق ا صارفاً
«قیاای» نهسق ،تقسهم مذکور صحهو و دقهج ب نظر نمیرسد برخی داگر از نواساندتان نهاز
با تقسهم وظااف رئهس قوض قیااه ب «وظااف مداراتی»« ،وظااف قیااای» و «وظاااف داگار
رئهس قوض قیااه » ا ک وظهفة اخهر ناظر بر وظااف رئهس قوض قیااه در امور غهار مرباوه با
قوض قیااه اسق ا (مهرپور ،)350-353 :1393 ،تا حدی ب سامق خ اط وظاااف رئاهس قاوض
قیااه پهش رفت اند
 2نکتة دوم در اان باره آن اسق ک وظااف پهشبهنیشده برای رئهس قوض قیااه در اصال
 158ق ا در راستای انسام مسئولهقهای مقرر در اصل  157ق ا انحصاری اسق اترچا برخای
نواسندتان «وظااف» مقرر در اصل  158ق ا را اخص از «صححهقهاای» رئاهس قاوض قیاااه
 1مقصود از اان دست  ،اموری اسق ک غهر مرتبط با کارکرد قوض قیااه اسق اان دست وظااف اترچ از با
رااسق رئهس قوض قیااه بر اان قوه بر عهدض او نهاده شده اند ،اما ارتباطی با وظااف او در خصوص مداراق بر
قوض قیااه از جهق پهشبرد صحهو امور اان قوه ندارد (اصل  158قانون اساسی) برای نمون وظهفة مقررشده
برای رئهس قوض قیااه در اصل ( 91معرفی ش ش حقوقدان ب مس س شورای اسحمی جهق انتخا برای
عیواق در شورای نگهبان) ،عیواق در شورای مذکور در اصو  111و  131قانون اساسی و نهز عیواق در
شورای عالی امنهق م ی از اان دسق وظاافاند
 2ر ک :جوان آراست 236-237 :1397 ،؛ شعبانی 221-222 :1374 ،نواسندتان مذکور وظااف رئهس قوض
قیااه در بندهای  2 ،1و  3اصل  ،158اصو  142 ،160 ،174 ،173 ،162و بند  11اصل  110را از وظااف
و اختهارا رئهس قوض قیااه در امور «قیاای» دانست اند در مقابل ،وظااف و اختهارا مذکور در اصو
 175 ،91 ،131 ،111 ،177 ،176و  121را از وظااف و اختهارا رئهس قوض قیااه در امور «غهر قیائی»
ت قی کردهاند (شعبانی221-222 :1374 ،؛ جوان آراست )236-238 :1397 ،
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مقرر در اصل  157ق ا میدانند و بر همهن اساس در نظر آنها «قیاو » رئهس قوض قیااه اکی
از وظااف و صححهقهای وی میباشد (پروان و آئهن نگهنای ،)98-100 :1394 ،اماا اساتدال
مذکور صحهو ب نظر نمیرسد؛ چراک :
 1.2قانونگذار اساسی در اصل 158ق ا در مقام بهان وظااف رئهس قوض قیااه باوده اساق؛
ازاان رو دله ی ندارد ک از بهان ساار وظااف رئهس قوض قیااه ا از جم صححهق قیاای وی ا
سر باز زده باشد
 2.2هنگام تصواب اصل  158ق ا در شورای بازنگری قانون اساسی ،پهشنهاد اکای از اعیاا
مبنی بر اضاف کردن بندی ب اان اصل ب اان شر ک «و هر وظهف ای ک طبج قاانون با وی
محو میشود» ،با اان هدف ک وظااف رئهس قوض قیااه منحصار در ماوارد ماذکور در اصال
158ق ا نباشد ،با مخالفق مواج شد (ادارض کل امور فرهنگی و روابط عماومی مس اس شاورای
اسحمی ،1369 ،ج 1 )873-877 :2ازاانرو ب نظر میرسد قطعاً مقصود اعیای شاورا از تصاواب
اصل  158ق ا انحصار وظااف رئهس قوض قیااه بوده ،ک در اان اصل وظهفاة «قیااو » بارای
وی پهشبهنی نشده اسق
 1.3تفسهر شورای نگهبان ب عنوان مفسر رسمی قاانون اساسای از ااان اصال ،مؤااد انحصاار
وظااف رئهس قوض قیااه مذکور در اصل  158ق ا اسق اان شورا در مقام اظهاارنظر در خصاوص
«قانون اصح قانون وظااف و اختهارا رئهس قوض قیااه مصاو  »1378/12/8و «قاانون آااهن
دادرسی کهفری مصو  2»1392/12/4نقض آرای مراج قیاای ب استناد مغاار با خحف شارع
بهّن 3را ک میتوانسق از بارزتران مصاداج شئون قیاای رئهس قوض قیااه باشد ،با ااان اساتدال
ک اان مواد «وظهف ای را برای رئهس قوض قیااه تعههن نموده ک در قانون اساسی نهامده» ،مغاار
با اصل 158ق ا دانست اسق بر اان اساس ب نظر میرسد در منظر شورای نگهبان نهز اصل مذکور
وظااف رئهس قوض قیااه را ب انحصار بهان کرده اسق ،ن ب تمثهل
 3اکی از مهمتران دالال اثبا اان موضوع ،عحوهبر مساتندا پاهشتفتا  ،اصال  61ق ا
اسق ک مقرر میدارد« :اعما قوض قیااه ب وسه ة دادتاههای دادتستری اسق ک باااد طباج
 1اکی از اعیا در مخالفق با اضاف کردن اان عبار میتواد« :اتر بهااهم و بگواهم ک هرچ را مس س خواسق
مىتواند ب اانها واتذار بکند اص ًا اان با هدفى ک منحصر ساختن مسئولهق هاى رئهس قوض قیااه اسق
منافا دارد » (ادارض کل امور فرهنگی و روابط عمومی مس س شورای اسحمی ،1369 ،ج ،874 :2مؤمن)
nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMosavabat.aspx
 2ر ک :سامان جام نظرا شورای نگهبان ب آدرس:
 3با توج ب اانک عبار «خحف بهّن شرع» در قوانهن پهش از قانون آاهن دادرسی کهفری مصو  1392و
عبار «خحف شرع بهّن» نخستهن بار در اان قانون ب کار رفت اسق ،در ادامة متن هر جا سخن از قوانهن
پهش از قانون آاهن دادرسی کهفری اسق ،از «خحف بهّن شرع» و هر جا سخن از قانون آاهن دادرسی کهفری
اسق« ،خحف شرع بهّن» استفاده شده اسق
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موازان اسحمی تشکهل شود و ب حلوفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و تساترش و اجارای
عدالق و اقامة حدود الهی بپردازد» بر اان اساس از منظر قانون اساسی صححهق ههچ مرجعای
غهر از دادتاههای دادتستری برای ورود قیاای ب مسائل پذارفت و مشروع نهسق
 4بنابر استدال برخی ،براساس مفاد اصل  157ق ا مخاطب مستقهم انسام اماور قیااای و
قیاوتی در خصوص شکااا و تظ ما  ،رئهس قوض قیااه اسق (پروان و آئهن نگهنای:1394 ،
 )100اما در پاسخ عحوه بر آنچ در خصوص عبار صدر اصل  157ق ا و اشاعار آن بار «شاأن
رااستی» رئهس قوض قیااه ذکر شد ،بااد تفق براساس اصل  159ق ا «مرج رسمی تظ ماا
و شکااا  ،دادتستری اسق» افادض حصر اان اصل ،اکی داگر از دالال «عدم صححهق قیاای»
رئهس قوض قیااه در قانون اساسی اسق
نکتة شااان توج ناظر بر دو بند اخهار آن اساق کا از آنساا کا براسااس اصال  159ق ا
«تشکهل دادتاهها و تعههن صححهق آنها منوه ب حکم قاانون اساق» ،در هاهچااک از قاوانهن
ناظر بر تشکهح دادتستری ،ب جااگاه رئهس قوه در مسموعة دادتستری اشارهای نشده اساق
ازاانرو نمیتوان رئهس قوض قیااه را داخل در مسموعة دادتستری دانسق
 5مقصود از «صححهق قیاای» در قانون اساسی ک محل توج نوشت حاضار اساق ،حاج
ورود در فرااند رسهدتی ب دعاوی و در واق آنچ براسااس اصال  61و  159ق ا در صاححهق
دادتاه قرار داده شده اسق ،میباشد در واق نتهس پذارش اان مقصود از «صححهق قیاای» و
مفهوم رااسق رئهس قوض قیااه بر امور قیاای اان قوه ،پذارش صححهق رئهس قوض قیااه در
ک ه امور مربوه ب قوض قیااه اسق ک «ماههق قیاای» ندارد

بررسی «صالحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه در قوانین عادی
چنانک با تح هل و تأمل در اصو قانون اساسی در خصوص اوصاف ،شرااط و وظااف رئهس قاوض
قیااه تذشق ،با وجود رواک رد شورای بازنگری قانون اساسی در تصواب اصاو ماذکور و نهاز
ظاهر و رو حاکم بر اصو قانون اساسی مبنی بر عدم «صححهق قیاای» رئهس قاوض قیاااه ،
در سطو قوانهن عادی با مواردی مواجههم ک ب اعطای صححهق مذکور ب رئهس قاوض قیاااه
اقدام کردهاند
در ادام  ،سهر تقنهنی اعطای «صححهق قیاای» ب رئهس قوض قیااه براساس روند تصواب
قوانهن مذکور و اظهارنظرهای شورای نگهبان ب عنوان مفسار رسامی قاانون اساسای بررسای و
تح هل میشود
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 .1قانون اصالح قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضاییه مصوب 1378/12/8
نخستهن قانونی ک پس از بازنگری در قا نون اساسی ب رئهس قوض قیااه سمق «قیااای»
اعطا کرد « ،قانون اصح قانون وظااف و اختهارا رئهس قوض قیااه مصو »1378/12/8
اسق چنانک نمااندتان مس س در مقام دفاع از اان طر اذعان داشتند ،اکای از ماواردی
ک در کار قیاای اخح ااساد می کرد ،آن بود ک رئهس قوض قیااه در پروندههاى قصاصى
ک ب عنوان مأذون از طرف رهبرى دستور اجرا و تنفهذ قصاص را صادر مىکند ،در مواردى
ک رأاى را خحف شرع تشخهص مىدهد ،ن دستور اجرا مىدهد  ،ن اانک ب دلهل قطعهاق
رأی امکان نقض آن را دارد بر همهن اساس نمااندتان مس س برای حل اان مشکل اقادام
ب اعطای صححهق «قیاای» ب رئهس قوض قیااه کردند تا نسبق ب نقض رأی اقدام کند
و پرونده را برای رسهدتی مسدد ب مرج صالو ارجاع دهد  1البت چنانک از مباحث مطر
شده در ج سة بررسی اان طر نمااان اسق ،ب اذعان معاون حقوقى و امور مس س وزار
دادتسترى ،رئهس قوض قیااه نهز خود معتقد اسق ک «چون من ب عنوان قاضاى نهساتم،
اختهارا قیااى ندارم» « ،بعیاً در داوان عالى کشور قیا محترم داوان عالى کشور ااراد
مى تهرند ک رئهس قوض قیاا ه قاضى نهسق و لذا دستور قیااى نمى تواند بدهد» ااشان با
اانک در مقام دفاع از پهشنهاد نمااندتان مس س مباحثی را مطار کردناد ،پهشنهادشاان
ب منظور حل مشکل ،غهر از اعطای صححهق قیاای ب رئهس قوض قیااه و در نتهس طای
کردن فرااندهای قیاای پهشبهنی شده در قانون جهق حل مسئ بود « :البت پهشنهاد ماا
در کمهسهون محترم اان بود ک اان ب داوان عالى کشاور بارود و ااشاان از دااوان عاالى
کشور بخواهند اما خو  ،کمهسهون نهااتاً نظرشان بر اان بود ک خود رئهس قاوض قیاائه
اان اختهار را داشت باشد ک حکمى را ک خحف باهن شارع تشاخهص داد ،نقاض بکناد و
خودشان ب مرج صالح ارسا بدارند » 2
با وجود اان ،شورای نگهبان براساس تفساهر صاحهو از قاانون اساسای ،اعطاای صاححهق
«نقض آرای قطعی قیاای ولو با جهاق مخالفاق باا شارع» را با عناوان اکای از کارکردهاای

مس س شورای اسحمی در تاراخ  1378/9/28در سااق کتابخانة مس س شورای اسحمی ب

 1مشرو مذاکرا
www.ical.ir/fa/MashroohMozakerat
آدرس:
متن مصوبة اولهة مس س ب اان صور بود« :مادض  -2رااسق قوض قیااه سمق قیااى اسق و هر تاه رئهس
قوض قیاا ه ضمن بررسى ،رأى دادتاهى را خحف بهّن شرع تشخهص دهد ،آن را نقض و جهق رسهدتى ب
مرج صالو ارجاع خواهد داد».
 2مشرو مذاکرا مس س شورای اسحمی در تاراخ 1378/9/28در ساااق کتابخاناة مس اس شاورای اساحمی با
www.ical.ir/fa/MashroohMozakerat
آدرس:
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صححهق قیاای رئهس قوض قیااه  ،مغاار با قانون اساسی اعحم کرد  1مس اس شاورای اساحمی
نهز اقدام ب رف ااراد شورای نگهبان کرد و اان صححهق را ب رئهس قوض قیااه اعطا نکرد  2باا
اان حا عبار صدر ماده ک بهان میداشق« :رااسق قوض قیااه سمق قیاای اسق» ،در متن
نهاای قانون باقی ماند ک ب نظر می رساد از نگااه شاورای نگهباان تراختا اساق ،چراکا اتار
براساس قانون اساسی رااسق قوض قیااه سمق قیاای میبود ،نقض آرای قطعای از ساوی وی
با ااراد مواج نبود ،درحالیک شورای نگهبان اان امر را واجد ااراد دانسق همچنهن ب رسمهق
شناختن سمق قیاای برای رئهس قوض قیااه مغاار تفسهر شورای نگهبان از اصال  158ق ا در
خصوص انحصار وظااف رئهس قوض قیااه اسق

 .2قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 1381/07/28
برخی مواد قانون تشکهل دادتاه هاای عماومی و انقاح مصاو  1373در ساا  1381از
سوی مس س شورای اسحمی بازنگری و اصح شد از جم ة اان مواد ،اصاح ماادض  18باا
هدف رسهدتی ب اعتراض نسبق ب آرای قطعی ب جهق مغاار با « بهّن قاانون ااا شارع»
بود در مصوبة اولهة مس س ،شعبی از داوان عالی کشور باا عناوان « شاعب تشاخهص» باا
شرااط خاصی پهش بهنی شده بود تاا ظارف ااک مااه از تااراخ اباحغ رأی ،با درخواساق
تسدادنظر مذکور رسهدتی کند براسااس ااان مصاوب  ،آرای شاعب ماذکور قطعای باود و
درخواسق تسدادنظر نسبق ب آرای قطعی ب دلهل مغاار رأی با بهّن قانون اا شرع تنهاا
اک بار امکان پذار بود 3
شورای نگهبان ب مقررض مذکور ااراد ترفق؛ با اان بهاان کا «قهاد ظارف ااک مااه جهاق
درخواسق تسدادنظر» و نهز «عدم امکان درخواسق تسدادنظر نسبق با آرای قطعای مخاالف
بهّن بهش از اک بار» را خحف موازان شرع تشخهص داد  4مس س ب منظور رف اارادا ماذکور
در نهااق رئهس قوض قیااه را نهز عحوهبر شعب تشخهص ،مرج درخواسق تسداادنظر نسابق
ب آرای خحف بهّن شرع تعههن کرد؛ چنانک تبصة  2مادض  18اصح قانون تشکهل دادتااههاای
عمومی و انقح مصو  1381/07/28مقرر میدارد:
«تصمهما اادشدض شعبة تشخهص در هر صور قطعی و غهرقابل اعتراض اسق مگر آنکا
1
2
3
4

«مادض دو ک وظهف اى را براى رئهس قوه تعههن نموده ک در قانون اساسى نهامده ،خحف اصل  158قانون اساسى
)nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMosavabat.aspx
اسق» (سامانة جام نظرا شورای نگهبان ب آدرس:
«مادض  - 2رااسق قوض قیااه سمق قیائی اسق و هر تاه رئهس قوض قیااه ضمن بازرسی ،رأی دادتاهی را
خحف بهّن شرع تشخهص دهد ،آن را جهق رسهدتی ب مرج صالو ارجاع خواهد داد »
متن اوله در تاراخ  1380/9/6ب تصواب مس س شورای اسحمی رسهده بود
nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMosavabat.aspx
سامانة جام نظرا شورای نگهبان ب آدرس:
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رئهس قوض قیائه در هر زمانی و ب هر طراقی رأی صادره را خحف بهّن شرع تشخهص دهد ک
در اان صور جهق رسهدتی ،ب مرج صالو ارجاع خواهد شد »
نکتة شااان توج با بررسی سهر تقنهنی تعههن وظااف قیاای برای رئهس قاوض قیاااه آن اساق
ک براساس اان مقرره ،رئهس قوض قیااه صرفاً مرج «تشخهص» مغاار رأی با بهّن شرع اسق ،نا
مرج نقض رأی  1در واق رئهس قوض قیااه بااد پس از تأاهد مغاار  ،پرونده را جهق رساهدتی با
شعب تشخهص ارجاع دهد و اان شعب ههچ لزومای در تبعهاق از نظار رئاهس قاوض قیاااه در ااان
خصوص ندارند اان وظهف را میتوان منطبج بار منطاج و رو قاانون اساسای در خصاوص وظاااف
رئهس قوض قیااه در راستای «مداراق و رااسق بر امور قیاای» ب منظور تحقج «حسن جراان اماور
قیاای» دانسق؛ چنانک اکی از نمااندتان مس س در جراان تصاواب اصاححا ااان مااده در مقاام
توجه برای تعههن وظهفة مذکور رئهس قوض قیااه میتواد« :ما ب انتهاى مادض ( )18ااان مط اب را
اضاف کردام ک اتر رئهس قوض قیائه ب هار نحاو تشاخهص داد کا حکماى اااراد دارد ،ماىتواناد
براساس وظهف اش عمل کند و پرونده را ب مرج صالح ارسا کند» 2

 .3قانون اصالح مادة  18اصالحی قانون تشکیل دادگااههاای عماومی و انقاالب
مصوب 1385/10/24
اصح مادض  18قانون تشکهل دادتاههای عمومی و انقح در سا  1381ب بیثباتی در اجارای
آرای قطعی ب دلهل عدم محدوداق زمانی در امکاان تسداادنظرخواهی نسابق با آرای قطعای
منسر شده بود ب همهن دلهل در سا  1385نمااندتان اقدام ب اصح اان ماده کردناد تاا باا
اعطای صححهق ب رئهس قوض قیااه جهق تسواز اعادض دادرسای نسابق با آرای قطعای کا
مغاار شرعاند ،آن هم ب مد اک ماه پس از قطعهق رأی ،3وضعهق موجود را ساامان دهناد و
مشکح را حل کنند صدر اان مادهواحده مقرر میدارد:
«آرای غهرقطعی و قابل تسدادنظر اا فرجام همان اسق ک در قاانون آااهن دادرسای ذکار
 1اکی از نمااندتان مس س در جراان تصواب اان ماده میتواد« :براى تأمهن نظر شورا ب رئهس قوض قیااه
اجازه داده شد ک در هر زمانىک تشخهص داد حکمى بر خحف شرع صادر شده بتواند آن حکم و آن پرونده
را در ههأ تشخهص مطر کند » (مشرو مذاکرا مس س در تاراخ  1381/4/30در سااق کتابخانة مس س
)www.ical.ir/fa/MashroohMozakerat
شورای اسحمی ب آدرس:
 2مشرو مذاکرا مس س در تاراخ  1381/2/3در سااق کتابخانة مس س شورای اسحمی ب آدرس:
www.ical.ir/fa/MashroohMozakerat

 3تبصرض  5اان مادهواحده مقرر میدارد« :آراای ک قبل از الزماالجرا شدن اان قانون قطعهق اافت اسق حداکثر
ظرف س ماه و آراای ک پس از الزماالجرا شدن اان قانون قطعهق خواهد اافق ،حداکثر ظرف اک ماه از
تاراخ قطعهق قابل رسهدتی مسدد مطابج مواد اان قانون می باشد »
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ترداده ،تسدادنظر اا فرجامخواهی طبج مقررا آاهن دادرسی مربوه انسام خواهاد شاد آرای
قطعی دادتاههای عمومی و انقح  ،نظامی و داوان عالی کشور جاز از طرااج اعااده دادرسای و
اعتراض ثالث ب نحوی ک در قوانهن مربوه مقرر ترداده قابل رسهدتی مسادد نهساق مگار در
مواردی ک رأی ب تشخهص رئهس قوض قیااه خحف بهّن شرع باشد کا در ااان صاور ااان
تشخهص ب عنوان اکی از جها اعاده دادرسی محسو و پرونده حسب مورد با مرجا صاالو
برای رسهدتی ارجاع میشود »
براساس اان ماده واحده ،تشخهص رئهس قوض قیااه مبنی بر مغاار رأی با باهّن شارع با
منزلة پذارش جهق اعادض دادرسی و تسواز رسهدتی مسدد ب پرونده در مرج صالو اسق  1در
واق دادتاهی ک مسدداً ب پرونده رسهدتی میکند ،الزم نهسق از نظر رئاهس قاوض قیاااه در
ماههق رأی تبعهق کند ،ب ک نظر رئهس قوض قیااه صرفاً در مقام تساواز اعاادض دادرسای الزم
االتباع اسق و دادتاه در اان موضوع داگر ورود نخواهد کرد 2

 .4قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
مادض  477قانون آاهن دادرسی کهفری مصو  1392در آخاران مرح ا از ساهر تحاوال
تقنهنی مربوه ب صححهق قیاای رئهس قوض قیااه  ،با نسخ مقررا پهش از خود در ااان
خصوص مقرر داشت اسق« :درصورتی ک رئهس قوض قیااه رأی قطعی صادره از هرااک از
مراج قیاای را خح ف شرع بهّن تشخهص دهد ،با تسواز اعادض دادرسی ،پرونده را ب داوان
عالی کشور ارسا تا در شعبی خاص ک توسط رئهس قوض قیااه برای اان امار تخصاهص
می اابد رسهدتی و رأی قطعی صادر نمااد شعب خاص مذکور مبنهّااً بارخحف شارع باهّن
اعحم شده ،رأی قطعی قب ی را نقض و رسهدتی مسادد اعام از شاک ی و مااهوی با عمال
می آورند و رأی مقتیی صادر می نمااند»
3
جالب توج آنک  ،مصوبة اولهة مس س در خصوص اان ماده ک حج قبو اعادض دادرسای و
نقض حکم قطعی را ب رئهس قوض قیااه اعطا کرده بود ،از اان حهث از ساوی شاورای نگهباان
 1ر ک :مشرو مذاکرا مس س در تاراخ  1385/10/24در سااق کتابخانة مس س شورای اسحمی ب آدرس:
www.ical.ir/fa/MashroohMozakerat

 2در اان خصوص همچنهن ر ک :مشرو مذاکرا مس س در جراان بررسی طر تفسهر مادض  18اصححی
قانون اصح قانون تشکهل دادتاههای عمومی و انقح در تاراخ  1387/09/10در سااق کتابخانة مس س
www.ical.ir/fa/MashroohMozakerat
شورای اسحمی ب آدرس:
« 3درصورتی ک رئهس قوض قیااه رأی قطعی صادره از هراک از مراج قیاای اعم از حقوقی اا کهفری را خحف
بهّن شرع تشخهص دهد ،با قبو اعادض دادرسی ،پرونده را برای رسهدتی ب دادتاه همعرض دادتاه صادرکنندض
حکم قطعی ارجاع میدهد »
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خحف قانون اساسی تشخهص داده شده بود (پژوهشکدض شورای نگهباان )176 :1395 ،با نظار
می رسد ااراد مذکور از آن حهث اسق ک در قانون اساسی صححهق قیااای بارای رئاهس قاوض
قیااه ب رسمهق شناخت نشده اسق مؤاد اان دادتاه ،پهشنهاد شورای نگهبان جهق اصاح
مادض مذکور اسق ک مقرر میدارد« :پهشنهاد میشود ک رئهس قوض قیااه پس از تشخهص امر
مبنی برخحف بهّن شرع بودن احکام ،شعب اا شاعبی از دااوان عاالی کشاور را کا متشاکل از
قیا مستهد عاد معتمد وی باشند ،برای رسهدتی ،تسواز اعاده دادرسی و نقض حکم معاهن
نمااد» (پژوهشکدض شورای نگهبان )176 :1395 ،جالب اانساساق کا شاورای نگهباان حتای
«تسواز اعادض دادرسی» را نهز در صححهق رئهس قوض قیااه نمیداند
اما آنچ در نهااق ب تصواب مس س شورای اسحمی رسهد ،ب نظر می رساد تفااوتی باا
مصوبة اوله نداشت اسق؛ چراک براساس قانون فع ی نهز تشخهص رئهس قوض قیااه مبنی
بر مغاار رأی قطعی صا درشده با خحف شارع باهّن بارای شاعب دااوان عاالی کشاور در
رسهدتی مسدد ب پرونده الزام آور اسق در واق « نقاض رأی قطعای از ساوی رئاهس قاوض
قیااه » (مصوبة اولهة مس س) و « الزام شعب ب تبعهق از نظر رئهس قوض قیااه » (مصوبة
نهاای مس س) تفاوتی در روند «قیاای سازی وظااف رئهس قوض قیااه » ک خاحف تادابهر
قانون اساسی اسق ،ندارد

 .5برآمد کالم در تحلیل قوانین عادی
بررسی و تح هل قوانهن عادی در خصوص صححهق قیاای رئهس قوض قیااه و تأمال در
سهر تقنهنی آنها و مادض  477ق آ د ک ب عنوان مقصاد نهااای ارادض قانونگاذار عاادی در
اعطای صححهق قیاا ی ب رئهس قوض قیااه ما را ب اان نتهس مای رسااند کا قیااای
سازی وظااف رئهس قوض قیااه عحوه بر آنک منطبج بار مفااد و رو قاانون اساسای در
خصوص وظااف رئهس قوض قیااه نهسق ،از منطاج تاوجههی کاارکردی نهاز برخاوردار
نهسق توضهو مط ب اانک :
 1چنانک توضهو داده شد ،صحح هق قیاای رئاهس قاوض قیاااه با معناای اعطاای حاج
هرتون ورود ب فرااند رسهدتی ب پروندههاسق ب اان ترتهب اتر رئهس قوض قیاااه صارفاً باا
تشخهص آرای خحف شرع بهّن پرونده را ب مرج صالو جهق تساواز اعاادض دادرسای از ساوی
مرج مذکور ارجاع دهد ،ب معنای صححهق قیاای وی نهسق ،ب ک اان موضوع را میتاوان در
راستای اافای وظااف وی ب عنوان «رااسق بر اماور قیااای قاوض قیاااه » و ساعی در ااسااد و
نظار بر «حسن جراان امور قیاای» تح هل کرد  1اما اتر تشخهص رئهس قوض قیااه مبنی بر
 1اترچ برخی اان وظهفة رئهس قوض قیااه را «اداری» ت قی کردهاند (پورقهرمانی ،)142 :1383 ،اان برداشق
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مغاار رأی با خحف شرع بهّن ب معنای تسواز اعادض دادرسی باشد و مرج صالو حج ورود با
اان مسئ را نداشت باشد ،هرچند در ماههق رأی مک ف ب تبعهق از نظار رئاهس قاوض قیاااه
نباشد ،اان موضوع ب معنای اعطای «صححهق قیاای» ب رئهس قاوض قیاااه اساق1؛ چراکا
برخحف مورد قبل ،در اان موارد دادتاه م زم ب رسهدتی مسدد ب پرونده اسق
 2دقق در نحوض اعطای صححهق قیاای ب رئهس قوض قیااه برای نخستهن باار در قاانون
اصح قانون تشکهل دادتاههای عمومی و انقاح مصاو  1381/07/28توااای آن اساق کا
اترچ اان صححهق در پاسخ ب ااراد شورای نگهبان اعطاا شاد ،فاقاد منطاج تاوجههی اساق؛
چراک اعطای اان صححهق ارتباطی با ااراد شورای نگهبان نداشق در واقا اعطاای صاححهق
«مرج درخواسق تسدادنظر نسبق ب آرای خحف بهّن شرع» ب رئهس قاوض قیاااه عاحوهبار
شعب تشخهص داوان عالی کشور ،متناسب با ااراد شورای نگهبان مبنی بر «لزوم فراهم کاردن
امکان درخواسق تسدادنظر در خصوص آرای قطعی خاحف باهّن شارع با صاور غهرموقاق و
دائمی» نبود ب عبارتی مس س در مقام رف ااراد شورای نگهبان ،ب جای دائمی کردن صححهق
شعب تشخهص در بررسی درخواسق تسدادنظر نسبق ب آرای قطعی خحف بهّن شرع ،اقدام ب
اعطای صححهق قیاای ب رئهس قوض قیااه کرد اان نخستهن سنگ بناای اعطاای صاححهق
قیاای ب رئهس قوض قیااه بود ک در قوانهن و اصححه های بعدی باقی ماند
 3اعطای صححهق ها و هرتون اصح در فرااند دادرسی بااد مبتنای بار منطاج ارتقاای
کارکرد و کارامدی دستگاه قیاای باشاد باا ااان حاا ااان منطاج مسا م در روناد اعطاای
صححهق قیاای ب رئهس قوض قیااه در قوانهن عادی مشهود نهسق توضهو مط ب آنک  ،در
مراحل اولهة اعطای صححهق قیاای ب رئهس قوض قیااه  ،اان صححهق در کناار صاححهق
ساار مراج قیاای همانند شعب تشخهص داوان عالی کشور اعطا شد با اان حا اعطای اان
صححهق ب رئهس قوض قیااه با آنک مغاار قانون اساسی بود ،نتهس عدم کارکرد مط و ااا
نقص کارکردی نهادهای قیاای موجود در راستای تسداادنظر در آرای قطعای مخاالف شارع
بهّن نبوده اسق در ادام اان مسهر ،شعب داوان عالی کشاور از ااان فرااناد حاذف شادند و
رئهس قوض قیااه ب تنهاای مرج تشخهص مغاار آرای قطعی با شرع باهّن و تساواز اعااده
دادرسی بر اان اساس ترداد در اان فرااناد نهاز اترچا رئاهس قاوض قیاااه صارفاً مرجا
تشخهص مغاار آرای قطعی با خحف شرع بهّن اسق ،اما الزام شعب دااوان عاالی کشاور در
مغاار با اصل  157ق ا اسق ،چراک براساس اصل مذکور بااد اان وظهفة رئهس قوض قیااه را از مصاداج
«رااسق بر امور قیاای قوض قیااه » دانسق ک متفاو از رااسق بر امور اجراای و اداری قوض قیااه اسق
 1مادض  94قانون تشکهح و آاهن دادرسی داوان عدالق اداری مصو  1392/03/ 25نهز با منطج اعطای صححهق
قیائی ب رئهس قوض قیااه مقرر میدارد« :درصورتیک آرای ههأ عمومی داوان از سوی رئهس قوض قیااه خحف
موازان شرع تشاخهص داده شود ،ههأ عمومی با توج ب نظر رئهس قوض قیااه تسدادنظر مینمااد».
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تسدادنظر و رسهدتی ب اان پرونده ها ب تبعهق از نظر رئهس قوض قیااه در تشخهص خحف
شرع بهّن بودن با توج ب عدم صححهق قیاای رئهس قوض قیااه محل اشکا اسق

نتیجهگیری
« 1صححهق قیاای» رئهس قوض قیااه ب معنای حج ورود در فرااند رسهدتی ب دعااوی نا
تنها از متن و رو قانون اساسی برنمیخهزد ،ب ک مقصود و مورد توجا قانونگاذار اساسای نهاز
نبوده اسق ازاانرو «رااسق رئهس قوض قیااه بر امور قیاای اان قوه» نا با معناای اعطاای
صححهق قیاای ب وی ،ب ک با توجا با هادف قاانون اساسای مبنای بار کارامادی نهادهاا و
ساختارها« ،نظار بر حسن اجرای وظااف قیاای ارکان قاوض قیاااه » ااا با عباارتی «حسان
جراان امور قیاای» اسق
 2با آنک اعطای «صححهق قیاای» ب رئهس قوض قیااه برآمده و منطبج بر قانون اساسی
نهسق ،قانونگذار عادی اقدام ب اعطای ااان صاححهق کارده اساق عاحوهبار مغااار ماذکور،
براساس سهر تصواب اان قوانهن ،اعطای صححهق قیاای ب رئهس قوض قیااه مبتنی بر نهااز و
با هدف ارتقای کارکرد قوض قیااه و حل کردن مشکح قیاای موجاود نباوده اساق  1اعطاای
اان صححهق در قوانهن عادی در مراحل اوله ب تون ای بوده اسق ک شعب دادتاهها الزامی با
تبعهق از نظر رئهس قوض قیااه در تسواز اعادض دادرسی در خصاوص احکاام قطعای صادرشاده
دادتاهها نداشتند؛ اما در آخران اقدام قانونگذار در قانون آاهن دادرسای کهفاری مصاو 1392
شعب دادتاه م زم ب تبعهق از نظر رئهس قوض قیااه در نقض آرای خحف شارع باهّن هساتند
عحوهبر اان ،با آنک در اولهن تامهای اعطای صححهق قیاای ب رئهس قوض قیااه  ،اان مرجا
در کنار شعب دادتاه ،مرج تسدادنظر در خصوص آرای قطعای صادرشاده دادتااههاا باود ،در
آخران اقدام قانونگذار در قانون آاهن دادرسی کهفری مصو  1392رئهس قوض قیااه ب عناوان
«مرج انحصاری» تشخهص مغاار آرا با شرع بهّن تعههن شد
 3تشتق آرای شورای نگهبان ب عنوان مرج رسمی تفسهر اص و قاانون اساسای در
خصوص اعطای صححهق قیاای ب رئهس قوض قیااه محل نقاد اساق اترچا شاورای
نگهبان در اظهارنظر در خصوص برخی قوانهن ،2امکان «نقض » آرای قطعی توسط رئهس
قوض قیااه را مغاار وظااف و اختهارا او در اصل  158ق ا دانست اسق ،موافقق شاورا
 1اان مسئ ب وضو در مشرو مذاکرا نمااندتان مس س شورای اسحمی در جراان بررسی طر تفسهر مادض
 18اصححی قانون اصح قانون تشکهل دادتاههای عمومی و انقح در تاراخ  1387/09/10مشهود اسق
« 2قانون اصح قانون وظااف و اختهارا رئهس قوض قیااه مصو  »1378/12/8و «قانون آاهن دادرسی کهفاری
مصو »1392/12/4
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با الزام شعب خاص د اوان عالی کشور (مادض  477ق آ د ک) ب تبعهق از نظر رئاهس قاوض
قیااه در خصوص تسدادنظر در خصوص آرای قطعی خاحف شارع با هّن ،فاقاد منطاج
توجههی اسق؛ ازاان رو ک تفاوتی با نقض رأی توسط رئهس قوض قیااه نادارد و نتهساة
اکسانی در پی دارد
 3نکتة داگر اانک  ،اترچ بررسی کارکردهای منفی اعطای صححهق قیاای ب رئهس قاوض
قیااه مورد توج نوشتة حاضر نبوده ،اما حتی با نگاه اجمالی ب کارکردهای ناامط و اعطاای
«صححهق قیاای» ب رئهس قوض قیااه در فرااند رسهدتی ب دعاوی همچون نقض اعتبار امار
مختوم ،اطالة دادرسی و ناداده ترفتن استقح قاضی ،میتوان قائل بود کا اعطاای صاححهق
مذکور آن هم ب اان صور مراد قانونگذار اساسی بوده اسق؟
 4شااان ذکر اسق ک بهتر بود قانونگذار عادی با منظاور تسداادنظر در آرای قطعای
خحف شرع بهّن از ظرفهق داوان عالی کشور استفاده می کرد کا براسااس اصال  161ق ا
مرج قیاای ناظر بر اجرای صحهو قوانهن در محاکم اسق در واق پهشنهاد میشود شعب
خاصی از داوان عالی کشور با حیور قیا مستهد بدون دخالق رئهس قوض قیااه  ،مسئو
«تشخهص» مغاار آرای قطعی صادرشده با خحف شرع بهّن و «تسواز» اعادض دادرسی بار
اان اساس شوند
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