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 1مجید بنایی اسکویی

 

 چکیده
هاای  اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر لغو بورس تعداد زیاادی از بوریای    متعاقب

کردند؛ اماا   موصوف نسبت ب  اقامۀ دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام وزارت، برخی از اشخاص
، باا ایاتناد   های معترضیندیوان برخالف رویۀ معمول و مستمر خود، ضمن دریافت دادخوایت

رییدگی با  ننااا امتناار کاردت ایات        الی انقالب فرهنگی ازشورای ع 78یال  036ب  مصوبۀ 
ت، یاابق  باودت ایا   اقدام اشتبات و ناروای دیوان ک  در نور خود نادر و در این یطح گستردت، بی

در صورت تثبیت و ایجاد روی ، تالیِ فایدی ب  دنبال خواهد داشت کا  موباب تیاییق ققاو      
اشخاص و قتی عامل مشکالتی برای دیتگات قیا خواهد شاد  بایت تیاییق ققاو  اشاخاص و      

دیوان عادالت اداری، موباب شاد در ایان نوشاتار، امتناار        ۀمیرات نفی صالقیتِ خودخوایت
قق، تحلیل و برریی ققوقی شود  بدیای ایات درخصاوص ماهیات     محترمانۀ دیوان از اققا 

شود، زیرا این وظیف ، برعادۀ مقام قیاایی ایات   اقدام وزارت علوم، اثباتاً و نفیاً اظاارنظری نمی
 مقررات قانونی با برریی عادالن ، درخصوص موضور اقدام کند  وفقک  
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 مقدمه  
طراقای و   رین ناااد تصامیت گیاری و نظاارتی در    عنوان عالی تشورای عالی انقالب فرهنگی ب 

اثار  قیات خود، منشأ  در مدت گمانبیهدایت علت، فرهنگ و هنر کشور بایگات ممتازی دارد و 
اما در کناار بسایاری از    ج ایت؛تحوالتی بودت ک  شناخت و برریی نن از قوصلۀ این مقال  خار

ایات  یکای از   ن نااد خارج از صالقیت ذاتی صادر شدت ای های، برخی از تصمیتخدمات ارزندۀ
اشاخاص یالب کاردت ایات       خواهی را از برخای ایت ک  قق تظلت 78یال   036نناا، مصوبۀ 

انساتن خاود در   فو  و باا صاالح د   عدالت اداری بدون توب  ب  مصوب  ، دیوان99اگرچ  تا یال 
شورای عالی انقالب فرهنگای نادادت باود،     رییدگی ب  دعاوی، عمالً ترتیب اثری ب  مفاد تصمیت

تحیقاات و فنااوری در لغاو باورس تعاداد زیاادی از        تصمیت اخیر مسئوالن وزارت علوم، لکن با
در ، موضاور بدیادی   دیوان ب  ایتناد مصاوبۀ ماذکور   های خود و متعاقباً عدم رییدگیبوریی 

دریت در انمطرح شد ک  در نور خود، پای  گذار بدعتی  نظام نیین دادریی دیوان عدالت اداری
 رود می شمارنظام ققوقی کشور ب 

هاا و  هیاات  ات و نراء نااایی و قطعای صاادرت در   نن دیات  از تصامیم  »قسب این مصاوب   
هاا و یاایر   دانشاگات  و    های علوم، تحقیقاات و فنااوری   های تخصصی فعال در وزارتخان کمیت 

هاای امنااء، ممیازت و    هیاات  مراکز نموزشی و پژوهشی مصوب، از بمل  تصمیمات و نراء نااایی 
تصامیمات و نراء نااایی درخصاوص     میت  انیباطی دانشجویان و همچناین انتظامی ایاتید و ک

رفاً در بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی کا  صا   بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی،
و علمی، نموزشی و پژوهشای صاادر شادت باشاد، قابال شاکایت        ون تخصصیئرابط  با امور و ش

همچنین ب  موبب تبصارۀ  «  یایر مرابق قیایی نخواهد بود رییدگی در دیوان عدالت اداری و
داشت، درمان و های علوم، تحقیقات و فناوری و باوزارتخان  یک از در هر»ذیل این مادت واقدت 

ب  عنوان مربق ناایی ب  منظور تجدیدنظر و رییدگی ب  شکایات ایاتید  زش پزشکی هیاتینمو
های مذکور در مادت واقدت فو  ک  در اماور و  ها و کمیت از نراء و تصمیمات هیات و دانشجویان

در علمی، نموزشی و پژوهشی صادر شدت و همچنین ب  منظور نظارت بر نحوت ریایدگی   ونئش
موضاور ایان    شود  ترکیب اعیا و وظایف و اختیارات هیاات ها تشکیل میو کمیت ها هیات این

نظار از تصاویب دیرهنگاام    صرف « ب  تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی خواهد ریید تبصرت،
، تااکنون کمیتاۀ ماذکور بارای ریایدگی با        1الاذکر کمیتۀ موضور تبصارۀ ماادت فاو    تشکیل 

                                                           
ماورخ  803 و متعاقباً تصویب ماادت واقادت مصاوب بلساۀ    8/9/91با پیشنااد وزارتین علوم و باداشت در مورخ    1

تبصارت  هیات عاالی تجدیادنظر موضاور    "میت  موصوف تحت عنوان شورای عالی انقالب فرهنگی، ک 99/9/91
  "نگیشورای عالی انقالب فره 036مادت واقدۀ مصوب بلسۀ 

وزیر باداشت، درمان و نموزش پزشکی و رئای    زیر علوم، تحقیقات و فناوری،  و1 :گرددبا ترکیب ذیل تشکیل می
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 ندادت ایت تشکیل بلس   نامعترضهای اعتراض

بدیای ایت دایرۀ شمول مصوبۀ فو ، تناا محدود ب  اشخاص موصاوف نیسات، بلکا  هماۀ     
هیچ عیو  از این پ  ،ر صورت تثبیت رویۀ فعلیرو دگیرد  از اینایاتید و دانشجویان را دربرمی

عدم اعطاای   هیئت علمی نسبت ب  اقدام وزارت علوم یا دانشگات درخصوص اخراج، بازنشستگی،
 ی علمی خود قتی ب  لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی، قق اعتراض ندارد  ارتقا  یا پای

صرف نظر از ایرادهای وارد بر مصوبۀ شورای عالی انقالب فرهنگی، پذیرش ایان مصاوب  نن   
بسیاری دارد ک  قتی ممکن ایت  هایهت با تأخیر چندیال  از یوی دیوان عدالت اداری، اباام

 گات قیا ب  بار نورد تالی فایدی برای دیت
رو، در ابتادا مباانی تشاکیل و    هدف این مقال  برریی اقدام دیوان عدالت اداری ایت؛ از این

قدود صالقیت دیوان عدالت اداری مطرح و یپ  بایگات و قلمارو ققاوقی مصاوبات شاورای     
ود و شا عالی انقالب فرهنگی ک  مورد مناقشۀ ققوقدانان ایت در نظام ققوقی کشور برریی می

های شورای نگاباان و رویاۀ قیاایی دیاوان، عملکارد دیاوان نقاد و        در ادام  با توب  ب  دیدگات
شاورای عاالی انقاالب     "باای عباارت  د  ب  یبب تکرار برخی عبارات، با  شوبرریی ققوقی می

 "دیاوان "از کلماۀ   "دیاوان عادالت اداری  "بای عبارت و ب  "شورای عالی"از عبارت  "فرهنگی
 شود یایتفادت م

 

 مبانی تشکیل و حدود صالحیت دیوان عدالت اداری ـ فصل اول
 مبانی و فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری ـ مبحث اول

: 1379)کاتوزیاان،   هدف ققو ، تنظیت روابط ابتماعی و یاماندهی رفتار افراد در بامع  ایت 
هاای  یراتای اللاب نظاام   بای  باا تغی  ونمدت از اصل تفکیک قوا ک  کتعمل( قسب ترییت ب 78

                                                                                                                                        
معااون ققاوقی وزارتاین و      3، دبیر شاورای عاالی انقاالب فرهنگای      9 ،) ترئی  هیأ)دانشگات نزاد ایالمی 

رباط وزارتاین و   معااون تخصصای ذی    1 ،) عیاو و دبیار هیاأت   )باالترین مقام ققوقی دانشگات نزاد ایاالمی  
یا  نفار از اعیاای      0، دو نفر از اعیای شورای عالی انقالب فرهنگی ب  انتخاب شورا  7، دانشگات نزاد ایالمی
رباط و  ها ک  قداقل یکی از نناا ققوقدان خواهد بود، قسب ماورد با  انتخااب وزیار ذی    هیأت علمی دانشگات

   «   رئی  دانشگات نزاد ایالمی
گردد ک  اصل بی طرفای کا  الزماۀ هار دادریای و البرمااً       میاین شبا  ب  ذهن متبادر  ،فو  نظر ب  ترکیب

، از تئا هیرعایت نشدت ایت  یعنای بیشاتر اعیاای ایان      تئهید در این ناعیای تجدیدنظر باید وابد نن باش
ی قاانونی،  هاا یمتاص ققوقی در وزات مربوط  یا منتخب نن ایت  ضمن ننک  با توب  ب  اشتغال ب  کار اشخ

مربعای مانناد معاونات یاا     یاوی   تر، اقکام ازرید مگر ننک  پی نظر میامکان رییدگی دقیق بسیار بعید ب 
  شود  بدیای ایت در این فرض نشست اعیا، بیشتر تشاریفاتی و صاوری   ئدفتر ققوقی وزارت علوم تای  و ارا

 خواهد بود 
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در  برقراری عدالت را برعادت دارد اند، قوۀ قیائی  وظیفۀ ایجاد نظت و مآالً ققوقی نن را پذیرفت 
ها و ازخودگذشتگی مردم بارای تحقاق   قانون ایایی بماوری ایالمی ایران ک  ثمرۀ مجاهدت

 اصال    موباب با  های انقالب ایالمی ایت، با  ایان امار ماات توبا  ویاژت شادت ایات         نرمان
مساتقل در رایاتای قفا  و     ایعناوان قاوت  با   قیاائی   قاوۀ  ایایی، قانون وششتیکصدوپنجات
بادیای   ت، شاناخت  ایات   عدال ب  بخشیدن تحقق ئولمس ،ابتماعی و فردی ققو  قرایت از

 تک افراد بامع  ایت  اصول متعددایت یکی از ارکان تحقق عدالت، امکان دادخواهی برای تک
، دادخاواهی را قاق مسالت هار فارد و دادریای و       179، 170، 31قانون ایایای مانناد اصاول    

ک  هار   دارداقتیا  یقق دادخواه وبودشمارد  را تکلیف قوۀ قیایی  برمی تظلماترییدگی ب  
 و باشد داشت  یدیتری صالح یمربع ب  شود،یم قییتی یو یقانون ققک   یب  هنگام یشخص
خواهی ب  عنوان یک قاق مسالت در بیشاتر    قق تظلت(  990: 1396ایی، )عب کند یخواهتظلت
هاا  المللی با  ریامیت شاناخت  شادت ایات و دولات      های ققوقی و همچنین مقررات بیننظام

خاواهی را بارای هما     متعادند کلیۀ امکانات و تسایالت ضروری برای امکان دادخواهی و تظلت
  (   109: 1378فراهت کنند )گربی، 

 ین ماردم و با  هنگاام باروز اخاتالف،     قق دادخواهی و مرابق ب  قاکت در رواباط با  امکان 
 نیاد از دیرباز پذیرفت  شدت ایت، لکن باایی کا  اختالفای باین دولات و ماردم با  میاان مای         

یاختی ماورد پاذیرش قاکماان قارار گرفتا        مربعی ک  بتواند بین دولت و ملت داوری کند ب 
یاً مردم قق اعتراض نسبت ب  اعمال قاکمان ندارناد؛ اماا در   های ایتبدادی، ایاایت  در نظام

شاود و  یاالر، روابط متقابل دولت و ملت برایاس قانون ایایی تنظیت و ادارت میهای مردمنظام
کند ک  انجام کلیۀ ، بایگزین ایتبداد فردی می شود  قاکمیت قانون اقتیا می1قاکمیت قانون

ای باشد ک  هت برای ماردم  ر طبق قوانین و قواعد کلی موضوع امور از بمل  امور اداری دولت ب
و هاات باارای دولاات ایجاااد قااق و تکلیااف نمایااد و از ارادۀ خودیااران  دولاات بلااوگیری کنااد  

ایات و   ولئمسا ، دولت در مقابل اعمال خالف قاانون  (؛ براین مبنا116: 1377کزمالمیری، )مر
ری دولت ایجاد ودر صورت باروز اخاتالف،   ادا تیولئمسضرورت دارد ناادی برای تیمین عملی 

ج  ،1393دار باشد )هاشمی، امکان طرح دعوی و مآالً داوری اختالف بین دولت و مردم را عادت
9 :116 ) 

گیری این نااد ایت ک  تحت عناوان شاورای عاالی    یکی از نتایج انقالب کبیر فرانس ، شکل
)قاضای،  بسایاری از کشاورها قارار گرفات      یی  گردید ک  بعداً مورد ایتفادت و تقلیدأدولتی ت
ب  پبروی از ققو  فرانس  بارای   1339(  در ایران نیز قانون شورای دولتی در یال 970: 1373

گات با وبود اختیار مطلقی ک  در رییدگی ب  شکایات مردم از دولت ب  تصویب ریید، لکن هیچ
شد  برخی معتقدند علت عادم  انتخاب اعیای شورای مذکور برای دولت وبود داشت، تأیی  ن

                                                           
1. The Rule of Law 
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های وقت با  قاکمیات   ابرای این قانون شرایط نامنایب ییایی و همچنین عدم تمکین دولت
 ( 111: 9ج ،1393قانون بودت ایت )هاشمی، 

کنندگان قانون ایایی پ  از پیروزی شکوهمند انقالب ایالمی، برای تحقق عادالت  تدوین
وری ایاالمی و ایاتقرار و تاداوم نن بار پایاۀ عادل       گیری بماا تالش فراوانی کردند زیرا شکل

رفات کا    شمار میایالمی و دور ماندن از هر گون  ارتباط و منایبات نایالت از اهداف انقالب ب 
اصال یکصدوهفتادویاوم قاانون ایایای و      وفاق رو، در اصول قانون ایایی متبلور شاد  از ایان  

ماأمورین و یاا    اقداماتمردم از دولت اعت از منظور رییدگی ب  شکایات، تظلمات و اعتراضات ب 
 1بینای و متعاقبااً تأیای  شاد     مصوبات دولتی و اققا  ققو  نناا، دیوان عادالت اداری پای   

عنوان یک نااد قیائی نسبتاً نوپا، وظیفۀ ماات صایانت از ققاو     بنابراین دیوان عدالت اداری ب 
 اهر فساااد و تباااهی درهمااۀ مظاای دولاات باا  ققااو  مااردم، مبااارز بااا تعاادمااردم در مقاباال 

نظام اداری کشور و تأمین ققو  عادالنۀ اشخاص در برابر دولات را بار عاادت گرفات )ایادیان،      
نظارت بر عملکرد اداری دولت با  پ  از پیروزی شکوهمند انقالب ایالمی بنابراین ( 97: 1370

ایان نظاارت       شاد پذیرفتدر نظام ققوقی کشور ریماً هدف پیشگیری از تعدی ب  ققو  ملت 
نسبت ب  تصمیمات دولت از بنبۀ مطابقت با قانون ایایی یا قوانین  ،ک  نظارت قیائی نام دارد

توان گفات مخاتب با  ابطاال مقاررات      شود و قتی میعادی مجل  از یوی دیوان اعمال می
: 1378شدۀ مردم اقدام نماید )فالح زادت، تواند در بات اققا  ققو  تیییقدولتی نیست و می

19 ) 
دلیال خااص باودن دعااوی اداری و     ب  واقق شاید بتوان گفات دیاوان عادالت اداری نا  با      

منظور قرایت باتر از ققاو  شااروندی در برابار تصامیات و اقادامات      مالقظات فنی، بلک  ب 
دولت تایی  گردیدت و از بایگاات ویاژت ای در نظاام اداری کشاور برخاوردار ایات )واعظای و        

 (  186: 1391هاشمی، 

                                                           
هاای اداری مانناد   کا  دیاوان عادالت اداری یاک دادگاات اداری یاادت در کناار یاایر دادگاات         تصور شود  شاید    1

و برتری ماهوی بر یاایر   تفاوتایت و  های قل اختالفیا کمیسیون های تخلفات اداری کارکنان دولتتئهی
وص شأن و بایگات دیاوان  در قالی ک  باید گفت ب  بات تصریح قانون ایایی در خص ؛های اداری ندارددادگات

  در بدو پیدای  دیوان نیز تدوین کننادگان قاانون ایایای با      نباید ترید کردب  عنوان یکی از محاکت قیایی 
ی قاانون  ئمشاروح ماذاکرات مجلا  برریای نااا      ازاند  همچنانکا   ی دیوان دقت نظر وافی داشت ئماهیت قیا

ریایدگی با     بارای ی ایات کا    ئ، یکای از مراباق قیاا   نید دیوان عدالتایایی بماوری ایالمی ایران برمی
لکن تفاوت نن با محااکت   ؛شودمقررات، مأموران و واقدهای دولتی تشکیل می دربارۀتظلمات و شکایات مردم 

صاادرت در دیاوان عادالت     ینرا دارد؛ماهیات اداری   وضور دعاوی مورد رییدگی در دیوانعادی نن ایت ک  م
و  97/8/78با  ترتیاب ماورخ      771و  173های )نرای وقدت رویۀ شمارت ارت دارداداری نیز ب  این موضور اش

11/19/78)  
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 حدود صالحیت دیوان عدالت اداری ـ مبحث دوم
شود ک  صاالقیت دیاوان در باات اققاا  قاق ماردم و       از ننچ  پیشتر بیان شد مشخب می

: 1370؛ شاانایی،   19، 1379نیاا گنجای،   برقراری عدالت نق  ممتازی بر عادت دارد )هادایت 
 امکانااات عادالناا  و مساااویهت کااردن ایایاااً وظیفااۀ قکوماات، برقااراری عاادالت یااا فاارا ( 70

رو برابار اصال   (  از این97: 1371برای همۀ افراد ملت و پیشگیری از تبعیض ناروایت )مارپور، 
 قااانون ایایاای، دیااوان وظیفااۀ برقااراری عاادالت ابتماااعی در قااوزۀ اداری را باار عااادت  183

ین قانون دیاوان  کند  اولاصل مذکور نیز قدود صالقیت دیوان را قانون تعیین می وفقدارد ک  
 هاا ابارا و مشاخب شادن    تصاویب شادت باود کا  پا  از یاال       1306عدالت اداری در یاال 
 یگزبن نن شااد  یااپ  قااانون دیگااری در  قااانون دیگااری بااا  1377معایااب نن، در یااال  

از یوی مجمق تشخیب مصلحت نظام تأیید و متعاقبااً نیاین دادریای دیاوان نیاز       1399یال 
 تصویب شد 

)وقتی قوانین قبلی و اصالقات  99انون ایایی و قانون مصوب یال ق 183اصل  ب  موبب
( در دو بخا   988: 1377کند )ورعی، مرتبط(، صالقیت دیوان ک  ذیل قوۀ قیائی  فعالیت می

 عمدت، اقصا شدت ک  خالصۀ نن عبارت ایت از:
 الف( رییدگی ب  شکایت اشخاص علی  اقدامات مأمورین دولتی 

اشخاص نسبت ب  مقررات خاالف قاانون ایایای، قاانون عاادی و      ب ( رییدگی ب  شکایت 
 ها و    (    شرر دولت )اعت از مصوبات، نیین نام 

( مخالف قاانون،  1بنابراین در صورتی ک  اقدامات دولت )در معنای عام و ن  صرفاً قوۀ مجری 
دیاوان   قیتشرر یا خارج از قدود اختیارات و صالقیت باشد، رییدگی با  نن در قلمارو صاال   

رینۀ تقابال ماردم و دولات،    فلسفۀ وبودی تشکیل دیوان و نظر ب  قبا توب  ب   خواهد بود، زیرا
ل ب  این بود ک  منظور از دولت یعنی طیف قاکمیت ک  اختیار وضاق مقرراتای ماادون    باید قائ

 ( 13: 1370و شریعت باقری،  17: 1396قانون را دارد )میرداماد، 
، مصوبات برخی مراباق خااص از شامول    ایت توبی  منطقی ارایلکن بنا ب  مصالحی ک  د

قانون یابق دیوان عادالت اداری مصاوب    19رییدگی دیوان خارج شدت ایت  برابر تبصرۀ مادۀ 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، از قلمرو صالقیت دیوان و  ها، رییدگی ب  تصمیت1377

(، از 99قاانون مصاوب یاال     19تبصرۀ مادۀ  وفق)هذا در قانون فعلی دیوان خارج شدت بود  مق
مصوبات شورای عالی در فاریت ناادهای بداشدت از رییدگی دیوان یخنی با  میاان نیامادت    

                                                           
در خصوص اختیار  دیوان دربارۀ صالقیت رییدگی ب  مصوبات قوۀ مجری  یا  قاق ریایدگی نسابت با  یاایر         1

ء صاادرت ر ::  مصوبات  خارج از قوۀ مجری ، اختالف نظر وبود دارد   درخصوص موضور و مفااوم دولات و نرا  
 (13، 1370؛ شریعت باقری، 18، 1396ایتوارینگری، 
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رو، شاید در یک تحلیل یادۀ ققوقی گفت  شود ک  با وبود تصریح قاانون در یاال   از این ایت 
ظر ب  قذف نن در قانون فعلای،  مبنی بر مستثنا شدن مصوبات شورای عالی از رییدگی و ن 77

انجام شدت ایت  یعنی، یکوت مقنن با توب  با  یاابقۀ تااریخی موضاور کا        تعمداًاین قذف 
گیریت کا  مقانن در   هموارت بر صالقیت عام دیوان در دعاوی اداری تأکید شدت ایت نتیج  می

ت ایات  نتیجاۀ   مقام بیان با علت ب  موضور، شورای عالی را از فاریت مرابق خاص قذف کارد 
شاورای عاالی مخاالف     مصوباتک  توانند در صورتیوضق قانون بدید، نن ایت ک  اشخاص می

از دیاوان شاوند؛    هاقانون )اعت از قانون ایایی یا قانون عادی( یا شرر باشند، خوایتار ابطال نن
د شاو چ  دعوی ابطال باترین وییلۀ تیمین قاکمیت قانون در نظاام اداری کشاور تلقای مای    

 ( 199: 1378)طباطبائی موتمنی، 
این نتیج  با توب  ب  یابقۀ تاریخی موضور و رییدگی و ابطال مصاوبات شاورای عاالی از     

توان ب  نرای صادرت در ایان  یوی دیوان در گذشت  ب  وضوح قابل ایتنباط ایت  برای مثال می
 366تاا   996شامارۀ  خصوص ک  پیشتر تویط دیوان اصدار یافت  ایات، اشاارت کارد  در نرای    

هیئت عمومی دیوان، ب  صراقت در این خصوص اظاارنظر شدت و ضامن ابطاال    9/7/87مورخ 
خاواهی را از ققاو  اولیاۀ اشاخاص     مصوبات مورد شکایت، مطاابق قاانون ایایای قاق تظلات     

شمردت و قابل یلب تویط شورای عالی ندانست  ایت  لکن با توب  ب  اعالم نظر مقاام معظات   بر
قانون بدید دیوان، ب  زعت ما  19مبنی بر درج نام شورای عالی در فاریت موضور مادۀ رهبری 

امکان ابطال مصوبات شورای عالی در قال قاضر میسر نیست، ک  شرح موضور در مباقث نتای  
 بیان می شود 

 

قـانونی مصـوباش شـورای عـالی انقـالب       قلمروجایگاه و  ـ   فصل دوم
 فرهنگی

 مصوباش شورای عالی انقالب فرهنگینونی جایگاه قاـ  مبحث اول
شود ب  مربق وضاق نن  در یک نظام ققوقی، هرگات یخن از برریی اعتبار قوانین و مقررات می

کنناد   د و قوانین و مقررات اعتبار و قدرت خود را ب  لحاظ قدرت واضق کساب مای  شوتوب  می
نید، نخست باید ب  خن ب  میان میک  از اعتبار ققوقی مصوبات شورای عالی یهنگامی بنابراین

بایگات قانونی شورای عالی توب  کرد زیرا در واقق، اعتبار ققوقی مصوبات هر مربعی وابست  ب  
هاای ققاوقی مریاوم    لذا در اللب نظامبایگات نن مربق در یلسل  مراتب قواعد ققوقی ایت  

مراتب قواعد ققوقی یلسل شود و بندی میبرقسب اهمیت و بایگات واضق، مقررات دیت ایت 
نن  واضاعان گیرد  ب  عبارت دیگر، اهمیت قواعد بر قساب بایگاات و اهمیات ققاوقی     شکل می

: 1373شود و لذا همۀ مقررات از اعتبار و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند )قاضای،  ارزیابی می
10   ) 
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ر رأس این قواعد قرار مراتب وضق قواعد ققوقی، قانون ایایی دبنابر مراتب فو ، در یلسل 
گاذاری  تارین رکان ایایای قاانون    عناوان ماات  گیرد؛ قانون مصوب مجل  در دربۀ بعد با  می

شادت  دهد و یپ  مقاررات وضاق  ای ب  خود اختصاص میبرایاس اصل تفکیک قوا بایگات ویژت
اعاد،  مراتب شکلی قویلسل »طبیعی ایت ک  دارند   مراتب قراریلسل تویط قوۀ مجری  در این 

در عمل منجر ب  ایجاد یلسل  مراتب ماهوی نناا نیز خواهد شد  یعنای محتاوای قواعاد پاایین     
کناد کا  کلیا     باید منطبق با محتوای قواعد باالیی باشد  اصل برتری قانون ایایی ایجااب مای  

قوانین مصوب یک کشور با نن منطبق باشند و مقرراتی بر خالف اصول قانون ایایی ب  تصویب 
گاردد کا  با       برای این منظور، موضور کنترل قوانین ب  وییل  قانون ایایی مطارح مای  نرید

کند  این کنترل گاهی ب  دلیل معارض بودن قانون عادی با قانون صورت مثبت یا منفی بروز می
)قاضای،   «نوردشود و گات از تصویب چنین مقرراتی بلوگیری ب  عمل میایایی باطل تلقی می

1373 :17 ) 
للب بایگات و دربۀ اعتبار قوانین و مقررات با قانون ایایی یا قوانین ارگانیگ تعیاین مای   ا

درخصوص اصال   مآالًای نداشت  باشند و شود  لکن ممکن ایت برخی از مقررات چنین پشتوان 
اعتبار یا دربۀ اعتبار نن اخاتالف قاصال شاود  درخصاوص بایگاات ققاوقی شاورای عاالی و         

بینی این شورا در قانون ای با توب  ب  عدم پی وبات نن مناقش  ایت و عدتدرنتیج  اعتبار مص
مصاوبات شاورای عاالی     بالتبقایایی یا وبود قانون خاص، نسبت ب  بایگات ققوقی این نااد و 

در خصوص اعتبار مصوبات شورای عالی اختالف نظار   ( ولذا993: 1371اند )شریف، تردید کردت
 (   7: 1371نیا، وبود دارد )هدایت

با توب  ب  اینک  در خصوص بایگات قانونی شورای عالی پیشتر تویط برخی از نویساندگان  
شود  ضمن ننکا  اگار   ای در بیان بحث تفصیلی در این خصوص دیدت نمیبحث شدت ایت فایدت

  برریی قلمرو صالقیت نن بایگات قانونی برای شورای عالی باشیت دیگر نیازی ب معتقد ب  نبود
ذکری از شاورای عاالی با  میاان     اینک  ن  در قانون ایایی و ن  در بازنگری نن،  یست  ب  رلتن

، 116، 91، 78، 7ایت ب  زعت ما بایگات این نااد، قانونی ایت  زیارا با  موباب اصاول      نیامدت
کا    1قانون ایایی، تشکیل چنین ناادی از اختیارات ولی فقی  ایات،  188و  180، 113، 119

 (   170: 1399ای مختلف مورد تأکید قرار گرفت  ایت )الاام و میرمحمدی، هدر زمان
شاود؛  های رهبر کبیر انقالب و مقام معظت رهبری اشاارت مای  ب  برخی از فرمای از این رو 
ایتفسار رئی  محترم بماور وقات )مقاام معظات رهباری( درباارۀ اعتباار        متعاقباولین بار و 

ضاوابط و  » )رت( یؤال شاد کا  معظات لا  در پایاخ فرمودناد:      مصوبات این نااد از قیرت امام

                                                           
 ۀدادگاات ویاژ  از شورای عالی انقالب فرهنگی تناا ناادی نیست ک  تویط رهبر کبیر انقاالب ایجااد شاد، بلکا         1

روقانیت و مجمق تشخیب مصلح نظام تا پای  از از ناادینا  شادن نن در باازنگری قاانون ایایای در یاال        
 می توان نام برد  زنی 1307
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از «  نمایناد بایاد ترتیاب نثاار دادت شاود     قواعدی را ک  شورای محترم انقالب فرهنگی وضق می
قیرت امام)رت( صحبت دیگری در خصوص اعتبار مصوبات نقل نشدت ایت، لکان مقاام معظات    

اناد  ر مصوبات این شورا تأکیاد نماودت  رهبری)مدظل  العالی( در بلسات متعدد در خصوص اعتبا
 ک  می توان ب  موارد ذیل اشارت کرد:

ک  در کشور از وبود یک دیتگات متفکر، بامق، دارای همۀ خصوصایات بربسات  و   هیچ»
نیاز نیسات  ایان شاورا متصادی     نگات ب  کمبودها و نیازها مانند شورای عالی انقالب فرهنگی بی

گیری در مورد نناا و اباال  مصاوبات بارای ابرایات      صمیتشناخت مسائل فرهنگی و بحث و ت
هاا بایاد خاود را    بنابراین مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی الزم االبرایت و هماۀ دیاتگات  

لا  در دیادار اعیاای شاورا در     )فرماای  معظات   «موظف ب  ابرای تصمیمات این شورا بدانناد 
 ( 16: 1396رهنگی، نشنایی با شورای عالی انقالب ف – 1/11/80تاریخ
ل  در دیدار اعیای )فرمای  معظت« همۀ ناادها باید ب  این مصوبات ب  دیدۀ اعتبار بنگرند»

لا  در دیادار اعیاای شاورا در     و همچنین فرمای  معظات  16همان:  – 91/9/87شورا در تاریخ
 ( 11، همان: 93/3/96 – 90/9/71تاریخ

این ناااد قاانونی صاحبت شاود،      و اعتبار تدر این نوشتار مجال نن نیست درخصوص بایگا
فقی  ایت )الاام و میرمحمدی، شود ک  تشکیل این نااد از اختیارات ولیاختصار بیان میولی ب 
گیری هر ناادی الزاماً نیازمند قانون مجلا  نیسات و با  موباب     ( و در واقق شکل170: 1399

دارد  ضامن ننکا  تشاکیک در پایگاات      قانون ایایی، امکان ایجاد نااد از یوی ولی فقی  وباود 
 1طور مستقیت( با توب  ب  وبود برخی از قوانینی ک  ب 993: 1371قانونی شورای عالی)شریف، 

                                                           
  برای مثال می توان ب  موارد ذیل اشارت نمود:    1

 3/3/1308قانون تشکیالت و وظایف وزارت باداشت درمان و نموزش پزشکی مصوب  1مادت  9تبصرت   الف
کلی  ضوابط و مقررات نموزشی قاکت بر یایر دانشگاهاای کشور و نیز ضوابط و »کند: مجل  ک  بیان می

نموزشی اعالم شدت از طرف شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت فرهنگ و نموزش عالی درمورد مقررات 
 ، «های علوم پزشکی قاکت و مجری خواهد بوددانشگات

و تحقیقاتی مصوب دانشگات و مویسات نموزش عالی انجام امور مالی و معامالتی  قانون نحوۀ 1مادۀ   ب
الی و معامالتی دانشگاهاا و مویسات نموزش عالی و تحقیقاتی ک  امور م: »داردمقرر می 17/16/1309

برایاس مجوزهای ریمی وزارتین فرهنگ و نموزش عالی و باداشت و درمان نموزش پزشکی تایی  شدت یا 
  «باشندهای ابرایی نن میشوند صرفاً تابق این قانون و نیین نام شود در این قانون )مویس ( نامیدت میمی

ت امنای ئاد فو  برقسب نیاز ب  پیشنااد هیابرایی هریک از مو نامۀنئین»همین قانون داریت  9 ۀدر ماد
مویسات مربوط  و تصویب مشتر: وزرای فرهنگ و نموزش عالی و باداشت درمان و نموزش پزشکی قابل 

شورای  93/19/1308و  9مورخ  173و  171تبصرت: ترکیب هیئت امنا مطابق مصوب  بلسات  ابرا خواهد بود 
  «شودعالی انقالب فرهنگی تعیین می

قانون مربوط ب  مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص ترکیب هیئت امنای دانشگاهاا و در   ج
مادۀ واقدت، ترکیب هیئت امناء دانشگاهاا : »ایت نمدت 3/1/1380مؤیسات نموزش عالی و پژوهشی مصوب 
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ب  این نااد اشارت دارد وهمچنین با امعان نظر ب  اینک  بخا  قابال تاوبای از اقادامات و ادارۀ     
ریاد و  نظر نمیایت، منطقی نیز ب نموزش عالی کشور ب  ایتناد مصوبات این شورا در قال ابر

 دارای تالی فاید ایت 
 

 صالحیت شورای عالی انقالب فرهنگی قلمرو ـ مبحث دوم
شدت در این شورا بای  پذیرش بایگات قانونی شورای عالی ب  منزلۀ نن نیست ک  هر مصوبۀ وضق

بیاان   هاای دیگاری  وکایتی ابراشدنی ایت  در فرض پذیرش بایگات قاانونی، پریا   هیچ کت
تاوان نظار قطعای    شدن یا نشدن این مصوبات نمیشود ک  بدون پایخ ب  نناا، دربارۀ ابراییمی

مراتب قوانین قرار یلسل شورای عالی در کدام بخ  از بایگات ققوقی مصوبات داد؛ برای نمون ، 
شاود؟ و  دارد؟ و تفکیک بین وظایف مجل  شورای ایالمی و شورای عالی چگون  مشخب مای 

های مشااب  کا    پذیر ایت؟ یا یایر پری ک  نیا وضق مصوبات برخالف قانون مجل  امکاناین
های فو ، در ایان مقالا  میسار    محل اختالف بین ققوقدانان ایت  اگرچ  پایخ ب  همۀ پری 

نیست؛ لکن یعی می شود وضعیت ققوقی مصوبات این ناااد در نظاام اداری کشاور مشاخب     
ک  شورا در محدودۀ صالقیت خود قاق  قانونی شورای عالی و این شود  با پذیرش فرض بایگات

وضق برخی مقررات را دارد؛ مقررات فو  با  صارف صادور، معتبار ایات، لکان میازان اعتباار         
مراتب قواعد ققوقی محال نازار ایات  درخصاوص     مصوبات فو  و دربۀ اهمیت نن در یلسل 
 ی بیان شدت ایت های متفاوتدربۀ اعتبار مصوبات شورای عالی دیدگات

 
 :ردیف قانون استمصوباش شورای عالی هم ـ گفتار اول

رهبر کبیر انقالب و همچنین مقاام معظات رهباری، مصاوبات      هایبا توب  ب  اینک  در فرمای 

                                                                                                                                        
موضور قانون نحوت انجام امور مالی و معامالتی دانشگاهاا و مؤیسات  تیو مؤیسات نموزش عالی و تحقیقا

مجل  شورای ایالمی ک  تویط شورای عالی مذکور ک  قبل یا  1309نموزش عالی و تحقیقاتی مصوب یال 
مورخ نات و بیست و یوم ایفندمات  173و  171بعد از تصویب این قانون تعیین گردیدت و با مصوبات بلسات 

 « گرددورای یاد شدت مطابقت ندارد، تصویب میش 1308
ها و مؤیسات نموزش عالی و پژوهشی ( قانون تشکیل هیأت امنای دانشگات36/11/09)اصالقی  9مادۀ   د

بند )ج( ب  پیشنااد وزیر مربوط   اعیای: »داردمقرر می 93/19/1308و  9مورخ  173و  171مصوب بلسات 
گیری ی انقالب فرهنگی ب  بلسات شورای عالی بات برریی و تصمیتو بنا ب  تصمیت رئی  شورای عال

یال عیویت  1مشورتی معرفی شدت و ریایت بماوری بر مبنای نتیج  قاصل از شورا اقکام مربوط  را برای 
مصوب  بازنگری مصوبات شورای عالی انقالب  9ک  ب  موبب بند « …نمایددر هیأتاای مذکور امیا می

تاای امناء را شورای عالی انقالب أضوابط کلی و وظایف هی 7/7/88صوب نموزش عالی مفرهنگی در خصوص 
  کندفرهنگی تعیین می
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و زیار نظار    78و  70شورای عالی در قکت قانون ایت، اصل تفکیک قوا نیاز باا رعایات اصاول     
(؛ لذا همانند قانون معتبر و برای 191: 1388یت )ایکندری، والیت مطلق  فقی  پذیرفت  شدت ا
االتبار ایت  بدین معنا ک  اگر شورای عاالی کا  یاک شاورای     همگان قتی قوۀ قیائی  نیز الزم

هاای طاوالنی و   شاود پا  از برریای   تخصصی در امور فرهنگی، نموزشی و پژوهشی تلقی مای 
گات مربوط ابرا نشود؛ درققیقت، وباود ایان   ای وضق کند ولی از یوی دیتکارشنایان ، مصوب 

معنی ایات  بناابراین مصاوبات شاورای عاالی را نبایاد همساان باا         نااد مات فرهنگی لغو و بی
های علمی و فرهنگی کشور توصیف و تلقی کرد، بلک  های مشورتی برای ادارۀ باتر محیطنظری 

دیاتگات مربوطا  مکلاف با       معتبر و قسب ماورد،  1این مصوبات همانند قوانین مصوب مجل 
االبرا بودن مصاوبات شاورای   رعایت و ابرای مفاد نن ایت  از این رو رهبر کبیر انقالب، بر الزم

هاا  عالی تأکید کردت ایت  با این وصف، مصوبات فو  اعتبار قانون را دارد و برای همۀ وزارتخانا  
ب   ندادن اثر بیترتق ارزیابی و یا االتبار ایت و قیات محاکت قو قتی قوۀ قیائی  و دیوان الزم

 مصوبات فو  را ندارند 
همچنین باید توب  داشت، رئی  وقت شورای عالی با تیزبینی خود متوب  موضاور اعتباار   

گونا   از قیارت اماام)رت( ایان    99/11/1303خ مصوبات این نااد بودت و ب  همین دلیل در تاری
 یؤال کردت ایت:

، منوط ب  نن ایات کا  مصاوبات ایان شاورا      در موارد لزوم همکاری و دخالت قوۀ قیایی »
و « باشد  مستدعی ایت، نظر شریف در این باارت را اباال  فرماییاد    قد قانوندارای اعتباری در 

ضوابط و قواعادی را کا     »فرمایند:در پایخ می 0/19/1303متعاقباً رهبر کبیر انقالب در مورخ 
 « دادت شود نثار بینمایند باید ترتمیشورای محترم عالی انقالب فرهنگی وضق 

شود، با توب  ب  اینک  برخی از مصوبات وصف قیائی دارد، رئای   طورک  مالقظ  میهمان
 ایتفادت نمودت« ری و دخالت قوۀ قیائی همکا» محترم شورای وقت در یؤال مطروق  از عبارت

لت قاوۀ قیاائی ، در   در خصوص موضور کسب تکلیف کردت ایت  بدیای ایت همکاری و دخاو 
کناد و ایان تکلیاف    ب  مصوبات شورا، تکلیفی برای قوۀ قیائی  ایجاد می دادن اثر بیترتمعنای 

ردیف قانون باشاد  با  عباارت دیگار، نظار قیارت       زمانی محقق خواهد شد ک  مصوب  فو  هت
رد ک  از یاوی  امام)رت( مبنی بر اعتبار مصوبات شورا در قد یا قکت قانون این نتیج  را در بر دا

افیالی،  ابارای قیاائی داشات  باشاد )ملاک      ربط ابرا شود و همچنین ضمانتهای ذیدیتگات
1378 :171 )   

 036ردیف قانون، باید گفات با  موباب مصاوبۀ     با پذیرش اعتبار مصوبات شورای عالی هت

                                                           
ین شارح کا    داز دیرباز بین شورای عالی انقالب فرهنگی و مجل ، یک تقسیت وظایف نانوشت  ای وبود دارد ب   1

وضاق مای کناد، مجلا  از ورود با  نن       ایای وارد شدت و مصاوب  هربا شورای عالی انقالب فرهنگی در قوزت
     عک   این روی  تاکنون از یوی هر دو نااد تقریباً رعایت شدت ایت رد و بکنخودداری می
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بر ممنوعیات ریایدگی دیاوان با  شاکایات      مبنی 78شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب یال 
عبارت مشمولین موضور مصوب ، از اختیارات این نااد بودت و دیوان مکلف ب  رعایت نن ایت  ب 

دیگر، با مصوبۀ شورای عالی، قلمرو صالقیت دیوان محدود و دایرۀ شمول رییدگی تحدید مای  
 شود  
 

  تر از قانون مجلس قرار دارد.در سطحی پایینمصوباش شورای عالی  ـ گفتار دوم
ی اینک  مشخب شود مصوبات شورای عالی، اعتبار قانون را دارد یا ن ، الزم ایت اوصاف ابتدا برا

 قاانون  از این رو در یک تعریف یاادت،  طور ابمال بیان نماییت  و ویژگی های قانون را هرچند ب
شود ک  طی تشریفات خاص ازیوی مجل  ک  وظیفۀ ذاتی وضاق قاوانین   می ب  قواعدی اطال 

  ( 196: 1379رید ولذا با تصمیمات قوۀ مجری  متفاوت ایت )کاتوزیان، صویب میرا دارد، ب  ت
شود و باا توبا    گذاری کشور تلقی میترین رکن قانونب  موبب قانون ایایی، مجل  مات

ب  اصل تفکیک قوا، صالقیت ذاتِی وضاق قاانون را در هماۀ اماور دارد و ایایاًا وظیفاۀ اصالی        
( مگر در مواردی کا  در قاانون ایایای صاراقتاً     913: 1373ی، مجل ، وضق قانون ایت )قاض

تواند در خصوص واگذاری اراضی کشور با دولت دیگاری  منق شدت باشد  برای مثال، مجل  نمی
توافق کند یا در خصوص تغییر بماوریت و ایالمیت کشور قانون وضق نمایاد، لکان با  لحااظ     

 یب قانون در همۀ امور باری کشور را دارد  شدت، صالقیت تصوبینیوظیفۀ ذاتی و اصلی پی 
یا عدم صالقیت، اصل بر  صالقیت ایت  با این وصف، در موارد تردید درخصوص صالقیت

مگر ننک  خالف نن ب  اثبات برید، ضمن ننک  صالقیت مجل  در وضق قانون، عام و متکی با   
شاورای عاالی ایان     کا  (  در قاالی 131: 9، ج1371قدرت یا ناااد دیگاری نیسات )هاشامی،     
تواند و نباید مغاایر  نمی گیرد ولذاردیف قانون قرار نمیصالقیت ذاتی را ندارد و مصوبات نن هت

تواناد  با مصوبات مجل  باشد و فقط در محدودۀ اختیارات اعطایی معتبر ایت و این ناااد نمای  
 شدت اقدام ب  وضق مقرراتی نماید خارج از صالقیت تعیین

نام شورا مبارهن ایات عمادت وظاایف و اختیاارات شاورای عاالی با  اماور          طورک  از همان
 توان ب  موارد ذیل اشارت کرد:فرهنگی، نموزشی، تربیتی و    مرتبط ایت ک  می

 ها و دیگر مراکز نموزشیها، دبیریتاندانشگات ۀتعیین خط مشی فرهنگی نیند -
   متعاد ب  نظامشنایایی و بذب ایاتید و کارشنایان و مربیان مؤمن و  -
هاای  پیشگیری از نفوذ عناصر منحرف و وابست  ب  بیگانگان و اصاالح و پاکساازی محایط    -

 دفای نموزشی کشور از اشخاص
   گسترش و نفوذ فرهنگ ایالمی در بامع  -
 های علمی و فرهنگیمحیط ۀتزکی -
  ها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری برایاس فرهنگ ایالمتحول دانشگات -
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   نموزیتعمیت یواد و تقویت و بسط روح تفکر، تحقیق و علت -
   قف ، اقیا و معرفی نثار ایالمی و ملی -
نشر نثار و افکار فرهنگی انقالب ایالمی و ایجاد و تحکیت رواباط فرهنگای باا کشاورهای      -
   دیگر
   تدوین اصول ییایت فرهنگی نظام -
   ، نموزشی و پژوهشیهای مات مراکز علمی، فرهنگینام تصویب نیین -
 یی  مؤیسات در مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و     أتصویب ضوابط ت -
   تدوین ضوابط برای گزین  ایتادان و معلمان -
 و    نظارت بر ابرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی -

نن فاقاد  مصوبات شورای عالی باید در موارد تعیین شدت، باشد و خاارج از  بنابر مراتب فو ، 
 وباهت ققوقی ایت 

 
 نظریۀ تفصیلی ـ گفتار سوم
و لاذا  رید اظاارنظر کلی در خصوص اعتبار همۀ مصوبات شورای عالی صحیح نباشد ب  نظر می

ابتادا بیاان     ئ  داداتوان نظر متفاوت دیگری ارمیاین نااد، توب  ب  ماهیت و کارکرد مصوبات با 
 قول ی  محور کلی ایت: می شود ک  مصوبات شورای عالی عمدتاً

های کالن، راهبردها و راهکارها، ها، اصول، برنام الف( تصمیمات مات و کالن مانند: ییایت
 ها، منشورها، ضوابط و   ها، طرحاهدف، شاخص 

 ها و   ها، دیتورالعملنام ها، نیینب( ایاینام 
 ها و   أیید ریایت دانشگاتها، تج( انتصابات اعیای ققیقی در شوراهای داخلی و کمیسیون

ردیاف قاانون( قارار    ، باالتر از قانون )و ب  طریق اولی هات «الف»با این وصف، تصمیمات بند 
گذاری ب  خود گیرد، در یطحی ای وصف ییایتگیرد، چ  در ادبیات ققوقی، هرگات مصوب می

 پیشتر بیان کاردیت، ایان   طورک گیرد  همانباالتر از قانون عادی و مادون قانون ایایی قرار می
هاای  تواند ضمن ایجاد یک نااد، موضور تعیاین ییایات  فقی  ایت ک  میاز اختیارات ولی قق

رهبار  »دارد: قاانون ایایای کا  مقارر مای      116اصال   ب  موببکلی را نیز ب  نن واگذار کند  
عظات  ، مقاام م «تواند بعیی از وظایف و اختیارات خود را با  شاخب دیگاری تفاویض کناد     می

های کلی فرهنگی را مطابق با این اصل ب  شورای عالی تفویض نمودت رهبری نیز تعیین ییایت
 (   103: 1399ایت )الاام و میرمحمدی، 

گذاری با این فرض ممکن ایت گفت  شود، برخی از مصوبات شورای عالی ک  وصف ییایت
رت تداخل با مصوبۀ مجلا ، بار   شود و لذا در صوو امور کالن دارد قتی برتر از قانون تلقی می

 ( 106: 1399نن تربیح دارد )الاام و میرمحمدی، 
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    هستند مانند نقشۀ بامق علمی کشور، از این نور 1های کلی و مصوبات کالناصوالً ییایت
ل  نیز ریایدت باشاد   طور موردی ب  تأیید معظتای ک  ب همچنین باید اضاف  کرد هر مصوب 

 ( 07، 1383)صرامی،  ایگات قانونی ایتبمآالً وابد و دارد  اعتبار اقکام قکومتی
نیز بحث خاصی قابل طرح نیست و ایایاً یک مقررۀ دایمی تلقی نمی « ج»در خصوص بند 

 شود تا مورد ایراد قرار گیرد 
حث نیاز  ها ک  موضق بها و دیتورالعملنام ویژت نیینب « ب»لکن در خصوص مصوبات بند 

 تر از قانون دارند؛ زیرا: ل ب  نن بود ک  یطحی پایین، باید قائهمین مصوبات ایت
قاانون   ؛ چا  ستیقانون ن ی،شکل لحاظ ب و دیتورالعمل  نام نیین قالب درشورا  مصوبات  1

 ماتیتصام  با ولذا شود یم وضقمجل   یازیوخاص  فاتیتشر باک   شودیاطال  م یب  قواعد
 ۀنا یقر "لعملادیاتور " و "ناما  نیین" ی مانندعبارت  اطال ننک  ضمنمتفاوت ایت،   یقوۀ مجر

    (196 :1379 ان،ی)کاتوز ایت قانون مادون فو ، مقررات ک  ایت نن
 توب  با و شودیم یتلق کشور یگذارقانون رکن نیترمات مجل  ،یقانون ایای موببب   9

 یاصال  ۀفا ییایااً وظ اماور دارد و ا  ۀهما  در را قاانون  وضاق  یِذات تیصالق قوا، کیتفک اصل ب 
 :1373 ،ی)قاضا نادارد   یتیصاالق  نیچنا  یعاال  یشاورا  ک یدر قال ؛وضق قانون ایت مجل ،
913)   
 صاالقیت  درخصاوص  دیا ترد ماوارد  در ن،یعام مجل  در وضاق قاوان   تیصالقبات ب   3
 مجلا   تیصاالق  واقاق در  ثابات شاود  خاالف نن   کا  اینایت مگار   تیصالق بر اصل ،مجل 

 (131 :9، ج1371 ،ی)هاشم ستین یگرینااد د ایب  قدرت  ی، عام و متکوضق قانون خصوصدر
نفس  ایتقاللی ندارد و محدود ب  ماوارد  اختیار شورای عالی در تصویب مقررات، فیدر قالی ک  

کناد  ایت، پ  هرگات شورای عالی در مواردی ک  اقدام ب  وضق مقاررات مختلاف مای    مصرق 
در مورادی کا  تردیاد وباود دارد کا       -تفویض شدت باشد  ثانیاً باید در محدودۀ اختیارات -اوالً

تواند خارج از قلمرو اعطایی اقدام ب  وضق مقررت نماید، اصل بر عادم صاالقیت   شورای عالی می
 ایت 
 بیترت ب  نسبت( یالعال مدالظل )یانقالب و مقام معظت رهبر ریرهبر کب نظر خصوص در  1

نباودت کا     نیا با  ا  ناظر مطروق  نظراتما  زعت  ب  نمودمبالغ   دیب  مصوبات شورا نبا دادن اثر
ناااد   نیبودن مصوبات ا االبراالزمقانون ایت، بلک  نظر ب  معتبر و  فیردهتشورا  مصوبات ۀهم

                                                           
کالن ایایاً ها و امور، ک  برخی از مصوبات شورای عالی در قالب ییایتشودالبت  ممکن ایت این ایراد مطرح    1

ها را دارد ولی ب  ای از مصوبات فو ، تناا شکل ییایتاینک  پارت رید و یاب  تایید مقام معظت رهبری نمی
ویژت ننک  مال: و نظر می رید این اشکال تاقدودی وارد ایت، ب    بو کالن ایتلحاظ محتوا، فاقد امور مات 

از  معیار دقیقی برای تعیین اینک  چ  مصوباتی در قالب ییایت ها و امور مات می باشد و چ  مصوباتی خارج
 نن، وبود ندارد 
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در  یدریات با    طورکا  هماان خلط شاوند    دیدو مفاوم با هت متفاوت ایت و نبا نیا لذابودت و 
قاانون   ایمعنا  با   شاورا  مصاوبات  بودن االبراالزم 1مدت ایت،ن زین یمقام معظت رهبر  یفرما

 و هاا دیاتگات  یکا  بارا   یاز مقاررات دولتا   یاریهمانناد بسا   سات، ین فاو   مصوبات ۀهمبودن 
)پریات ،   سات ین قاانون  فیا ردهت یول ،ایت االتبارالزمدر یرایر کشور  یدولت یهاوزارتخان 
1379: 0)  

؛ همانناد  داد اثار  بیترت نن ب  دینباردیف قانون نباشد، تای هالبت  نباید پنداشت اگر مصوب 
یت، ولای قاانون تلقای نمای    االبراالزمهای مختلف بسیاری از مقررات دولتی ک  برای دیتگات

  شود 
 ایگات قانونی شورای عالی و با امعاان نظار با    با توب  ب  مباقث اختالفی پیرامون ب بنابراین

بات عدم وضق قانون، نظر ب  فقدان ارزیابی مصوبات شورا ب شرایط ماهوی و شکلی مقرر برای 
و ایاتقالل قاوا با  ویاژت قاوۀ قیاائی  و        9مغایرت با قانون ایایی و شرر، رعایت اصول تفکیک

وظیفۀ قانونی این قوت در رییدگی ب  شکایات مردم از دولت )اختصاصاً در دیوان عدالت اداری(، 
مصوبات شورای عالی ک  بنبۀ ییایتگذاری نادارد، در ردیاف   باید قائل ب  این بود نن دیت  از 

مقررات دولتی قرار دارد  مصلحت نیز اقتیا دارد چنین باشد؛ زیرا نباید از یک دیتگات تخصصی 
اعدی در امور فرهنگی توقق داشت تا ب  تمام اصول قانون ایایی و شرر اقاط  داشت  باشد و قو

ضامن    ، وضق نمایدگیردیابی شورای نگابان قرار میهمسنگ قانون مصوب مجل  ک  مورد ارز
ای ققوقی یا فقای برای تطبیق مصاوبات باا قاانون    اینک  در یاختار فعلی شورای عالی، کمیت 

 بینی نشدت ایت ایایی و شرر پی 
های ابرایی کشور ب  رعایات  گیریت ک  همۀ دیتگاتبندی یادشدت نتیج  میبرایاس تقسیت
اند و قق ارزیابی مصوبات این نااد را ندارند؛ اما ایان  ی در هر یطحی مکلفمصوبات شورای عال
با  ایاتناد    -ها وبود ندارد  زیرا ب  موبب اصول مختلف قانون ایایای، اوالً تکلیف برای دادگات

توانند از ترتیب اثر دادن ب  مصوبات مخاالف قاوانین   محاکت قیائی میقانون ایایی  186اصل 

                                                           
در دیدار اعیای شورای عالی انقالب فرهنگی چنین نمدت  90/0/71در فرمای  مقام معظت رهبری مورخ    1

مصوب  این شورا باید ب  وییل  دبیرخان  ابال  و ابرای نن ب  وییل  رئی  بماور تیمین شود     شما »ایت:
چیزهایی ک  الزم کند  هم ا قانون تدوین نمیمجل ، قانونگذار ایت، خیلی خوب، این بمی گویید 

االبرایت  بخشنام  فالن وزیر برای زیردیت خودش الزماالبرایت، قانون نیست، مصوبات دولت هت الزم
 قانون را خواهد داشت، االبرا بودن، نتیج االبرایت  الزم نیست قتماً ایم  قانون باشد، اما بالشک وابب

کت  توب  داشتند  ما گفتیت مصوبات این شورا در قکت قانون باشد، ایشان گفتند باید امام)رت( هت ب  همین ن
  (11 :1396نشنایی با شورای عالی انقالب فرهنگی، «) ابرا شود، باید ابرا شود یعنی ترتیب اثر دادت شود

ذا اصل شانزدهت ای خاص ایت و لگیری از تمرکز قدرت ییایی در دیت فرد یا عدتپیشتفکیک قوا،  ۀفلسف   9
ای ک  ققو  افراد تیمین و تفکیک قوا در بامع »مقرر داشت  ایت:  1879ققو  بشر و شاروند  ۀاعالمی

 (106 :1373)قاضی، « برقرار نشدت باشد، قانون ایایی وبود ندارد
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دیوان می تواند با  ابطاال چناین     -مچنین مخالف شرر( امتنار نمایند  ثانیاًایایی و عادی )وه
ب  برخای از مصاوبات شاورای عاالی با        ندادن اثر بیترتب  عبارت دیگر،  مصوباتی اقدام نماید 

 بینی شدت ایت موبب قانون ایایی صرفاً برای محاکت در مقام قیاوت پی 

 
 یوان عدالت اداریتحلیل و نقد حقوقی عملکرد د ـ فصل سوم

دیاوان عادالت    نمسائوال پ  از بیان شکایت و ارائۀ دادخوایت از یوی بسیاری از دانشجویان، 
گون  اند ک  مستند عدم رییدگی ب  ایناداری در اظاارنظری عجیب و لیرمنطقی، تصریح کردت

برخالف  شورای عالی انقالب فرهنگی ایت  متأیفان  دیوان 78یال  036ها، مصوبۀ دادخوایت
گارفتن  ای را پذیرفت  ایت ک  این محدودیازی دیوان، کناارت رویۀ یابق، صالقیت خودخوایت 

از مسئولیت و رفق تکلیف قانونی در اقیای ققو  شاروندان و مغاایر بادیایات و اصاول مسالت     
 (   990: 1396نید )عبایی، شمار میققوقی و قق دادخواهی ب 

وایتۀ دیوان تبعات و توالی فایدی خواهد داشت کا   گمان پذیرش نفی صالقیت خودخبی
بی  از هم  خود دیوان ازنن متیرر خواهد شد  اقدام دیوان در قبول عدم صاالقیت خاود با     
ایتناد مصوبۀ شورای عالی اشاتبات ایات و توبیا  ققاوقی نادارد  از ایان رو، در باات تباین         

 شود:عملکرد ناصواب دیوان، موارد ذیل مطرح می

 
سلب حق دادخواهی و سلب صالحیت دیوان مخالف قانون اساسـی   ـ  ولمبحث ا

 .است
تواند ب  منظاور  دادخواهی قق مسلت هر فرد ایت و هرک  می»قانون ایایی  31مطابق اصل 

هاا را در  گونا  دادگاات  های صالح ربور نماید  همۀ افراد ملت قق دارند ایندادخواهی ب  دادگات
توان از دادگاهی ک  ب  موبب قانون قق مرابع  ب  نن را نمی ک دیترس داشت  باشند و هیچ

اصول متعددی در قانون ایایی ب  این قق و دادریای عادالنا  تأکیاد دارد    «  را دارد، منق کرد
 ( و لذا منق مقرر ب  موبب مصوبۀ شورای عالی فاقد وباهت قانونی ایت 93: 1393)قسینی، 

قانون ایایی، مربق صالح بارای   183اصل  وفق در خصوص صالقیت دیوان نیز باید گفت:
قلمرو صالقیت دیوان، مجل  شورای ایالمی ایت  با  واقاق باا امعاان      مآالًتعیین صالقیت و 

نظر ب  اصل تفکیک قوا ک  مورد پذیرش نظام ققوقی ما قرار گرفت  ایت، قوۀ مقننا  قاق دارد   
یاا افازای  اختیاارات دیاوان تویاط       وظایف دیوان را تعیین و ترییت کند و لذا اختیار کایتن

 شورای عالی فاقد مبنای قانونی ایت 
قانون ایایی و قاوانین قبلای    183)وهمچنین اصل  99ب  موبب قانون دیوان مصوب یال 
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دیوان(، دیوان عدالت اداری مربق اصلی رییدگی ب  شکایات مردم از دولات ایات و یالب یاا     
   1 پذیر ایت مجل  امکان تحدید این قق، تناا ب  موبب قانون مصوب

هاا  گونا  پرونادت  نن ایت ک  دربارۀ صالقیت دیوان درخصوص رییدگی ب  این قنیمتقدر 
تردید شود  در این صورت نیز بنا ب  اصول مسالت ققاوقی، در ماوارد شاک و تردیاد، اصال بار        

ی، صالقیت رییدگی تویط قوۀ قیائی  ایت  بدیای ایت با توب  ب  صالقیت عام نظام قیاای 
پایاخ و مامال   توان رییدگی ب  ادعای تیاییق ققاو  شااروندان را بای    در صورت تردید نمی

ریاد  گذاشت و لذا عدم رییدگی دیوان تخطی از وظیف  قانونی محول  ایت  ب  واقق بنظار مای  
      ای کا  شاورای عاالی تصاویب کاردت، فارار از       امتنار دیوان از اققا  قاق با  دیاتاویز مصاوب     

 9شود و موبب مسئولیت ایت امتنار از تکالیف قانونی محسوب می ی وگزارقق
همچنین مطابق اصول نیین دادریی و ب  لحاظ شکلی، دیوان )همانند همۀ مرابق قیاائی(  
قق ندارد، دادخوایت شاکیان را دریافت و از رییدگی خاودداری کناد  بلکا  در صاورت ایاراد      

دادخوایات یاا عادم صاالقیت خاود را )با         دادخوایت یا عدم صالقیت، ملکف ایت قارار رد 
کیفیت مقرر در قانون( صادر نماید  این طریق ک  رویۀ باری بسیاری از شعب دیوان بودت ایت 

گونا  کا  قاانون و نرای هیئات     باید در همۀ موارد عدم صالقیت باری باشد  برای نمون  همان
دعاوی در دیاوان را ندارناد    هاای دولتای قاق طارح     عمومی دیوان داللت دارند اصوالً دیاتگات 

 (   39، 91، 10، 1: 1399)صالقیت دیوان در نرای دیوان عالی کشور، 
 

 تحلیل و نقد حقوقی نظر شورای نگهبان ـ مبحث دوم
کنتارل شارعی   »ویژت تردیدی نیست ک  شورای نگابان، قاف  و نگابان قانون ایایی ایت، ب 

ا مورد از کارکردهای شورای نگابان باا بنباۀ   مقررات اداری از یوی فقاای شورای نگابان، تنا

                                                           
 از یویگذاری باید گفت: صالقیت وضق قانون قانون از باتیادت بین شورای عالی و مجل   ایدرمقایس    1

مجل  ب  وبود قانون و مقررات دیگری وابست  نیست و اصل بر اعمال این قق می باشد و لذا، قق یلب یا 
بینی نشدت ایت و تناا پ  از تصویب، بات تطبیق با قانون ایایی و واگذاری این امر ب  قوای دیگر پی 

ختیار شورای عالی در تصویب مقررات، اما ا ؛(118 :1378زادت، شود )موییشرر ب  شورای نگابان اریال می
ک  اختیارات مجل  ثانیاً و بالعرض ایت و فی نفس  ایتقاللی ندارد و محدود ب  موارد مصرق  ایت، در قالی
  (131 :در وضق قانون، اوالً و بالذات و دارای صالقیت عام در وضق قانون را دارد )هاشمی، همان

هریک از مقامات قیایی کا  شاکایتی و تظلمای مطاابق     :» 1387می مصوب زات ایالاقانون مج 798 ۀبرابر ماد   9
شرایط قانونی نزد نناا بردت می شود و با وبود این ک  رییدگی ب  نناا ازوظایف ننان بودت ب  هار عاذر و باانا     

ت را اگرچ  ب  عذر یکوت یا ابمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رییدگی ب  نن امتنار کند یا صدور قکا 
برخالف قانون ب  تاخیر اندازد یا برخالف صریح قانون رفتار کند دفع  اول از ش  مات تا یک یال و در صاورت  
تکرار ب  انفصال دائیت از شغل قیایی محکوم می شود و در هر صاورت با  تأدیا  خساارات واردت نیاز محکاوم       

  «خواهد شد
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( و البرم اظاارنظر ایان ایان مرباق درخصاوص بایگاات و      197: 1377)واعظی، « قیائی ایت
اعتبار مصوبات شورای عالی بسیار مات ایت  در بدو تشکیل یتاد انقالب فرهنگی باا توبا  با     

عمل نیامد  از این بان ب نبود مصوبات خاص درخصوص موضور، اظاارنظری از یوی شورای نگا
 ،از نظر قاانونی  ی عالیمصوبات شورادرخصوص وزیر وقت شورای نگابان در پایخ ب  نخسترو، 

یتاد انقالب »چنین اظاارنظر کردت ایت ک : ، نسبت ب  مغایرت یا عدم مغایرت با قانون ایایی
طرز تشاکیل   ۀی درباردت و قانونش( ب  موبب فرمان امام تشکیل ی عالیفرهنگی)نام قبلی شورا

یای و  رو وظایف نن تاکنون ب  تصویب نرییدت ایت تا موضور از بات قانون ایایای ماورد بر  
  «امعان نظر قرار گیرد
 11/0/1307 مورخ هشتادویومین بلس  ۀمصوبدر خصوص  شورای نگاباناولین اظاارنظر 

های ویان از کمیت با موضور عدم امکان رییدگی دیوان در خصوص شکایت دانشج عالیشورای 
 در تااریخ انیباطی ایت ک  خالف شرر بودن نن ماورد یاؤال قارار گرفات و شاورای نگاباان       

مادت ایات،   نهمانگون  ک  در متن مصوب  ماذکور  :»کردچنین اظاار نظر پایخ در  17/9/1386
یارت الشاریف( وضاق     قدسچون این مصوب  با ایتفادت از اذن مقام معظت رهبری قیرت امام )

 ( 97/11/1387تاریخ  1060روزنام  ریمی شمارت  )«باشدایت، فلذا خالف شرر نمیشدت 
نگابان تناا مربق ریمی بارای اظااارنظر در خصاوص شارعی باودن کلیاۀ       اگرچ  شورای 

رود و قتی نظارت ایان شاورا محادود با      شمار میقوانین، مقررات و مصوبات مرابق مختلف ب 
رید اظاارنظر فو  دارای اشاکال ایات؛   نظر می(؛ لکن ب 117: 1396قوانین نیست )مرتیایی، 

ب  مصوبات شورای عالی، با  ایان    دادن اثر بیترتزیرا، نظر مبار: قیرت امام)رت( در خصوص 
دریت ایت ک   معنا نیست ک  همۀ مصوبات شورای عالی صحیح ایت و مغایرتی با شرر ندارد 

، اما این بدان معناا  ایتو دارای بایگات قانونی تشکیل شدت  امر مسلمین ب  فرمان ولی این نااد
تمامی مصوبات این نااد ب  رهبری منتسب بودت و بزء اقکام قاکت ایالمی محسوب  نیست ک 

ییاد تماامی مصاوبات نن    أای باا ت هیچ مالزم  این شورایی  أفرمان ت ب  عبارت دیگر،  شودمی
ماوازین   چارچوب، ابازۀ وضق مقررات در از این رو، اذن صادرتندارد  تویط مقام معظت رهبری 

کند مشروط ب  رعایت نن ایت، ن  ننک  تصور شود هرننچ  شورای عالی صادر میاتفاقاً شرعی و 
 شرعی ایت  

با توب  ب  ترکیب شورای عاالی، چناین برداشاتی نیاز صاحیح نیسات و ایایااً صاالقیت         
القیت شورای عالی خارج ایت  اظاارنظر در خصوص شرعی بودن یا نبودن مصوبات از قوزۀ ص

ل بود ک  مصوبات شورای عالی صرفاً ب  بات وضق تویط این مرباق باا   توان قائقال چطور می
 توب  ب  اذن صادرت، امکان مغایرت با شرر را ندارد    

شاید بیان شود ک  شورای نگابان خود ب  صراقت اعالم کردت ایت ک  مصوبات فو  شرعی 
ررۀ صادرشدت از یوی این مربق، مطابق شرر ایت  اتفاقاً اشکالی ک  بیان ایت و بنابراین هر مق
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شد نیز ناظر ب  این اظاارنظر کلی شورای نگابان ایت  دریت ایت کا  شاورای نگاباان تنااا     
نید، ار میشمبودن قوانین و مقررات در نظام ققوقی ب مربق ریمی اظاارنظر درخصوص شرعی

صاورت  کلی و در خصوص همۀ مصوبات شورای عالی باشد، بلک  ب تواند لکن این اظاارنظر نمی
موردی ایت  قتی با اینک  شورای نگاباان وفاق اصال چااارم قاانون ایایای مرباق ریامی         

گیاری  تصامیت اماا  قوانین با قانون ایایی و شارر ایات،    نداشتناظاارنظر در خصوص مغایرت
، هرچناد ممکان   این شاورا قارار دارد  مغایر با شرر صرفاً در صالقیت فقاای  قوانین درخصوص

 ( 97: 1370زادت، ایت نظرهای دیگری از یوی برخی از فقاای عظام مطرح باشد )فالح
طور بداگان  اظاارنظر کند، بدیای شورای نگابان باید در خصوص هر مصوب  ای ب بنابراین 

 ( 977: 1388توان گفت مصوب  مغایرتی با شرر ندارد )کاتوزیان، ایت در این صورت می
نن،  ۀدلیل اهمیت ویاژ ای از مصوبات شورای عالی ب اگر مصوب  همانطورک  پیشتر بیان شد،

تلقای خواهاد   اقکاام قکاومتی    ازرهبری برید، در این صورت، این مصوب  معظت ب  تایید مقام 
دت ، چنانک  برخی از مصوبات پ  از تصویب ب  نظر معظت ل  ریای خواهد بود قانونز شد و برتر ا

های اقکاام قکاومتی را دارد )ورعای،    توان گفت مصوبۀ فو  ویژگیایت ک  در این صورت می
1383 ،07 ) 
دیادگات   رادات ققاوقی وارد بار دیادگات فاو ،    رید شورای نگابان با توب  با  ایا  نظر میب 
در  روکارد  از ایان   طاور موقات عادول   هرچند ب تری را برگزید و از دیدگات پیشین خود منایب

 بااا  176و  187بلساااات  خصاااوص برخااای از بنااادهای مصاااوباتدر 91/3/1371ورخ مااا
هاای فرهنگای بمااوری    عنوان ییایات  باشورای عالی  19/1/1376و  17/9/1376 هایتاریخ

اظاارنظر کردت و باصاراقت بار خاالف شارر باودن مصاوبات        مطبوعات، ایالمی ایران در قوزۀ
پیشین خود متفاوت و نشاانۀ تحاول نگارش ایان     مذکور تأکید کردت ایت ک  نسبت ب  دیدگات 

نااد ایت و گامی مثبت در رایتای نظارت شارعی و قاانونی بار مصاوبات شاورای عاالی تلقای        
 1شود می

ابطال نن از یاوی   مآالًای از شورای عالی و مصوب  ندانستنبا اینک  شورای نگابان با شرعی
نظار  با توب  با  اظاارنظرهاای بعادی خاود با      ا امدیوان، عمالً دیدگات اولیۀ خود را تغییر داد، 

از قلمرو  رید کماکان معتقد ایت ک  مصوبات شورای عالی قابل رییدگی در دیوان نیست ومی
ابتدا اصرار کرد ک   مجل  صالقیت دیوان خارج ایت  برای نمون  در تدوین قانون فعلی دیوان،

ضمن مخالفت با این اما شورای نگابان  ،تحت نظات دیوان قرار گیرد شورای عالیمصوبات باید 
 خوایت  چنین ایتدالل کرد:

                                                           
عماومی دیاوان    تهیاأ م موضاور را در  -اری با شکایت نقای امتعاقب اظاارنظر شورای نگابان، دیوان عدالت اد   1

کالیا    118مورد رییدگی قرار داد و ناایتاً نسبت ب  ابطال بندهایی از مصاوب  موصاوف با  شامارت دادنما        
 اقدام نمود  9/1/1371مورخ  17/361پروندت 
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ناما  و  باشند؛ یک قست مواردی ک  نیینمصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی دو قست می»
باشند  قست اول این مصوبات، برایااس  باشند و یک قست ک  در قکت قانون میالعمل میدیتور
 ۀباشاند؛ زیارا بار ایااس نظریا     کایت در دیاوان نمای  قانون ایایی قابل شا  183و  186اصول 

هاا و  ناما  دولتای صارفاً تصاویب    هاای ناما  تفسیری شورای نگابان، شاکایت نسابت با  نیاین    
شود؛ اماا قسات دوم ایان    گیرد و شامل یایر قوا نمیمجری  را در برمی ۀمصوب قو هاینام نیین

باشاند،  و مقام معظت رهبری، در قکت قاانون مای   )رت(نظر قیرت امام وفقمصوبات، از ننجا ک  
با  واقاق مصاوبات     «رییدگی ب  نناا و اقیاناً ابطال نناا در صالقیت دیوان عدالت اداری نیست

: 1371محماودی،  شورای عالی از نظر شورای نگابان ب  لحاظ تفسایر ادبای دو دیات  ایات )    
398 :) 

با  باات اینکا  پیشاتر      اماا  دارد، قارار  نتر از قانویطحی پاییناز مصوبات در برخی  (الف
صالقیت دیوان اظاارنظر نمودت و نن را محادود با  مصاوبات     قصرشورای نگابان در خصوص 

 و از ننجا ک  مصوبات شورای عالی خارج از قوۀ مجری  ایت، دیوان قاق  1قوۀ مجری  کردت ایت

                                                           
رو   از اینوبود داردتالف نظر شمول نن ب  قوای قیائی  و مقنن  اخ باتدرخصوص قلمرو صالقیت دیوان از    1

اختیارات دیوان  ۀنیا محدودکند ک  وقت از شورای نگابان یوال میقیائی   قوۀرئی   9/7/73 در مورخ
ب  نناا  های وابست قیائی  ویازمان ۀقو هاینام ونیینها اداری در این اصل شامل تصویب نام  عدالت

تشخیب وامثال نن  مجمق مصوبات اداری شورای نگابان، ،وهمچنین مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی
 .ایت مجری  ۀقو های دولت ب  معناینام ها ونیینشود یا مخصوص تصویب نام نیز می

تفسیری خود را ب  این شرح اعالم کردت  ۀنظری 97/7/77 تاریخدر  مورد اشارت ۀشورای نگابان در پایخ ب  نام
مقصود از تعبیر دولتی  اخیر اصل یکصدوهفتاد قانون ایایی، ری  در قسمتمج ۀقو ۀبا توب  ب  قرین"ایت: 

 ".ایت مجری  ۀقو در این اصل،
ووضق قانون و قل ۀشدت در ابتدای امر و با توب  ب  ماهیت قوای مقنن  و قیائی  ک  وظیف ئارا تفسیراگرچ  

 ۀنظر ب  اصل تفکیک قوا نباید قو و نظر می رید فصل خصومت ب  موبب قانون را بر عادت دارند، منطقی ب
باید از تفسیر لفظی قانون فراتر رفت و ب  هدف و لایت وضق اصل  بر قوای مذکور تسلطی یابد، لکن مجری 
قانون ایایی در بحث قلمرو صالقیت دیوان عدالت  183قانون ایایی توب  کرد  ضمن ننک  در اصل  181

شود و مقنن  نیز می ۀقیائی  و قو ۀتی قید شدت ایت ک  شامل قوهای دولنام اداری، قق رییدگی ب  نیین
ب  تظلمات نکردن مجری  کرد  همچنین رییدگی  ۀهای قونام نباید صالقیت دیوان را محدود ب  نیین

زیرا برریی در خصوص تصمیمات قیایی  ؛تفکیک قوا ندارد ب های مربوط ارتباطی کارکنان دولت از دیتگات
یا در خصوص مصوبات مجل  نیست تا شائب  دخالت در قوای دیگر ب  ذهن خطور کند، بلک   قیائی  ۀدر قو

اداری در قوای مذکور ایت  ب  عبارت دیگر، صالقیت دیوان عدالت ت صرفاً برریی صحت و یقت یک تصمی
می  قیائی  ک  وابد وصف قیایی ایت، نمی شود و ننچ  برریی ۀدیت  از تصمیمات قواداری در خصوص نن

 مجری  ایت ۀ ، از مصادیق مصوبات دولتی همانند مصوبات قوشود
و قانون  77نظر می رید این موضور مورد توب  قانونگذار قرار گرفت  ایت و در قوانین بعدی دیوان )یال  ب

مجری  ب  یایر قوا نیز تسری یافت  ایت ب  نحوی ک  تناا  ۀفعلی( قلمرو صالقیت ن  تناا در خصوص قو
ی ک  دیوان صالقیت ورود ندارد در قانون دیوان عدالت اداری اقصا شدت ایت ک  بیانگر صالقیت موارد
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 این قیث ندارد     رییدگی ب  مصوبات فو  را از
شورای عالی نیز ب  بات اعتباار نن در یاطح قاانون، خاارج از     مصوبات برخی دیگر از  (ب

 قلمرو صالقیت دیوان ایت 
با این تفسیر شورای نگابان، هیچ یک از مصوبات شاورای عاالی قابال ریایدگی در دیاوان      
نخواهد بود و ایایاً علت قذف نن در قانون)از نظر شوری نگابان( ب  این دلیل بودت ایات، نا    

 ود، مقنن با قذف شورای عالی از فاریات مراباق مستثناشادت در قاانون بدیاد،     شننک  تصور 
 امکان ابطال برخی از مصوبات شورای عالی را فراهت کردت ایت  

قانون ایایی با نگاات با  یاایر اصاول      183و  186مفاوم دولت در اصول در قالی ک  باید 
شاود،  دها و مرابق قانونی را شامل مای ک  امکان نظارت بر کلیۀ اعمال کلیۀ ناا 31ویژت اصل ب 

فلسف  وبودی تشکیل دیاوان منظاور   ( و با توب  ب  171: 1378مورد توب  قرار گیرد )گربی، 
کار رفت  باشد، قصری نبودت و با اهداف قانونگاذار  قتی اگر تعمداً هت ب  "دولت"مقنن از عنوان 

 (  336: 1377منافات دارد )ابوالحمد، 
باشیت کا  منظاور از دولات یعنای      لئقاب  قرینۀ تقابل مردم و دولت، باید همچنین با توب  

طیف قاکمیت ک  اختیار وضق مقرراتی فراتر از قانون را دارد  لذا در صورتی ک  اقدامات طیاف  
ققوقی( اعت از قوۀ مجری  یاا یاایر قاوا مخاالف قاوانین       -قاکمیت )مجموعۀ قاکمیت ییایی

ز قدود اختیارات و صالقیت باشاد، ریایدگی با  نن در قلمارو     ایایی و عادی، شرر یا خارج ا
 ( 17: 1396؛ میرداماد،  39: 1370زادت، صالقیت دیوان عدالت اداری خواهد بود )فالح

 

 بررسی رویۀ دیوان عدالت اداری ـ مبحث سوم
 رویۀ دیوان درخصوص ابطال برخی از مصوباش شورای عالی ـ گفتار اول
دیوان ک  ب  موبب نن شاورای عاالی    1377  از تصویب قانون یال های گذشت  و پیدر یال

پاذیر نباود،   در فاریت مرابعی قرار گرفت ک  امکان رییدگی و مآالً ابطال مصوبات نن امکاان 
دیوان ب  منایبت شکایت برخی از اشخاص ب  ابطال برخی از مصاوبات ایان شاورا اقادام کاردت      

: 1373)باللی،  گیردمورد تحلیل ققوقی قرار میت اهمیت موضور، نراء صادر ب  باتایت ک  
 ب  بعد(  316

نرای صادرت از یوی دیوان درخصوص برخی از مصوبات شورای عالی را در دو  ،ب  این منظور
کنیت: بخ  اول مربوط ب  دو رأی ایت ک  مستند ابطال نرای فاو ، مخالفات   بخ  برریی می

                                                                                                                                        
ها و تصمیمات مقاماتی بز رئی  ها، بخشنام نام قیائی  و نیین ۀرییدگی دیوان ب  تصمیمات لیرقیایی قو

  قانون فعلی( 19 ۀ)تبصرت ماد ایتقیائی   ۀقو
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ک  هت ب  باات مغاایرت باا     کنیتیی را برریی میبا قانون ایایی ایت؛ ولی در قسمت دوم رأ
 ابطال شدت ایت  شورای نگابان درخصوص شرعی نبودن قانون ایایی و هت ب  یبب اظاارنظر

 
 ابطال از جنبۀ مغایرت با قانون ـ قسمت اول

دیاوان عادالت اداری درخصاوص    ت عمومی ئهی 9/7/1387مورخ  998-366 ۀشماردادنامۀ   1
شاورای   97/19/1388ماورخ   139 ۀبلسا  ۀو مصوب 11/0/1307مورخ  ۀسبل 73 ۀمصوب ابطال
ی صالح و نیز نفی صاالقیت دیاوان در   ئبر یلب قق تظلت و دادخواهی ب  مربق قیامبنیعالی 

انیباطی  مرکزی ۀت مرکزی گزین  دانشجو و کمیتئرییدگی ب  اعتراضات نسبت ب  اقکام هی
 روزنامۀ ریمی(  97/11/1387مورخ  10610)شمارۀ  دانشجویان

 ۀابطاال مصاوب  هیئت عمومی دیاوان درخصاوص    19/7/1379مورخ  198دادنامۀ شمارۀ   9
قاانون   9 ۀمااد  0و  7و  1شورای عالی موضور اصاالح بنادهای    9/19/1308مورخ  ۀبلس 171

ز صاالقیت خاود   بر خروج شورای عالی امبنی تخصصی کشور تشکیل شورای نموزش پزشکی و
 روزنامۀ ریمی(  7/0/1371مورخ  10818)شمارۀ 

های های تکراری در دو دادنام ، فقط ب  یکی از دادنام اختصار و همچنین ایتدالل ب  بات
  کنیتفو  اشارت می

دارد کا   مقارر مای   97/19/88و  11/0/07هاای ب  تاریخ 139و 73شورای عالی در بلسات 
ی هیئت مرکازی گازین  دانشاجو و کمیتاۀ مرکازی انیاباطی و       اقکام ناایی صادرشدت ازیو

در کمیسیون اصال ناود مجلا  شاورای      ناپذیرها قطعی و اعتراضهای انظباطی دانشگاتکمیت 
ایالمی، یازمان بازریی کل کشور و همچناین دیاوان عادالت اداری ایات  متعاقبااً برخای از       

شدت تویاط شاکات، نن   ند  علل مطرحکناشخاص نسبت ب  ابطال مصوبات فو  اقام  دعوی می
قانون ایایی بماوری ایالمی انجام وظیف   181-183-186-96ایت ک  دیوان برایاس اصول

قاانون ایایای و خاارج از     183و179-96-01-30-1مغاایر اصاول   نمایاد و مصاوبات فاو     می
  صالقیت مربق تصمیت گیرندت و خالف شرر ایت

با صالح دانستن خود، مصوبات مذکور را با  باات    ،مومی دیوان نیز پ  از بررییهیئت ع
کناد   ابطاال ننااا اقادام مای     داند و نسبت ب فاقد وباهت ققوقی می خروج از قلمرو صالقیت،

 اصول قانون ایایی ایت  مستند ب توبی  دیوان درخصوص ابطال مصوبات شورای عالی 
دۀ تفکیاک و ایاتقالل قاوای    ی دیوان تأکید شدت ایت ک  قانون ایایی با تثبیت قاعنرادر 

 ،73اصول  را وفقاختصاص وضق قانون و اصالح و تفسیر نن  مقنن ، مجری  و قیائی  از یکدیگر،
ب  مجماق تشاخیب مصالحت     119ب  مجل  شورای ایالمی و در قد مقرر در اصل  83و  81

نن با   قانون یاا تعمایت مطلاق وباوت ممیازۀ       نظام اختصاص دادت ایت ک  با این وصف، اطال 
وباهات  مصوبات شورای عالی، مبنای ققوقی و  از بمل مقررات موضوع  یایر واقدهای دولتی 
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دولتای   هاای و نظاام  هاا ناما  نیای نها و قانونی ندارد و این قلیل مصوبات از موضور تصویب نام 
قاوۀ  شرر و قوانین و خارج نبودن از قدود اختیاارات  رود و در صورت تطابق با اقکامشمار میب 

 مجری  معتبر و متبق ایت  
ی فو ، هیئت عمومی ضمن صالح دانستن دیوان برای رییدگی ب  شکایات نراهمچنین در 

با   کند ک  باا تأیای  دیاوان    مطروق  علی  دولت همچنان ب  ایتناد قانون ایایی، تأکید می
 هاای اعتاراض  و هاها، تظلتقانون ایایی، دیوان صالح برای رییدگی ب  شکایت 183شرح اصل 

ی دولتی و اققاا  ققاو  نناان باودت و قادود      هانام نیینمردم نسبت ب  مأمورین یا واقدها یا 
گذار موکاول کاردت   صالقیت و اختیارات نن را نیز ب  موبب همان قانون ایایی ب  قکت قانون

ماورخ   1060)شمارۀ  رودشمار میدیوان مبنای تعیین قدود صالقیت ب قانون ولذا صرفاً ایت؛ 
 روزنامۀ ریمی(  7/0/1371مورخ  10818شمارۀ و  97/11/1387

مبنای بار اینکا  باا توبا  با  اذن        1در پایخ ب  دفاعیات شورای عالی هیئت عمومی دیوان
العاالی( و معتبار تلقای کاردن      مدالظلا  صادرت تویط رهبر کبیر انقالب و مقام معظات رهبری) 

  در یطح قانون ایت، پایخ دادت و نظار شاورای   مصوبات شورای عالی، اعتبار همۀ مصوبات فو
قیارت اماام    فرماان کا   د کنا کیاد مای  أت ب  این نکت  هیئت عمومی دیوانپذیرد  عالی را نمی

                                                           
دت ایت کرمختلفی را بیان  های  دادت ایت موضورئرای دفار از مصوبات خود اراشورای عالی در لوایحی ک  ب   1

  شودمیبرداشت  زیر ک  پ  از برریی لوایح فو ، محورهای
 ۀضوابط گزین  دانشجو و کمیتتصویب  زمان باهت در ابتدای کار شورای عالی )رت(: فرمان قیرت امام  1

مسئل  ماهیت قیائی داشت  و برخی موارد مستلزم دیتور توبیخ، ک  انیباطی دانشجویان، با توب  ب  این
 ۀشمار ۀضروری تشخیب دادت شد ک  طبق نام  ایت مجازات و یلب مزایا و برخی ققو  از دانشجویان

 رهبری فعلی( از قیرت امام مقام معظتریایت محترم شورای عالی وقت ) 99/11/1303مورخ  9817 1
 ند  قیرت امامکد تا قدود اختیارات شورای عالی را در این زمین  مشخب )قدس یرت( کسب تکلیف نمو

و فرمودند ب  نناا  نددر قد قانون دانست راشورای عالی  شدت از یویوضق )قدس یرت( نیز ضوابط و قواعدی
 دادت شود اثرباید ترتیب 

های یال دررای عالی شو مربق ریمی ییایتگذاری فرهنگی و نموزشی: در نق شنایایی شورای عالی   9
مربق ریمی ییایتگذاری فرهنگی و نموزشی کشور از یوی قوای ی   در نق ای هیچ شائب متمادی بی

های فرهنگی کشور اعت از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، فرهنگی و ارشاد ایالمی و نموزش گان ، وزارتخان 
ثر خود ؤدر طول دو ده  از فعالیت ایایی و مو پرورش، باداشت درمان و نموزش پزشکی شناخت  شدت و 

 ایت  گرفت فرهنگی و نموزشی کشور  ۀتصمیمات فراوانی در قوز
مجل  شورای ایالمی در بسایاری از ماوارد ایان مصاوبات را صاریحاً       پذیرش مصوبات شورا تویط مجل :  3

و عمالً مار تایید بار مصاوبات   کردت ی های مزبور خودداریید قرار دادت و در یایر موارد از ورود ب  قوزتأمورد ت
ریامی انتشاار    ۀناادت ایت و با توب  ب  فرمان قیرت امام)رت( مصوبات شورا در قکت قانون بودت و در روزناما 

قانونگذار ب  طاور متاوالی طای دو قاانون باا تساری مصاوبات         یت و ازیوی مقامات قیائی الزم االبرایابد می
)شامارۀ   دهاد کید قارار مای  أوم متابعت از مصوبات این شورا در نیندت را مورد تشورای عالی ب  گذشت  عمالً لز

 روزنامۀ ریمی(  7/0/1371مورخ  10818و شمارۀ  97/11/1387مورخ  1060
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    تعالی علی ( تناا مفید بواز وضق ضوابط و قواعد خاص با  منظاور تنظایت و    ارضوانخمینی )
گازین  و اماور انیاباطی     ۀو نحاو  یسات نماوزش عاالی  ؤها و متنسیق امور مربوط ب  دانشگات

یا مغایر قانون ایایای و   صالقیتدانشجویان ایت و متیمن اذن وضق مقررات خارج از قدود 
تویاط   قوانین مصوب مجل  شورای ایالمی از بمل  یلب قق رییدگی ب  شکایاتهمچنین 

موضاق  : های دیاوان  بایاد گفات   با مالقظ  ایتدالل نفی صالقیت ننان نیست  مرابق قیایی و
هیئت عمومی دیوان در پذیرش صالقیت خود در خصوص کنترل قیایی مقررات شورای عاالی  

 ( 161: 1371منطقی ایت )محمودی، 
 هیئات کا    باشاد معطوف با  ایان نکتا  مای     ایت اما ایرادی ک  بر نظر هیئت عمومی وارد

کا   یت، در قالیتر از قانون تلقی کردت اعمومی همۀ مصوبات شورای عالی را در یطحی پایین
بای ابطال مصوبات شورای عالی، بار صاالقیت خاود    واقعیت چنین نیست  باتر ایت دیوان ب 

هاای  قق رییدگی با  شاکایت   ی بدون ابطال مصوبات مذکور،رو دیوان قتکرد  از اینتأکید می
 داشت موضور مفاد مصوبات شورای عالی را برای خود محفوظ نگات می

رید دیوان فقط زمانی خود را صالح با  ریایدگی   نظر میب وی  اشتبات، متأیفان  برابر یک ر
ای مانند مصوبۀ شورای عالی، صالقیت وی را محدود نکردت باشاد  نقاد   داند ک  هیچ مصوب می

  این دیدگات در مبحث نخر این مقال  برریی شدت ایت
 

 ابطال از جنبۀ مغایرت با قانون و شرع قسمت دوم ـ
-3-9-1 ابطاال بنادهای  هیئت عمومی دیوان درخصوص  9/1/1371مورخ  118 دادنامۀ شمارۀ

شاورای   19/1/1376و  17/9/1376( ماورخ  176( و )187بلساات )  ۀاز شق )و( مصاوبب  7و-1
 ۀمطبوعات، مستند ب  نظری های فرهنگی بماوری ایالمی ایران در قوزۀعنوان ییایت باعالی 
 10818)شمارۀ  شدن ننااشناخت  یر ب  خالف شررشورای نگابان دا یفقاا 91/3/1371مورخ 
 روزنامۀ ریمی(  7/0/1371مورخ 

شاورای   176و  187بر ابطال برخای از بنادهای مصاوبات    خواهان با ارائۀ دادخوایت مبنی
ک  شورای عالی ب  تفسایر قاانون    عالی از بنبۀ مغایرت با شرر و قانون ایایی بیان کردت ایت

این وظیف  در صالقیت منحصر شورای نگابان ایات؛ همچناین    ک لیایایی اقدام کردت در قا
شاورای عاالی باا خاروج از      ضامن ننکا   مصوبۀ شورای عالی مخالف شرر مقدس ایالم ایات   

قیاائی   صالقیت خود، ب  قانونگذاری و تیییق و تویع  قوانین بزائی مبادرت و بارای محااکت  
خالت در قانونگذاری و برهت زدن تفکیک قوا و ک  از مصادیق بارز دنیز تعیین تکلیف کردت ایت 

 خروج از قوزۀ صالقیت دیوان ایت 
مغایرت با  -مغایرت با قانون ایایی و ب -درواقق علل شکایت خواهان دو موضور ایت: الف

شرر  رأی هیئت عمومی دیوان نیز در دو بخا  تنظایت شادت ایات، یاک بخا  درخصاوص        



 644 ...صالحیت دیوان عدالت اداری تحدید قلمرو

 

شادت در  هیئت عماومی تقریبااً باا تکارار مطالاب بیاان       مغایرت مصوب  با قانون ایایی ایت ک 
خروج شورای عالی از صالقیت خود و تعیین تکلیف برای محاکت و    با   ب  بات  قسمت اول و

کناد  بخا  دوم رأی درباارۀ اظااارنظر شاورای      ابطال برخی از بندهای مصوبات فو  اقدام می
ورای عاالی ایات کا  با  علات      نگابان درخصوص شرعی نبودن برخی از بندهای مصاوبات شا  

 اهمیت موضور، نن را بداگان  برریی خواهیت کرد 
با توب  ب  اینک  مربق ریمی اعالم نظر درخصاوص قاوانین و مقاررات مغاایر شارر فقاط       
فقاای شورای نگابان هستند، در خصوص ادعای مطروق  تویط خواهاان، موضاور از شاورای    

رخصوص ادعای خالف شرر بودن برخی از بنادهای  د شود  دبیر شورای نگابانمذکور یؤال می
ماورخ   861/36/71شورای عالی انقالب فرهنگی در ناماۀ شامارۀ    176و  187مصوبات بلسات 

 »   کند: چنین بیان می 99/3/1371
شاود کا  موباب تیاعیف باورهاای      چون شامل مواردی می« و»( بند 7-9اطال  بزء )  1

 شود خالف شرر شناخت  شد دینی می
شاود کا  موباب تیاعیف باورهاای      شامل مواردی می« و»( بند 7-3چون اطال  بزء )  9

 شود خالف شرر شناخت  شد دینی می
تواناد موباب اضاالل و    شود کا  مای  شامل مواردی می« و»( بند 7-7چون اطال  بزء )  3

نقد  ک  مقاالت و مطالب مذکور همرات باگمراهی کسانی شود، خالف شرر شناخت  شد  مگر این
 « متقن باشد

اقتمال وضق مقررات خالف شرر نیز  -این نظر شورای نگابان بیانگر این نکت  ایت ک  اوالً
شورای نگاباان کا     17/9/1386مورخ  9113برای شورای عالی وبود دارد، و لذا نظریۀ شمارۀ 

فادت از همانگون  ک  در متن مصوب  مذکور نمدت ایت چون این مصوب  با ایات »بیان کردت ایت: 
قدس یرت الشریف( وضاق شادت ایات فلاذا خاالف شارر       رهبری قیرت امام )اذن مقام معظت

شود ک  شورای نگابان معتقد نیسات  با نظر فو ، معلوم می -ایت  ثانیاً دیترد محل، «باشدنمی
شورای  71طورک  مشخب ایت نظر یال همۀ مصوبات شورای عالی اعتبار قانون را دارد  همان

 بودت و ب  عبارتی بیانگر عدول از نظر قبلی ایت  86گابان، کامالً مغایر نظر یال محترم ن
 

 29رویۀ دیوان درخصوص صالح دانستن خود و رسیدگی قضائی تا سال  گفتار دوم ـ
با ابطال برخی از مصوبات شورای عالی از یوی دیوان، تالش شد تا با اصالح قانون، امکان ابطال 

، برخای از  77بار در قاانون یاال   یسر نشود؛ ب  همین منظور برای اولینمصوبات شورای عالی م
تصمیمات مرابق خاص از شمول رییدگی دیوان خارج شد ک  یکی از این مرابق، شورای عالی 

 036، شورای عاالی اقادام با  وضاق مصاوبۀ      78انقالب فرهنگی بود  دو یال بعد یعنی در یال 
د  با های موضور مصوب  فو  منق کروندترا از رییدگی ب  پرنمود و صراقتاً دیوان عدالت اداری 



 4935 زمستان، 5، شمارۀ 54فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    646

 

طور نشکارا شعب دیوان بدون توب  ب  مصوب  فو ، ضمن پذیرش صالقیت خاود،  وبود این، ب 
 نمودند   میاقدام ب  رییدگی و صدور قکت  مآالً

های ی صادرت از یوی کمیت نراویژت درخصوص شکایت از ب  انیشاکهای در برخی از پروندت
ها و وزارت علوم ب  عادم صاالقیت دیاوان وفاق مصاوب       ، با وبود اعالم صریح دانشگاتانیباطی
شود کا  چا  اتفاا     گات دیوان این مصوب  را نپذیرفت  قال این یؤال ایایی بیان میفو ، هیچ

 والنئمسا از رییدگی خودداری کرد  البت   99بدیدی رخ دادت ایت ک  دیوان ناگاان در یال 
 اند ک  در مباقث بعدی نقد و برریی خواهیت کرد م دیوان دلیلی را بیان کردتمحتر
 

 عدم ارزیابی مصوباش شورای عالی انقالب فرهنگیـ  مبحث چهارم
بدون شک در هر کشوری قانون ایایی ک  درواقق میثا  بین ملات و دولات و بیاانگر قواعاد     » 

های فردی ایات از موقعیات   نزادی قاکت برایاس قکومت و صالقیت قوای مملکت و ققو  و
یابب نگااداری ایااس قکومات و      هاای نزاد با   باالیی برخوردار ایات و در بیشاتر قکومات   

ها ب  پیمانی ک  رابطۀ بین ننااا و ملات ایات، بارای قاوانین ایایای       پیشگیری از تجاوز دولت
« ننااا هساتند  اقترام و قیثیت خاصی قائلند و مراقب قف  و تجاوزنکردن ب  اصول و مقاررات  

 ( 110: 1300)مارپور، 
دار تنظیت روابط فارد و  امروزت قانون ایایی، میثا  مشتر: ابنای بشر شناخت  شدت و عادت

رو صیانت از قانون ایایای اهمیات بسازایی در قفا  و قرایات از نن دارد       دولت ایت  از این
یازمناد نگاباانی ایات تاا در     اصوالً هر بنا و تأیی  مات ابتماعی، ب  یبب اعتبار بااالی نن، ن 

 ( 991و 993: 1379شود )کدخدایی، اش پیشگیری نیندت از زوال یا دور شدن از مسیر اصلی
، فلسفۀ نظارت بر کلیۀ قوانین و مصوبات در دو موضور قف  و قرایت از قریت در کشور ما

ان ایات کا    شریعت و اصول قانون ایایی نافت  ایت؛ طبیعتاً این وظیف  برعادۀ شورای نگاب
در خصوص مصوبات مادون قانون نیز، این درخصوص مصوبات مجل  این نظارت را اعمال کند  

 تواناد وهشتت قانون ایایی، هیئت وزیران میبرابر اصل یکصدویی  بینی شدت ایتنظارت پی 
 نام ق تصویبوض ب  اداری هاییازمان و تنظیت قوانین ابرای و تأمین اداری وظایف انجام برای
 (   318: 9، ج1371؛ هاشمی،  090: 1373بپردازد )ابوالحمد،  نام نیینو 

لکن مصوبات هیئت وزیران نباید مغایر قانون ایایی و همچنین قانون عادی باشد  برمبنای 
وهشاتت قاانون ایایای    یای قانون نحوۀ ابرای اصال هشاتادوپنجت و همچناین اصال یکصادو     

و  90/16/07های رئی  مجل  شورای ایالمی مصوب مسئولیتدربارۀ  بماوری ایالمی ایران
الاذکر، در صاورت تعاارض مصاوبات هیئات      همچنین قانون اصالقی  پنج تبصرت ب  قانون فاو  

بینی شدت ایات و نظاارت مجلا  بار مصاوبات      وزیران با قانون مجل ، ابطال مصوب  نیز پی 
، 1378زادت، های هیئت دولت وباود دارد )مویای  نام گیری نیینهیئت وزیران در ابتدای شکل
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101 )   
  و پا  از تصاویب وباود نادارد و لاذا      یاما درخصوص مصوبات شورای عاالی نظاارتی پا   

 مغایرت مصوبات شورای عالی با قانون ایایی و شرر محتمل ایت 
بدیای ایت نباید از یک دیتگات تخصصی در امور علمی و فرهنگی توقق داشت تا با  تماام   

صول قانون ایایی و شرر اقاط  داشت  باشد و قواعدی همسانگ قاانون مصاوب مجلا  کا       ا
، وضق نماید، ضمن اینک  در یاختار فعلای شاورا،   گیردقرار میمورد ارزیابی شورای نگابان نیز 

کمیتۀ ققوقی یا فقای برای تطبیق مصوبات شورا با قانون ایایای و شارر پای  بینای نشادت      
 ست بعید نیتی خالف قانون ایایی یا شرر ، وضق مقررالذاایت  

، قق نظارت بر تمامی قاوانین و مصاوبات   طال االیعلنظر می رید شورای نگابان اگرچ  ب 
باشد، از ادامۀ قیات  انورای بر خالف قانون ایایی یا شرر کشور را دارد و در صورتی ک  مصوب 

مصاوبات شاورای عاالی انجاام      در عمال، ایان نظاارت نسابت با      لکن نن باید بلوگیری کند، 
شود  اظاارنظر در خصوص لیرشرعی بودن مصوبات شورای عالی، صرفاً یک بار مطرح شدت نمی
؛ لکن در خصوص مغایرت با قانون ایایی اظاارنظری در خصوص مغایرت مصوبۀ شاورای  1ایت

تاوان گفات باا توبا  با  نظریاۀ ماورخ        شاود و قتای مای   عالی باا قاانون ایایای دیادت نمای     
ب  بات انتصاب مصوبات شورای عالی ب  اذن ولای فقیا ، دیگاری     9شورای نگابان71/9/1386

ماند چ  با پذیرش اعتبار قکات قکاومتی بارای تصامیات شاورای      بایی برای ارزیابی باقی نمی
شود، در قاالی کا  توضایح دادیات ایان نظار       عالی، مصوبات فو  مغایر قانون ایایی تلقی نمی

 ود تواند پذیرفت  شنمی
 

 توالی فاسد پذیرش مصوبۀ شورای عالی برای دیوان ـ مبحث پنجم
و  179، 116، 160، 01، 38، 30، 31، 39، 91با توب  ب  اصول مسلت ققوقی و مطاابق اصاول   

ها مورد توب  نظاام ققاوقی کشاور    مسئل  ضرورت رعایت صالقیت دادگات قانون ایایی، 189
صالقیت ب  ایاس قکات صاادرت از    نکردنیت و رعایتتوبای ب  قدود مسئولدت ایت  لذا بیبو

رو، نفی دیرهنگاام  کند  ازاینزند و اعتبار نن را مخدوش مییوی دیوان عدالت اداری نییب می
اعتباری بسیاری از اقکامی خواهد شاد کا  در یاالیان    صالقیت خودخوایتۀ دیوان، موبب بی

د )تولیات،  نایاد دوباارت ریایدگی شاو    متمادی از یوی شعب مختلف دیوان صادر شدت ایت و ب

                                                           
 شورای نگابان   99/3/1371مورخ  ۀنظری  1
ایان مصاوب  باا     مذکور نمدت ایات، چاون   ۀهمانگون  ک  در متن مصوب»نظریۀ شورای نگابان بدین شرح ایت:    9

ایتفادت از اذن مقام معظت رهبری قیرت امام )قدس یرت الشریف( وضق شدت ایت، فلاذا خاالف شارر نمای     
  (97/11/1387 تاریخ 1060 ۀریمی شمار ۀ)روزنام «باشد
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1389 :39 )   
طورک  مطرح شد، تحدید صالقیت دیاوان از یاوی شاورای عاالی موضاور بدیادی       همان

ایت و اگر  78باشد؛ زیرا مصوبۀ شورا مربوط ب  یال  عدم رییدگینیست ک  مستمسکی برای 
ات وزارت علاوم و  قرار باشد ب  ایتناد مصاوبۀ شاورا، دیاوان قاق ورود با  بسایاری از تصامیم       

ی صاادر کاردت   کردت و اقکاام متعادد   رییدگی اقدام ب ها را نداشت  باشد، چرا تاکنون دانشگات
رلات عادم   هاا )علای  ن مبنی بر رییدگی قاطق ب  پروندتایت؟ ییایت یک بام و دو هوای دیوا

ادرت از ی صا نراصالقیت( در گذشتۀ ن  چندان دور، این تالی فاید را ب  دنباال دارد کا  کلیاۀ    
کنندت فاقد صالقیت ذاتی انگاشت  شوند  بارای ایتحیاار یاادنور    و شعب رییدگی دیوان باطل

بز شاکایات موصاوف( در   های متعددی در موضوعات مشاب  )ب اکنون نیز پروندتشود ک  هتمی
شوند ک  در صورت پذیرش مصوبۀ فو ، باید کلیاۀ  یوان مطرح و منجر ب  صدور رأی میشعب د
 ز رییدگی امتنار و قرار عدم صالقیت خود را صادر کنند شعب ا
 

 نظر مخالف برخی از قضاش ـ مبحث ششم
رید قیات محترم دیوان نیز با اقدام دیوان موافق نیستند و عدم ارباار شاکایات با     نظر میب 

، بیانگر نن ایت ک  بیشتر قیات دیوان، خاود را صاالح با     1شعب مختلف برخالف رویۀ معمول
دانند  در مبحث برریی رویۀ دیوان گفتیت ک  هیئات عماومی متشاکل از رییاای     گی میریید

شادت در مصاوبات   شعب، دیوان را صالح رییدگی ب  شکایات واردت دانسات  و محادودیت ایجااد   
 ( 161: 1371)محمودی، قبلی شورای عالی را نپذیرفت  ایت 

دودیت ایجادشادت از یاوی   محا  ی  نیز با دقت و تیزبینای خاصای،  قتی رئی  محترم قیائ
ریایت محتارم   و بر ایتقالل قوۀ قیائی  تأکید کردت ایت  را محل تردید قرار دادت شورای عالی

( ب  این نکتا  تصاریح   1379تلویزیونی  ۀمصاقبدر ) نملی الریجانی هللای ، قیرت نیتئقیا ۀقو
هنگی ایت ب  نظر بندت ب  در بایی ک  قیط  و دایرت ورود شورای عالی انقالب فر» :اند ک کردت

اما در عین قال ب  نظر بندت اگر قاضی  ؛عنوان رئی  قوۀ قیائی  دیتگات قیایی قق ورود ندارد
ی او أتوانت داشت  باشت و ب  رنظرش بر این باشد ک  قق ورود دارد بندت هیچ تحمیلی بر او نمی

بناد بارای وظاایف و     90د یری وظایف روشن شدت ایت از بمل  قادو گذارم      یکاقترام می
در کنار اقترام قانونی و شرعی ک  برای مصاوبات شاورای    .اختیارات این شورا مطرح شدت ایت

عالی انقالب فرهنگی باید قائل باشیت اگار با  هار دلیلای ایان شاورا اشاتبات کاردت ایات و در          
دارد یکای   قانونی خودش نیست، در این فرض دو نکت  وبود ۀای ورود پیدا کرد ک  قیطقیط 

اینک  این شورا از قد قانونی خود تجاوز کردت ایت ک  ربطی با  دیاتگات قیاایی نادارد چاون      

                                                           
 شود ها فقط ب  یکی از شعب دیوان  اربار  دادت میاکنون همۀ دادخوایت   1
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ولی اگر از مصاوب  شاورای    .متولی نظارت بر شورای عالی انقالب فرهنگی دیتگات قیایی نیست
عالی انقالب فرهنگی در لیر قیط  اختیارات  ظلمی ب  کسای شاود کاامال ریایدگی با  ایان       

قانون ایایای ایات    179و 170 دلیل نن هت اطال  اصل در صالقیت قوۀ قیائی  ایت مسئل  
    «داندخواهی میک  دادگستری را مربق ریمی تظلت

با   در هیئت عمومی دیوان  36/9/77رئی  محترم قوۀ قیائی  همچنین در یخنرانی مورخ 
الی انقالب فرهنگی( ک  شورای ع 036بندت هت با اصل این مصوب  )مصوبۀ » کرد: صراقت اعالم

ورود ماهیتی دیوان را در مسائل تخصصی دانشگاهی یلب نمودت مخاالفت و باا توبا  با  مناق      
رییدگی ب  مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در هیئت عماومی دیاوان عادالت در تبصارۀ     

 قیاات دیاوان عادالت با     شود ریایدگی کارد ولای    قانون دیوان، طبعاً ب  مصوب  نمی 19مادۀ 
 1« های تخصصی وزارت باداشت و علوم رییدگی کنندتصمیمات کمیسیون

این ایات کا     بدان توب  کردقیائی  باید  ۀرئی  محترم قو یخنانخصوص ای ک  درنکت 
دیاوان عادالت    77قانون یال  رایاسزمانی ایت ک  ب مربوط ب شدت انجام ۀمصاقبیخنرانی و 

کا   رای عالی انقالب فرهنگای میسار نباود، در قاالی    اداری، امکان برریی و ابطال مصوبات شو
 بینی نشدت ایت چنین محدودیتی در قانون فعلی پی 

 

 اشتباه دیوان عدالت اداری استعالم ـ مبحث هفتم
ها قبل از تصمیت وزارت علوم و با  باات قاذف ناام شاورای عاالی از       شود ک  مدتیادنور می

ر قانون فعلی، رئی  محترم دفتار مقاام معظات    فاریت مرابق مستثناشدت از رییدگی دیوان د
کردن نام شورای عالی در فاریت فو  در ل  را در بات اضاف ی( نظر معظتالعال مدظل رهبری )
رئای  محتارم دیاوان عادالت       کندمیب  مجمق تشخیب مصلحت نظام اعالم  36/0/99تاریخ 

ین نظر صالقیت دیوان را از ریایدگی  اداری با کسب اطالر از نامۀ فو  و ظاهراً با تصور اینک  ا
کند از مقام معظت رهبری در خصوص دو موضور ب  شکایت موضور مصوب  شورای عالی منق می

 کند:  کسب تکلیف می
 نااام شااورای عااالی انقااالب فرهنگاای در   تااا اصااالح قااانون دیااوان و گنجاناادن     -اول

عااوی چا  تصامیمی    قانون، درخصوص ریایدگی با  د   19فاریت مرابق موضور تبصرۀ مادۀ 
 گرفت  شود؟ 

نیا منظور از خروج مصوبات شورای عالی از رییدگی دیوان )موضور نامۀ ارباعی با    -دوم
مجمق تشخیب مصلحت نظام( ناظر ب  وظایف ذاتی شورا ایت یاا هار تصامیمی را ولاو اینکا       

                                                           
های دیوان عادالت اداری، نقال از یاایت دیاوان عادالت اداری،      کت بر رییدگیهای قامحدودیت ۀدالوری، مقال   1

  بدون تاریخ و صفح 
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  متیمن تیییق و نفی صالقیت مرابق دادریی قیایی و اداری باشد نیز شامل می شود؟
پ  از طرح ایتفساری ، موضور از یوی رئی  محترم دفتر مقام معظت رهبری با  شاورای   

شود  طرح این ایتفساری  بیانگر نن ایات کا    عالی، اربار و دیتور برریی و رییدگی دادت می
های دیوان دریتی مشخب نشدت ایت؛ زیرا مصوبۀ شورای عالی و پری موضور برای دیوان ب 

 مات ایت:دربارۀ دو موضور 
 نیا اکنون مصوبات شورا قابل رییدگی و ابطال در دیوان ایت؟  (الف
 نیا شورا مجوز تحدید قلمرو صالقیت دیوان را دارد؟ (ب

ب  گمان ما و با توب  ب  یخنان پیشین، از دیدگات ققوقی و با توب  ب  اصول قانون ایایی، 
ر ب  مجمق تشخیب مصالحت نظاام   پایخ ب  پری  اول، روشن ایت و با توب  ب  اربار موضو

 لا   معظات از یوی مقام معظت رهبری )مدظل  العالی(، قتی پی  از تصویب در مجمق، دیتور 
عاالی انقاالب فرهنگای را     االتبار ایت و لذا دیوان قق رییدگی و ابطال مصاوبات شاورای  الزم

 ردازیت پپایخ ب  پری  دوم موضور بحث ایت ک  در مبحث بعدی ب  نن می ندارد  لکن
 

امکان ابطال مصوباش شورای عـالی و اجـرای    عدمبین  تالزمعدم مبحث هشتم ـ  
 آنها

مورد توب  مسئوالن محتارم دیاوان قارار نگرفتا  ایات پایاخ        تاکنون یکی از نکات مغفول ک 
آیا عدم ابطال مصووبات شوورای عوالی     روشن و در عین قال دقیق ب  این یؤال ایت ک :

 ای با اجرای آنها در همه حال دارد؟انقالب فرهنگی مالزمه
پیشتر بیان شد ک  ابطال مصوبات شورای عالی در قال قاضر در دیوان میسر نیست؛ لکان  

توان صالقیت دیوان توان ب  یؤال دوم، بواب مثبت داد و نتیج  گرفت ک  میاز بیان فو  نمی
همچناین عادم ابطاال    را با مصوبۀ شورای عالی محدود کارد  یعنای، عادم امکاان ریایدگی و      

ای با  ابارای ننااا    مصوبات)ب  بات نظر مقام معظت رهبری یا اصالح و تصریح قانون(، مالزما  
تر، بین عدم امکان رییدگی و ابطاال مصاوبات خاارج از صاالقیت شاورای      ندارد  ب  بیان دقیق

 عالی تویط دیوان و ابرای مفاد نناا ب  بات عدم ابطال، تفاوت وبود دارد  
ا این یوال و شباۀ مقدر شاید برای دیوان مطرح باشد ک  اگار امکاان ابطاال مصاوب      هذمق

وبود نداشت  باشد و با توب  ب  اینک  باید ب  چنین مصوباتی ترتیب اثر داد، درنتیج  صاالقیت  
 شود   دیوان نیز محدود می

ورت عدم ابطاال،  ک  در صرا ب  همرات دارد  نتیج  این برداشت یادت و ابتدایی از مقدمۀ باال
ک  چنین برداشتی ناصاواب و دور  ی برای دیوان الزم االتبار ایت  در قالیاابرای چنین مصوب 

از منطق ققوقی ایت  زیرا موضور اصالح قانون دیوان و اربار نن ب  مجمق تشخیب مصالحت  
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عای  نظام، درناایت منجر ب  این خواهد شد ک  شورای عالی انقاالب فرهنگای در فاریات مراب   
صاالقیت دیاوان را   کماکان قرار گیرد ک  امکان ابطال مصوبات نن وبود ندارد، اما این وضعیت 

 دهد   تغییر نمی
توضیح ننک  بر فرض، هت اکنون مجمق تشخیب مصلحت نظام ب  همرات مجلا  اقادام با     

ون قاان  19اصالح قانون دیوان نمایند و مصوبات شورای عالی را در فاریت مرابق موضور ماادت  
تواناد  قاکت شود، اماا ایان امار بااز نمای      77فعلی دیوان قرار دهند وب  واقق شرایط قانون یال 

صالقیت دیوان را محدود کند، زیرا، صالقیت دیوان و قلمرو نن، صرفاً ب  موبب قانون مصاوب  
شود  ضمن ننک  اقدام دیوان برخالف رویۀ معمول خود نیز ایت، چ  با وباود  مجل  تعیین می

ابطاال   ماآالً مبنی بر امکان رییدگی ب  مصوبات شورای عاالی و   77یط مقرر در قانون یال شرا
علمی و دانشجویان در خصوص اعتراض ب   هیئتنناا، رویۀ دیوان نن بود ک  ب  شکایات اعیای 

رلت درج شورای عاالی در  کرد  لذا با همان ایتداللی ک  دیوان ب های خاص رییدگی میکمیت 
نثا شدت در مرابق خاص )با وبود قاق عادم امکاان ابطاال( با  شاکایت اشاخاص        فاریت ایت

کرد، این وظیف  کماکان بار  شورای عالی رییدگی و قکت مقتیی صادر می 036موضور مصوب  
  عادۀ دیوان قرار دارد 

مطلبی ک  خصوص متأیفان  ب  یخنان رئی  محترم قوۀ قیائی  کمتر توب  شدت ایت  در 
کردیت با کمی دقت می تاوان ایان تفکیاک را مشااهدت کارد  با  عباارت دیگار،         از ایشان نقل 

رلت عدم امکاان نظاارت قیاایی نسابت با  مصاوبات شاورای        طور ک  پیشتر بیان شد ب همان
کند اگار شاورای   تأکید می  یمشارال(، 77عالی)در زمان اعالم نظر ایشان با توب  ب  قانون یال 

، با توب  ب  اصول قاانون ایایای   ظلمی شودکند و مآالً ب  کسی عالی از قد قانونی خود تجاوز 
 رییدگی ب  موضور در صالقیت قوۀ قیائی  ایت 

ای دولتی هاز یوی دیتگاتخارج از صالقیت شدت ترتیب اثر ندادن ب  مقررات وضقب  واقق 
ات قیا »کناد:  قاانون ایایای کا  مقارر مای      186اصل  برابر  زیرا صیانت از قانون ایایی ایت

های دولتای کا  مخاالف قاوانین و مقاررات      نام ها و نییننام دادگاهاا مکلفند از ابرای تصویب
، ایان وظیفا  برعاادۀ       «ایالمی یا خارج از قدود اختیارات قوت مجری  ایت خودداری کنناد  

: 1379قیات ایت ک  از رییدگی ب  تصمیمات خالف قانون دولت خودداری کنناد )کاتوزیان،  
 (  100: 1378زادت، ویی؛ م176

با این وصف باید گفت قیات دیوان عادالت اداری از ریایدگی با  دعاویی کا  مساتند نن       
این اختیاار صارفاً بارای محااکت     ایت، باید امتنار کنند   ارج از صالقیت شورای عالیمصوبۀ خ

ال ، ابطا کناد  بناابراین  هاای ابرایای تساری پیادا نمای     بینی شدت ایت و ب  یایر دیتگاتپی 
های مختلف دولت یا ترتیب اثار نادادن با  مصاوبات فاو  در      مصوبات خارج از صالقیت بخ 

  ( 179: 1370)انصاری،  رودشمار میقالب نظارت قیایی یکی از وظایف قوۀ قیائی  ب 
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انقاالب  باللی، محمد، نقد رأی دیوان عدالت اداری دربارۀ ابطاال مصاوبات شاورای عاالی        19
  1373، زمستان 3فرهنگی، ققو  ایایی، شمارۀ 

های قاکت بر رییدگی دیوان عادالت اداری، نقال از یاایت    دالوری، محمدرضا، محدودیت   13
 تا دیوان عدالت اداری، بی

ناماۀ ققاوقی، معاونات    شریعت باقری، محمدبواد، یک دیوان عدالت اداری دیگر؟، پژوه    11
تحقیقاات ایاتراتژیک، یاال اول، شامارۀ اول، زمساتان      های فقای مرکاز  ققوقی و برریی

1370  

شریف، محمد، بایگات قانونی شورای عالی انقالب فرهنگی و مرتباۀ مصاوبات نن، پاژوه        17
  1371، پائیز و زمستان 10و 17ققو  عمومی، شمارۀ 

ناماۀ  شانایی، خلیل، بایگات دیاوادن عادالت اداری در تاأمین عادالت ابتمااعی، پاژوه          10
  1370، زمستان1ی، شمارت ققوق

، 1پژوهشای راهبارد، شامارۀ     _ال ، اقکام قکومتی ومصلحت، فصلنامۀ علمیصرامی، ییف   18
  1383پائیز 

طباطبائی موتمنی، مناوچار، ققاو  اداری، انتشاارات یامت، چاا  چاااردهت، تابساتان           17
1378  

  1396های بنیادین، نشر دادگستر، عبایی، بیژن، ققو  بشر و نزادی   19

  1379یوم، شرکت یاامی انتشار، واتوزیان، ناصر، مقدمۀ علت ققو ، چا  ییک   96

  1388کاتوزان، ناصر، فلسفۀ ققو ، بلد دوم، شرکت یاامی انتشار،    91

کدخدایی، عبایعلی، ضرورت پایداری از قانون ایایی و ققو  شاروندان، کتاب نقد، یال    99
  1379، یال 97هفتت، شمارۀ 

های قق دادخواهی در دیاوان عادالت اداری،   کمیت قانون و محدودیتاکبر، قاگربی، علی   93
  1378، تابستان 9ققو  ایایی، شمارۀ 
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محمد، بایگات دیوان عدالت اداری در قانون ایایی بماوری ایالمی ایاران،  زادت، علیفالح   91
نامۀ ققوقی، مرکز تحقیقات ایتراتژیک مجمق تشخیب مصلحت نظام، شامارۀ اول،  پژوه 
1370  

قاضی شریعت پناهی، ابوالفیل، ققو  ایایی و ناادهای ییایی، انتشارات دانشگات تاران،    97
1381  

های ققو  ایایی، چاا  چاااردهت، تااران، نشار     قاضی شریعت پناهی، ابوالفیل، بایست    90
  1373میزان، 

لت های دیوان عدامحمودی، بواد، تأملی بر نظریۀ تفسیری شورای نگابان دربارۀ صالقیت   98
  1371، زمستان 7اداری، ققو  ایایی، شمارۀ 

مرتیایی، ییداقمد، برریی قلمروی نظارت شورای نگابان، معرفت، یال بیساتت، شامارۀ      97
  1396، شاریور 107

ها، دفتر مطالعاات ققاوقی   مرکز مالمیری، اقمد، قاکمیت قانون، مفاهیت، مبانی و برداشت   99
  1377دوم، زمستان  های مجل  شورای ایالمی، چا مرکز پژوه 

مصباح یزدی محمدتقی، نگاهی گذرا ب  ققو  بشر از دیدگات ایالم، قت، مؤیسۀ نموزشای     36
  1377خمینی)رت(، و پژوهشی امام

افیلی، محسن، بایگات و اعتباار مصاوبات شاورای عاالی انقاالب فرهنگای، قکومات        ملک   31
  1378، تابستان 17ایالمی، یال ییزدهت، شمارۀ 

  1378( کلیات و ایران، چا  دهت، تاران، نشر میزان، 1-9رضا، ققو  اداری) زادت،مویی   39

مارپور، قسین، دادگات قاف  قانون ایایی، شورای نگابان قانون ایایی بماوری ایالمی    33
شادت در کنفاران    )مقالۀ ارائا   1300، باار 9قق، شمارۀ -ایران، مطالعات ققوقی و قیائی

 (1300ایتیناف در کواالالمپور مالزی، اردیباشت های المللی قیات دادگاتبین

پژوهشی قکومت  -مارپور، قسین، برقراری عدالت هدف بماوری ایالمی، فصلنامۀ علمی   31
  1371ایالمی، یال دهت، شمارۀ دوم، 

نبادی، ییدعلی، صالقیت و قادود اختیاارات دیاوان عادالت اداری، معرفات      نجفمیرداماد   37
  1396ومی(، یال اول، شمارۀ اول، پاییز های ققو  عمققوقی )اندیش 

واعظی، ییدمجتبی، نق  دیوان عدالت اداری در دادریی شرعی مقررات اداری، مطالعاات     30
  1377، زمستان 1ققوقی، شمارۀ 

واعظی، ییدمجتبی و هاشمی، ییدمحسن، مطالعۀ تطبیقی صاالقیت دادگاات عماومی در       38
، باار و تابستان 0رانس ، مطالعات ققوقی، شمارۀ تفسیر و ارزیابی تصمیت اداری در ایران و ف

1391  
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ورعی، ییدبواد، مبانی و مستندات قانون ایایی بماوری ایاالمی با  روایات قانونگاذار،        37
  1377انتشارات دبیرخانۀ مجل  خبرگان رهبری، قت، 

هاشمی، ییدمحمد، ققو  ایایی بماوری ایالمی ایران، دو بلدی، تاران، نشار میازان،      39
  1393و  1371های چا 

ال ، بایگات ققوقی شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبات نن، روا  اندیش ، نیا، فرجهدایت   16
  1379، خرداد و تیر 7شمارۀ 

 
 


