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چکیده
تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان ،از دغدغههای مهم حقووق
عمومی به ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است .در همین زمینه تأسیس نظوارت قاوایی بور
اعمال دولت به مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظامهای حقووقی اوا بوه
عرصۀ گذاشته است .علیرغم این دغدغه ،نظوامهوای حقووقی ملتلوز از جملوه نظوام حقووقی
مشروطه و جمهوری اسالمی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دالیلی از شمول نظارت قاایی
مستثنا ساختهاند .بر این اساس در این مقاله نگارندگان قصد دارند بهصورت تطبیقوی -تحلیلوی
به این ارسش ااسخ دهند که مبانی قابل تحلیل اعمال نظارتنااوذیر قاوایی دو نظوام حقووقی
مشروطه و جمهوری اسالمی چیست؟ چه اعمالی و چرا از نظارت مراجوع قاوایی در هور نظوام
خارج هستند و این خروج چگونه قابل ارزیابی است؟ در نظام حقوقی مشروطه به صراحت اصول
« 44شلص اادشاه از مسئولیت مبری است .»....بهعالوه آنکوه در آن نظوام غیور از اصول  98و
کلیت اصل  17حکم دیگری در مورد صالحیت قاایی وجود ندارد .در نظام حقووقی جمهووری
اسالمی ،علیرغم الزامات اصل  751و صراحت اصول  ،711اعموال نهادهوای متدودد یول قوو
مجریه و همچنین برخی دیگر از کارکردهای سایر نهادها از نظارت قاایی خارج مانده است.
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مقدمه
نظارت بر مقررات دولتی بهعنوان طریقوی بورای صویانت از هنجارهوای برتور در سلسولهمراتو
قووانین و نویز حوقوق و آزادیهای شهروندان ،مفهومی است که در همۀ نظامهای حقووقی کوه
حاکمیت قانون را اذیرفتهاند ،اعمال می شود .البوته این نظارت در کشورهای ملتلوز از الگووی
واحدی ایروی نمیکند .از مهمترین و مرسومترین این شویوههوا کووه از جملوه عناصور حیواتی
توحقق حواکمیت قانون محسوب می شود ،نظارت قاایی بر اعمال اداره است که در ای تنظویم
هرچه بیشتر اقتدارات حکومت برای حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان است .در حقیقوت
نظارت قاایی 7به مدنای داشتن صالحیت بررسی قوانونی بوودن اعوومال اداری توسوج مرجوع
قاایی و حس مورد اعطای جبورانهوای مناسو اسوت ) .(wade Forsyth, 2004: 33اگرچوه
نمیتوان اهمیت نظارت و کنترلهای سیاسی و اداری را منکور شود ،یکوی از جنبوههوای مهوم
نظارت قاایی در این است که هم حدود اختیارات مقامات اداری را مشولص موویکنود و هووم
قلمرو حقوق و تکالیز افراد را (Bradly Ewing, 1998: 768) .با وجود این باید در نظور داشوت
که همواره تمامی اعمال اداری مورد نظارت قرار نمیگیرد .خروج از نظارت قاایی تحت عنووان
«اعمال نظارتنااذیر قاایی» 2یا «اعمال نظارتنااذیر توسج قاضی» 1به اعمالی گفته مویشوود
که از کنترل قو قااییه یا بهطور دقیقتر قاضی از حیث انطباق بوا الزاموات قوانونی بوه جهواتی
خارج است .این مفهوم به رأی  8ژوئن و  2اکتبر  7891دیوان عالی برمیگردد که بیان میدارد:
«اعمال سیاسی دولت ،نمیتواند موضوع ارزیابی قاایی قرار گیرد» .این رأی بدودها نیوز در رأی
 29ژوئن  7884دیوان عالی بیان و تثبیت میشود (.)Franch, 2008: 8
در نظام حقوقی ایران مسئلۀ نظارت بر اعمال دولت که حاکمیت قانون را بهعنوان مهمترین
سامانۀ حکمرانی و انتظامبلش هنجاری به رسمیت شناخته ،از جایگاه ویژهای برخووردار اسوت.
اید لزوم نظارت قاایی بر دولت و تأسیس عدالتخانه ( 71مرداد  )7295برای کنتورل قودرت
که از ابتدای تأسیس نظام حقوقی مشروطه مورد توجه بوده و در اصل  98متمم قانون اساسوی
و قانون تشکیل شورای دولتی ( )7118بهصورت قوانونی بوه رسومیت شوناخته شوده ،در نظوام
حقوقی جمهوری اسالمی ایران نیز به موج اصل  711قوانون اساسوی ( )7159و موواد قوانون
دیوان عدالت اداری از سال  7111تا  7182شناسایی و توداوم یافتوه اسوت .اموا علویرغوم ایون
دغدغۀ مهم ،در نظام حقوقی مشروطه اگرچوه تصووی قوانون تشوکیل شوورای دولتوی ،قوانون
مناسبی برای اعمال نظارت قاایی محسوب میشد ،اساساً بوه مرحلوۀ اجورا درنیامود .در نظوام
حقوقی جمهوری اسالمی ایران نیز هرچند به موج اصل  711قوانون اساسوی ،دیووان عودالت
1. Judicial review.
2. Les actes non contrôlables judiciaire.
3. Les actes non contrôlable par le juge.
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اداری تشکیل شده است ،اما استثنائات هنجاری ابالغی (همانند شورای عالی انقالب فرهنگوی و
شورای عالی فاای مجازی) و همچنین رویه های قاایی (همانند عدم رسیدگی به دعاوی علیوه
مراجع شبه قاایی دارای عاو قاضی) مانع از تحقق غایت قانون اساسی و نظارت قاایی بر اداره
شده است .بر همین اساس در هر دو نظام حقوقی ،اشلاص و نهادهایی از شمول نظارت قاایی
استثنا شده اند .در نظام حقوقی مشروطه اعمال اداری اادشاه و قوای مقننه و قاواییه از شومول
نظارت قاایی استثنا شده اند .در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایوران نیوز مسوتند بوه نظریوۀ
تفسیری که شورای نگهبان یل اصل  711قانون اساسی بیان کرد ،صورفاً قوو مجریوه مشومول
نظارت دانسته شده و براساس تبصر یل ماد  72قوانون تشوکیالت و آیوین دادرسوی دیووان،
مصوبات و تصمیمات قاایی قو قااییه ،مصوبات نوعی رئیس قو قااییه ،مصوبات و تصمیمات
شورای نگهبان ،مجمع تشلیص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان رهبری و شورای عوالی امنیوت
ملی از گستر نظارت قاایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استثنا شدهاند .شایان کر است
با توجه به مرقومهای که از جان مقام مدظم رهبری در تاریخ  7182/1/11صادر شده ،مصوبات
و تصمیمات شورای عالی انقالب فرهنگی نیز از نظارت قاایی دیوان عدالت اداری اسوتثنا شوده
است .ازاینرو بررسی سیر تحول هنجاری مطالبۀ عدالت خانه برای کنترل قدرت و عدم اایبندی
به این دغدغۀ مهم در نظام حقوقی ایران و نظارتنااذیر شدن برخی از اعمال دولت ،بوا مطالدوۀ
نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسالمی ایران مطمح نظر است ،چراکوه اسوتثنا شودن برخوی
اعمال دولت در نظام حقوقی ایران ،با تأسیس نظام حقوقی مشوروطه شوکل گرفتوه و در نظوام
حقوقی جمهوری اسالمی ایران نیز تداوم یافته است .با توجه به نکات مذکور ارسش اصلی ایون
نوشتار آن است که اعمال نظارت نااذیر در نظام حقووقی مشوروطه و جمهووری اسوالمی ایوران
دارای چه مصادیقی است و مبتنی بور چوه ادلوه ای مصووبات و تصومیمات نهادهوای موذکور از
نظارتاذیری استثنا شده اند؟ برای ااسخ به ارسش مذکور الزم است به این ارسش ااسوخ داده
شود که اساساً چه اعمالی در عداد نظارتنااذیری قرار دارند و آیا تصمیمات و مصوبات نهادهای
مذکور نیز از چنین ماهیتی برخوردارند؟ و آیوا خوروج تصومیمات و مصووبات نهادهوای موذکور
به طور مطلق از صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح است یا خیر؟ برای ااسخ بوه
ارسشهای فوقاالشدار نلست اعموال نظوارتنااوذیر قاوایی و دالیول نظوارتنااوذیری اعموال
سیاسی ،تقنینی ،قاایی و امنیتی مطالده میشود و در بلش بدد مصوادیق نظوارتنااوذیری در
نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسالمی با رویکردی انتقادی مورد تبیین و نقد قرار میگیرد.

اعمال نظارتناپذیر
در کلیۀ نظامهای حقوقی ،به ویژه نظام حقوقی ایران نیز مووارد و موضووعاتی وجوود دارد کوه از
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نظارت قاایی مصون بوده است .ایون مصوونیت مویتوانود بوه موجو اصول تلصوص (خوروج
موضوعی) یا اصل تلصیص (استثنائات) باشد .بر این اساس مصونیت از نظوارت قاوایی ممکون
است بهدلیل ماهیت نظارتنااذیر برخی اعمال دولت باشد ،یوا اینکوه قانونگوذار بنوا بوه دالیلوی
برخی اعمال دولت را مشمول نظارت قاایی نداند .البته ممکن است که برخی از اختیوارات بنوا
به دالیل تاریلی تا حدودی نظارتگریز باشند که از این اختیارات با عنووان «اختیوار یوا امتیواز
ویژه» ،یا «اختیار غیر مبتنی بر قانون» یواد مویشوود (گرجوی ازنودریانی و شوفیدی سردشوت،
 .)21-24 :7182در خصوص گستر نظارت قاایی بر اعمال دولتی میتوان گفوت کوه اعموال
سیاسی ،امنیتی ،قاایی و تقنینی دولت را باید خارج از گستر نظوارت قاوایی دانسوت ،اموا در
سایر اعمال دولتی بسته به اینکه دولت در انجام آن عمل از اقتدارات عمومی بهره برده یوا خیور
میتوان آنها را تحت شمول نظارت قاایی دانست و ارتباطی به حاکمیتی و تصودیگورای بوودن
عمل ندارد .در واقع برای تبیین موضوع گسترد نظارت قاایی بر اعموال دولوت ،تقسویمبنودی
رایجی که اعمال دولتی را بوه اعموال حواکمیتی و تصودیگرایانوه تقسویم مویکننود ،و اعموال
تصدی گرایانه را خارج از کنترل قاایی قلمداد می کند ،جامدیت کافی را نودارد ،چراکوه عنووان
اعمال دولت مالک نیست ،بلکه اساساً هر عملی از اعمال دولت کوه در آن از اقتودارات عموومی
استفاده شده (به استثنای اعمال سیاسی ،تقنینی ،قاایی و امنیتی) ،مویبایسوت قابول نظوارت
قاایی باشد ،بهعالوه آنکه برخی از اعمال تصدیگرایانه نیز وجود دارد کوه بوهدلیول موذکور در
حیطۀ صالحیت دیوان عدالت اداری قرار میگیرد .برای مثال در قراردادهای اداری که یک عمل
تصدیگرایانه است ،در بسیاری از موارد مانند قراردادهای یکجانبۀ دولت با مردم در فروش بورق
و گاز و  ...از اقتدارات عمومی استفاده شده است که مویبایسوت قابول طورر در دیووان عودالت
اداری باشد (قطبی.)4-5 :7184 ،
در خصوص استثنا شدن اعمال سیاسی از نظارت قاایی دالیلی قابل طرر هستند؛ اول اینکه
اساساً دیوان عدالت اداری یک دادگاه قاایی اداری است و همانطورکه از نام این نهاد ایداسوت،
برای رسیدگی به شکایات اداری ایجاد شده و اعمال سیاسی نیازمنود نظوارت سیاسویانود .دوم،
امکان شکایت از تصمیم سیاسی توسج مردم ،با توجه به ویژگیهایی که دارد و توابع مالحظوات
سیاسی است ،موج اخالل در تصمیمسازی دولت خواهد شد .با این توضیح که ابطال تصمیمات
اداری هم ممکن است میزانی از اخالل را ایجاد کند ،لکن قابل اغماض است و از طرفی حاکمیت
قانون اهمیت بیشتری برای دولت دارد و ازاینرو مقصود ما از اخالل در صورت ابطال تصومیمات
سیاسی تبداتی است که در عرصۀ بینالمللی ایجاد میشود و به اقتدار سیاسی حاکمیوت خدشوه
وارد میسازد (قطبی)1 :7184 ،
قانونگذاری از دیگر مواردی است که از گسوتر نظوارت قاوایی اسوتثنا شوده اسوت .برخوی
استادان حقوقی مبنای این استثنا را ماهیت قانونگذاری دانسته و بر این عقیدهاند که قانونگذاری
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یک عمل سیاسی حاکمیتی است (موسیزاده ،)11 :7198 ،اما اگر این مبنا را بپذیریم که ماهیت
تقنینی داشتن مؤثر در خروج آن از اعمال نظارت قاایی است ،با سوؤالی روبوهرو خوواهیم شود
مبنی بر اینکه آیا آییننامههای دولت و بهخصووص آیوینناموههوای مسوتقل کوه دارای ماهیوت
تقنینیاند ،از صالحیت دیوان عدالت اداری خارج میشوند؟ در ااسخ باید گفت هرچنود ماهیوت
آییننامهنویسی تقنین است ،تفاوتی بین انواع آییننامههای دولتی وجود ندارد و دیووان عودالت
اداری در همۀ موارد صالح در رسویدگی اسوت ،لکون نوشوتن آیوینناموه ،قانونگوذاری نیسوت و
همانطورکه عدهای دیگر از استادان هم به آن اشاره کوردهانود ،مبنوای مسوتثنا دانسوتن عمول
تقنینی از نظارت قاایی ماهیت آن نیست ،بلکه این استثنا نتیجۀ تفکیک قوا و جلوگیری از نفی
استقالل قوا بهوسیلۀ یکدیگر است .به همین سب صرفاً قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی از
نظارت قاایی استثنا شدهاند (رضاییزاده .)89 :7181 ،بنابراین مرجع امر تقنین مهم اسوت ،نوه
ماهیت تقنین و بر این اساس صرفاً اعمال تقنینی صوادره از مجلوس شوورای اسوالمی از گسوتر
اعمال نظارت قاایی خارج هستند .در این خصوص میتوان به رأی هیأت عمومی دیوان عودالت
اداری در دادنامۀ شمار  521/91مورخ  7191/71/71اشاره کرد که صالحیت مجمع تشولیص
مصلحت نظام را در راستای امر تقنین مجلس شورای اسالمی تلقوی کورده و در آرای خوود بوه
مصوبات مجمع رسیدگی نکرده است.
یکی از دیگر مصادیق خروج از نظارت قاایی ،آرای قاایی است ،چه اینکه روند اعتراض بوه
آرای دادگاهها در قوانین آمده و مراجع تجدیدنظر مطوابق بوا جایگواه محواکم و نسوبت آنهوا بوا
یکدیگر ،در قوانین مربوطه ایشبینی شده است .عالوهبر این دیووان عودالت اداری ،یوک مرجوع
قاایی اداری است و اساساً برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قاایی ایجاد نشده و چنین
کارکردی با فلسفه تشکیل این نهاد ،هماهنگی نلواهد داشت.
امنیت ملی نیز نمونۀ کالسیک مصونیت موضوعی از نظارت قاایی است .قوو مجریوه بایود
به سرعت ،قاطدانه ،و گاهی انهانی در این زمینه عمل کند .عدم رسیدگی به این مسائل ،بهدلیل
نظارت نااذیری ماهوی آنها یا ناتوانی فرایند قاایی در حلوفصل آنها نیسوت ،بلکوه در ضورورت
اجرای عمل سریع و قاطدانه برای حفظ منافع ملی است ( .)finn,2002: 255در این زمینه ایون
بینش وجود دارد که مداخلۀ قاایی برای منفدت عمومی مار باشد و مانع اقدام سریع و قواطع
قو مجریه در هنگامی میشود که واکنش به یوک تهدیود خوارجی ضورورت موییابود (گرجوی
ازندریانی و شفیدی سردشت.)17 :7182 ،
با وجود موجه بودن نظارتنااذیری اعموال سیاسوی ،تقنینوی ،قاوایی و امنیتوی در نظوام
حقوقی مشروطه و جمهوری اسالمی ایران ،بهطور مدمول موضوعات و مصادیقی از اعمال دولتی
وجود دارند که مشمول نظارت قاایی نمیشوند و محدودیتی بر آن محسوب میشووند .در ایون
بلش ،اهم مصادیق اعمال نظارتنااذیر قاایی در دو نظام حقوقی مذکور مطالده میشود.
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موضوعات نظارتناپذیر در نظام حقوقی مشروطه
در نظامهای حقوقی ،بهطور مدمول موضوعاتی از اعمال دولتی وجود دارند که مشومول نظوارت
قاایی نمیشوند .در این بلش ،ایشینه و عوامل زمینهساز نظارت قاایی و اهم مصادیق اعموال
نظارتنااذیر قاایی در نظام حقوقی مشروطه بررسی میشود.
در جامدۀ ایرانی عصر مشروطه برای رسیدگی به اعمال مقامات دولتوی از حیوث عودم رعایوت
اصول شرعی ،تود مردم به راهنمایی علما ،نهاتی شکل دادنود کوه بوه نهاوت مطالبوۀ تشوکیل
عدالتخانه موسوم شد .لکن مطالبۀ عدالتخانه در طول زمان به مطالبۀ مجلس شوورای عودالت و
در نهایت مجلس شورای ملی ،تأسیس نظام حقوقی مشروطه و حاکمیت قوانون تبودیل مویشوود
(اشرف.)111 :7181 ،
در این میان یکی از محصوالت نهات حاکمیت قانون و قانون اساسیگرایی را مویتووان در
به وجود آمدن نهادهایی دانست که به شکایات افراد جامدوه در خصووص دسوتگاههوای دولتوی،
مقامات و کارکنان آن رسیدگی می کنند .به همین منظور در قانون اساسی مشروطه نلست بوه
موج اصل  12حق عرضحال و شکایت علیه مجلس و وزارتلانهها بهطورکلی مقورر شوده بوود
(امامی و استوار سنگری .)751 :7184 ،سپس در اصل  98متمم قوانون اساسوی مشوروطه نیوز
نظارت محدودی بر مصوبات دولتی ایشبینی شد ،بهگونهای که رسویدگی قاوایی بور مقوررات
دولتی تنها در مورد خاص و طبق نظر قاضی دادگاه صورت مویگرفوت و عمومیوت نداشوت .در
نتیجه کلیۀ مقرراتی که خارج از محدود حقوقی یا جزایی قرار مویگرفتنود و بوهعبوارت دیگور
مورد اعتراض واقع نمیشدند ،به قوت خود باقی میماندند .نظارت قاات دادگاههوا بور مصووبات
دولتی موضوع این اصل نیز با توجه به اینکه نظارت بهصورت ایراد است نه دعوای ابطال ،نمونوۀ
نظارت قاایی در سطح محدود میباشد (طباطبایی مؤتمنی ،بیتا )11 :و وظیفۀ اعموال نظوارت
فراگیر نیز بهصورت ابطال مصوبه خالف قانون به شورای دولتی واگذار شده است.
عالوه بر قانون اساسی ،در لسان قانون عادی نیز برای نلستینبار بهصوورت نواقص مواد 14
قانون استلدام کشوری مصوب  22آ ر  7117نهاد شورای دولتی را مطرر میکنود کوه مرجوع
رسیدگی به شکایات مستلدمین ادارات از وزیران در موارد نقض یکی از مواد این قوانون اسوت
(موسیزاده .)282-285 :7198 ،سپس در سالهای وااسین حیات نظام حقووقی مشوروطه ،بوا
تصوی قانون تشکیل شورای دولتی مصوب  ،7118/2/1تأسیس یک مرجوع قاوایی مسوتقل و
جدا از دادگستری (شورای دولتی) بورای رسویدگی به اختالف دولت و ملوت موورد اقبوال قورار
میگیرد (محمودی و غفاری )275 :7191 ،که صالحیت آن به شکل وسیعتری برای رسویدگی
به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات کلیۀ مراجع دولتی و کارکنان آن و همچنوین شوکایت
کارمندان مؤسسات دولتی در مورد حقوق استلدامی خود در نظر گرفته شوده بوود ،ولوی ایوون
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قانون هیچگاه به اجرا درنیامده و جزء قوانین متروک بهشمار میآید (طباطبایی مؤتمنی:7119 ،
 .)421بدای حقوقدانان ،دلیل عدم اجورای ایون قانون را اوضاع و احوال نامطلوب سیاسی و عدم
تمکین دولتهای وقت به حاکمیت قانون دانستهاند (متین دفتری.)524 :7115 ،
علیرغم اهمیت اساسی نظارت قاایی بر اعمال دولتوی ،اشولاص و نهادهوایی بوه صوراحت
اصل  44متمم قانون اساسی مشروطه ،از شمول نظارت قاایی استثنا شدهاند .طبق ایون اصول
اادشاه هیچ مسئولیتی نداشت و بهواسط ۀ آن از هر نظارتی از جمله نظارت قاایی مصوون بوود.
در نتیجه نهادهای دولتی زیر نظر وی نیز از مصونیت مبتنی بور ایود سولطنت بودون نظوارت7
بهرهمند بودند .ازاین رو در خصوص نظارت قاایی بر اداره انتقاد مهموی کوه مویتووان در نظوام
حقوقی مشروطه وارد ساخت این است که گستر این نظارت بهنحوی نیسوت کوه هموۀ اعموال
اداری را شامل شود ،بلکه بلش مهمی از اعمال اداری و مراجع آنها فاقد هر گونه نظارت قاایی
است که در ادامه به بررسی این انتقاد میاردازیم.

 .1فقدان نظارت بر اعمال اداری پادشاه
همانطورکه بیان شد ،موضوع مشروطه دائر بر مقید ساختن اختیارات شواه اسوت ،درحوالیکوه
اصل  44متمم قانون اساسی مشروطه ،اختیارات وسیدی را بورای اادشواه ،قائول شوده و بلوش
عمدهای از اعمال و تصمیمگیریها اعم از سیاسوی و اداری مربووب بوه اوسوت .اصول  44مقورر
میدارد« :شلص اادشاه از مسئولیت مبری است» .با آنکه اختیاراتی مانند اعالن جنگ و صولح
(اصل  ،)57انحالل مجلسوین (اصول  49موتمم ق.ا مشوروطه) ،حول اخوتالف میوان مجلسوین
(بندهای  5و  1اصل  49متمم) و غیره ماهیت سیاسی دارند و به همین دلیول ،اصووالً مشومول
نظارت قاایی نیستند ،اما وی اقتدارات اداری -اجرایی نیز دارد .نمونوههوایی از ایون اختیوارات
مانند عزل و نص وزرا (اصل  ،)41انتلاب مأموران رئیسۀ دوایر دولتی اعم از داخول و خوارجی
(اصل  )49و صدور فرمان اجرای قوانین (اصل  )48هستند که بهسوب ماهیوت اداری برخوی از
آنها باید موضوع نظارتهای قاایی قرار بگیرند ،اما قانون اساسی مشوروطه بوا وجوود اختیوارات
وسیع اداری و اجرایی اادشاه ،وی را مستند به اصل  44از مسئولیت ،مبورا از نظوارت مویدانود
(محمودی.)21-24 :7181 ،
این نحو مقرره گذاری در قانون اساسی ،ضدز بزرگی برای نظام نظارت قاایی بوده و اصول
مسئولیت را که از مؤلفههای دولت قانونمند میباشد ،تادیز کرده اسوت .برخوی نویسوندگان،
عدم مسئولیت اادشاه را به عدم مسئولیت سیاسی و جزایی او محدود کرده و قائل به مسئولیت
مدنی اادشاه در صورت انجوام مدوامالت حقووقیانود (بوشوهری ،)228 :7194 ،ولوی ایون نووع
1. The King don’t act wrong.
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مسئولیت حتی در صورت انطباق با مفهوم مسئولیت مدنی و قرار گرفتن در چتر نظارت قاایی
بر اعمال و تصمیمات اداری و ابطال آنها مغایر با قانون نبوده و انتقاد وارده کماکان باقی است.

 .2فقدان نظارت بر اعمال اداری در قوای مقننه و قضاییه
انتقاد دیگر وارد بر نظارت قاایی در نظام حقوقی مشروطه ،آن است که این نظارت اغل مدطووف
به اعمال اداری در قو مجریه است .شمول نظارت قاات دادگستری بور مقوررات دولتوی مصووب
انجمنها و نیز احکام و نظامات عمومی (در مدنای مصوبات دولت و وزرا) مؤید این مطل است.
تنها جایی که نظارت جامع قاایی را می توان ناظر به عمل اداری در قوای سوهگانوه یافوت،
نظارتی است که دیوان عالی کشور در خصوص دعاوی استلدامی اعمال مویکنود .هنگوامیکوه
حقوق استلدامی بهعلت استنباب ناصحیح یا اشتباه و تللز یا جهات دیگر تاییع شود ،عمووم
مستلدمان در قوای سهگانه میتوانند از تللفات رؤسای خوود در خصووص حقووق اسوتلدامی
آنها به دیوان شکایت کنند (محمودی.)221 :7191 ،

مصادیق اعمال نظارتناپذیر در نظام حقوقی جمهوری اسالمی
در نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر اید مردمساالری دینی که روابج متقابل قودرت عموومی و
مردم براساس قانون اساسوی تنظویم شوده و منوت از اصول  51قوانون اساسوی و بوا توجوه بوه
صالحیتهای قو قااییه در صدر اصل  ،751و با توجه به صراحت وظیفۀ دولوت – بوه مفهووم
اعم -در اصل  1مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونوه اسوتبداد و خودکوامگی و
انحصارطلبی» ،قانونگذار اساسی جمهوری اسالمی به موج اصول  711و  711برای رسویدگی
به دعاوی و شکایات اداری ،نهادی به نام «دیوان عدالت اداری» تأسیس نومود که قوانون عوادی
ترتی تشکیل آن را مشلص میکند» (هدایتنیا .)11 :7192 ،بر این اساس جدیدترین قوانون
عادی که در این خصوص به تصوی رسیده «قانون تشکیالت و آیوین دادرسوی دیووان عودالت
اداری» است که صالحیت رسیدگی به شکایات موردم از دسوتگاههوای اداری را بور عهوده دارد
(امامی و استوار سنگری .)711 :7184 ،در عین حال برخی از اعمال واحودهای دولتوی بنوا بوه
دالیلی به موج تبصر ماد « 72قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب
 ،7182از شمول نظارت قاایی دیوان عدالت اداری مستثنا شدهاند .به موج تبصر ایون مواده
مواردی که رس یدگی به آنها از صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت استثنا شده عبارت است از:
«رسیدگی به تصمیمات قاایی قو قااییه و صرفاً آییننامهها ،بلشنامهها و تصومیمات رئویس
قو قااییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبوان ،مجموع تشولیص مصولحت نظوام ،مجلوس
خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است».
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این استثنائات نیز یل ماد  78قانون سال  7195البتوه بوا تصوریح شوورای عوالی انقوالب
فرهنگی ایشبینی شده بود .اما شایان کر است که در زمان حکومت قانون مصوب سوال 7111
دیوان عدالت اداری ،این استثنائات وجود ندارد و بهنظر میرسد در این قانون کوه اولوین قوانون
تشکیل دیوان عدالت اداری اس از انقالب است ،صالحیتهوایی کوه بورای دیووان بوه رسومیت
شناخته شده ،با هدفِ تشکیل این نهاد و رسیدگی به شکایات مردم از دولت و احقاق حقوق آنها
سازگارتر است ،به این دلیل که صالحیتها استثنائات کمتری داشت و در واقع اختیارات دیووان
موسعتر بود .نکتۀ شایان توجه اینکه شوورای نگهبوان در تصووی ایون قوانون ایورادی بوه ایون
صالحیتها نگرفته است (قطبی.)21 :7184 ،
با عنایت به تصریح استثنائات مذکور در تبصر ماد  72قانون جدید دیوان ،مبنای حقووقی
این استثنائات مبتنی بر نظریوۀ تفسویری شومار  91/11/8191موورخ  7191/71/27شوورای
نگهبان است که در ااسخ به استفساریۀ رئیس قو قااییه مبنى بور شومول یوا عوودم شوومول
صالحیت دیوان عدالت ادارى در ابطال مصوبات مراجع غویر قوو موجریه اعالم شوده بوود ،ایون
شورا اعالم داشت «با توجه به قرینۀ «قو مجریه» در قسمت اخویر اصول یکصدوهفتادم قوانون
اساسى مقصود از تدبیر «دولتى» در این اصل قو موجریه اسوت».
استفساریۀ رئیس قو قااییه در ای آن است کووه گسوتر نظوارت دیووان عودالت اداری را
مشلص سازد .بهعبارتی موضوع آن ،تدیین نوع آییننامههای مورد کنترل دیوان است و از آنجوا
که رؤسای قوای مقننه و قااییه و نیز سازمانهای اداری وابسوته بوه آنهوا و نیوز شوورای عوالی
انقالب فورهنگی و شوورای نگهبان و مجمع تشلیص مصلحت نظام-عالوهبر دولوت (بوه مفهووم
قو مجریه) ،ممکن است مرجع تصوی آیینناموه باشوند ،امکوان یوا عودم امکوان کنتورل ایون
آییننامهها نیز مورد سؤال قرار گرفته است (محمودی .)182 :7194 ،ظاهراً شووراى نوگهبان به
موج نظریۀ مذکور صالحیت هیأت عمومى دیوان را صرفاً ناظر به آییننامههای دولتى دانسته
است و بنابراین مصوبات قواى دیگور و نهادهوایى موذکور را قابول ابطوال در دیووان نوومىدانود
(مقصوداور.)719 :7194 ،
در نتیجه گفتنی است که صدور این نظریۀ تفسیرى بهوسیلۀ شوراى نگهبان نتیجوهاى جوز
نظارت نااذیر ساختن بسیارى از مصوبات نهادهاى اعموال اقتودار مووانند قوو قاواییه ،شووراى
نوگهبان ،مجمع تشلیص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان ،شوراى عوالى امنیوت ملوى و شووراى
عالى انقالب فرهنگى نداشت .گذشته از آن چنین رویکرد نظارتنااذیری با اصول بنیادى قوانون
اساسى (بهویژه اصل  )14و فلسفۀ نلستین دادرسى ادارى که فوراهم آوردن امکوان دادخوواهى
مردم علیه اعمال تمامى قواى حکومتى و توشکیالت دولتوى است ،توهافت آشکار دارد (گرجوی
ازندریانی .)111 :7198 ،این در حالی است که شوراى نگهبان مىتوانست با تفسیرى همسواز و
با نگاهى بوه دیگور اصوول قانون اساسى از جمله اصل  14آن امکان نظارت بر اعومال «توومامى
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نهادها ،تشکیالت ،وزارتلانهها ،سازمانها ،شرکتها و انوواع ملتلوز مؤسسوات عموومى اعوم از
انتفاعى و غیرانتفاعى و حتی عامالمنفده را که به موج ا ن صوریح یا ضومنى قوانونگذار ایجاد
و مستقیم به وسیلۀ مراجع و مقامات قانونى یا زیرنظر استصوابى و قویمومت آنها اداره مىشووند
و بودجۀ آنها جزء اموال عمومى محسووب و از طریوق خزانوه دولوت یوا وجووه عموومى توأمین
مىگردد» (صدرالحفاظى )711 :7112،را فوراهم سازد.
با توجه به تفاصیل فوقاالشدار در خصوص استثنائات مذکور این مسائل قابل طرر است که
آیا اساساً خروج نهادهای کرشده از صالحیت دیوان عدالت اداری صحیح اسوت یوا خیور؟ و آیوا
مطلق تصمیمات و مصوبات آنها باید استثنا شود یا صرفاً تصمیمات و مصووبات غیوراداری؟ بورای
ااسخ به ارسوش هوای زیور بوا رویکوردی انتقوادی بوه بررسوی نهادهوای استثناشوده و گسوتر
نظارتنااذیری تصمیمات و مصوبات آنها میاردازیم.

 .1مصوبات و تصمیمات قوۀ قضاییه
به موج مفهوم ملالز تبصر ماد  78قانون دیوان که در تبصر ماد  72قانون فدلی تکورار و
در آن از لفظ تصمیمات قاایی استفاده شده ،مصوبات اداری قو قااییه و سازمان های وابسوته
همچون بلشنامه ها و دستورالدمل های غیرقاایی رئیس و دیگور مقاموات و سوازمان هوای قووه
مانند سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سوازمان
ازشکی قانونی ،قابل رسیدگی و ابطال در هیأت عموومی بوود ،هرچنود بودین لحوا صوالحیت
دیوان محدود شده و گامی به عق برداشته شده است ،به لحا تأکیدی کوه لفوظ «صورفاً» در
این تبصره دارد ،می توان نتیجه گرفت که تصمیمات اداری سایر مقامات و سازمان هوای وابسوته
به قو قااییه بدون هیچ شک و شبهه ای قابول شوکایت در دیووان اسوت (واعظوی و سولیمانی،
 ،)11 :7185اما مواردی به شرر زیر از صالحیت دیوان خارج است:

 .1 .1تصمیمات قضایی
تصمیمات قاایی قو قااییه را باید حمل بر تصمیماتی که قاات در دادگاهها در مقام قاواوت
در مراجع قاایی اتلا میکنند ،کرد که بهنظر میرسد مطوابق تبصور مواد  78قوانون قبلوی
دیوان و ماد  72قانون فدلی ،مفهوم ملالز آن این است که تصمیمات غیرقاایی (اداری) قوو
قااییه مانند بلشنامهها و آییننامه هوا هرچنود مربووب بوه اموور قاوایی باشود ،یوک تصومیم
غیرقاایی و قابل شکایت در هیأت عمومی دیوان است (امامی و استوار سونگری.)791 :7184 ،
در غیر این صورت ،ضمن آنکه اطالق اصل حاکمیت قانون و شرع در خصوص مقوررات مصووب
دستگاه قاایی ،زیر سؤال میرود ،ایفای نقش قانونگذاری آن قوه در کنوار رسوالتهوای قاوایی
خود ،بسیار محتمل است (محمودی.)211 :7191 ،
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 .2 .1مصوبات نوعی رئیس قوۀ قضاییه
همان طورکه در تبصر ماد  72قانون دیوان مقرر شده« ،آییننامهها ،بلشنامههوا و تصومیمات
رئیس قو قااییه» از صالحیت دیوان استثنا شده است .موارد مذکور به صورت مطلق کر شده
و تفاوتی بین اداری یا قاایی بودن تصمیمات گذاشته نشده است و بهصورت مطلق شوکایت از
آنها را در هیأت عمومی دیوان ،جهت دعوی ابطال ممنوع کرده ،ازایونرو نمویتووان تصومیمات
غیرقاایی (اداری) رئیس قوه را قابل طرر در هیأت عمومی دانست (قطبی.)21 :7184 ،
در مشرور مذاکرات شورای نگهبان در خصوص استثنا شدن آیوینناموههوا ،بلشونامههوا و
تصمیمات رئیس قو قااییه ،چنین استدالل شده است که چون به تصریح اصول  ،711دیووان
عدالت اداری زیر نظر رئیس قو قااییه قرار دارد ،قادر به کنترل موقررات موصوب مقام مافووق
خود نویست .گذشته از آن استثنا شدن مصوبات رئویس قوو قاواییه ،بوهمنظوور رعایوت اصول
سلسله مرات اداری باشد که قااتی که از جان رئیس قوو قاواییه منصووب مویشووند ،حوق
رسیدگی به تصمیمات رئیس قو قااییه را نداشته باشند .این استدالل از چند نظر قابل انتقواد
بهنظر میرسد؛ اوالً تفوق ،ریاست و نظارت کلی رئیس قو قااییه بر دیوان عدالت اداری ،صورفاً
از باب ساختار سازمانی و سلسلهمرات اداری اسوت و اسوتقالل قاوایی دادرسوان هوور مرجوع
قواایی-و از جمله قاات دیوان-مانع از توأثیراذیری موستقیم از ریاست عالیوۀ رئویس آن قووه
است .ازاینرو استدالل مذکور بهسب عدم وجود سلسلهمرات امور قاایی و با توجوه بوه اصول
استقالل قاات قابل دفاع نمیتواند باشد .ثانیاً در قانون اساسی فدلی ،رئویس قوو قاواییه-کوه
خود مقام مادون و منصوب مقام عالی رهبری است-مأمور و صالح به کنتورل دارایویهوای مقوام
رهبری و بستگان وی شده اسوت (اصول  ،)742بنوابراین صوورف اسووتدالل بوه تفووق اداری و
سازمانی رئیس قو قااییه بر دیوان عدالت اداری و در نتیجه رأی به عدم امکان کنترل قاوایی
مقررات مصوب مقامات قاوایی و سوازمانهوای وابسوته از سووی دیووان ،فاقود وجاهوت اسوت
(محمودی .)412 :7194 ،عالوهبر آن این امر امکان تدرض به حقوق بنیادین شهروندان ،اعوم از
اصحاب دعوا و نیز زندانیان و کارکنان دستگاه قاایی یوا حقووق اسوتلدامی قاوات را در ارتوو
مصونیت از نظارت دیوان بهمرات افزایش می دهد .از سوی دیگر ،نوعی سول حوق دادخوواهی
اشلاص بهشمار میآید (استوارسنگری و امامی .)791 :7184 ،البته در نبود صالحیت دیوان یوا
محدودیت آن ،اختیار دادرسان دادگستری در اجرای اصل  711قانون اساسی یا ورود ماهوی به
مقررات خالف قانون رئیس قو قااییه قانوناً امکاناذیر است .بنابراین هماکنون میتووان گفوت
که در هیأت عمومی دیوان صرفاً تصمیمات غیرقاایی قو قااییه قابل طرر جهت ابطال اسوت،
البته اگر بپذیریم که در اینجا مقصود از تصمیمات موارد عام آن است ،وگرنه از تصمیمات موردی
نمیتوان در هیأت عمومی شکایت کرد .شایان کر است کوه اگور آیوینناموههوا ،بلشونامههوا و
تصمیمات اداری صادره از رئیس قو قااییه موج تاییع حق شلصی شود ،میتوان به شود
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دیوان صرفاً بهمنظور احقاق حق شکایت کرد ،چراکه استثنائات مورد بحوث در خصووص هیوأت
عمومی است .بنابراین از تصمیمات موردی جهت احقاق حق در شد دیوان میتوان شکایت کرد
و در قانون استثنایی برای شد در این زمینه وجود ندارد ،ازاینرو با توجه به اطالق تبصر مورد
بحث صرفاً طرر دعوای ابطال در هیأت عمومی امکان قانونی نلواهد داشت (قطبی.)21 :7184 ،

 .2مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان
در تبصر مواد  72بهطور مطلق ،مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان خارج از گسوتر نظوارت
قاایی دیوان قرار گرفته ،درحالی که موارد مستثناشده از صالحیت هیأت عمومی دیوان را بایود
حمل بر موردی دانست که شورا در مقام انجام وظایز اتی خود و براساس قانون اساسی انجوام
میدهد (استوارسنگری .)194 :7182 ،به موج اصوول  89 ،81و  88قوانون اساسوی ،شوورای
نگهبان عهده دار وظایز بااهمیتی مانند کونترل موطابقت مووصوبات مجلوس بوا شورع و قوانون
اساسی ،نظارت بر انوتلابات و توفسیر قوانون اسواسی است .این وظوایز بهدلیل کلیت و ماهیت
سیاسی داشتن در زمر اعمال سیاسی شورای نگهبوان قورار دارنود ،و اصووالً از شومول نظوارت
قاایی دیوان مستثنا شدهاند ،لکن آیا اعمال اداری آن مورجع نویز باید خارج از محدود نظارت
قاایی باشند؟ گفتنی است که اعمال اداری -مالی درون سازمانی ،فرایند اسوتلدام و تدامول بوا
مستلدمان اداری و نیز اقدام به تصوی مقرراتی ماننود آیوینناموه ،بلشونامه و غیوره از سووی
شورای نگهبان را نمیتوان در زمر وظایز کالن سیاسی شورا بهشمار آورد و بوهدلیول ماهیوت
اداری خود ،الجرم باید مشمول نظارت قاایی دیوان باشند (محموودی .)211-211 :7191 ،در
نتیجه ،اطالق عبارت «مصوبات و تصمیمات شورای نوگهبان» برخالف طبیدت چندگانۀ اعموال
آن شورا و ناسازگار با رسالت دیوان عدالت اداری در کنترل اعمال اداری ،ارزیابی میشود.

 .3مصوبات و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام
بر اساس اصل  772قانون اساسی ،مجمع تشلیص مصلحت نظوام در سوه حووزه دارای صوالحیت
است .اولین صالحیت مجمع ،قانونگذاری در مقام حل اخوتالف میوان مجلوس شوورای اسوالمی و
شورای نگهبان در مواردی است که شورای نگهبان مصوبۀ مجلس شورای اسالمی را خالف موازین
شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام ،نظر شورای نگهبان را توأمین
نکند .صالحیت دوم در خصوص ارائۀ مشاورههای الزم به رهبری در سه حوز تدیین و نظوارت بور
سیاستهای کلی نظام (بند  7اصل  ،)771حل مداالت غیرعادی نظام (بند  9اصل  )771و سوایر
وظایفی که در قانون اساسی به مجمع ارجاع شده ،است .سومین صالحیت مجمع نیز ناظر بر شأن
قانونگذاری مستقل مجمع است که در مقام حل مداالت نظام رأساً اقدام به قانونگوذاری مویکنود
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(اصل  .)772شایان کر است که صالحیت مجمع تشلیص مصلحت در مقوام ارائوۀ مشواورههوای
الزم به رهبری از شمول نظارت قاایی دیوان خارج است ،چراکه دیوان عودالت اداری بور اعموالی
نظارت میکند که حکم الزامآور محسوب شود ،درحالیکه نظرهای مشورتی مجمع حکوم الوزامآور
تلقی نمویشوود (غموامی .)481-485 :7181 ،اموا در خصووص مصووبات الوزامآوری کوه مجموع
تشلیص مصلحت نظام نیز وضع و تصوی میکند ،سه دیدگاه کلی وجود دارد:
الف) دیدگاه اول :مافوق قانون عادی بودن مصوبات :براساس این دیدگاه ،با استناد بوه
نظریۀ شمار  7/2211/7141مورخ  7112/72/79شورای نگهبان مبنی بور اینکوه هویچیوک از
مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسوالمی ،حوق رد و ابطوال و نقوض و فسوخ مصووبۀ
مجمع تشلیص مصلحت نظام را ندارد ،می توان نتیجه گرفت که مصوبات مجمع موافوق قوانون
عادی بوده است و از آنجا که قوانین خارج از دایر صالحیت نظوارت دیووان عودالت اداری قورار
دارند ،به طریق اولی مصوبات مافوق قانون نیز مشمول نظارت قاایی قرار نمیگیرند (مجموعوه
نظریات شورای نگهبان.)719 :7198 ،
ب) دیدگاه دوم :همتراز با قانون عادی بودن مصووبات :براسواس ایون دیودگاه ،تموام
مصوبات مجمع در مقام حل اختالف میان مجلس و شوورا و شأن قانونگذاری مستقل مجمع در
حد قوانون عوادی است و فراتر از مقررات دولتی به شمار می رود .مواضع هیوأت عموومی دیووان
عدالت اداری بوه شورر رأی بوا شومار دادناموۀ  521/91موورخ  919/9/71و موضوع شووورای
نوگهبان به شرر نظر تفسیری شمار  5279مورخ  12/1/24دربرگیرند این دیودگاه اسوت .بوا
اذیرش این رویوهها ،استنباب شوورای نوگهبان از اصل  711در نفی نظوارت قاوایی دیووان بور
مصوبات مجمع تشلیص مصلحت ،بجاست.
ج) دیدگاه سوم :مادون قانون بودن مصوبات :با توجه به اصل  17قانون اساسی مبنوی
بر انحصار قو مقننه در ایران به مجلس شوورای اسوالمی ،هموه ارسوی تووقنینی و اسووتثنائات
شوورای انقالب و مجلس خبرگان (در حدود وظایز قوانونی) ،مصووبات تموام مراجوع دیگور ،از
جمله مجمع در زمر مقررات دولتی موحسوب شده و موشمول کونترل قاوایی انود .در نتیجوه،
قاات دادگاه ها میتوانند به استناد مدیارهای مندرج در اصول  711قوانون اسوواسی از اجوورای
آنها خودداری ورزند و دیوان عدالت اداری نیز به کنترل آنها بپردازنود و در صوورت مغوایرت بوا
قوانین آنها را باطل سازد (محمودی .)181 :7194 ،در رد این دیودگاه ضومن آنکوه الزم اسوت
بیان کنیم که مجمع در صورت اختالف مجلس و شورا میتواند به اصوالر قووانین بپوردازد و از
این نظر مصوبات آن قانون محسوب میشود ،میتوان به رأی هیات عموومی در دادناموۀ شومار
 95/119مورخ  7195/71/71اشاره کورد کوه مصووبات مجموع را از مصوادیق مقوررات دولتوی
بهشمار نیاورده است (دادنامۀ شمار  95/119مورخ  7195/71/71رأی هیات عمومی) .در میان
نظرهای مذکور ،آنچه بهعنوان نظر ملتار موی تووان بیوان کورد آن اسوت کوه مصووبات مجموع
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تشلیص مصلحت نظام بهعنوان ی کوی از مراجوع قانونگوذار چوه در مقوام حول اخوتالف و چوه
بهصورت مستقل در حکم قانون است .با توجه به دیدگاههای مذکور میتوان گفوت کوه رویکورد
جدید قانونگذار نسبت بوه غوویرقابل شووکایت دانووستن مطلوق تصومیمات و مصووبات مجموع
تشلیص مصلحت نظام ،بیانگر مافوق قانون عوادی بوودن مصووبات و همچنوین همتوراز بوودن
مصوبات مجمع با قانون عادی است .با وجود ایون ،خروج مطلق مصوبات و تصمیمات مجموع از
دایر نظارت قاایی ،محل تأمل است؛ چراکه مجمع عالوهبوور انووجام عوومل تقنینوی و اعموال
سیاسی ایشگفته ،میتواند منشأ صدور برخی اعمال اداری نیز باشد .برای مثوال دسوتورالدملی
را بورای نوحو بهکارگیری ارسنل اداری یا برقراری حقوق اسوتلدامی آنهوا یوا اجورای قووانین
استلدام در خصوص اشولاص موأمور بوه مجمع به تصوی برساند یوا شومول یوا عودم شومول
قانون کار در خصوص مستلدمان مربوطه را تصریح دارد .در صووورت اوذیرش اطووالق عبوارت
«تصمیمات و مصوبات مجمع تشلیص مصلحت نظام» از دستورالدمل مغایر با قانون کار مصوب
موجمع نومیتوان بوه دیوان شکایت کرد ،لکن در صورت تلصیص اطالق آن بوهواسوطۀ اعموال
اداری مرجع یادشده ،صالحیت جزیی دیوان در خووصوص نظوارت و کنتورل آن اعموال ،محورز
میشود .این در حالی است که قانون مصوب  ،7182جوایی بورای هویچ تلصویص و اسوتثنایی
نگذارده است (محمودی.)211 :7191 ،

 .4مصوبات و تصمیمات مجلس خبرگان
در مورد مجلس خبرگان قانون اساسی باید گفت که بهطور کلی مجلس خبرگان منشأ صدور سه
نوع عمل ملتلز است :نلست ،عمل تقنینی که به موج اصل  719قانون اساسی ،آن مرجع به
تصوی کلیۀ قوانین مربوب به وظایز محوله خود میاردازد .دوم ،عمل سیاسی که براساس اصل
 777قانون اساسی نظارت بر مقام مدظم رهبری و نهادهای تابدۀ وی و کنترل وجود و اسوتمرار
شورایج رهبووری در وی یوا انتلوواب رهبوور جدیود را بوور عهووده دارد .سووم ،عموول اداری شووامل
سلسله مرات درون سازمانی ،مدیریت دبیرخانۀ مجلس خبرگان و تدامل با کارمندان و وابستگان
اداری آن مجلس .بدیهی است اعمال تقنینی و سیاسی به لحا ماهیتشان ،از شمول نظارتهای
دیوان خارج هستند ،لیکن مصوبات و تصمیمات در زمینۀ اعموال اداری آن مرجوع را بوه هویچ
دلیلی نمیتوان خارج از محدود صالحیتهای دیوان دانست (محمودی.)719-211 :7191 ،

 .5مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی
در خصوص استثنا شدن مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی نظرهای متفاوتی مطورر
شده است .برخی مدتقدند از حیث آنکه شورای مذکور در زمر شورای عالی اجرایی کشور بوده و
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مصون از شمول الزامات حاکمیت قانون نیست .در واقع وقتی تصمیمات هیأت وزیران بهعنووان
عالی ترین مرجع اجرایی کشور قابل اعتراض در دیوان است ،به طریوق اولوی ،در موورد شوورای
امنیت ملی نیز همین امر صادق است (گروه اژوهشی حقوق عموومی و بوینالملول اژوهشوکد
حقوقی شهر دانش .)197 :7191 ،برخی نیز مدتقدند از آنجا که این شورا ،تحوت نظوارت مقوام
مدظم رهبری فدالیت میکند و اعتبار مصوبات آن منوب به تأیید آن مقام است ،در این خصوص
قوای سهگانه هیچ گونه نظارتی بر این شورا و مصوبات آن ندارد (خورشیدی و مرادخانی:7191 ،
 .)18اگرچه نظریۀ ملالفی نیز با این استدالل وجود دارد مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی
از نظر ماهوی جزء قو مجریه است و با توجه به اینکه اعمال قدرت در بلش قو مجریوه طبوق
اصل  11قانون اساسی بر عهد مقام مدظم رهبری ،رئیسجمهور و وزراست ،در نتیجه مصووبات
آن بهعنوان یکی از نهادهای وابسته به قو مجریه صرفنظر از اینکه این نهاد زیر نظر مقام مدظم
رهبری یا ریاست جمهوری است ،باید قابل شکایت در دیوان عدالت اداری باشد (استوارسونگری،
 .)218 :7199نظر دیگری نیز با قائل شدن نوعی تفکیک ،دائرمدار آن است از آنجا کوه شوورای
عالی امنیت ملی در زمر مراجع تقنینی کشور قرار ندارد ،استناد به ماهیت تقنینوی اعموال آن
برای خارج کردن مصوبات از نظارت قاایی موجه نیست ،مگر اینکه اعمال یادشده جوزء اعموال
سیاسی قلمداد شود .ازاین رو صرفاً آن دسته از تصمیمات و مصوبات شورای مذکور که مربوب به
تدامل امنیتی دولت ایران با کشورهای دیگر یا سازمانهای بینالمللی یا مربوب به سیاستهوای
کالن دفاعی -امنیتی کشور بوده و در مقام نقش مشورتی شوورا در حووزههوای امنیتوی و اموور
نظامی به مقام مدظم رهبری ارائه میشوند ،دارای وجهۀ عمل سیاسیاند ،لکن چنانچه تصمیم یا
مصوبۀ شورا ناظر بر اشلاص حقیقی یا حقوقی در کشور یا دائر بور محودودیت فوراروی حقووق
فردی و اجتماعی شهروندان یا محرومیت آنها از اعمال حقوقی و قانونی خود ،بودون اسوتناد بوه
هیچ رأی قطدی قاایی باشند ،این اعمال در زمر اعمال اداری شورا قرار داشته و الجرم مشمول
کنترل های دیوان خواهد بود (محمودی .)219 :7191 ،عالوه بر نظرهای مذکور ،آنچه بوهعنووان
نظریۀ ملتار میتوان گفت ،آن است که مصوبات شورا دو نوع است:
الز) مصوبات شورا اگر مطابق اصل  711به تأیید رهبری برسد ،چون در قال حکم حکومتی
بیان میشود ،از نظارت قاایی خارج میشود و در نظارت مجلس خبرگان قرار میگیرد.
ب) اما مصوباتی که به تأیید رهبری نمیرسد ،از جمله مصوبات ستاد تدابیر ویوژ اقتصوادی
(بند  718بودجۀ  7182کل کشور) ، 7دبیرخانه ،کمیسیونها و شوراهای فرعی ،این موارد بایود
 .1ستاد تدابیر ویژ مقابله با تحریم موظز است کلیۀ مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی ،مالی و تجاری و
مرتبج با این قانون است ،طی بیستوچهار ساعت اس از تصوی کتباً برای کلیه اعاای اصلی شورای عالی
امنیت ملی ارسال نماید .هر یک از اعاا اگر مصوبه را خالف قانون یا مصلحت کشور تشلیص دهند میتوانند
لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند .در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسۀ شورای عالی امنیت ملی
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قابل نظارت قاایی باشد ،چراکه این نهادها زیرمجموعۀ قو مجریه و تحت ریاست رئیس جمهور
قرار دارند و مشمول اطالق اصل  711قرار میگیرد.

 .6مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
نکتۀ دیگر در مورد این استثنائات عدم کر برخی نهادهاسوت کوه بودون نوص قوانونی مسوتثنا
میشوند .شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فاای مجوازی دو نهوادی هسوتند کوه در
برخی موارد به امور تقنینی میاردازند ،که البته براساس قاعده باید تمام مصووبات تقنینوی آنهوا
تحت شمول نظارت قاایی قرار گیرند ،هرچند میتوان ابطال مصووبات اداری ایون نهادهوا را از
هیأت عمومی درخواست کرد (قطبی .)28 :7184 ،در این خصوص بهنظر میرسد از لحا گستر
نظارت قاایی تفاوتی میان شورای عالی انقالب فرهنگی و دیگر موارد وجوود نودارد و زموانیکوه
شورای نگهبان ،صالحیت دیوان در زمینۀ تمامی این نهادها را مغایر با قانون اساسوی مویدانود،
خروج یکی یا همه فرقی ندارد (ویژه و آگاه ،)719-718 :7187 ،اگرچه در این خصوص ،دیووان
عودالت اداری دو رویۀ موتااد در قبال تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی داشته
است :در رویۀ نلست که از بدو تأسیس دیوان تا سال  7112ادامه داشوته ،بوهدلیول «در حکوم
قانون دانستن» مصوبات شورا ،شکایات مربوب به موغایرت آنها با شرع یا قوانون ،موورد اوذیرش
نبوده و در نتیجه کنترل مصوبات شورا ،خارج از صالحیتهای دیوان شمرده میشد .برای مثال
دیوان به شرر رأی  718/12/2/9حکم به عودم صوالحیت خوود در کنتورل مطابقوت مصووبات
شوورای عالی با قانون داده و شکایت مطروحه را بوه اسوتناد فرمان اموام خومینی (ره) مبنی بور
«ضرورت ترتی اثر دادن به موصوبات شوورا» رد کورده و در رویوۀ جدیود خوود بوه شورر رأی
 1-288/7119/9/8حکم به صالحیت دیوان در کنترل مصوبات شورا داده است .موفهوم مولالز
مستنبج از نظر تفسیری شورای نگهبان را مویتوان نواسخ رویوۀ جدید دانوست و در نتیجه بوه
مووج آن موصوبات شورا را خارج از کنترلهای دیوان ،تلقی کرد .از سوی دیگر ،شورای عالی
انقالب فرهنگی در قانون سال  7195در این استثنائات کر شده بود و بهصورت مطلق مصوبات و
تصمیمات آن از شمول ماد  78این قانون خارج شده بود که در قانون مصوب سوال  7182کوه
هماکنون اجرا میشود ،بهطور کامل حذف شده که به نظر برخی اشتباهی از سوی شورای نگهبان
ارزیابی میشود ،چراکه هیچ تذکری در خصوص حذف آن در اصالحات مجلس داده نشوده اسوت
(قطبی .)28 :7184 ،البته برخی نیز حذف شدن شورای عالی انقالب فرهنگی از عداد مستثنیات

مطرر و در صورت تصوی با رعایت اصل یکصد و هفتادوششم ( )711قانون اساسی قابل اجرا است .چنانچه
هیچ عاوی طی ان روز از تاریخ دریافت مصوبۀ ستاد تدابیر ،تقاضای لغو آن را نکند ،مصوبه قابل اجراست.
مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعاای آن نیست.
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صالحیت هیأت عمومی دیوان را جزء نکوات مثبوت قوانون جدیود دیووان محسووب مویکننود
(استوارسنگری و امامی .)791 :7184 ،در ضمن مطابق رویۀ دیوان عدالت اداری در زمان حاکم
بودن قانون سال  7111هیچ استثنایی وجود نداشته و دیوان به اعتراضات علیه مصوبات شوورای
عالی انقالب فرهنگی رسیدگی کرده و رأی به ابطال آنها داده است .هماکنون نیز در قانون فدلوی
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان ،تصریحی در خصوص مشمول نظارت قاوایی بوودن مصووبات
شورای انقالب فرهنگی وجود ندارد ،بلکه از این نظر که جزء استثنائات تبصر ماد  72برشمرده
نشده است ،میتوان ابطال مصوبات این نهاد را از هیأت عمومی دیوان درخواست کرد ،اما شوایان
توجه است که در ای تقدیم گزارشی به محار مقام مدظم رهبری ،مبنی بر حذف عنوان شورای
عالی انقالب فرهنگی از تبصر ماد  72قانون دیوان ،ایشوان در تواریخ  7182/1/11مرقوموهای
خطاب به مجمع تشلیص مصلحت نظام ،مبنی بر استثنا شدن مصووبات و تصومیمات شوورای
عالی انقالب فرهنگی از شمول ورود دیوان عودالت اداری و سوایر مراجوع قاوایی و نقوض ایون
مصوبات صادر کردند 7.بر این اساس در حال حاضر با توجه بوه مرقوموۀ موذکور ،دیووان عودالت
اداری به مصوبات این شورا رسیدگی نمیکند .البته با توجه به اینکه برخی از مصوبات این نهاد
جنبۀ تقنینی دارند ،ضروری است که از گستر نظوارت قاوایی خوارج شووند ،اموا تصومیمات و
مصوبات اداری و خارج از صالحیت این نهاد باید قابل ابطال و اعتراض باشد.

نتیجهگیری
در همۀ نظامهای حقوقی از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسالمی ایران ،برخی اعمال
دولت از نظارت قاایی مصوناند .برخی از اعمال نظوارتنااوذیر ریشوه در ماهیوت نظوارتگریوز
برخی از اعمال دولت دارد ،اما گسترش مصوادیق اعموال نظوارتنااوذیر از یوک سوو بور قلمورو
استثنائات اصل حاکمیت قانون بر اعمال دولت میافزاید و از سوی دیگر ،موج تحدید حقووق
و آزادیهای افراد توسج نهادهای عمومی و عدم خروج از صالحیتهای قانونی میشود .با وجود
این امری که قبیح است ،خروج از نظارت کامل و مؤثر اسوت .در نتیجوه ممکون اسوت نظوارت
قاایی بر اعمالی صورت نگیرد ،ولی اگر عدم نظوارت قاوایی ،از طریوق نظوارت موؤثر دیگوری
جبران شود ،نقصی متوجه نظام حقوقی نلواهد بود.
در نظام حقوقی مشروطه در خصوص نظارت قاایی بر اداره انتقاد مهمی که مویتووان وارد
« .7به مجمع تشلیص مصلحت نظام گفته شود که این قانون را اصالر نمایند ،بهگونهای که مصوبات و تصمیمات
شورای عالی انقالب فرهنگی نیز مانند شوراهای مشابه :شورای نگهبان ،شورای عالی امنیت ملی و ...از شمول
ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قاایی و نقض این مصوبات استثنا شود» (نامۀ شمار  7/21148مورخ
 7182/1/11دفتر مقام مدظم رهبری).
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ساخت این است که گستر این نظارت بهنحوی نیست که همۀ اعمال اداری را شامل شود ،بلکه
بلش مهمی از اعمال اداری و مراجع فاقد هر گونه نظارت قاایی است ،بهگونهای ضدز بزرگوی
برای نظام نظارت قاایی بوده و اصل مسئولیت را که از مؤلفههوای دولوت قانونمنود مویباشود،
تادیز کرده است .در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران با وجود ایود حکوموت نظوارت بور
همۀ نهادها از جمله رهبری و حکم اصل  711مبنی بر نظارت بر واحدهای دولتوی کوه مفهووم
عام از آن قابل افاده است ،شورای نگهبان در تفسیری مستند به اصل  711قانون اساسی صورفاً
قو مجریه را مشمول نظارت دانسته ،حال آنکه ایون نظور تفسویری بوا الزاموات قوانون اساسوی
سازگار نیست .بر این اساس مطابق تبصر یل ماد  72قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیووان
عدالت اداری نمیتوان از تصمیمات اداری رئیس قو قااییه ،تصومیمات نهادهوای زیرمجموعوۀ
شورای عالی امنیت ملی ،تصمیمات غیرسیاسی شورای نگهبوان ،مصووبات خوارج از اصول 772
مجمع تشلیص مصلحت نظام ،مصوبات و تصمیمات مربوب به اعمال اداری مجلوس خبرگوان و
مصوبات شوراهای عالی انقالب فرهنگی و فاای مجازی در هیأت عمومی شکایت کورد و صورفاً
میتوان در شد دیوان در خصوص تصمیمات و مصوبات اداری موارد مذکور دعوای احقاق حق
مطرر کرد .البته امکان شکایت از تصمیمات غیرقاایی قوو قاواییه (بوه اسوتثنای تصومیمات
غیرقاایی رئیس قوه) در هیأت عمومی دیوان وجود دارد.
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استوارسوونگری ،کوووروش ( .)7199مفهوووم دولووت در اصووول  711و  711قووانون اساسووی و
اندکاس آن در صالحیت های دیوان عدالت اداری در مجموعه مقاالت همایش دیوان عودالت
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زرنگ ،محمد ( .)7197تحول نظام قاایی ایران (جلد اول از مشروطه توا سوقوب رضاشواه)،
تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
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 .9شمس ،عبداهلل ( .)7191آیین دادرسی مدنی ،ج  ،7تهران :میزان.
 .8صودرالحفاظى ،سید نصراللّه ( .)7112نظارت قاائى بور اعوومال دولوت در دیووان عوودالت
ادارى ،تهران :شهریار.
 .71طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ( .)7119حقوق اداری ،چ انجم ،تهران :سمت.
( ------------------- .77بیتا) .تقریرات درس حقوق اداری  ،2انتشارات دانشگاه تهران.
 .72غمامی ،سید محمدمهدی ( .)7181حقوق اساسی جمهوری اسوالمی ایوران ،تهوران :مرکوز
اسناد انقالب اسالمی.
 .71قطبی ،میالد ( .)7184جایگاه و صالحیتهای دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهووری
اسالمی ایران با نگاهی به نظرات شورای نگهبان ،تهران :اژوهشکده شورای نگهبان.
 .74متین دفتری ،احمد ( .)7115آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،ج ،7تهران :مجتموع آمووزش
عالی قم.
 .75محسنی ،فرید ( .)7199حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :انتشارات بینالمللی الهدی.
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 .79موسیزاده ،رضا ( .)7198حقوق اداری  7و ،2تهران :میزان.
 .78هاشمی ،سید محمد ( .)7197حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ج  ،2تهران :میزان.
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بلارا ،سال  ،74ش  ،97ص .111-141
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