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پيشگفتار
اهمیت و جایگاه شورای نگهبان بر کسی پوشیده نیست و بیان تأکیدات مصرح در
قانون اساسی ،بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری در خصو

اهمیت و جایگاه این

مقام در این مجال اندك نمیگنجد.
«پژوهشکده شورای نگهبان» به عنوان بازوی مشورتی حقوقی شورای نگهبان ،عالوه بر
ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصو

مغایرت یا عدممغایرت مصوبات

مجلس شورای اسالمی و اساسنامههای مصوب دولت با قانون اساسی ،اقدام به انجام
مطالعات نظری ،راهبردی و کاربردی در خصو

موضوعات مختلف حقوق اساسی

مینماید .این پژوهشکده که از سال  3123تا اواسط سال  3130با عنوان «مرکز تحقیقات
شورای نگهبان» فعالیت میکرد ،در سال  3130با هدف ارائه خدمات پژوهشی بیشتر به
شورای نگهبان و جامعه حقوقی کشور ،تغییر عنوان و ساختار داد و با عنوان «پژوهشکده
شورای نگهبان» فعالیتهای جدیدی را آغاز نمود .در این مسیر با استفاده از نیروهای جوان
و مستعد دانشگاهی و حوزوی ،موضوعات مختلف مورد نیاز جامعهی علمی که مرتبط با
صالحیتهای شورای نگهبان است و نیز نیازهای پژوهشی شورای نگهبان ،شناسایی شده و
به ترتیب اولویت در دستور کار قرار گرفت که ثمرات آن در قالب مقاالت علمی-پژوهشی،
گزارشهای پژوهشی ،گزارشهای کارشناسی و کتابهای مختلف به جامعه علمی و
شورای نگهبان تقدیم میشود.
کتاب حاضر نیز یکی از ثمرات مطالعاتی است که در گروه «مطالعات قانون و
قانونگذاری» پژوهشکده انجام شده و اکنون در منظر جامعه علمی قرار میگیرد .شایسته
است که در اینجا از زحمات مؤلفان ،ناظر پروژه و تمامی اساتیدی که داوری این اثر را
برعهده گرفتند صمیمانه تشکر کرده و از خداوند منان برای آنها توفیق روزافزون طلب
نماییم .به یقین اگر همکاری نامبردگان و همچنین کوششی که عوامل اجرایی از جمله
مسئول انتشارات ،ویراستار ،صفحهآرا و همه عزیزانی که در آمادهسازی این کتاب سهیم
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بودند وجود نداشت ،امروز شاهد به ثمر نشستن این تالش علمی نبودیم .از همه ایشان
94
سپاسگزاریم و امیدواریم قرین صحت و توفیق باشند.
با عنایت به مصون نبودن محصوالت بشری از جمله این تالش علمی از خطا و اشکال،
از همه صاحبنظران و اندیشمندان تقاضامندیم از ارائه نظرات صائب خویش در جهت
ارتقای کیفیت این اثر و سایر فعالیتهای پژوهشکده دریغ نورزند.
و م اهلل التوفيق و عليه التكالن
پژوهشكده شوراي نگهبان
تابستان 9313

مقدمه
توجه به حقوق عمومی بهمثابۀ یک «فن» و رویکردی کارکردی به نهادهای اساسی،
وجه ممیزۀ پژوهش پیشرو و بیانگر جنبۀ ابتکاری آن است .این کتاب ،در حقیقت ،حاصل
نگاهی کاربردی و رویهای به دانش حقوق عمومی در ایران است .نقطۀ عزیمت تدوین این
اثر ،عبور از مباحث صرفاً نظری در حوزۀ حقوق عمومی و قدم نهادن در وادی چالشهای
فراروی نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی در عرصۀ عمل است .لذا هدف اساسی این
پژوهش ،شناسایی و بیان راه حل حقوقی برای معضالت پرتکرار نظام حقوق اساسی کشور
براساس مبانی نظری متقن است .در این راستا به نکاتی اشاره میشود:
 .3بهنظر می رسد عبور از مباحث صرفاً نظری در مورد مفاهیم و نهادهای حقوق
عمومی و ورود به عرصههای عملیاتی و کاربردی این گرایش از حقوق ،که مبنای
این طرح پژوهشی است ،از ضروریات مطالعات حوزۀ حقوق عمومی در مقطع
کنونی است .در پاسخ به این ضرورت ،بررسی تحلیلی معضالت نظام حقوق
عمومی ،بهویژه در حوزۀ حقوق اساسی و مرتبط با شورای نگهبان ،در قالب
گزارشهای پژوهشی پرونده محور و ارائۀ راهحلهای حقوقی با توجه به عناصر
نظام حقوق اساسی کنونی در دستور کار قرار گرفت.
 .0مواجهۀ عملی با پدیدههای سیاسی نظام حقوقی بهصورت یک پرونده ،گامی مهم و
ضروری برای شناسایی رویههای حاکم بر نظام سیاسی است .رویههای اساسی که
میتوانند بهتدریج به عرفهای اساسی و الزماالجرا در منظومۀ نظام حقوقی تبدیل
شوند ،از رهگذر اِعمال صالحیت نهادها و مراجع و مقامات مختلف حکومتی پدید
می آیند .توضیح آنکه هنگامی که هر مقام و مرجعی درصدد ایفای وظایف قانونی
خویش برمی آید ،ناگزیر تلقی خود را از اسناد قانونی ،و از جمله قانون اساسی،
مالك عمل قرار میدهد و به اعمال صالحیت میپردازد .تداوم این عملکردها
بهتدریج رویههایی را پدید میآورد .از سوی دیگر ،بسیاری از رویههای سیاسی در
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 96بستر زمان و پس از طی فرایند توجیهپذیری ،مجال ورود به متون بنیادین نظام
حقوق اساسی مانند قانون اساسی را مییابند .ازاینرو ،رویهها را میتوان بهنوعی
مقدمات و پیشنویسهای عملی اصول قانون اساسی بهشمار آورد .بر این اساس،
در مطالعه و بررسی فرایند تحول نظام حقوقی ،باید به این رویهها که خود نتیجۀ
اعمال صالحیت نهادها و مقامات دولتی است توجه شود .شناسایی رویههای
اساسی به عنوان بخشی از دانش حقوق اساسی ،مؤلفۀ مغفول مطالعات حقوق
عمومی است که در این پژوهش تالش شده با بررسی مستند و تحلیلی برخی از
این رویهها ،این بُعد از دانش حقوق عمومی تقویت شود.
 .1نقش شورای نگهبان بهعنوان پاسدار قانون اساسی ،چه در بُعد تفسیر قانون اساسی و چه
در بُعد تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و موازین شرع ،و افزون بر آن ،تأثیر
تصمیمها و اقدامات این نهاد بر شکلگیری این رویهها ،از جمله عواملی است که در
فرایند شکلگیری رویهها و تحول نظام حقوق اساسی باید بهطور جدی در نظر گرفته
شود .ازاینرو در پروندههای بررسیشده در این نوشتار ،دیدگاههای شورای نگهبان
حسب مورد ،تحلیل و نقد علمی شده و مورد استناد قرار گرفته است.
 .1شایان ذکر است که منابع مورد استفاده و استناد در این طرح ،با منابع مألوف پژوهشهای
نظری متفاوت است .نظر به کاربردی بودن طرح ،بیشتر منابع بهکاررفته در این پژوهش،
عالوه بر منابع کتابخانهای مانند کتابها و مقاالت ،مآخذ دیگری همچون اسناد حقوقی
مانند متن و پیشنویس قوانین و طرحها و لوایح ،دیدگاههای شورای نگهبان ،آرای
محاکم قضایی و صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی و مانند اینها،
گزارشها ،نامههای رسمی و دولتی ،خبرها و تحلیلهای مطبوعاتی است.
 .5شیوۀ خا

و منحصربهفرد این طرح ،پروندهمحور بودن

()3

آن است .ازاینرو ،هر

یک از اجزای طرح با تبیین معضل و مسئله ،بررسی پیشینۀ تاریخی ،ارزیابی تحلیلی
دیدگاه موافقان و مخالفان اقدام یا تصمیم مورد نظر ،سرانجامِ موضوع و در نهایت
بیان پیشنهاد اصالحی همراه است.
 .3بر این اساس ،دفتر مطالعاتی (گروه پژوهشی) قانون و قانونگذاری پژوهشکدۀ
1. Case Study

مقدمه
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شورای نگهبان در پاییز  3130اقدام به شناسایی برخی معضالت پیشروی نظام
97
حقوق اساسی کنونی بهشرح زیر نمود:
3ـ ادغام  03شورای عالی توسط شورای عالی اداری در سال  3193در قالب
پروندهای با عنوان «ادغام شوراهای عالی؛ فراز و فرودها» ارزیابی شده است .ایفای
نقش مراجع گوناگون نظام حقوق اساسی در فرایند این اقدام ،ویژگی بارز این
پرونده است .بهعالوه این اقدام سرآغاز مباحث جدی پیرامون امر اجرایی و تفکیک
آن از امر تقنینی شد.
0ـ اقدام هیأت مؤسس دانشگاه آزاد در وقف اموال این دانشگاه در سال 3199
و در پی آن ورود مجلس و شورای انقالب فرهنگی به این مسئله ،سؤاالت متنوعی
را فراروی اندیشمندان علم حقوق قرار داد .دو مسئلۀ اساسی در این مورد وجود
داشت . 3 :آیا به لحاظ قانونی و موازین حقوقی ،دانشگاه آزاد اسالمی قابلیت وقف
شدن دارد؟ پروندۀ «بررسی حقوقی صحت وقف اموال دانشگاه آزاد اسالمی» برای
پاسخ به این پرسش طراحی شد؛  .0مرجع صالح برای این اقدام ،در فرض امکان
وقف ،کدام نهاد است؟ به این پرسش در قالب پروندۀ «بررسی چالش تعدد مراجع
قانونگذاری با مطالعۀ موردی وقف دانشگاه آزاد اسالمی» پاسخ داده شد ،چراکه
محور چالش در این مورد ،مرجع صالح برای ورود تقنینی به این مسئله بود.
1ـ اقدام دولت در ادغام برخی وزارتخانهها در راستای اجرای تکلیف مقرر در
مادۀ ( )51قانون برنامۀ پنجم توسعه در سال  ،3132موجی از اعتراضات به این اقدام
و حتی پرسشهایی پیرامون قانونی بودن تداوم کار هیأت وزیران را برانگیخت.
محور این چالش ،اختالف برداشت دولت و مجلس از مادۀ یادشده و البته اصل
( )311قانون اساسی بود .ابعاد مختلف این مسئله در پروندۀ «بررسی حقوقی چالش
ادغام وزارتخانهها» برکاویده شده است.
1ـ انتصاب آقای سعید مرتضوی بهعنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در
سال  3132و اعتراض نمایندگان مجلس به این اقدام و ورود دیوان عدالت اداری
به این مسئله ،عالوه بر جنجال سیاسی گسترده ،سرمنشأ پرسشهای گوناگون در
حوزۀ حقوق عمومی شد .تغییرات مکرر اساسنامۀ سازمان تأمین اجتماعی و
چرخش لفظی «صندوق» و «سازمان» برای اطالق به این نهاد ،و نظارت رئیس مجلس و
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 93دیوان عدالت اداری بر این اقدام ،بخشی از جوانب پرشمار این پرونده است .پروندۀ
«تأمین اجتماعی؛ صندوق یا سازمان» با اشاره به پیشینۀ تاریخی این نهاد ،ماهیت این
نهاد و تفاوت این دو ساختار را بررسی کرده است .پروندۀ مبسوط «بررسی حقوقی
فرایند انتصاب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی» ،با تفکیک مراحل مختلف این
فرایند ،از جمله به بررسی تحلیلی شرایط قانونی انتصاب مدیرعامل و کیفیت انتصاب،
ابطال انتصاب در دیوان عدالت اداری و ارزیابی حقوقی تغییرات متنوع صورتگرفته در
اساسنامۀ سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است.
5ـ مادۀ ( )92الیحۀ برنامۀ پنجم توسعه ناظر به شرایط و کیفیت انتخاب رئیس
کل بانک مرکزی و اختالف نظر جدی دولت و مجلس دربارۀ آن در سال ،3193
یکی از پرمناقشهترین مسائل حوزۀ حقوق اساسی را رقم زد .اجرایی و غیرتقنینی
بودن ماهیت انتخاب رئیس کل و لزوم استقالل بانک مرکزی از امّهات موضوعات
محل نزاع بود .نهایتاً تعیین تکلیف در خصو

کیفیت مدیریت بانک مرکزی در

راستای بند « »9اصل ( )332از سوی مقام رهبری ،بهعنوان معضل نظام به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد .این موضوع در پروندۀ «معضل انتخاب رئیس
کل بانک مرکزی در نظام حقوق اساسی ایران» بررسی شده است .شایان ذکر است
که تا زمان نگارش این پرونده ،این معضل همچنان الینحل باقی مانده است.
عالوه بر نهادهای حاکمیتی ذیربط و درگیر در هر پرونده که میتوانند حسب
مورد ،مخاطب اصلی هر پرونده باشند ،یافتههای این طرح برای استفادۀ دانشجویان
رشتۀ حقوق به ویژه دانشجویان و استادان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق
عمومی و پژوهشگران حوزۀ حقوق اساسی مفید است.
امید که این نوع رویکرد پروندهمحور و کاربردی ،موجب رونق گفتمان کاربردی
حقوق عمومی شود و به ویژه سهمی در توسعۀ نظام حقوق عمومی کشور داشته باشد.
پژوهشگران و مجریان طرح ،صمیمانه از انتقادهای سازنده و دیدگاههای اصالحی
اندیشمندان حوزۀ حقوق عمومی استقبال میکنند.
حامد نيكونهاد
پژوهشكدۀ شوراي نگهبان
بهار 9313
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درآمد
بهمنظور ورود به بررسی مصوبۀ ادغام شوراهای عالی ،مصوب شورای عالی اداری،
طریق صواب آن است که نخست و بهاختصار شورایعالی اداری را معرفی کنیم تا
هرگونه اظهارنظر در مورد حدود اختیارات و وظایف شورای مذکور ،با توجه به متون
قانونی و مستند باشد.
با توجه به تاریخچۀ تقنینی کشورمان ،رد پای تشکیل شورایعالی اداری را در
قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه از جمله بندهای « »1و« »1پیوست قانون برنامۀ اول توسعۀ
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میتوان یافت؛ امری که در مادۀ اول قانون برنامۀ سوم
توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب  3123بهصورت کامل ،چه از نظر ترکیب
اعضا و چه از نظر وظایف مقرر ،تصویب و به دایرۀ قوانین اجرایی کشور وارد شد .در
نهایت مادۀ یادشده در مادۀ ( )351قانون برنامۀ چهارم توسعه ،مصوب 3191/3/33
تنفیذ و بهعبارتی مدت اجرای آن تمدید شد .در بند «ب» مادۀ ( )3قانون برنامۀ سوم
توسعه ،مقنن حدود وظایف و صالحیتهای این شورا را اینچنین تشریح میکند:
 .3اصالح ساختار تشکیالت دستگاههای اجرایی کشور بهاستثنای وزارتخانهها از
طریق ادغام ،انحالل و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکز؛
 .0تجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانهها و وظایف و ساختار داخلی سازمانها،
شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها بهمنظور ایجاد انسجام تشکیالتی و حذف
وظایف موازی ،مشابه و تکراری؛
 .1تفکیک وظایف اجرایی از حوزههای ستادی وزارتخانهها و محدود نمودن
فعالیت حوزههای ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی (سیاستگذاری ،برنامهریزی
و نظارت) و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی؛
 .1تصمیمگیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از
وزارتخانهها در یک واحد سازمانی؛
 .5شناسای ی و واگذاری وظایف ،امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای
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اجرایی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای
22
غیرضروری و همچنین تعیین نحوۀ ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای
اسالمی روستا ،بخش و شهر؛
 .3اصالح و مهندسی مجدد سیستمها ،روشها و رویههای مورد عمل در
دستگاههای اجرایی کشور با گرایش سادهسازی مراحل انجام کار ،خودکارسازی
عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعهکنندگان ،افزایش رضایت مراجعان،
کاهش هزینههای اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها؛
 .2تصویب طرحهای الزم برای ارتقای بهرهوری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت
دستگاههای اجرایی؛
 .9تصویب ضوابط و معیارهای الزم در راستای بهینهسازی ساختار ،ترکیب و توزیع
نیروی انسانی بخش دولتی؛
 .3تصویب ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی
دستگاههایی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام ،منحل ،واگذار و یا وظایف
آنها به دیگر دستگاهها منتقل میشود؛
 .32تصویب ضوابط ناظر بر بهرهبرداری مطلوب از فضاهای اداری و جابهجایی و
تأمین ساختمانهای اداری؛
 .33تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامههای تحول نظام اداری و
طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد؛
 .30تشخیص و اعالم دستگاههای اقدامکنندۀ برنامههای مرتبط با فعالیت دولت در
زمینۀ نظام اداری و امور اجرایی.
البته نگارنده توجه دارد که در قوانین الزماالجرای کنونی ،مادۀ (« )331قانون
مدیریت خدمات کشوری» (مصوب  )3193/2/9اصلیترین مقررۀ قانونی در زمینۀ
تشکیل و ترکیب اعضای این شورا ،و مادۀ ( )335قانون مذکور راجع به شرح وظایف
شورای عالی اداری است که در این قانون حدود صالحیتهای این شورا بیان شده
است .اما ازآنجا که این قانون بعد از مصوبۀ شورای عالی اداری به تصویب رسیده ،در
این نوشتار قابلیت استناد ندارد.
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در راستای اجرای مادۀ ( )351قانون برنامۀ چهارم توسعه ،شورای عالی اداری در
23
تاریخ  3193/1/39طرحی را تصویب کرد که براساس آن  03شورای عالی که تشکیل
برخی از آنها ریشه در قوانین مصوب قوۀ مقننه داشت ،در چهار شورا و کمیسیون ادغام
میشد؛ امری که سؤاالت ،مباحث و چالشهای حقوقی فراوانی را پیش روی نهادها و
دستگاههای مرتبط و مسئول در نظام تقنینی کشور ،از مجلس بهعنوان مهد تقنینی کشور
گرفته تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک سو و پژوهشگران و
صاحبنظران حقوقی از سوی دیگر قرار داد.
اولین واکنش به این مصوبه را مجلس نشان داد؛ در واقع ،مجلس چنین اقدامی از
سوی قوۀ اجرایی کشور (شورای عالی اداری ) را ورود ناصواب به حیطۀ اختیارات و
وظایف خود میدانست .واکنش مجلس در قبال این مصوبه با ارائۀ طرحی از جانب
نمایندگان مجلس با عنوان «طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی» صورت گرفت که
مفاد و محتوای آن از احیای مجدد شوراهای عالی حکایت میکرد .این طرح با وجود
موافقتها و مخالفتهای متعدد ،سرانجام در تاریخ  3193/32/33با کسب آرای الزم از
تصویب مجلس گذشت و در اجرای اصل ( )31قانون اساسی ،بهمنظور اظهارنظر
شورای نگهبان به آن شورا ارسال شد ،اما شورای نگهبان با ذکر ایراداتی مصوبۀ مذکور
را برای اصالح به مجلس عودت داد.
وکالی ملت در مقام رفع ایرادات شورای نگهبان و تأمین نظر شورا دست به
اصالحاتی در مصوبۀ مذک ور زدند ،اما نتوانستند تأیید شورای نگهبان را برای معتبر
ساختن آن کسب کنند .از اینرو ،در نهایت بعد از رفتوآمدهای مکرر مصوبۀ یادشده
میان مجلس و شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبۀ خویش ،این مصوبه براساس
اصل ( )330قانون اساسی ،برای تصمیمگیری نهایی در تاریخ  3192/3/03به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارسال شد .در نهایت ،در تاریخ  3192/2/3مصوبۀ مذکور با
تغییراتی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با عنوان «قانون تعیین وضعیت
شوراهای عالی» وارد دایرۀ قوانین الزماالجرا در کشور شد .این نوشتار مجالی است تا
مسئلۀ ادغام شوراهای عالی را با نگاهی حقوقی (حقوق عمومی) بررسی کنیم.
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 24بررسي مادۀ ( )9قانون برنامۀ سوم توسعه
.9
در بند «ب» مادۀ ( )3قانون برنامۀ سوم توسعه که در مادۀ ( )351قانون برنامۀ چهارم
توسعه نیز تنفیذ و اجرای آن تمدید شد ،یکی از وظایف و اختیارات این شورا چنین
مقرر شده است:
«3ـ اصالح ساختار تشکیالت دستگاههای اجرائی کشور بهاستثنای وزارتخانهها از
طریق ادغام ،انحالل و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکز»
نکته ای که قبل از ورود به بحث باید یادآور شد ماهیت شوراهای عالی اداری است.
اگر ماهیت این شوراها را براساس اصل ( )319قانون اساسی ،کمیسیونی متشکل از چند
وزیر بدانیم ،ایجاد این شوراها با این اصل مغایرت خواهد داشت ،زیرا کمیسیونهای
موضوع اصل ( )319قانون اساسی صرفاً باید مرکب از وزرای دولت باشند .لذا در این
کمیسیونها افرادی غیر از وزرا نمیتوانند عضویت داشته باشند .این در حالی است که
در شوراهای موضوع بحث ،نهتنها افراد غیروزیر حضور دارند ،بلکه ریاست برخی از
این شوراها همچون شورای عالی بیمه ،با افرادی خارج از هیأت وزیران است .این
موضوع در نظرهای شورای نگهبان از جمله نظریۀ شمارۀ  5393مورخ 3120/32/33
نیز آمده است که عضویت افرادی غیر از وزیران در کمیسیونهای موضوع اصل ()319
مغایر این اصل است.
بهنظر میرسد اساساً این شوراها را باید ماهیتاً نهاد و واحدی غیر از کمیسیونهای
موضوع اصل ( )319بدانیم.
سؤالی که درمورد تصویب این مادۀ قانونی مطرح میشود این است که آیا اساساً بر
مبنای اصل ( )95قانون اساسی که تفویض قانونگذاری به غیر را ممنوع کرده است،
اقدام مجلس به تصویب این مادۀ قانونی توجیهپذیر است؟ بهعبارت دیگر ،آیا مجلس
میتواند چنین اقدامی را در حدود صالحیت و اختیار نهادی از قوۀ مجریه قرار دهد؟
برای پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که بر مبنای اصل ( )95قانون اساسی که
مقرر میدارد « ...مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخصی یا هیأتی واگذار
کند ،»...تقنین از صالحیتهای اختصاصی مجلس بهشمار میرود .ازاینرو مجلس حق
ندارد اعمال قوۀ مقننه را به شخص یا نهاد دیگری واگذار کند.
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نکتۀ دیگر این است که ایجاد و شکلگیری برخی از نهادهایی که مجلس براساس
25
این مادۀ قانونی ،تحول در ساختار آنها را در صالحیت شورای عالی اداری قرار داده
است ،اساساً ناشی از قانون است و این گروه از نهادها برمبنای قوانین مصوب مجلس
(قبل یا بعد از انقالب) ایجاد شدهاند.
دیگر آنکه اصول حقوقی ،خصوصاً اصل حاکمیت قانون ،ایجاب میکند که دربارۀ
مسائل و موضوعاتی که منشأ ایجادشان ،قانون مصوب مجلس است ،صرفاً با مصوبۀ
مجلس و با وضع قانون بتوان تجدیدنظر کرد.
بر این اساس ،تصویب این مادۀ قانونی با این شمول وسیع و صرفاً استثنا کردن
وزارتخانهها از شمول آن ،با اصول حقوقی سازگار بهنظر نمیرسد ،چرا که در میان
مؤسسات و واحدهایی که مجلس اذن تحول در ساختار آنها را به شورای عالی اداری
بهعنوان نهادی در درون قوۀ مجریه داده است ،واحدهایی وجود دارد که مبنای ایجاد
آنها قوانین مصوب مجلس است.
براساس مطالب ذکر شده ،تحول در ساختار چنین نهادهایی باید از طریق وضع
قانون و توسط قوۀ مقننه انجام گیرد .این در حالی است که مجلس تحول در ساختار
این دست مؤسسات را نیز در صالحیت شورای عالی اداری قرار داده که خالف قانون
اساسی و اصول حقوقی است.
در نتیجه از آنجا که براساس اصل ( )95قانون اساسی ،قانونگذاری از شئون
انحصاری مجلس و غیرقابل واگذاری به نهاد دیگر دانسته شده است و از سوی دیگر
براساس اصول حقوقی ،اصالح ساختار مؤسساتی که تشکیل آنها ریشه در قوانین
مصوب مجلس دارد صرفاً با وضع قانون ممکن است ،مجلس نمیتواند تحول در
ساختار آن گروه از واحدهای اداری را که منشأ تقنینی دارند به نهادی دیگر واگذار کند.
ازاینرو تصویب این مادۀ قانونی از سوی مجلس ،مغایر اصل ( )95قانون اساسی بهنظر
میرسد .البته تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان نیز قابل انتقاد است.

 .2اقدام شوراي عالي اداري در ادغام  26شورا
شورای عالی اداری در تاریخ  3193/1/39بهمنظور اصالح نظام اداری و ایجاد نظام
اداری صحیح ،مستنداً به بند «ب» مادۀ ( )351قانون برنامۀ چهارم توسعه و اصول (،)32
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 )331و ( )303قانون اساسی طی مصوبهای 03 ،شورای عالی را در قالب دو شورا و
(26
دو کمیسیون بهشرح زیر ادغام کرد:
با ادغام دبیرخانۀ شورای اقتصاد ،شورای عالی اشتغال ،شورای عالی توسعۀ صادرات
غیرنفتی ،شورای عالی صادرات ،شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و
مهندسی ،شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ،هیأت امنای صندوق ذخیرۀ ارزی،
شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ،شورای پول و اعتبار ،شورای عالی بیمه ،شورای عالی
الگوی مصرف« ،دبیرخانۀ شورای عالی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی» پدید آمد؛ و با
ادغام دبیرخانۀ شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ،شورای عالی فناوری اطالعات،
شورای عالی اطالعرسانی ،شورای عالی فضایی ،شورای انرژی اتمی ،شورای عالی امنیت
فضای تبادل اطالعات کشور ،شورای عالی آموزش و پرورش ،شورای عالی پشتیبانی
نهضت سوادآموزی ،شورای عالی انفورماتیک ،شورای عالی علمی ـ کاربردی ،شورای عالی
زیستفناوری و شورای عالی استاندارد« ،شورای عالی آموزش ،پژوهش و فناوری» ایجاد
شد .بهعالوه دبیرخانۀ شورای عالی آب ،شورای عالی انرژی و شورای عالی حفاظت محیط
زیست در کمیسیون امور زیربنایی ،صنعت و محیط زیست دولت ،و دبیرخانۀ شورای عالی
()3

میراث فرهنگی و گردشگری در دبیرخانۀ کمیسیون فرهنگی دولت ادغام شد.
9د .2تحليل اقدام شوراي عالي اداري

مستمسک اصلی شورای عالی اداری برای این اقدام ،قسمت اول از بند «ب» مادۀ ()351
قانون برنامۀ چهارم توسعه است که اصالح ساختار تشکیالت دستگاههای اجرایی کشور
بهاستثنای وزارتخانهها را از طریق ادغام ،انحالل ،و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از
مرکز ،در شمار وظایف و اختیارات شورای عالی اداری قرار داده است.
بهعنوان مقدمه شایان ذکر است که شوراهای عالی از لحاظ منشأ پیدایش به دو
دسته تقسیم میشوند :دستۀ اول ،شوراهایی که ایجادشان ریشه در مصوبات قوۀ مقننه
(مجلس شورای ملی سابق و مجلس شورای اسالمی) دارد و دستۀ دیگر ،شوراهایی که
منشأ پیدایش آنها ،تصمیمات و مصوبات قوۀ مجریه است.
 .1متن کامل مصوبه در ضمیمۀ پرونده آورده شده است.
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نیز باید توجه داشت که از یک سو مستند به اصل ( )59قانون اساسی ،اعمال قوۀ
27
مقننه را مجلس شورای اسالمی انجام میدهد که مصوبات آن بعد از گذر از مراحل
قانونی بهعنوان قانون الزمالرعایه ،به سایر قوا ابالغ میشود .افزونبر این به استناد اصل
( )95قانون اساسی باید گفت قانونگذاری از شئون خا

مجلس و از صالحیتهای

ویژۀ این نهاد محسوب میشود.
بر این اساس شایان ذکر است که «اصل حاکمیت قانون» ایجاب میکند که تغییر یا
نسخ یک عمل تقنینی صرفاً از طریق عمل تقنینی دیگری امکانپذیر باشد که طبعاً این
اقدام تنها در صالحیت قوۀ مقننه است .از اینرو ،نهادهایی که منشأ ایجادشان مصوبات
قوۀ مقننه است ،صرف اً با مصوبات بعدی خود این نهاد قابلیت تغییر دارند و حتی خود
مجلس نیز نمیتواند این امر را به نهادی دیگر واگذار کند ،مگر موارد ضروری در
حدود اصل ( )95قانون اساسی (مزروعی.)2 :3193 ،
دیگر نکتۀ شایان توجه این است که هرگونه برداشت و تفسیر از قوانین و مقررات
باید منطبق بر اصول حاکم بر یک نظام حقوقی از جمله «اصل سلسله مراتب میان
هنجارهای حقوقی» و «اصل حاکمیت قانون» صورت گیرد .بنابراین اگرچه شورای عالی
اداری اقدام خود را بر پایۀ قسمت اول بند «ب» مادۀ ( )351قانون برنامۀ چهارم توجیه
کرده است ،این اقدام نمیتواند بدون توجه به اصول حقوقی صورت گیرد .بر این
اساس از آنجا که ایجاد برخی از شوراهای عالی ،ریشه در قوانین و مصوبات قوۀ مقننه
دارد ،نمیتوان برای شورای عالی اداری ،صالحیت نقض این قوانین از طریق تصویب
مصوبهای برخالف مفاد آن قوانین را در نظر گرفت ،چراکه این امر به معنای نقض اصل
سلسله مراتب قوانین است.
2د .2تحليل مصوبه بر پايۀ صالحيت شوراي عالي اداري موضوع مادۀ( )954قدانون
برنامۀ چهارم توسعه

تحلیل مصوبه را در دو مرحله ،یکی اصل اقدام شورای عالی اداری و دیگری مفاد
مصوبه ،به بحث میگذاریم.
در خصو

نفس اقدام شورا فارغ از مندرجات مصوبه و بهبیان دیگر صالحیت یا عدم

صالحیت شورای عالی اداری در ادغام یا انحالل مؤسسات و سازمانها ،شایان ذکر است
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 23بند «ب» مادۀ ( )351قانون برنامۀ چهارم توسعه ،یکی از اختیارات شورای عالی اداری را
که
«اصالح ساختار تشکیالت دستگاههای اجرایی کشور بهاستثنای وزارتخانهها از طریق ادغام،
انحالل و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکز» بیان داشته است.
مطابق برداشت اول ،منظور از مادۀ ( )351قانون برنامۀ چهارم توسعه این است که
شورای عالی اداری مستقالً و صرفاً از طریق مصوبۀ خود میتواند در اجرای این ماده
گام بردارد و رأساً به اصالح ساختار تشکیالت دستگاههای اجرایی و حتی حذف و
ادغام واحدهای آنها بپردازد.
براساس برداشت دوم ،شورای عالی اداری این اختیار خود را باید از طریق سازوکار
خا

مثالً از طریق پیشنهاد به هیأت دولت یا طرح الیحه در مجلس اعمال کند.
پذیرش برداشت اول ،به تالی فاسدهای عدیدهای در نظام تقنینی کشور منجر خواهد شد

که مهمترین آنها ،مخدوش شدن اصل سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی است که اصلی
اساسی در جهت تنظیم و نظمدهی امور جامعه بهصورت عام و امور اداری بهصورت خا
است ،چراکه این اصل بر انطباق تصمیمات قانونی بر تصمیمات باالتر و تطبیق مصوبات
فرودین با مصوبات دست باال تأکید دارد (قاضی333: 3191،؛ هاشمی.)310 :3193 ،
برای تطبیق این اصل بر موضوع مورد بحث باید گفت همۀ تصمیمات قوۀ مجریه،
اعم از تصمیمات هیأت دولت و سایر نهادهای صالح برای تصمیمگیری در قوۀ اجرایی
باید با قوانین مصوب قوۀ مقننه هماهنگ باشند که در حقیقت ،بهمعنای آن است که
مفاد و محتوای مصوبات مراجع ذی صالح در قوۀ اجرایی با مفاد قوانین مصوب مجلس
مغایرت نداشته باشد.
با توجه به این توضیحات ،چگونه پذیرفتنی است که بهوسیلۀ یک مصوبه از نهادی
در دل قوۀ مجریه (شورای عالی اداری) چندین مصوبه و قانون مصوب قوۀ مقننه
اصالح شود .اگرچه مجلس در این مادۀ قانونی ،صالحیت تحول در ساختار واحدهای
اجرایی را در صالحیت شورای عالی اداری قرار داده است ،کامالً واضح است که این
ماده نحوۀ اِعمال این صالحیت را مشخص نکرده است .ازاینرو شورای عالی اداری
نمیتواند در اِعمال این صالحیت خود چنان گام بردارد که اصل حاکمیت قانون و
اصل( )95قانون اساسی را نقض کند.
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نتیج ۀ دیگر پذیرش این برداشت آن است که ،مصوبات مجلس ویژگی قطعیت خود
21
را از دست خواهند داد و تضمینی برای عدول نکردن سایر سازمانها از مصوبات
مجلس نمیتوان یافت؛ امری که در حقیقت بهمعنای نادیده گرفتن قوانین مصوب
نمایندگان مردم است.
به دیگر سخن ،اقدام شورای عالی اداری ،بهعنوان نهادی در قوۀ مجریه ،یکی از
اصول بنیادین حقوق اساسی ،یعنی اصل تفکیک قوا را مخدوش میکند .توضیح آنکه
یکی از آثار اصل تفکیک قوا این است که هیچگاه اعمال قوۀ مجریه بهعنوان یکی از
مجریان قوانین نباید خالف آنچه قوۀ مقننه وضع کرده است باشد یا این قوه حق ندارد
به وضع مقرراتی مغایر قوانین مصوب مجلس اقدام کند (رضاییزاده .)22 :3195 ،این
امر بهمعنای نقض اصل ( )3()52قانون اساسی است که قوای حاکم در جمهوری اسالمی
را مستقل از یکدیگر میداند.
اگرچه ممکن است گفته شود مادۀ ( )351قانون برنامۀ چهارم توسعه در محول
کردن صالحیت اصالح ساختار دستگاههای اجرایی به شورای عالی اداری صراحت
دارد ،نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که اوالً در مورد آن دست از
شوراهایی که منشأ ایجادشان مصوبات قوۀ مقننه است ،اصل حاکمیت قانون ایجاب
میکند که صرفاً از طریق خود مجلس و با تصویب متن قانونی دیگری در ساختار و
تشکیالت آنها دخل و تصرف صورت گیرد .از سوی دیگر براساس اصل ( )95قانون
اساسی ،مجلس نمیتواند چنین امری را به نهادی دیگر واگذار کند .هر چند که
مادۀ ( )351قانون برنامۀ چهارم توسعه همانطور که خواهد آمد ،متضمن واگذاری
صالحیت این امر به شورای عالی اداری نیست.
نکتۀ دیگر این است که صراحت مادۀ ( ،)351دال بر اعطای «اصل صالحیت» به
شورای عالی اداری است ،و نه نحوۀ اعمال این صالحیت؛ بهعبارت دیگر ،مجلس در
این قانون صرفاً حدود اختیارات و صالحیت شورای عالی اداری را ترسیم کرده است.
بنابراین شورا در نحوۀ اعمال این صالحیت خود نمیتواند خالف قواعد و اصول مسلم
 .1قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از :قوۀ مقننه ،قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه که زیر نظر والیت امر و
امامت امت بر طبق اصول آیندۀ این قانون اعمال میگردند .این قوا مستقل از یکدیگرند.
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و31بنیادین حقوقی گام بردارد .بر این اساس شورای عالی اداری باید در مقام اعمال
صالحیت مذکور بین دو گروه از نهادها قائل به تفکیک میشد:
 .3نهادها و واحدهایی که منشأ ایجادشان به قوانین مصوب مجلس برمیگردد؛
 .0نهادها و واحدهایی که در نتیجۀ تصمیمات قوۀ مجریه ایجاد شدهاند.
بر این اساس نمیتوان برای شورای عالی اداری صالحیت اعمال اختیار مندرج در
قسمت  3بند «ب» مادۀ ( )351قانون برنامۀ چهارم توسعه را در مورد واحدهای گروه اول
علیالرأس و بهصرف تصویب شورا و بدون تصویب مجلس دانست .در حقیقت در
حوزۀ حقوق عمومی نهتنها داشتن صالحیت اشخا

حقوق عمومی (مؤسسات و

واحدهای اجرایی و )...باید مستند به قانون باشد ،بلکه اشخا

مذکور در اعمال این

صالحیت نیز باید منطبق بر قوانین و اصول حقوقی عمل کنند .بهعبارت دیگر اعطای
صالحیت قانونی به یک نهاد به این معنا نیست که آن نهاد در نحوۀ اعمال این صالحیت
اختیار تام دارد تا به هر صورت که میخواهد صالحیت خود را اعمال کند .بلکه قوانین و
اصول حقوقی در نحوۀ اعمال این صالحیت نیز حاکم بر اشخا

مذکورند.

3د .2بررسي اقدام شوراي عالي اداري بر مبناي رأي هيمت عمومي ديوان عدالت اداري

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامۀ شمارۀ 120ـ 121مورخ 3190/9/39
موضوع ابطال مصوبۀ مورخ  3190/1/01شورای عالی اداری مبنی بر انحالل سازمان
صنایع کوچک ،با این استدالل که منشأ پیدایش این صنایع قانون مصوب مجلس است
و لذا چنین اقدامی در حدود صالحیت شورای عالی اداری نیست ،نظر به این دارد که
شورای عالی اداری مجاز به انحالل سازمانهایی که بهموجب قانون ایجاد شدهاند
نیست (آرای هیأت عمومی دیوان112 :3193 ،؛ استوارسنگری و امامی.)39 :3199 ،
با دقت در موضوع رای و علت ابطال مصوبۀ موضوع دادنامه ،از سوی دیوان عدالت
اداری میتوان مفاد این رأی را چنین خالصه کرد که تصمیمات شورای عالی اداری در
راستای مادۀ ( )351قانون برنامۀ چهارم توسعه نمیتواند خالف قوانین مصوب مجلس
باشد ،حال چه این تصمیم در باب انحالل واحدهای اجرایی باشد یا ادغام آنها؛
بهعبارت موجز این رأی لزوم تضمین اصل سلسله مراتب قوانین را بازگو میکند.
در حقیقت مصوبۀ راجع به ادغام شوراهای عالی در اساس همانند مصوبۀ باطلشدۀ
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این شورا توسط دیوان عدالت اداری است .اگرچه موضوع مصوبۀ باطلشده ،انحالل
39
سازمان صنایع کوچک ،و موضوع مصوبۀ مورد بحث ادغام شوراهای عالی است؛ اما در
اساس و اصل اقدام یکسان هستند .بهعبارت دیگر در این دو عمل مستند اقدام شورا
همان مادۀ ( )351قانون برنامه بوده است .لذا براساس استدالل هیأت عمومی دیوان در
ابطال مصوبۀ شورا راجع به انحالل سازمان صنایع کوچک باید گفت عمل شورا در
ادغام شوراهای عالی نیز خالف قانون و اصول حقوقی است.
ازاینرو با توجه به موارد یادشده باید گفت اعمال اختیار شورای عالی اداری بنابر
مادۀ ( )351قانون برنامۀ چهارم توسعه باید براساس سازوکارهای منطبق بر قانون و
اصول حقوقی باشد .بهعبارت دیگر برداشت دوم از مادۀ ( )351قانون برنامۀ چهارم
برداشت موافق با اصول حقوقی بهنظر میرسد که شورای عالی اداری براساس این
برداشت عمل نکرده است.
4د .2بررسي مندرجات مصوبه

اساسیترین مسئلهای که در این مصوبه بهچشم میخورد عدم سنخیت میان اهداف
و وظایف شوراهایی است که در قالب یک شورا یا کمیسیون ادغام شدهاند .برای نمونه
قرار گرفتن شورای عالی آموزشوپرورش ،شورای انرژی اتمی ،شورای عالی امنیت
فضای تبادل اطالعات ،شورای عالی زیستفناوری و شورای عالی استاندارد در قالب
یک شورا( )3این سؤال را ایجاد میکند که چگونه میتوان اموری بدین اندازه متمایز و
اهدافی چنین متفاوت را در قالب یک شورا ساماندهی کرد.
از لحاظ فنی نیز افرادی که در هر یک از این شوراها عضویت دارند ،متخصص
حوزۀ خا

خود هستند؛ ازاینرو بهمنظور پیشبرد اهداف متعدد ذیل هر شورا نیاز

 .1بند «ب» از مصوبۀ شورای عالی اداری :دبیرخانۀ شورای عالی آموزش ،پژوهش و فناوری با ادغام دبیرخانۀ
شوراهای زیر تشکیل میشود:
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری و شورای عالی فناوری اطالعات ،شورای عالی اطالعرسانی ،شورای
عالی قضایی ،شورای انرژی اتمی ،شورای عالی امنیت فضا تبادل اطالعات کشور ،شورای عالی آموزش و
پرورش ،شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی ،شورای عالی انفورماتیک ،شورای عالی علمی کاربردی،
شورای عالی زیستفناوری ،شورای عالی استاندارد.
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است کارگروههایی تخصصی یا بهعبارتی شوراهای فرعی ایجاد شود؛ امری که در
32
حقیقت چیزی جدا و متفاوت با وضعیت سابق و تعدد شوراها نیست.
5د .2بررسي ساير مستندات شورا در تصويب مصوبۀ مذكور

راجع به استناد شورای عالی اداری به اصول ()331( ،)3()32

()0

و ()303

()1

قانون

اساسی باید گفت نکتۀ اساسی در تفسیر اصول قانون اساسی جهت مستند کردن اقدامی
به آنها این است که :یکصدوهفتادوهفت اصل و یک مقدمه در ظرف واحد قانون
اساسی وجود دارد ،یعنی نمیتوان در اجرای یک اصل یا تفسیر آن به سایر اصول و
بخشهای قانون اساسی بیتوجه بود؛ بهعبارت دیگر یکی از نکاتی که در تفسیر قانون
اساسی باید درنظر داشت جامعنگری در تفسیر این قانون است .برداشت همهجانبه و
صحیح از اصول مندرج در متن قانون اساسی زمانی حاصل میشود که نگاهی جامع به
همۀ اصول قانون اساسی داشته باشیم .ازاینرو وقتی میخواهیم به اصل ( )32قانون
اساسی برای توجیه عملی از سوی قوۀ مجریه استناد کنیم ،این استناد و برداشت زمانی
صحیح و موجه خواهد بود ک ه به سایر اصول قانون اساسی از جمله مفاد اصل ()59

()1

نیز توجه داشته باشیم.
ازاینرو اعمال صالحیت از سوی هر نهاد و مقامی نباید با نگاهی بخشی و
جزئینگر به قانون اساسی باشد ،چراکه چنین نگاهی موجب برداشتهای ناروا میشود
و چهبسا به اقدامی برخالف قانون اساسی بینجامد.
عالوه بر این ،اصل ( )32قانون اساسی که مستند مصوبۀ شورای عالی اداری قرار
گرفته است چنین مقرر میکند که «اعمال قوۀ مجریه جز در اموری که در این قانون
 .1اعمال قوۀ مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهدۀ رهبری گذارده شده ،از طریق رئیسجمهور و
وزرا است.
 .2پس از مقام رهبری ،رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجراء قانون اساسی و ریاست
قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود ،بر عهده دارد.
 .3رئیسجمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند
ادارۀ آنها را به عهدۀ دیگری بگذارد.
 .4اعمال قوۀ مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است ...و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد
میآید ،برای اجرا به قوۀ مجریه و قضائیه ابالغ میگردد.
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مستقیماً بر عهدۀ رهبری گذارده شده است از طریق رئیسجمهور و وزرا است.».

33

این اصل نیز هرچند بهصراحت «اعمال قوۀ مجریه» را بر عهدۀ رهبری و رئیسجمهور
و وزرا قرار میدهد ،راجع به بررسی این مصوبه بحث قدری ریشهایتر است و اساساً
سؤال این است که آیا چنین اعمالی در حدود صالحیت قوۀ مجریه قرار میگیرد؟
در حقیقت اول باید امور مربوط به قوۀ مجریه را مشخص و احصا کرد و در مرحلۀ
بعد مستنداً به اصل ( )32قانون اساسی مقامات مندرج در این اصل را مسئول اجرای
آنها دانست .این در حالی است که در زمینۀ موضوع مورد بحث ،سؤال و چالش اصلی
در همان مرحلۀ اول است که آیا چنین اعمالی میتواند در صالحیت قوۀ مجریه باشد تا
به استناد اصل ( )32قانون اساسی بخواهیم مسئول اجرای آنها را مشخص کنیم .در
حقیقت استناد به اصل ( ) 32قانون اساسی در این مورد نوعی مصادره به مطلوب است،
به این معنا که شورا بهعنوان مقدمۀ اول ،چنین اعمالی را در شمار اعمال اداری اجرایی
قرار میدهد و بهعنوان مقدمۀ دوم ،هر عمل قوۀ اجرایی را در ید اجرایی رئیسجمهور و
وزرا میداند ،مگر آن دست اعمالی که مقنن اساسی آن را در شمار وظایف رهبری قرار داده
باشد و لذا بهعنوان نتیجه ،موضوع مصوبه را در قلمرو صالحیتی قوۀ مجریه میداند .در
حقیقت چالش همان مقدمۀ اول قیاس منطقی شورای عالی اداری است که اساساً آیا این
امر ،در حدود صالحیت قوۀ مجریه است تا با استفاده از مقدمۀ دوم آن را به قوۀ مجریه
بسپاریم؟ بهعبارت موجز شورا محل اختالف را مقدمۀ اثباتشده خود قرار داده است.
راجع به اصول ( )331و ( )303که مورد استناد شورای عالی اداری قرار گرفته
است ،نیز همین مطلب صادق است ،چراکه اصل ( )331رئیسجمهور را رئیس قوۀ
مجریه میداند و اصل ( ) 303نیز مسئولیت امور اداری را مستقیماً به رئیسجمهور
واگذار میکند .همۀ این موارد در صورتی میتواند مورد استناد قرار گیرد که امری در
شمار امور اجرایی باشد تا بتوان با استناد به این اصول آن را در شمار صالحیتهای
رئیسجمهور و سایر ارکان قوۀ مجریه دانست .در صورتی که در مسئلۀ مورد بحث این
امر در شمار امور اجرایی نیست تا بتوان با مستندات فوق آن را در شمار صالحیتهای
ارکان قوۀ مجریه دانست.

