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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 

 گنجد. مقام در این مجال اندك نمی

عالوه بر  هبان،به عنوان بازوی مشورتی حقوقی شورای نگ« پژوهشکده شورای نگهبان»

مغایرت مصوبات ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصو  مغایرت یا عدم

اقدام به انجام  های مصوب دولت با قانون اساسی،مجلس شورای اسالمی و اساسنامه

مطالعات نظری، راهبردی و کاربردی در خصو  موضوعات مختلف حقوق اساسی 

مرکز تحقیقات »با عنوان  3130تا اواسط سال  3123سال نماید. این پژوهشکده که از می

با هدف ارائه خدمات پژوهشی بیشتر به  3130در سال  کرد،فعالیت می« شورای نگهبان

پژوهشکده »شورای نگهبان و جامعه حقوقی کشور، تغییر عنوان و ساختار داد و با عنوان 

ن مسیر با استفاده از نیروهای جوان های جدیدی را آغاز نمود. در ایفعالیت« شورای نگهبان

ی علمی که مرتبط با و مستعد دانشگاهی و حوزوی، موضوعات مختلف مورد نیاز جامعه

های شورای نگهبان است و نیز نیازهای پژوهشی شورای نگهبان، شناسایی شده و صالحیت

پژوهشی، -به ترتیب اولویت در دستور کار قرار گرفت که ثمرات آن در قالب مقاالت علمی

های مختلف به جامعه علمی و های کارشناسی و کتابهای پژوهشی، گزارشگزارش

 شود.شورای نگهبان تقدیم می

مطالعات قانون و »کتاب حاضر نیز یکی از ثمرات مطالعاتی است که در گروه 

گیرد. شایسته پژوهشکده انجام شده و اکنون در منظر جامعه علمی قرار می« قانونگذاری

که در اینجا از زحمات مؤلفان، ناظر پروژه و تمامی اساتیدی که داوری این اثر را  است

برعهده گرفتند صمیمانه تشکر کرده و از خداوند منان برای آنها توفیق روزافزون طلب 

بردگان و همچنین کوششی که عوامل اجرایی از جمله نماییم. به یقین اگر همکاری نام

سازی این کتاب سهیم آرا و همه عزیزانی که در آماده، صفحهمسئول انتشارات، ویراستار
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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، 

نظران و اندیشمندان تقاضامندیم از ارائه نظرات صائب خویش در جهت همه صاحب از

 های پژوهشکده دریغ نورزند.ارتقای کیفیت این اثر و سایر فعالیت

 
 و م  اهلل التوفيق و عليه التكالن

 پژوهشكده شوراي نگهبان
 9313تابستان 

 

 



 

 

 مقدمه
 

و رویکردی کارکردی به نهادهای اساسی، « فن» یکثابۀ مبه توجه به حقوق عمومی

ن کتاب، در حقیقت، حاصل یرو و بیانگر جنبۀ ابتکاری آن است. اوجه ممیزۀ پژوهش پیش

ای به دانش حقوق عمومی در ایران است. نقطۀ عزیمت تدوین این نگاهی کاربردی و رویه

های قدم نهادن در وادی چالشاثر، عبور از مباحث صرفاً نظری در حوزۀ حقوق عمومی و 

در عرصۀ عمل است. لذا هدف اساسی این  جمهوری اسالمی فراروی نظام حقوق اساسی

ان راه حل حقوقی برای معضالت پرتکرار نظام حقوق اساسی کشور یپژوهش، شناسایی و ب

 ود:شبه نکاتی اشاره می متقن است. در این راستا ینظر یبراساس مبان

رسد عبور از مباحث صرفاً نظری در مورد مفاهیم و نهادهای حقوق نظر میبه. 3

های عملیاتی و کاربردی این گرایش از حقوق، که مبنای و ورود به عرصه عمومی

این طرح پژوهشی است، از ضروریات مطالعات حوزۀ حقوق عمومی در مقطع 

ست. در پاسخ به این ضرورت، بررسی تحلیلی معضالت نظام حقوق ا ینونک

، در قالب و مرتبط با شورای نگهبان ویژه در حوزۀ حقوق اساسیعمومی، به

های حقوقی با توجه به عناصر حلمحور و ارائۀ راه پرونده یهای پژوهشگزارش

 در دستور کار قرار گرفت. نظام حقوق اساسی کنونی

صورت یک پرونده، گامی مهم و های سیاسی نظام حقوقی بهمواجهۀ عملی با پدیده. 0

های اساسی که های حاکم بر نظام سیاسی است. رویهضروری برای شناسایی رویه

االجرا در منظومۀ نظام حقوقی تبدیل های اساسی و الزمتدریج به عرفتوانند بهمی

و مقامات مختلف حکومتی پدید  نهادها و مراجع رهگذر اِعمال صالحیتشوند، از 

آیند. توضیح آنکه هنگامی که هر مقام و مرجعی درصدد ایفای وظایف قانونی می

 ،یآید، ناگزیر تلقی خود را از اسناد قانونی، و از جمله قانون اساسخویش برمی

پردازد. تداوم این عملکردها دهد و به اعمال صالحیت مییمالك عمل قرار م

های سیاسی در گر، بسیاری از رویهید یآورد. از سوهایی را پدید میتدریج رویهبه
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پذیری، مجال ورود به متون بنیادین نظام بستر زمان و پس از طی فرایند توجیه 96

نوعی توان بهیها را مرو، رویهاینیابند. ازانون اساسی را میمانند ق حقوق اساسی

ن اساس، یشمار آورد. بر اهای عملی اصول قانون اساسی بهنویسمقدمات و پیش

ها که خود نتیجۀ د به این رویهیدر مطالعه و بررسی فرایند تحول نظام حقوقی، با

های شناسایی رویه اعمال صالحیت نهادها و مقامات دولتی است توجه شود.

عنوان بخشی از دانش حقوق اساسی، مؤلفۀ مغفول مطالعات حقوق اساسی به

است که در این پژوهش تالش شده با بررسی مستند و تحلیلی برخی از  عمومی

 ها، این بُعد از دانش حقوق عمومی تقویت شود.این رویه

، چه در بُعد تفسیر قانون اساسی و چه عنوان پاسدار قانون اساسیبه نقش شورای نگهبان. 1

، و افزون بر آن، تأثیر ن شرعیدر بُعد تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و مواز

ها، از جمله عواملی است که در گیری این رویهو اقدامات این نهاد بر شکل هاتصمیم

در نظر گرفته  یطور جدباید به ها و تحول نظام حقوق اساسیگیری رویهرایند شکلف

شورای نگهبان  یهاهدگایشده در این نوشتار، دیهای بررسرو در پروندهنیشود. ازا

 ل و نقد علمی شده و مورد استناد قرار گرفته است.یحسب مورد، تحل

های بع مورد استفاده و استناد در این طرح، با منابع مألوف پژوهشان ذکر است که منایشا. 1

اررفته در این پژوهش، کشتر منابع بهینظری متفاوت است. نظر به کاربردی بودن طرح، ب

همچون اسناد حقوقی  یگریها و مقاالت، مآخذ دتابکمانند  یاتابخانهکعالوه بر منابع 

 ی، آراشورای نگهبان یهادگاهیح، دیها و لواو طرح نیس قوانینوشیمانند متن و پ

و مانند اینها،  محاکم قضایی و صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی

 های مطبوعاتی است.های رسمی و دولتی، خبرها و تحلیلها، نامهگزارش

رو، هر نیآن است. ازا (3)محور بودنفرد این طرح، پروندهبهشیوۀ خا  و منحصر. 5

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 

 ان پیشنهاد اصالحی همراه است.یب

پژوهشکدۀ  تر مطالعاتی )گروه پژوهشی( قانون و قانونگذاریبر این اساس، دف. 3

                                                                                                                                        
1. Case Study 



 مقدمه

 

 

97 

 

نظام  یروشیاقدام به شناسایی برخی معضالت پ 3130ز ییدر پا شورای نگهبان 97

 ر نمود:یشرح زکنونی به حقوق اساسی

 قالب در 3193در سال  اداری عالی شورای طتوس عالی شورای 03 ادغامـ 3
. ایفای است شده ارزیابی «فرودها و فراز ؛عالی شوراهای ادغام»با عنوان  ایپرونده

ی بارز این ویژگ ،در فرایند این اقدام گوناگون نظام حقوق اساسی نقش مراجع
 تفکیک و اجرایی امر پیرامون جدی مباحث سرآغاز اقدام این عالوهبهپرونده است. 

 .شد تقنینی امر از آن
 3199اموال این دانشگاه در سال  در وقف مؤسس دانشگاه آزاد هیأتاقدام ـ 0

فرهنگی به این مسئله، سؤاالت متنوعی  و در پی آن ورود مجلس و شورای انقالب
را فراروی اندیشمندان علم حقوق قرار داد. دو مسئلۀ اساسی در این مورد وجود 

. آیا به لحاظ قانونی و موازین حقوقی، دانشگاه آزاد اسالمی قابلیت وقف 3داشت: 
برای « یآزاد اسالموقف اموال دانشگاه  صحت یحقوق یبررس»شدن دارد؟ پروندۀ 

. مرجع صالح برای این اقدام، در فرض امکان 0پاسخ به این پرسش طراحی شد؛ 
 چالش تعدد مراجع یبررس»وقف، کدام نهاد است؟ به این پرسش در قالب پروندۀ 

چراکه  پاسخ داده شد،« با مطالعۀ موردی وقف دانشگاه آزاد اسالمی قانونگذاری
 محور چالش در این مورد، مرجع صالح برای ورود تقنینی به این مسئله بود.

ها در راستای اجرای تکلیف مقرر در برخی وزارتخانه در ادغام اقدام دولتـ 1
ن اقدام یت به ا، موجی از اعتراضا3132پنجم توسعه در سال  ( قانون برنامۀ51مادۀ )
را برانگیخت.  وزیران هیأتار کبودن تداوم  ییی پیرامون قانونهاپرسشو حتی 

محور این چالش، اختالف برداشت دولت و مجلس از مادۀ یادشده و البته اصل 
چالش  یحقوقبررسی »بود. ابعاد مختلف این مسئله در پروندۀ  ( قانون اساسی311)

 ده شده است.یاوکبر« هاادغام وزارتخانه

اجتماعی در  تأمین سازمان عنوان مدیرعاملآقای سعید مرتضوی به انتصابـ 1
عدالت اداری  به این اقدام و ورود دیوان و اعتراض نمایندگان مجلس 3132سال 

ی گوناگون در هاپرسشبه این مسئله، عالوه بر جنجال سیاسی گسترده، سرمنشأ 
و  اجتماعی تأمینشد. تغییرات مکرر اساسنامۀ سازمان  حوزۀ حقوق عمومی

و  رئیس مجلس این نهاد، و نظارت برای اطالق به« سازمان»و « صندوق»چرخش لفظی 
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بر این اقدام، بخشی از جوانب پرشمار این پرونده است. پروندۀ  دیوان عدالت اداری 93
با اشاره به پیشینۀ تاریخی این نهاد، ماهیت این « اجتماعی؛ صندوق یا سازمان تأمین»

بررسی حقوقی »ت این دو ساختار را بررسی کرده است. پروندۀ مبسوط نهاد و تفاو
، با تفکیک مراحل مختلف این «اجتماعی تأمینمدیرعامل سازمان  عزلفرایند انتصاب و 

انتصاب مدیرعامل و کیفیت انتصاب،  یط قانونیفرایند، از جمله به بررسی تحلیلی شرا
گرفته در انتصاب در دیوان عدالت اداری و ارزیابی حقوقی تغییرات متنوع صورت ابطال

 اجتماعی پرداخته است. تأمیناساسنامۀ سازمان 

برنامۀ پنجم توسعه ناظر به شرایط و کیفیت انتخاب رئیس  ( الیحۀ92مادۀ )ـ 5

، 3193و مجلس دربارۀ آن در سال  ر جدی دولتو اختالف نظ کل بانک مرکزی

رتقنینی یرا رقم زد. اجرایی و غ ترین مسائل حوزۀ حقوق اساسییکی از پرمناقشه

بودن ماهیت انتخاب رئیس کل و لزوم استقالل بانک مرکزی از امّهات موضوعات 

  کیفیت مدیریت بانک مرکزی در ف در خصویمحل نزاع بود. نهایتاً تعیین تکل

عنوان معضل نظام به مجمع ( از سوی مقام رهبری، به332اصل )« 9»راستای بند 

س یمعضل انتخاب رئ»ن موضوع در پروندۀ یارجاع شد. ا تشخیص مصلحت نظام

ان ذکر است یشده است. شا یبررس« رانیا یدر نظام حقوق اساس یزکمر کل بانک

 که تا زمان نگارش این پرونده، این معضل همچنان الینحل باقی مانده است.

توانند حسب ربط و درگیر در هر پرونده که میعالوه بر نهادهای حاکمیتی ذی

های این طرح برای استفادۀ دانشجویان مورد، مخاطب اصلی هر پرونده باشند، یافته

ویژه دانشجویان و استادان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق به قرشتۀ حقو

 مفید است. و پژوهشگران حوزۀ حقوق اساسی عمومی

محور و کاربردی، موجب رونق گفتمان کاربردی امید که این نوع رویکرد پرونده

ویژه سهمی در توسعۀ نظام حقوق عمومی کشور داشته باشد. شود و به حقوق عمومی

اصالحی  یهادگاهیسازنده و د یپژوهشگران و مجریان طرح، صمیمانه از انتقادها

 نند. کاندیشمندان حوزۀ حقوق عمومی استقبال می
 حامد نيكونهاد

 پژوهشكدۀ شوراي نگهبان

 9313بهار 
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 ؛ فراز و فرودهاشوراهاي عالي ادغام
 

 نگينيحسين آيينه
 

 



 21 تحليل وقايع روز از ديدگاه حقوق عمومي

 
21 



 ؛ فراز و فرودهاشوراهاي عالي ادغام

 

 

29 

 

29  

 درآمد
 
، ، مصوب شورای عالی اداریشوراهای عالی ادغام مصوبۀ بررسی به ورود منظوربه

نیم تا کعالی اداری را معرفی اختصار شورایه نخست و بهکق صواب آن است طری

ور، با توجه به متون کو وظایف شورای مذ هرگونه اظهارنظر در مورد حدود اختیارات

 قانونی و مستند باشد.

عالی اداری را در یل شورایکشورمان، رد پای تشکبا توجه به تاریخچۀ تقنینی 

اول توسعۀ  پیوست قانون برنامۀ« 1»و« 1»سالۀ توسعه از جمله بندهای برنامۀ پنج ینقوان

سوم  ه در مادۀ اول قانون برنامۀکتوان یافت؛ امری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می

یب کامل، چه از نظر ترکصورت به 3123توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 

شور وارد شد. در کو به دایرۀ قوانین اجرایی  اعضا و چه از نظر وظایف مقرر، تصویب

 33/3/3191چهارم توسعه، مصوب  ( قانون برنامۀ351نهایت مادۀ یادشده در مادۀ )

سوم  ( قانون برنامۀ3مادۀ )« ب»بند  عبارتی مدت اجرای آن تمدید شد. درتنفیذ و به

 :ندکیمچنین تشریح ی این شورا را اینهاتیصالحتوسعه، مقنن حدود وظایف و 

ها از استثنای وزارتخانهشور بهکی یاجرا یهایالت دستگاهکاصالح ساختار تش .3

 ؛زکمر ها به خارج ازو سازمان ل مؤسساتو انتقا ، انحاللادغام طریق

 ها،ها و وظایف و ساختار داخلی سازمانتجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانه .0

یالتی و حذف کانسجام تش جادیمنظور ااقماری آنها به یهاتکدولتی و شر یهاتکشر

 ؛راریکموازی، مشابه و ت وظایف

ها و محدود نمودن های ستادی وزارتخانهی از حوزهیوظایف اجرا کیکتف .1

ریزی سیاستگذاری، برنامه) راهبردی میت و امورکهای ستادی به اعمال حاحوزه فعالیت

 ؛ی به واحدهای استانی و شهرستانیی( و انتقال وظایف اجرانظارت و

 از کنی و شهرستانی وابسته به هر یواحدهای استا گیری در مورد ادغامتصمیم .1

 ؛واحد سازمانی کها در یوزارتخانه

 یهاقابل واگذاری دستگاه یهاتیی و واگذاری وظایف، امور و فعالیشناسا .5
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 یهایاز تصد و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت هایشهردار ی بهیاجرا 22

تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای ارتباط و  ۀنحو و همچنین تعیین یرضروریغ

 ؛اسالمی روستا، بخش و شهر

های مورد عمل در ها و رویه، روشهاستمیاصالح و مهندسی مجدد س .3

ارسازی کخود ار،کسازی مراحل انجام شور با گرایش سادهک ییاجرا یهادستگاه

ش رضایت مراجعان، نندگان، افزایکارمندان با مراجعهک اهش میزان ارتباطکعملیات و 

 ؛هاتیاقتصادی نمودن فعال های اداری واهش هزینهک

 یی نیروی انسانی و مدیریتاارکوری و الزم برای ارتقای بهره یهاطرح تصویب .2

 ؛ییاجرا یهادستگاه

توزیع یب و کسازی ساختار، تربهینه راستایضوابط و معیارهای الزم در  تصویب .9

 ؛انسانی بخش دولتی نیروی

لیف نیروی انسانی کمربوط به تعیین ت یهاضوابط و دستورالعمل تصویب .3

واگذار و یا وظایف  ، منحل،ادغام براساس مصوبات شورای عالی اداری هکی یهادستگاه

 ؛شودمی ها منتقلدستگاه آنها به دیگر

ی و یجاهری مطلوب از فضاهای اداری و جاببردابهرهضوابط ناظر بر  تصویب .32

 ؛اداری یهاساختمان تأمین

 ی تحول نظام اداری وهابرنامهتعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق  .33

 ؛ه نیاز به منابع جدید داردکمصوب شورا  یهاطرح

 در ی مرتبط با فعالیت دولتهابرنامه ۀنندکاقدام یهااعالم دستگاهتشخیص و  .30

 .یاینظام اداری و امور اجر ۀزمین

قانون ( »331االجرای کنونی، مادۀ )الزم البته نگارنده توجه دارد که در قوانین

ی در زمینۀ مقررۀ قانون نیتریاصل( 9/2/3193)مصوب « شوریکمدیریت خدمات 

 ور راجع به شرح وظایفک( قانون مذ335یب اعضای این شورا، و مادۀ )کیل و ترکتش

های این شورا بیان شده است که در این قانون حدود صالحیت شورای عالی اداری

رسیده، در  رای عالی اداری به تصویبشو است. اما ازآنجا که این قانون بعد از مصوبۀ

 این نوشتار قابلیت استناد ندارد.
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در  چهارم توسعه، شورای عالی اداری ( قانون برنامۀ351در راستای اجرای مادۀ ) 23

یل که تشکشورای عالی  03س آن اساه برکرد ک طرحی را تصویب 39/1/3193تاریخ 

 میسیون ادغامکداشت، در چهار شورا و  قوۀ مقننه مصوب ریشه در قوانین آنهابرخی از 

ها و ی حقوقی فراوانی را پیش روی نهادهاه سؤاالت، مباحث و چالشکشد؛ امری می

شور کعنوان مهد تقنینی شور، از مجلس بهکنظام تقنینی  های مرتبط و مسئول دردستگاه

سو و پژوهشگران و  کاز ی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا شورای نگهبان

 نظران حقوقی از سوی دیگر قرار داد.صاحب

س نشان داد؛ در واقع، مجلس چنین اقدامی از را مجل نش به این مصوبهکاولین وا

و  ( را ورود ناصواب به حیطۀ اختیاراتشور )شورای عالی اداریکاجرایی  سوی قوۀ

نش مجلس در قبال این مصوبه با ارائۀ طرحی از جانب ک. وادانستیموظایف خود 

ه کصورت گرفت « طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی»با عنوان  نمایندگان مجلس

. این طرح با وجود ردکیمایت کی حهای عالمفاد و محتوای آن از احیای مجدد شورا

از سب آرای الزم کبا  33/32/3193ی متعدد، سرانجام در تاریخ هاها و مخالفتموافقت

منظور اظهارنظر ، به( قانون اساسی31) مجلس گذشت و در اجرای اصل تصویب

ور کمذ ی مصوبۀتارادیار کبه آن شورا ارسال شد، اما شورای نگهبان با ذ شورای نگهبان

 را برای اصالح به مجلس عودت داد.

و تأمین نظر شورا دست به  ملت در مقام رفع ایرادات شورای نگهبانالی کو

ور زدند، اما نتوانستند تأیید شورای نگهبان را برای معتبر کمذ اصالحاتی در مصوبۀ

یادشده  ی مکرر مصوبۀوآمدهارو، در نهایت بعد از رفتاین نند. ازکسب کساختن آن 

براساس  خویش، این مصوبه میان مجلس و شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبۀ

به مجمع  03/3/3192گیری نهایی در تاریخ ، برای تصمیم( قانون اساسی330اصل )

ور با کمذ مصوبۀ 3/2/3192نهایت، در تاریخ  ارسال شد. در تشخیص مصلحت نظام

قانون تعیین وضعیت »تغییراتی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با عنوان 

ست تا شور شد. این نوشتار مجالی اکدر  االجراالزم وارد دایرۀ قوانین« شوراهای عالی

 نیم.ک( بررسی شوراهای عالی را با نگاهی حقوقی )حقوق عمومی اممسئلۀ ادغ
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 سوم توسعه ۀبرنام قانون( 9. بررسي مادۀ )9 24

چهارم  ( قانون برنامۀ351سوم توسعه که در مادۀ ) ( قانون برنامۀ3مادۀ )« ب»در بند 

این شورا چنین  وظایف و اختیاراتتوسعه نیز تنفیذ و اجرای آن تمدید شد، یکی از 

 مقرر شده است:

ها از استثنای وزارتخانهشور بهکاجرائی  یهایالت دستگاهکاصالح ساختار تش ـ3»

 «زکو سازمانها به خارج از مر مؤسسات و انتقال ، انحاللادغام طریق

اداری است.  ای که قبل از ورود به بحث باید یادآور شد ماهیت شوراهای عالینکته

، کمیسیونی متشکل از چند ( قانون اساسی319اگر ماهیت این شوراها را براساس اصل )

های خواهد داشت، زیرا کمیسیون ایجاد این شوراها با این اصل مغایرتوزیر بدانیم، 

باشند. لذا در این  ( قانون اساسی صرفاً باید مرکب از وزرای دولت319موضوع اصل )

عضویت داشته باشند. این در حالی است که  توانندینمها افرادی غیر از وزرا کمیسیون

حضور دارند، بلکه ریاست برخی از  ریوزریغتنها افراد ی موضوع بحث، نهدر شوراها

است. این  ، با افرادی خارج از هیأت وزیراناین شوراها همچون شورای عالی بیمه

 33/32/3120مورخ  5393از جمله نظریۀ شمارۀ  موضوع در نظرهای شورای نگهبان

( 319های موضوع اصل )نیز آمده است که عضویت افرادی غیر از وزیران در کمیسیون

 مغایر این اصل است.

های اساساً این شوراها را باید ماهیتاً نهاد و واحدی غیر از کمیسیون رسدیمنظر به

 ( بدانیم.319موضوع اصل )

این است که آیا اساساً بر  شودیممطرح  این مادۀ قانونی سؤالی که درمورد تصویب

رده است، کبه غیر را ممنوع  قانونگذاری که تفویض ( قانون اساسی95مبنای اصل )

عبارت دیگر، آیا مجلس پذیر است؟ بهاقدام مجلس به تصویب این مادۀ قانونی توجیه

 قرار دهد؟ و اختیار نهادی از قوۀ مجریه دامی را در حدود صالحیتتواند چنین اقمی

که  ( قانون اساسی95برای پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که بر مبنای اصل )

را به شخصی یا هیأتی واگذار  تواند اختیار قانونگذاریمجلس نمی»... دارد مقرر می

مجلس حق رو ازاینرود. شمار میهای اختصاصی مجلس به، تقنین از صالحیت«کند...

 ند.کرا به شخص یا نهاد دیگری واگذار  ندارد اعمال قوۀ مقننه
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گیری برخی از نهادهایی که مجلس براساس نکتۀ دیگر این است که ایجاد و شکل 25

قرار داده  شورای عالی اداری در صالحیتا ر آنهاۀ قانونی، تحول در ساختار این ماد

مصوب مجلس  است، اساساً ناشی از قانون است و این گروه از نهادها برمبنای قوانین

 اند.)قبل یا بعد از انقالب( ایجاد شده

کند که دربارۀ می ، ایجابوقی، خصوصاً اصل حاکمیت قانوندیگر آنکه اصول حق

 مسائل و موضوعاتی که منشأ ایجادشان، قانون مصوب مجلس است، صرفاً با مصوبۀ

 مجلس و با وضع قانون بتوان تجدیدنظر کرد.

قانونی با این شمول وسیع و صرفاً استثنا کردن این مادۀ  اساس، تصویببر این 

که در میان  ، چرارسدینمنظر ها از شمول آن، با اصول حقوقی سازگار بهوزارتخانه

 را به شورای عالی اداری آنهاو واحدهایی که مجلس اذن تحول در ساختار  مؤسسات

داده است، واحدهایی وجود دارد که مبنای ایجاد  ن قوۀ مجریهعنوان نهادی در دروبه

 مصوب مجلس است. قوانین آنها

شده، تحول در ساختار چنین نهادهایی باید از طریق وضع  براساس مطالب ذکر

مجلس تحول در ساختار انجام گیرد. این در حالی است که  قانون و توسط قوۀ مقننه

قرار داده که خالف قانون  شورای عالی اداری را نیز در صالحیت این دست مؤسسات

 و اصول حقوقی است. اساسی

از شئون  ، قانونگذاری( قانون اساسی95که براساس اصل )آنجا  در نتیجه از

انحصاری مجلس و غیرقابل واگذاری به نهاد دیگر دانسته شده است و از سوی دیگر 

 ریشه در قوانین آنهابراساس اصول حقوقی، اصالح ساختار مؤسساتی که تشکیل 

اند تحول در تومصوب مجلس دارد صرفاً با وضع قانون ممکن است، مجلس نمی

ند. کساختار آن گروه از واحدهای اداری را که منشأ تقنینی دارند به نهادی دیگر واگذار 

نظر قانون اساسی به (95این مادۀ قانونی از سوی مجلس، مغایر اصل ) تصویبرو ازاین

 نیز قابل انتقاد است. توسط شورای نگهبان . البته تأیید این مصوبهرسدیم

 شورا 26 در ادغام شوراي عالي اداري. اقدام 2
منظور اصالح نظام اداری و ایجاد نظام به 39/1/3193در تاریخ  شورای عالی اداری

، (32)چهارم توسعه و اصول  ۀقانون برنام( 351) ۀماد «ب»مستنداً به بند  ،اداری صحیح
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شورای عالی را در قالب دو شورا و  03 ،ایمصوبه طی قانون اساسی (303)و  (331) 26

 رد:ک شرح زیر ادغاممیسیون بهکدو 

صادرات  ۀشورای عالی توسع ،لی اشتغالشورای عا ،اقتصادی شوراۀ دبیرخان با ادغام

شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و  ،شورای عالی صادرات ،غیرنفتی

، ارزی ۀذخیر هیأت امنای صندوق ،شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مهندسی

شورای عالی  ،شورای عالی بیمه ،پول و اعتبار شورای، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

با  پدید آمد؛ و« ریزی اقتصادیشورای عالی مدیریت و برنامه ۀدبیرخان»، الگوی مصرف

 ،شورای عالی فناوری اطالعات ،عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۀ شورایادغام دبیرخان

شورای عالی امنیت  ،ای انرژی اتمیشور ی،ضایفشورای عالی  ،رسانیشورای عالی اطالع

شورای عالی پشتیبانی  ،شورای عالی آموزش و پرورش ،شورکتبادل اطالعات  یفضا

شورای عالی ، اربردیک ـ شورای عالی علمی ،کشورای عالی انفورماتی ،نهضت سوادآموزی

 ایجاد« یشورای عالی آموزش، پژوهش و فناور» ،شورای عالی استاندارد و فناوریزیست

 طیعالی حفاظت محو شورای  عالی انرژی، شورای عالی آب یشورا ۀدبیرخانعالوه شد. به

شورای عالی  ۀدبیرخان، و ت دولتمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیسکدر  ستیز

 (3)شد. دولت ادغام میسیون فرهنگیک ۀمیراث فرهنگی و گردشگری در دبیرخان

 اي عالي اداري. تحليل اقدام شور2د9

( 351مادۀ )« ب»برای این اقدام، قسمت اول از بند  اصلی شورای عالی اداری کمستمس

شور کی اجرایی هادستگاهیالت که اصالح ساختار تشکچهارم توسعه است  قانون برنامۀ

ها به خارج از و سازمان ، و انتقال مؤسسات، انحاللها را از طریق ادغامهاستثنای وزارتخانبه

 شورای عالی اداری قرار داده است. ز، در شمار وظایف و اختیاراتکمر

از لحاظ منشأ پیدایش به دو  ه شوراهای عالیکر است کعنوان مقدمه شایان ذبه

 ه ایجادشان ریشه در مصوبات قوۀ مقننهک: دستۀ اول، شوراهایی شوندیمدسته تقسیم 

ه ک( دارد و دستۀ دیگر، شوراهایی )مجلس شورای ملی سابق و مجلس شورای اسالمی

 است. قوۀ مجریه منشأ پیدایش آنها، تصمیمات و مصوبات

                                                                                                                                        
 در ضمیمۀ پرونده آورده شده است. امل مصوبهکمتن . 1
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، اعمال قوۀ ( قانون اساسی59سو مستند به اصل ) که از یکنیز باید توجه داشت  27

ه مصوبات آن بعد از گذر از مراحل کدهد انجام می را مجلس شورای اسالمی مقننه

این به استناد اصل بر شود. افزونالرعایه، به سایر قوا ابالغ میان قانون الزمعنوقانونی به

های از شئون خا  مجلس و از صالحیت ( قانون اساسی باید گفت قانونگذاری95)

 .شودیمویژۀ این نهاد محسوب 

ه تغییر یا کند کمی ایجاب« میت قانونکاصل حا»ه کر است کاساس شایان ذ بر این

پذیر باشد که طبعاً این انکعمل تقنینی صرفاً از طریق عمل تقنینی دیگری ام کنسخ ی

ه منشأ ایجادشان مصوبات کرو، نهادهایی این است. از قوۀ مقننه اقدام تنها در صالحیت

اً با مصوبات بعدی خود این نهاد قابلیت تغییر دارند و حتی خود قوۀ مقننه است، صرف

ند، مگر موارد ضروری در کاین امر را به نهادی دیگر واگذار  تواندینممجلس نیز 

 (.2: 3193)مزروعی،  قانون اساسی (95حدود اصل )

 و مقررات قوانین ه هرگونه برداشت و تفسیر ازکتۀ شایان توجه این است کدیگر ن

ب میان مرات اصل سلسله»نظام حقوقی از جمله  کم بر یکباید منطبق بر اصول حا

صورت گیرد. بنابراین اگرچه شورای عالی « میت قانونکاصل حا»و « هنجارهای حقوقی

چهارم توجیه  ( قانون برنامۀ351مادۀ )« ب»اقدام خود را بر پایۀ قسمت اول بند  اداری

 بدون توجه به اصول حقوقی صورت گیرد. بر این تواندینمرده است، این اقدام ک

 ن و مصوبات قوۀ مقننه، ریشه در قوانیه ایجاد برخی از شوراهای عالیکآنجا  اساس از

 نقض این قوانین از طریق تصویب توان برای شورای عالی اداری، صالحیتدارد، نمی

معنای نقض اصل  ه این امر بهکای برخالف مفاد آن قوانین را در نظر گرفت، چرامصوبه

 وانین است.ب قمرات سلسله

( قدانون  954موضوع مادۀ) شوراي عالي اداري بر پايۀ صالحيت . تحليل مصوبه2د2

 چهارم توسعه برنامۀ

و دیگری مفاد  ی اصل اقدام شورای عالی اداریکرا در دو مرحله، ی تحلیل مصوبه

 .میگذاریممصوبه، به بحث 

یا عدم  بیان دیگر صالحیتو به در خصو  نفس اقدام شورا فارغ از مندرجات مصوبه

ها، شایان ذکر است و سازمان مؤسسات یا انحالل در ادغام صالحیت شورای عالی اداری
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شورای عالی اداری را  چهارم توسعه، یکی از اختیارات ( قانون برنامۀ351مادۀ )« ب»که بند  23

ادغام،  ها از طریقاستثنای وزارتخانهشور بهکی یاجرا یهایالت دستگاهکاصالح ساختار تش»

 بیان داشته است.« زکمر زاها به خارج نحالل و انتقال مؤسسات و سازمانا

ه کچهارم توسعه این است  ( قانون برنامۀ351مطابق برداشت اول، منظور از مادۀ )

تواند در اجرای این ماده خود می مستقالً و صرفاً از طریق مصوبۀ شورای عالی اداری

های اجرایی و حتی حذف و یالت دستگاهکگام بردارد و رأساً به اصالح ساختار تش

 بپردازد. آنهاهای واحد ادغام

ار کاین اختیار خود را باید از طریق سازو براساس برداشت دوم، شورای عالی اداری

 ند.کاعمال  در مجلس یا طرح الیحه ق پیشنهاد به هیأت دولتخا  مثالً از طری

شور منجر خواهد شد کای در نظام تقنینی پذیرش برداشت اول، به تالی فاسدهای عدیده

 ه اصلیکب میان هنجارهای حقوقی است مرات ، مخدوش شدن اصل سلسلهآنها نیترمهمه ک

صورت خا  صورت عام و امور اداری بهدهی امور جامعه بهاساسی در جهت تنظیم و نظم

این اصل بر انطباق تصمیمات قانونی بر تصمیمات باالتر و تطبیق مصوبات چراکه است، 

 (.310: 3193؛ هاشمی، 333: 3191ید دارد )قاضی،کفرودین با مصوبات دست باال تأ

، تصمیمات قوۀ مجریه مورد بحث باید گفت همۀبرای تطبیق این اصل بر موضوع 

گیری در قوۀ اجرایی و سایر نهادهای صالح برای تصمیم اعم از تصمیمات هیأت دولت

ه کاست معنای آن ه در حقیقت، بهکهماهنگ باشند  مصوب قوۀ مقننه باید با قوانین

صالح در قوۀ اجرایی با مفاد قوانین مصوب مجلس ذی مفاد و محتوای مصوبات مراجع

 نداشته باشد. مغایرت

از نهادی  مصوبه کوسیلۀ یه بهکبا توجه به این توضیحات، چگونه پذیرفتنی است 

 ( چندین مصوبه و قانون مصوب قوۀ مقننهاداری )شورای عالی در دل قوۀ مجریه

تحول در ساختار واحدهای  اصالح شود. اگرچه مجلس در این مادۀ قانونی، صالحیت

اجرایی را در صالحیت شورای عالی اداری قرار داده است، کامالً واضح است که این 

شورای عالی اداری رو ازاینۀ اِعمال این صالحیت را مشخص نکرده است. ماده نحو

و  ردارد که اصل حاکمیت قانونتواند در اِعمال این صالحیت خود چنان گام بنمی

 را نقض کند. ( قانون اساسی95)اصل
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مجلس ویژگی قطعیت خود  ه، مصوباتکۀ دیگر پذیرش این برداشت آن است جینت 21

ها از مصوبات ردن سایر سازمانکرا از دست خواهند داد و تضمینی برای عدول ن

مصوب  معنای نادیده گرفتن قوانینه در حقیقت بهکتوان یافت؛ امری مجلس نمی

 نمایندگان مردم است.

، یکی از عنوان نهادی در قوۀ مجریه، بهبه دیگر سخن، اقدام شورای عالی اداری

ه کتوضیح آن کند.، یعنی اصل تفکیک قوا را مخدوش میاصول بنیادین حقوق اساسی

ی از کعنوان یگاه اعمال قوۀ مجریه بهه هیچکقوا این است  کیکی از آثار اصل تفکی

رده است باشد یا این قوه حق ندارد کوضع  نباید خالف آنچه قوۀ مقننه مجریان قوانین

(. این 22: 3195زاده، ند )رضاییکبه وضع مقرراتی مغایر قوانین مصوب مجلس اقدام 

 م در جمهوری اسالمیکاست که قوای حا قانون اساسی (3)(52معنای نقض اصل )امر به

 .داندیمدیگر کرا مستقل از ی

چهارم توسعه در محول  ( قانون برنامۀ351ن است گفته شود مادۀ )کاگرچه مم

صراحت  ی اجرایی به شورای عالی اداریهادستگاهاصالح ساختار  ردن صالحیتک

در مورد آن دست از اوالً  هکه باید به آن توجه داشت این است کای تهکدارد، ن

 ایجاب میت قانونکاست، اصل حا ه منشأ ایجادشان مصوبات قوۀ مقننهکشوراهایی 

یگری در ساختار و متن قانونی د ه صرفاً از طریق خود مجلس و با تصویبک ندکیم

( قانون 95دخل و تصرف صورت گیرد. از سوی دیگر براساس اصل ) آنهایالت کتش

 ه کند. هر چند کچنین امری را به نهادی دیگر واگذار  تواندینم، مجلس اساسی

، متضمن واگذاری ه خواهد آمدکطور چهارم توسعه همان ( قانون برنامۀ351مادۀ )

 صالحیت این امر به شورای عالی اداری نیست.

به « اصل صالحیت»(، دال بر اعطای 351ه صراحت مادۀ )کتۀ دیگر این است کن

عبارت دیگر، مجلس در است، و نه نحوۀ اعمال این صالحیت؛ به شورای عالی اداری

رده است. کو صالحیت شورای عالی اداری را ترسیم  ود اختیاراتاین قانون صرفاً حد

و اصول مسلم  تواند خالف قواعدبنابراین شورا در نحوۀ اعمال این صالحیت خود نمی

                                                                                                                                        
ه زیر نظر والیت امر و ک قضائیهو قوۀ  ، قوۀ مجریه: قوۀ مقننهایران عبارتند از م در جمهوری اسالمیک. قوای حا1

 دیگرند.کگردند. این قوا مستقل از یامامت امت بر طبق اصول آیندۀ این قانون اعمال می



 31 تحليل وقايع روز از ديدگاه حقوق عمومي

 
اساس شورای عالی اداری باید در مقام اعمال  نیار بو بنیادین حقوقی گام بردارد.  31

 شد:می کیکبه تف قائلدو گروه از نهادها  ور بینکصالحیت مذ

 گردد؛مصوب مجلس برمی ه منشأ ایجادشان به قوانینک. نهادها و واحدهایی 3

 اند.ایجاد شده ه در نتیجۀ تصمیمات قوۀ مجریهک. نهادها و واحدهایی 0

اعمال اختیار مندرج در  صالحیت توان برای شورای عالی اداریبر این اساس نمی

چهارم توسعه را در مورد واحدهای گروه اول  ( قانون برنامۀ351مادۀ )« ب»بند  3قسمت 

شورا و بدون تصویب مجلس دانست. در حقیقت در  صرف تصویبالرأس و بهعلی

و  تنها داشتن صالحیت اشخا  حقوق عمومی )مؤسساتنه مومیحوزۀ حقوق ع

ور در اعمال این که اشخا  مذکواحدهای اجرایی و...( باید مستند به قانون باشد، بل

عبارت دیگر اعطای نند. بهکو اصول حقوقی عمل  صالحیت نیز باید منطبق بر قوانین

ه آن نهاد در نحوۀ اعمال این صالحیت کنهاد به این معنا نیست  کحیت قانونی به یصال

ه قوانین و کند. بلکخواهد صالحیت خود را اعمال ه میکاختیار تام دارد تا به هر صورت 

 ورند.کم بر اشخا  مذکاصول حقوقی در نحوۀ اعمال این صالحیت نیز حا

 عدالت اداري عمومي ديوان هيمتبر مبناي رأي  . بررسي اقدام شوراي عالي اداري2د3

 39/9/3190مورخ  121ـ120عدالت اداری در دادنامۀ شمارۀ  هیأت عمومی دیوان

 سازمان مبنی بر انحالل شورای عالی اداری 01/1/3190مورخ  مصوبۀ موضوع ابطال

ه منشأ پیدایش این صنایع قانون مصوب مجلس است ک، با این استدالل کوچکصنایع 

ه کشورای عالی اداری نیست، نظر به این دارد  و لذا چنین اقدامی در حدود صالحیت

 اندشدهموجب قانون ایجاد ه بهکیی هاازمانسشورای عالی اداری مجاز به انحالل 

 (.39: 3199؛ استوارسنگری و امامی، 112: 3193، نیست )آرای هیأت عمومی دیوان

عدالت  موضوع دادنامه، از سوی دیوان مصوبۀ با دقت در موضوع رای و علت ابطال

در  ه تصمیمات شورای عالی اداریکرد کتوان مفاد این رأی را چنین خالصه ری میادا

مصوب مجلس  خالف قوانین تواندینمچهارم توسعه  ( قانون برنامۀ351راستای مادۀ )

آنها؛  های اجرایی باشد یا ادغامواحد باشد، حال چه این تصمیم در باب انحالل

 .ندکیمب قوانین را بازگو مرات عبارت موجز این رأی لزوم تضمین اصل سلسلهبه

شدۀ باطل مصوبۀدر اساس همانند  شوراهای عالی راجع به ادغام در حقیقت مصوبۀ
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 شده، انحاللباطل عدالت اداری است. اگرچه موضوع مصوبۀ این شورا توسط دیوان 39

مورد بحث ادغام شوراهای عالی است؛ اما در  ، و موضوع مصوبۀکوچکصنایع  سازمان

عبارت دیگر در این دو عمل مستند اقدام شورا سان هستند. بهکاقدام ی اساس و اصل

در  عمومی دیوان هیأت( قانون برنامه بوده است. لذا براساس استدالل 351همان مادۀ )

مل شورا در باید گفت ع کوچکشورا راجع به انحالل سازمان صنایع  مصوبۀ ابطال

 ادغام شوراهای عالی نیز خالف قانون و اصول حقوقی است.

بنابر  با توجه به موارد یادشده باید گفت اعمال اختیار شورای عالی اداریرو ازاین

انون و ارهای منطبق بر قکچهارم توسعه باید براساس سازو قانون برنامۀ (351)مادۀ 

چهارم  ( قانون برنامۀ351عبارت دیگر برداشت دوم از مادۀ )اصول حقوقی باشد. به

ه شورای عالی اداری براساس این ک رسدیمنظر برداشت موافق با اصول حقوقی به

 رده است.کبرداشت عمل ن

 . بررسي مندرجات مصوبه2د4

خورد عدم سنخیت میان اهداف چشم میبه که در این مصوبهی امسئله نیتریاساس

. برای نمونه اندشده شورا یا کمیسیون ادغام کو وظایف شوراهایی است که در قالب ی

وپرورش، شورای انرژی اتمی، شورای عالی امنیت قرار گرفتن شورای عالی آموزش

فناوری و شورای عالی استاندارد در قالب لی زیستفضای تبادل اطالعات، شورای عا

توان اموری بدین اندازه متمایز و که چگونه می ندکیماین سؤال را ایجاد  (3)یک شورا

 رد.کاهدافی چنین متفاوت را در قالب یک شورا ساماندهی 

از لحاظ فنی نیز افرادی که در هر یک از این شوراها عضویت دارند، متخصص 

منظور پیشبرد اهداف متعدد ذیل هر شورا نیاز به روود هستند؛ ازاینحوزۀ خا  خ

                                                                                                                                        
 ۀدبیرخان با ادغام شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری ۀدبیرخان :شورای عالی اداری از مصوبۀ« ب». بند 1

 :شودیل میکشوراهای زیر تش
شورای ، رسانیشورای عالی اطالع، شورای عالی فناوری اطالعاتو  شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

شورای عالی آموزش و ، شورکنیت فضا تبادل اطالعات شورای عالی ام، شورای انرژی اتمی، عالی قضایی
، اربردیکشورای عالی علمی ، کشورای عالی انفورماتی، شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی، پرورش

 . شورای عالی استاندارد، فناوریشورای عالی زیست
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عبارتی شوراهای فرعی ایجاد شود؛ امری که در هایی تخصصی یا بهگروهاست کار 32

 حقیقت چیزی جدا و متفاوت با وضعیت سابق و تعدد شوراها نیست.

 وركمذ مصوبۀ . بررسي ساير مستندات شورا در تصويب2د5

قانون  (1)(303و ) (0)(331، )(3)(32به اصول ) راجع به استناد شورای عالی اداری

ردن اقدامی کاساسی در تفسیر اصول قانون اساسی جهت مستند  تۀکباید گفت ن اساسی

قدمه در ظرف واحد قانون م کصدوهفتادوهفت اصل و یکه: یکاین است  آنهابه 

اصل یا تفسیر آن به سایر اصول و  کتوان در اجرای یوجود دارد، یعنی نمی اساسی

ه در تفسیر قانون کاتی کی از نکعبارت دیگر یتوجه بود؛ بههای قانون اساسی بیبخش

جانبه و نگری در تفسیر این قانون است. برداشت همهاساسی باید درنظر داشت جامع

ه نگاهی جامع به ک شودیماز اصول مندرج در متن قانون اساسی زمانی حاصل صحیح 

( قانون 32به اصل ) میخواهیمرو وقتی همۀ اصول قانون اساسی داشته باشیم. ازاین

نیم، این استناد و برداشت زمانی کاستناد  اساسی برای توجیه عملی از سوی قوۀ مجریه

 (1)(59ه به سایر اصول قانون اساسی از جمله مفاد اصل )کد بود صحیح و موجه خواه

 نیز توجه داشته باشیم.

از سوی هر نهاد و مقامی نباید با نگاهی بخشی و  اعمال صالحیترو ازاین

ود شهای ناروا میه چنین نگاهی موجب برداشتکباشد، چرا نگر به قانون اساسیجزئی

 بسا به اقدامی برخالف قانون اساسی بینجامد.و چه

قرار  شورای عالی اداری ه مستند مصوبۀک ( قانون اساسی32عالوه بر این، اصل )

ه در این قانون کی جز در امور اعمال قوۀ مجریه»ه ک ندکیمگرفته است چنین مقرر 

                                                                                                                                        
و  رجمهورئیساً برعهدۀ رهبری گذارده شده، از طریق ه در این قانون مستقیمکجز در اموری  اعمال قوۀ مجریه .1

 وزرا است.
و ریاست  شور است و مسئولیت اجراء قانون اساسیکترین مقام رسمی عالی رجمهورئیسپس از مقام رهبری،  .2

 بری مربوط می شود، بر عهده دارد.ه مستقیماً به رهکقوه مجریه را جز در اموری 
تواند مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را مستقیماً بر عهده دارد و می رجمهورئیس .3

 ادارۀ آنها را به عهدۀ دیگری بگذارد.
ه در اصول بعد کاست... و مصوبات آن پس از طی مراحلی  از طریق مجلس شورای اسالمی . اعمال قوۀ مقننه4

 گردد.ابالغ می قضائیهو  آید، برای اجرا به قوۀ مجریهمی
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 «.و وزرا است. رجمهورئیسمستقیماً بر عهدۀ رهبری گذارده شده است از طریق  33

 رجمهورئیسرا بر عهدۀ رهبری و « اعمال قوۀ مجریه»صراحت این اصل نیز هرچند به

است و اساساً  تریاشهیربحث قدری  ن مصوبهدهد، راجع به بررسی ایو وزرا قرار می

 گیرد؟قوۀ مجریه قرار می ه آیا چنین اعمالی در حدود صالحیتکسؤال این است 

رد و در مرحلۀ کرا مشخص و احصا  در حقیقت اول باید امور مربوط به قوۀ مجریه

مقامات مندرج در این اصل را مسئول اجرای  انون اساسی( ق32بعد مستنداً به اصل )

ه در زمینۀ موضوع مورد بحث، سؤال و چالش اصلی کآنها دانست. این در حالی است 

قوۀ مجریه باشد تا  تواند در صالحیته آیا چنین اعمالی میکدر همان مرحلۀ اول است 

نیم. در کانون اساسی بخواهیم مسئول اجرای آنها را مشخص ( ق32به استناد اصل )

( قانون اساسی در این مورد نوعی مصادره به مطلوب است، 32حقیقت استناد به اصل )

عنوان مقدمۀ اول، چنین اعمالی را در شمار اعمال اداری اجرایی ه شورا بهکبه این معنا 

و  رجمهورئیسجرایی را در ید اجرایی عنوان مقدمۀ دوم، هر عمل قوۀ ادهد و بهقرار می

ه مقنن اساسی آن را در شمار وظایف رهبری قرار داده کداند، مگر آن دست اعمالی وزرا می

. در داندیمرا در قلمرو صالحیتی قوۀ مجریه  عنوان نتیجه، موضوع مصوبهباشد و لذا به

ه اساساً آیا این کاست  قیاس منطقی شورای عالی اداری حقیقت چالش همان مقدمۀ اول

امر، در حدود صالحیت قوۀ مجریه است تا با استفاده از مقدمۀ دوم آن را به قوۀ مجریه 

 شده خود قرار داده است.عبارت موجز شورا محل اختالف را مقدمۀ اثباتبسپاریم؟ به

قرار گرفته  ه مورد استناد شورای عالی اداریک( 303( و )331راجع به اصول )

را رئیس قوۀ  رجمهورئیس( 331ه اصل )کاست، نیز همین مطلب صادق است، چرا

 رجمهورئیس( نیز مسئولیت امور اداری را مستقیماً به 303و اصل ) داندیم مجریه

ه امری در کتواند مورد استناد قرار گیرد ند. همۀ این موارد در صورتی میکواگذار می

های شمار امور اجرایی باشد تا بتوان با استناد به این اصول آن را در شمار صالحیت

ورد بحث این ه در مسئلۀ مکان قوۀ مجریه دانست. در صورتی کو سایر ار رجمهورئیس

های امر در شمار امور اجرایی نیست تا بتوان با مستندات فوق آن را در شمار صالحیت

 ان قوۀ مجریه دانست.کار


