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 1هاگیري، جایگاه و صالحیتشکل

 

 ٭حامد نیکونهاد

 

 چکیده
تردید، یکی از ارکان نظام حقوق اسااسای موبوا اساان اندیناسدن ساازنکار نظارتی هاای مه به محظور ت ق        مقوله نظارت کارآمد، بی

گانه ن سایر نهادها، اگرچه الزم اسا، اما نظارتی ممعدد در قوای سههای های نظام ساساسای، وارنرتی آهکار اسان ن ود اهرم   موبوا آرمان

تواند الگوی ناکارآمد نظارتی را گونه نظارتی میهاااودن اقدامات ناه اهح  ن موازیلزنماا  محرر به دسااامسابی نظام حقوقی به اهداد نود ن ی 

ای ههای سحگسحی بر بود ه ع ومی ت  سل هودن هورای دسمگاهزیحهپدید آنرد؛ به ن وی که هم نقاط وعف سانمار اداری پحهان ب اند ن هم ه

ذهااا رغم گکححده با هدد تأمسن این وارنرت پا به عرهاه نظام حقوقی ایران نهادن عبی  نظارتی کناور به عحوان نهادی ررآبشنای ن ه اهح   

با این نهاد اساسی نوظهور آهحا نس ان در این مقاله ساا  از تناکسل ن آغاز به کار این هاورا،  امعه حقوقی ن دانناگاهی کنور هحوز      5حدند 

 گسری این هورا،  ایگاه ن هالحسا آن در نظام حقوق اساسی بررسی گرددنسعی هده با موالعه م محد ن ت بسبی ررآیحد هکل

 

 های نظارتی کنور، نهادهای نظارتی، نظارت، ه اهحگی، کارآیینهورای دسمگاه کلید واژگان:

                                                           
 13/6/1931تاریخ پذیرش:                             11/5/1931تاریخ دریارا:  ن1

 نداننروی دکمری حقوق ع ومی داننگاه ههسد بهنمی ٭



 مقدمه

ن  اسالمی مربس هورای ک س سون حقوقی ن قضایی سازمان بازرسی کل کنور توسط تنکسل اهاال  قانون  در پی

اهااالحی قانون یادهااده  11ماده  "ا"با ا رای آزمایناای آن به مدت پحس سااا ، بحد  11/4/71موارقا مربس در تاریخ 

  ی ن ارزایش اثربشناای اقدامات نظارتی نکسفی ن ک یبه محظور ارتقاهااراحما  به سااازمان بازرساای کل کنااور ا ازه داد 

والن ئبا م ااا ی راهای م ااام ر ن محظ ه اهحگی ،ن تقویاا مادیریا کناااور   یپرهسز از کاارهاای موازی ن غسروااارنر  

  ایدنارائه ن گانهبه رؤسای قوای سه از اقدامات نود را ن گزارش نمایس حاهل برقرار ن ایدهای نظارتی کنور دسمگاه

ور  ب ات محظم ن م م ری را با حض های نظارتی کنور م مقر در هر سه قوه،دسمگاهوالن اهبی م ئدر این راساما،  

سس نقا دیوان یای، راژهم  حیآقای پورم  دی، نزیر نقا اطالعات آقای ساازمان بازرسای کل کناور     نقا سسیر

س نقا ساازمان ح ابرسی  سیرضابی ن ر  رح انی آقایدیوان م اسااات کناور    نقا سسیرازیحی، ر آقایعدالا اداری 

قانونی آن ن  ن ساا س به ماانی های نظارتیی دساامگاهنرفی عب ی تنااکسل دادندن ابمدا به لزنم تنااکسل هااوراآقای کنااور 

یب اعضا تناکسل هاورا تهسه ن به ت و   هنویس اسااساحام  پسش های نظارتی پردانمه هاد ن نهایما  ه کاری دسامگاه  گیچگون

 سسی، الریرانی رنقا   هورسسینژاد راح دی انآقای ،یسد ساران سه قوه أبه ت 1971مذکور در مهرماه  هاسااساحام  ن رساسد 

 اآن ر نسز سس نقا قوه قضااائسه رسااسد ن مقام معظم رهارییهاااهرندی راهلل هاهاا یمربس هااورای اسااالمی ن آیا نقا

 تحفسذ ررمودندن تأیسد ن

ور توان ن نآبه رر ،های نظارتی م ئو یك از دسمگاه هر گرچهدر وارنرت تناکسل چحسن نهادی اسمدال  هده که   

در  اییهکاسااامین ود به دلسل  نظام نظارت کحونی اند، اماکناااسده ظررساا قاانونی ن تناااکسالتی نود زح ات ررانانی  

 امرمشمبف نظارتی در  نهادهایتر واااعف ه اهحگی ن ه کاری  ها، ررهح  نظارت، ساااانمار ن از ه ه مهمزیرساااانا

هاااورا با هدد ایراد ه اهحگی بسن  از این رن، نه اساااابا چالش مدیریمی رنبرن بود، گاذاری، تقحسن ن ا را اسااااساااسا 

های نظارتی کنااور،  بوگسری از تدانل ن یی ن اثربشناای اقدامات دساامگاه آهای نظارتی کنااور، ارزایش کاردساامگاه

قویا نری ن تساااوه بهره یثر با ر ااااد ن ارتقاوم ههای مربوط به نظام نظارتی کناااور، ماارزکاری ن ررع آساااسبدنباره

ل سازمان بازرسی ک ن دیوان عدالا اداری هامل نظارتی کناور  ع ده ساای پحس دسامگاه  ؤمدیریا کناور با عضاویا ر  

ات نزارت اطالع ن ،کنور ناب مه به مربس هورای اسالمی دیوان م اساات از نهادهای زیرمر وعه قوه قضاایسه،  کناور 

 2رعالسا نود را آغاز ن ودن از موس ات زیرمر وعه قوه مرریه، برسین سازمان ح ا

 9در این مقاله سعی هده، در چارچوا اسحاد در دسمرس، پس از اهاره به ماانی ن م محدات حقوقی تنکسل این هورا

 ن اهداد آن، حوزه هالحسا هورا ن  ایگاه آن را در نظام حقوق اساسی بررسی گرددن

 

 یري شوراگشکل -گفتار نخست

ای دارای مفادی در ن او  تناکسل ن هااالحسا هورای   گونهدر این گفمار ابمدا آن دسامه از اساحاد حقوقی که به  

 حسم)بحد دنم(نککحسم )بحد نش ا( ن س س هدد از تنکسل این هورا را بسان میهای نظارتی ه محد را معرری میدسمگاه

                                                           
 برای اطالعات تک سبی نك:ن 1

http://www.bazresi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1e15a0d7-df6e-475e-94fb-38bcaa445309. 
 اهدنبمدنظر که به قریحه، هورای دیگری نمگر آ ؛اساموردنظر های نظارتی د، هورای دسمگاهوهمیاسمفاده  "هورا"در این نوهمار، هر گاه از ناژه ن 9



 

 مباني حقوقي -بند نخست

حقوقی هاورای یادهاده را باید در اسحاد مشمبف حقوقی ن سساسی   مرو ن ودن در این    م امحدات تأساسس ن ماانی  

ند اند ن یا به  ایگاه ن هالحسا این هورا اهاره دارای به ماحای تنکسل هورا بودهمرا ، آن دسمه از اسحادی را که به گونه

 دهسمنقرار میاند، به ترتسب تاریخ ت ویب مورد بررسی ن ت بسل ن در دسمرس نسز بوده

 

 11/2/1831مورخ  رهبري اي مقام معظممادهفرمان هشت -الف

ای مناهور هااد،  مادهنواا به ساران ساه قوه که به ررمان هناا    1971بحدی مقام رهاری در اردیاهناا  نامه هناا 

سن تنکسل به  رقه نش محانی نکاتی درباره ماارزه با مفاساد گوناگون اداری ن مالی اسان بحد پحرم از نامه یادهده، به ماا 

 4 های نظارتی اسان ممن این بحد به قرار زیر اسا:هورای دسمگاه

 باید اطالعات نزارت ن م اساات دیوان کنور، کل بازرسى سازمان قاسل از قوه ساه  در نظارتى مشمبف هاىبشش"

 ن ىیقضا م اکم ن کححد ىیهحاسا درسمىهب را کنور اقم ادى ن مالى گردش در آساسب  دچار نقاط ها س انه،  ه کارى با

 "نرسانحد یارى را مورد هر در ىیزداآسسب ،م ئوالن نسز

حاسایی ن ای به محظور ه کاری در  ها ههای اندینه تنکسل هورایی چحد اناه ن رراقوهبدین ترتسب نش امسن بارقه 

د، نهادهای نظارتی منااا و  حکم، پذیر نظام مالی ن اقم اااادی کناااور مایه گرران مواب  مفاد این بحمهار نقاط آساااسب

 اهدناسمفاده هده تا ناری م ئولسا سایر نهادها نا "از قاسل"مح  ر به سه دسمگاه نامارده ناودند ن از این رن، از عاارت 

 

 هاي نظارتي کشوراساسنامۀ تشکیل شوراي دستگاه -ب

رؤسای پحس نهاد کالن نظارتی کنور نویس اسااساحامه هاورا که توساط     ه ان طور که پسش از این اهااره هاد، پسش  

)ساازمان بازرسای کل کناور، دیوان م اسااات، نزارت اطالعات، دیوان عدالا اداری ن ساازمان ح اابرسی( تهسه هده       

توسااط سااران سااه قوه مورد تأیسد قرار گرران بدین ترتسب هااورای یادهااده ع ال  پا به عرهااه نظام   1971بود، در مهرماه 

 حقوقی کنور نهادن

 سحد حقوقی ن سساسی ن وده اسا: 4اساسحامه، تنکسل هورا را م محد به  1ه ماد

 های کبی برنامه چهارم توسعهسساسا 11بحد  -

 مقام رهاری )که در بحد الف مورد اهاره قرار گررا( 11/1/71ررمان مورخ  5بحد  -

 5ساات کنوررهار به نامه منمرک رؤسای سازمان بازرسی کل کنور ن دیوان م ا 4/3/71پاسخ مورخ  -

 قانون تنکسل سازمان بازرسی کل کنور 11ماده  "ا"بحد  -

از آنرا که در ادامه این نوهامار، م موای هر یك از این اساحاد ن ن وه داللا آن ها بر ورنرت تنکسل ن هالحسا   

                                                           
4. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3062. 

سس یآقای پورم  دی ر 9/1/1971/د مورخ 41911/71/1نوها نامه ه اره رساانی ساازمان بازرسی کل کنور، مقام رهاری در پی  به گزارش پایگاه اطالعن 5

 اند:ههای نظارتی کنور مقرر کردسازمان بازرسی کل کنور در ن و  نظر اینان پسرامون اساسحامه هورای دسمگاه

 «هاءاهللکحم ، تالش کحسد تا ع ل هود إنبه اینان اطالع دهسد که ایحرانب ه چحان از این رکر پنمساانی می»



 ن ایسمنگسرد، از تووسه بسنمر در مورد آن ها نودداری میهورا، مورد بررسی ت بسبی  داگانه قرار می

 

 11/4/1831قانون تشکیل سازمان بازرسي کل کشور اصالحي  -ج

، یکی از اقداماتی که ساازمان بازرسی   11/4/71قانون تناکسل ساازمان بازرسای اهاالحی      11ماده  "ا"مواب  بحد 

سمقال  اهای نظارتی کنور با حفظ والن دسمگاهئهای الزم، م م ر ن محظم با م حگیایراد ه اه"مراز به انرام آن اساا،  

کسفی ن ک ّی ن ارزایش اثربشنااای اقدامات نظارتی ن پرهسز از  ین انمساارات قاانونی ن تاتی هر دسااامگاه، به محظور ارتقا  

 نباهدمی "ن تقویا مدیریا کنور یکارهای موازی ن غسرورنر

ن ماده ن ا رایی ایبا اساامفاده از این ترویز قانونی ن با عحایا به ررمان رهاری، سااازمان بازرساای کل کنااور راهکار 

اده ای یاران الامه مواب  نص مبرقراری ه ااهحگی مسان نهادهای گوناگون نظارتی را در تناااکسل هاااورایی عالی ن رراقوه  

 یك ازاسااامقال  ن انمسارات قانونی ن تاتی هر یاادهاااده، هرگوناه اقادامی در این زمسحاه نااید محرر به ایراد ندهاااه در      

سش از رسد هورای یادهده در ررض تنکسل، نااید بن به مقمضای مفاد این بحد، به نظر میهای نظارتی کناور گردد دسامگاه 

 کححده، هأنی ن بسش از هالحسا منورتی، نقنی داهمه باهدن ایگاه ه اهح 

 

 11/1/1833مصوب نامه اجرایي قانون تشکیل سازمان بازرسي کل کشور آیین -د

نامه ا رایی این آیسن 61قانون تناکسل سازمان بازرسی ن بر طا  ماده  اهاالحی   11ماده  "ا"در راسامای ت ق  بحد  

عسسن ن با ت ،های نظارتی کنااور را طراحیسااانمار محاسااب دبسرنانه هااورای دساامگاه هاادموظف  بازرساای سااازمانقانون، 

ر هورا ن تنکسل ون اا به تحظسم ن پسگسری ام عالنه،به قضاایسه برساند ن های ساازمانی الزم به ت اویب ریاساا قوه   پ اا 

 های تش  ی ن ناحدهای مرتاط مذکور در اساسحامه اقدام ن ایدنهوراهای ممحاظر اسمانی، کارگرنه

سا ن هده ن مفرنض اتنکسلهای نظارتی کنور، نهادی ازپسشاز مفاد این مقرره آهاکار اساا که هورای دسمگاه  

رعالسا م اام ر ن پویای آن را رراهم ن ایدن به دیگر سااشن، سااازمان بازرساای نظسفه دارد با تأسااسس دبسرنانه هااورا، زمسحه 

 های نظارتینحکم مذکور، تأیسدی برای نوع ازپسش مو ود اسا ن نه پدیدآنرنده هورای دسمگاه

 

 6هاي کلي نظامسیاست -هـ

ورکبی طگانه ن بههای کبی نظام، به ماابه اهااولی باالدساامی ن راهح ا برای اقدامات ن ت اا س ات قوای سااهسااساسااا

با  از منورت پسقانون اساسی، نظسفه تعسسن آن ها،  111هاوند ن بر اساس بحد یکم اهل  نهادهای حاک سمی م  اوا می 

ای ونهگهده، بههای کبی ابالغ، بر عهده مقام رهاری اسان برنی از مواد محدرج در سساسانظام م ب ا مر ع تنشسص

 هودنسازی اقدامات نظارتی دارد که به آن ها اهاره میداللا بر تنکسل نهادی به محظور ه اهح 

 

 11/3/32 هاي کلي برنامه چهارم توسعه ابالغيسیاست (1

                                                           
6. Available online at: http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/ Offered%20General%20Policies.aspx 

http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/


تقویا ن ، "امور ا م اعی، ساساسی، دراعی ن امحسمی "تیل عحوان  1های کبی برنامه چهارم توساعه از ساساساا   11بحد 

مسان نظایف نهادهای نظارتی ن  "ررع تدانل"اهال  قوانسن ن مقررات در  ها  ن مد کردن نظام بازرسی ن نظارتآکار

 های گوناگون کنوری قرار دادنهای دسمگاهرا در زمرۀ انلویا بازرسی

 

 21/11/33هاي کلي برنامه پنجم توسعه ابالغي سیاست (2

رج عاارتی منااابه ممن محدرج در ، با د"امور ا م اعی"تیل عحوان  7های کبی برنامه پحرم توسااعهاز سااساسااا 16بحد 

ال  قوانسن اه را از طری  نظام بازرسی ن نظارت ن ودن مدآتقویا ن کار های کبی برنامه چهارم توسعه، دیگربار،سساسا

، مورد تأکسد قرار دادن تکرار این مساان نظاایف نهادهای نظارتی ن بازرسااای   "تادانال  "در  هاا ررع   مو ود ن مقررات

نیژه در نظام اداری حکایا از عزم نظام حقوقی برای ساااماندهی امر نوسر بازرساای ن نظارت به  مناای در این سااحد، نط

 داهان

 

 81/1/38ابالغي  هاي کلي نظام اداريسیاست 22بند  (8

های نظارت کارآمدسازی ن ه اهحگی سانمارها ن هسوه"، 3های کبی حاکم بر نظام اداری کنورسارانرام، ساساسا  

گون کنوری اعم دهد که نهادهای گونارا در ه ار نظایفی قرار می "ی ن یک ارچه سازی اطالعاتدر نظام ادار ن کحمر 

 ها، الزم اسا برای ت ق  آن ها تدابسری بسحدینحدن گانه ن غسر آناز قوای سه

ن  ساازی نظام بازرسی های پسادهکم یکی از راهرساد که دساا  های یادهاده، به نظر می با تو ه به م موای ساساساا  

 ها ن تدانل نظایفکاریبسحی ن ایراد سااانماری باالدساامی باهااد تا به مدد آن، موازی نظارت کارآمد ن ه اهح ، پسش

 های مشمبف نظارتی به حداقل م کن برسد ن از توان ن محابع مالی ن غسرمالی کنور، به هورت بهسحه اسمفاده هودنسازمان

 و دیدگاه شوراي نگهبان 12/11/1838قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  -و

های کبی اهاره ررمه را باید در اقدام مربس یاران مربس هورای اسالمی در عزم قانونگذارانه برای ت ق  ساساساا  

های کبی برنامه پحرم توساااعه در رابوه با امر نظارت ن  ایگاه قانونگذار عادی، در راسااامای ع بساتی ساااانمن ساااساساااا

دانان های نظارتی کنور پرنامه پحرم به هورت منشص به ترسسم سانمار هورای دسمگاهالی ه بر 136بازرسی، در ماده 

 مواب  م وبه مربس

سازی، ایراد نظام نظارت، حذد اقدامات موازی، هفاد به محظور تقویا نهادهای نظارتی کنور، کارآمد ن ودن"

ارتی کناور ممنکل از دن نفر از م ئولسن  های نظهاورای دسامگاه   ،مدیریا کناور  نری ن تقویابهره یه اهحگی، ارتقا

یك  نی هرهای قانوم ئولسان  ها ن انرام نظایف ن انمساراتسس قوه با حفظ اسمقال  دسمگاهیقوه با انمشاا ر نظارتی هر

دسمورالع ل ا رایی این ماده منم ل بر ن وه تنکسل  ب ات ن هودها در حدند مقرر در قانون اسااسای تناکسل می    از آن

 رانهورا ن با توار  س ین وه پسگسری ت ا س ات ظرد هش ماه ان  برنامه به پسنحهاد اعضا  گسری نن وه ت ا سم  هاورا، 

                                                           
1 . http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General %20Policies/policy%2010-08-

1382%20fourh%20development%20 program.aspx. 
7. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16993. 

3. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16992. 



 ".گرددقوا تعسسن می

نظر به این که بررسای ررایحد ت اویب این ماده، نکات مه ی را درباره  ایگاه ن هالحسا این هورا در نظام حقوق   

 دهسمنبشش را به تف سل بسنمری مورد ب ث قرار میسازد، از این رن، این اساسی آهکار می

در مورد م موای این ماده در  ب ااه عبحی مربس هسب ب ث ن سااشحی به مسان نسامد ن ماده روق در ک س ااسون تبفس   

مربس نسز بدنن هرگونه تغسسر  14/3/73بررسای الی ه برنامه پحرم به هورت یادهده تهسه گردید ن در  ب ه عبحی مورخ  

الی ه برنامه پحرم پسنااحهادی  136ارزنن بر این، الزم به تکر اسااا که در ماده  11هااالحی به ت ااویب نهایی رسااسدنن یا ا

های کبی برنامه پحرم تدنین هده بود، هررا  کارگرنهی م دند ساساساا   16، که در راسامای ا رایی ن ودن بحد  11دنلا

 ای ننده بودنر آن نسز اهارهبسحی هده بود ن به  زئسات ن سانمادر بدنه قوه مرریه پسش

به هورای نگهاان ار اع گردیدن در مرحبه  11قانون اساسی 34م اوبه مربس پسرامون برنامه پحرم در راسامای اهال    

مادۀ  های نظارتی )موووعنش اا از بررسای هاورای نگهاان، دن دیدگاه ممفانت درباره امکان تناکسل هاورای دسامگاه      

 ( در نظام حقوقی ن ود داهان136

اکاریا اعضاای هاورا را اعمقاد بر این بود که تناکسل چحسن نهادی مغایر با اهاو  ممعددی از قانون اساااساای اسان     

هر سه  ظارتین نهای نظارتی کنور ممنکل از م ئوالحکم به تناکسل هاورای دسمگاه  مواب  اسامدال  این عده، نش اا،   

مقسد هااده  "یك های قانونی هرن انمسارات ن م اائولسا فها ن انرام نظایحفظ اساامقال  دساامگاه"قوه، هرچحد به لزنم 

ها نواهد هد؛  دارهادن اسمقال  قوا ن نظایف ن انمسارات نهادهای نظارتی آن باعث ندهاه  ،ع ال  ن در نهایا امااساا،  

 هن و تناااکسل  ب اااات هاااورا،  هانمهای ماده، دسااامورالع ل ا رایی مربوط به این ماده منااام ل بر ن و  که در چه آن

تدانل قوا  ناگزیر بهاین امور،  در ن و  گسریاین هورا قرار داده اسا که ت  سم هعهد پسگسری را بر نگسری ت ا سم 

گانه از ناظر بر اساامقال  ع بکرد قوای سااه  19قانون اساااساای  51اهاال  با این ماده مغایر نواهد هاادن بر این اساااس، محرر

 نباهدیکدیگر می

در قوه  31ک س سون اهل  های نظارتی م امقر در هر قوه )ه چون دیوان م اساات، هر یك از دسامگاه دنم آن که، 

سه(، بر اساس اهو  قانون اساسی یعدالا اداری در قوه قضا مقححه، سازمان بازرسی کل کنور، دیوان عالی کنور ن دیوان

ظ، ل ادن بدینحکحع ل میع بکردی مش او  به نود دارد که بر اساس آن   هنظایف، انمسارات ن حسو ن قوانسن عادی،

؛ زیرا های نظارتی هر قوه ن ود نداردگسری هاورای مذکور در این ماده ن اا به دسمگاه امکان توار ، پسگسری ن ت ا سم 

های نا  هر نهاد نظارتی ن مغایر با م اامبزم دنالا در هااالحسا  گسری، توار  ن پسگسری این هااورا،هرگونه ت اا سم

                                                           
 ن13111به ه اره  1/11/73نك: رنزنامه رس ی مورخ ن 11
ها، باه محظور تردید ساااازماندهی نهادهای نظارتی در کناااور، تقویا ن کارآمد ن ودن نظام نظارت، ررع تدانل  "الی اه پسناااحهاادی دنلاا:     136مااده  ن 11

، کارگرنهی با م اائولسا دنلا ن با عضااویا ن ایحدگان قوۀ قضااایسه ن مربس با هدد   نری نهادهای نظارتیسااازی، ایراد ه اهحگی ن ارتقای بهرههاافاد

 "گرددنبازنگری در قوانسن ن سانمارهای نظارتی تنکسل می

رنز از  ده ردار ظرا حداک آن اسا موظف نگهاان هودن هورای ررسماده نگهاان هورای باید به اسالمی هورای مربس م وبات بر اسااس این اهل، کبسه ن 11

رداندن در غسر بازگ مربس تردید نظر به را مغایر باسحد برای آن قرار دهد ن چحانچه مورد بررسای  اسااسای   ن قانون اساالم  بر موازین از نظر انوااق نهاو   تاریخ

 نا را اسا قابل م وبه هورت این
 از یکدیگرندن قوا م مقل ننن این قضائسه ن قوه مرریه ، قوهمقححه تحد از: قوهعاار ایران در   هوری اسالمی حاکم قوای ن19



( اهاال 9ن بحد ) 11413، 17119، 16111، 3116، 1615، 55، 5414از   به اهااو   ،قانون اساااساای اهااو  ناظر بر هر نهاد در

هئون مربوط به  که به هورای نظارتی کنور م و  هده، مع وال  از "پسگسری"باهادن از سوی دیگر، هالحسا   می 15611

 نزرا( اساسس   هور ن نیر) بر عهده قوه مرریه 11قانون اساسی 61اسا که نر  اهل « امور ا رایی»

در مقابل، اقبسا اعضاای هاورای نگهاان معمقد به عدم مغایرت تنکسل هورای یادهده با اهو  قانون اساسی بودندن   

نهادهای نظارتی مشمبفی اسا  ،(136)ماده  مذکور در این ماده موواوع هاورای  کردند که این دسامه، چحسن اسامدال  می  

 اساااس این ماده، دن نفر به ن ایحدگی از نهادهای نظارتی هر قوه، هااورای دارندن بر  گانه کنااور در انمسارکه قوای سااه

گونه تدانبی این قسد که هسب دهحد، بانظر ن منورت را ع به امور نظارتی نویش تنکسل مینظارتی کناور را برای تااد  

ای ن ود قسد مزبور، چون هسب ندههها ایراد ننودن بحابراین، با های قانونی این دسمگاهدر نظایف ن انمسارات ن م ئولسا

گسری ن منورت هاود ن ت ا سم  ایراد ن ی زیرمر وعه هر قوه های نظارتیمسزان انمسارات دسامگاه  هاالحسا ن  هبه حسو

 نمغایرتی با قانون اساسی نشواهد داها ایراد این نهاد نظر می باهد،هررا  در حد تااد  این هورا،

ای هسب ندهه ،آنبا دقا در عاارات به کار ررمه در این ماده، حکم محدرج در که  ارزنن بر این، چحسن اسمدال  هد

کحد؛ زیرا این ماده بسان کرده که ن ی ایراد گانهی ساااهباه موواااوع نظاارت ن هاااالحساا نظارتی نهادهای ناظر در قوا    

 های ناظر با توار نظارت دساامگاه که اهاال توار  سااران قوا تهسه گردد، نه این دساامورالع ل ا رایی مربوط به این ماده، با

ن لذا به اعمقاد این عده، از آنرا که این هاورا تحها نقش مناورتی داهمه ن اهل هالحسا نظارتی   هاورت پذیرد  ساران قوا 

های نظارتی مغایرتی با اهااو  مربوط در قانون اساااساای کحد، تنااکسل هااورای دساامگاههای گوناگون را نفی ن یدساامگاه

 نداردن

 :11الی ۀ برنامۀ پحرم توسعه اظهارنظر ن ود 136ورای نگهاان، به هر  زیر در مورد ماده سرانرام ه

 9ن بحد  31 ،7119، 16، 61، 51، 55، 54های نظارتی کناور، مغایر اهو   (، تناکسل هاورای دسامگاه   136در ماده )"

 "نقانون اساسی هحانمه هد 114ن  119، 161اهو  ن 156اهل 

                                                           
 باهد نننمی اسالمی هورای کنور م مقس ا  زیر نظر مربس م اساات دیوانن 14
 امور کنور را داردن در ت ام ن تف ص ت قس  ح  اسالمی هوری مربسن 15
 ننن کحد وهعر اسالمی هورای مربس نود را کماآ به تواند هکایا باهد، می داهمه قضائسه یا قوه مرریه یا قوه بساز طرز کار مر هکایمی هر کسن 16
 می م و  آن به قانون طا  که هاییم ئولسا ن انرام قضایی رنیه ن ایراد نحدت در م اکم قوانسن ها سه  بر ا رای محظور نظارت کناور به  عالی دیوانن 11

 گرددنمی کحد تنکسل می تعسسن قضائسه قوه رئسس که ووابوی هود بر اساس
 نام به ها، دیوانی آن حقوق ن احقاق دنلمی های نامه یا ناحدها یا آیسن مأمورین به ن اااا مردم ن اعمراوااات ، تظب اتهااکایات به محظور رسااسدگی بهن 17

 گرددنننمی تأسسس سهیقضا قوه سسیزیر نظر ر "اداری الاعد دیوان"
 "کنور لک بازرسی سازمان" نام به سازمانی اداری های در دسمگاه قوانسن ها سه  امور ن ا رای  ریان ح ان  به ن ااا  سهیقضاا  قوه نظارت ح  بر اسااس ن 13

 ننن گرددمی تنکسل سهیقضا قوه سسیزیر نظر ر
 نقوانسن ا رای بر ح ن : نظارت156اهل  9بحد ن 11
 ن  هور ن نزرا اسا سسیر ، از طری هده گذارده رهاری م مقس ا  بر عهده قانون در این که  ز در اموری مرریه قوه اع ا ن 11

11 . http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News& CategoryID =8fac823a-5745-41b6-

a9e2b879c74deb7b&WebPartID= 6a 7107 cd-b 292-4aa6-9ddb-d2db3a8da809&ID=ff8ac30e-2bdb-4f02-a5d2-

d96630ccfdc9 90/12/10 
ن  مهم نسز در مورد م ااائل ت اادی اعم اد بگسردن در دنران رای اید از مربسدیگر ب از هر اقدام ن پسش از تنااکسل پس نزیران هسأت   هور برای سسیر ن19

 اعم اد کحدن رای تقاوای نزیران هسأت برای تواند از مربس می مورد انمالد

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&%20CategoryID%20=8fac823a-5745-41b6-a9e2b879c74deb7b&WebPartID=%206a%207107%20cd-b%20292-4aa6-9ddb-d2db3a8da809&ID=ff8ac30e-2bdb-4f02-a5d2-d96630ccfdc9
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&%20CategoryID%20=8fac823a-5745-41b6-a9e2b879c74deb7b&WebPartID=%206a%207107%20cd-b%20292-4aa6-9ddb-d2db3a8da809&ID=ff8ac30e-2bdb-4f02-a5d2-d96630ccfdc9
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&%20CategoryID%20=8fac823a-5745-41b6-a9e2b879c74deb7b&WebPartID=%206a%207107%20cd-b%20292-4aa6-9ddb-d2db3a8da809&ID=ff8ac30e-2bdb-4f02-a5d2-d96630ccfdc9


را به  136مربس هاورای اساالمی در راسمای تأمسن نظر هورای نگهاان، اقدام به اهال  م وبه پسنسن ن وده ن ماده   

 هر  تیل ت ویب ن ود :

 ،های کبی ابالغی برنامه پحرم ن به محظور  بوگسری از تدانل نظایف، موازی کاریساااساساااا  16در ا رای بحد "

های نظارتی کنور ممنکل از دن دسمگاه ه اهحگی هورای ،مدیریا کناور  تقویا  ها نظام نظارت، ن کارآمد ن ودن

 ن ها ن انرام نظایف ن انمساراتبا حفظ اسااامقال  دسااامگاه  ه مربوطهسس قویقوه با انمشاا ر نفر از م ااائولسن نظارتی هر

ا رایی این ماده  دساامورالع لن هااودها در حدند مقرر در قانون اساااساای تنااکسل می یك از آن های قانونی هرم اائولسا

ا ن با توار  هور یگسری ظرد هش ماه ان  برنامه به پسنحهاد اعضات ا سم  هتناکسل  ب اات هاورا، ن و    همنام ل بر ن و 

 "نگرددقوا تعسسن می سران

هود که مربس  ها تأمسن نظر هورای نگهاان، منش ا  موارد زیر را در با تو ه به عاارات اهاال  هاده معبوم می  

 ر اهال  ن ود:ماده موردنظ

 تادیل ن ودن "های نظارتی کنوردسمگاه ه اهحگی هورای" را به "های نظارتی کنورهورای دسمگاه" ن1

 ها ن اا دادنهای کبی برنامه پحرم، تنکسل هورای روق را به آن سساساسساسا 16با اسمحاد به بحد  ن1

 حذد ن ودنم وبات هورا را از ه ار انمسارات هورای یادهده  "پسگسری"هالحسا  ن9

با این ن ود، هورای نگهاان در مرحبه دنم از بررسی م وبۀ مذکور ن اظهارنظر درباره آن، و ن تأکسد بر ایرادات 

گررمه، هم چحان مغایر با اهاو  ممعدد قانون اساسی تنشسص  رغم اهاالحات هاوت  قابی، تناکسل چحان هاورایی را، عبی  

 14دادن

قانون  11115گسری نهایی در مورد این ماده به اسمحاد اهل ویش، ت  سمسارانرام، با اهارار مربس بر ممن م وا ن  

اسااسای به مر ع تناشسص م اب ا نظام ناگذار گردیدن مر ع یادهاده نسز، با انرام تغسسرات اندکی در م وبه مربس،      

 های نظارتی را مواب  م ب ا نظام تنشسص دادنو ن ت ویب ماده زیر، تنکسل هورای دسمگاه

کنااور،  مدیریا تقویا نری ن براینظارت ن ارتقای بهره نظام ن ودن کارآمد برای ه اهحگی ایراد محظور به" 

 هر یك اسمقال  حفظ با قوه ریسس انمشاا با قوه هر نظارتی از م ئولسن دن نفر ممنکل از نظارتی هایدسمگاه هورای

هورا،   ب ات ن وۀ تنکسل ن ماده این ا رایی دسمورالع ل .هودمی تنکسل اسااسی  قانون در حدند مقرر در آن ها از

 سران با توار  ن هورا اعضای پسنحهاد به برنامه ان  سا  ماه هش ظرد ت  س ات، ن ن وه پسگسری گسرین وه ت  سم

 "گرددنتعسسن می قوا

ن ببکه ارزندهحده نشواهد بود؛ کححده ن منورتبر اساس این ماده، هورای مذکور دارای کارکردی هررا  ه اهح  

گسری ن اع ا  هااالحسا این نهاد بر این، هااالحسا پسگسری م ااوبات هااورا را نسز نواهد داهااان الامه قسد مهم هااکل  

 نوظهور، حفظ اسمقال  هر یك از نهادهای نظارتی ن رعایا حدند مقرر در قانون اساسی اسان

های نظارتی به پسناحهاد اعضای هورای دسمگاه  که بحا نسز 16قانون برنامه پحرم توساعه  111دسامورالع ل ا رایی ماده   

                                                           
 نهورای نگهاان15/11/1973مورخ  41114/91/73موووع نامه ه ارۀ ن 14
 نونن یا قا هرع موازین نالد نگهاان را هورای اساالمی  هاورای  مربس م اوبه  که در مواردی  ام اب  تناشسص  برای نظام م اب ا  مر ع تناشسص ن 15

 نهودمی تنکسل دسمور رهاری به نکحد ننن را تأمسن نگهاان نظر هورای نظام م ب ا با در نظر گررمن بداند ن مربس اساسی

 کحسمنقانون برنامه پحرم توسعه اسمفاده می 111برای اهاره به دسمورالع ل ا رایی ماده  "111دسمورالع ل ماده "به  ها رعایا انم ار، از ناژه  ن16



 م مقر در سازمان بازرسی سس   هور به دبسرنانه هورایاز طری  درمر ر 11/9/1931در تاریخ  رسسد 11به موارقا سران قوا

 نارسا  هد

 

 1/3/81قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  -ز

های نظارتی پردانمه، در قانون ارتقای سالما نظام اداری هالحسا هورای دسمگاهآنرین اقدام قانونگذارانه که به 

را ریزی هوبازتاا یارمه اسان الامه این قانون در مقام پایه 17مر ع تنشسص م ب ا نظام 1/7/31ن مقاببه با ر اد م وا 

نظایفی را  17دهد ن تحها در ماده سحاد میاِ پحرم توسعه هساال ( قانون برنامه پحس111ماده ) نس اا ن تناکسل این هاورا را به   

 ن اید که در ق  ا مربوط به نظایف هورا به آنها نواهسم پردانانبرای هورای یادهده مقرر می

 

 اهداف شورا -بند دوم

هاااوندن از ای، با اهداد ناهااای تناااکسل می هاااوراهای عالی، نواه در بدنه قوه مرریه ن نواه هاااوراهای رراقوه 

ل ن اهداد تنکسل هوراهای عالی، به ه اهحگی ن سساسمگذاری، ارائه پسنحهاد ن منورت، نظارت ن کحمر  ترین دالیع ده

 13ن حل ن ر ل انمالرات اهاره هده اسان

 اساسحامه هورا، اهداد هورا را بدین هر  بسان ن وده اسا: 1ماده 

 های نظارتی کنورایراد ه اهحگی بسن دسمگاه -

 های نظارتی کنوراقدامات دسمگاهارزایش کارایی ن اثربشنی  -

 کاری بوگسری از تدانل ن دنباره -

 های مربوط به نظام نظارتی کنور  ررع آسسب -

 ماارزه موثر با ر اد -

 نری ن تقویا مدیریا کنورارتقای سوه بهره -

ما هدر ماده ای نررمه اسا، ابه اهدد هورا اهاره قانون برنامه پحرم توسعه 111دسمورالع ل ا رایی ماده  اگرچه در

 کارآمد برای ه اهحگی قانون برنامه پحرم یعحی ساحد مونر ن دارای هاأن برتر، هدد از تنکسل این هورا را، ایراد   111

 کنور معرری ن وده اسان مدیریا تقویا نری ننظارت ن ارتقای بهره نظام ن ودن

 

 صالحیت شورا -گفتار دوم

                                                           
 گانه رسسده اسانای اسا که به ت ویب سران قوای سهالامه هأن این م وبه  ای تأمل ن بررسی دارد؛ چه مقررهن 11
مربس هاورای اسالمی   ک س اسون ا م اعی مربس با عحوان الی ه به  11/1/1971م اوا  ب اه مورخ   مقاببه با ر ااد   قانون ارتقای ساالما نظام اداری ن  ن17

آزماینی آن به مدت سه سا  موارقا به ع ل آمدن اما با تو ه به ایرادات هورای  مربس با ا رای 13/1/1971عبحی رنز یکنحاه مورخ  هتقدیم هد ن در  ب 

هورای مزبور توسط مربس، مواب  اهل یک د ن دنازدهم قانون اساسی به مر ع تنشسص م ب ااااا نظام ار اع مربس ن عدم تأمسن نظر  هنگهاان به م وب

 نبه تأیسد ن ت ویب رسسد 1/7/1931گردید ن نهایما  با اهاالحاتی در تاریخ 

ا های نظارتی ن حدند هالحسا آن، بای دسمگاهالزم به تکر اساا که ایراد هاورای نگهاان در مورد این الی ه ه انحد نظر قابی هاورا در مورد تناکسل هاور     

 هورای نگهاان 11/7/71مورخ  13144/91/71نظریه ه اره  4قانون اساسی ن اهل اسمقال  قوا هورت گرران نك به بحد  51تو ه به اهل 
 ن115-111ن هص1973ماه  معاننا تدنین تحقسه ن انمنار قوانسن ن مقررات معاننا حقوقی ریاسا   هورین دی ،حقوق شوراهاي اداري ن13



م )بحد پردازیاسمشراج نظایف هورا از اسحاد مؤسس هورا می در این گفمار در تناریه هاالحسا هاورا، نش اا به    

 آنریم )بحد دنم(ننش ا( ن س س ب ث از هأن م وبات هورا را به مسان می

 

 عضو شورا هايوظایف شورا و بررسي تطبیقي آن با وظایف ذاتي هر یک از دستگاه -بند نخست

دسمورالع ل ا رایی اما با ت ویب  91تحظسم کرده بودنهای هاورا را در هنا بحد  اسااساحامه هاورا، هاالحسا     4ماده 

 ها پدید آمدن نظر به این که سحد انسر، به ت ویب منمرک، تغسسراتی در این هاالحسا قانون برنامه پحرم توساعه  111ماده 

رین ا ن آناال رهود، مفاد این سحد را باید مقررات الزمساران ساه قوه رساسده ن ارزنن بر این، سحد مونر نسز م  وا می   

 اراده نظام حقوقی در مورد هالحسا این هورا در نظر گرران

 این دسمورالع ل، نظایف ن انمسارات هورا به ترتسب زیر بره رده هده اسا: 4مواب  ماده 

 های ا رایی در راسمای ه اهحگی؛منی ن ت ویب سحد راهاردی ن برنامهها، نطالف ا تعسسن سساسا

 ها؛ آن هاینظارتی کنور ن ارائه راهکار برای ارزایش کارآمدی ن اثربشنی رعالساا ا بررسی منکالت نظام 

 نری، تقویا نظام مدیریمی کنور ن ارائه پسنحهادهای ا رایی به م ئوالن؛ج ا هحاسایی راهکارهای ارزایش بهره

 اداری؛ آن ن ارتقای سالما ربط برای پسنگسری از ر اد ن ماارزه با های تید ا ارائه پسنحهادهای محاسب به دسمگاه

 های نظارت ن بازرسی؛های نظارتی برای ا رای برنامهها ا ایراد ه اهحگی بسن دسمگاه

 های نظارتی در م دنده نظایف هورا؛ن ا تااد  اطالعات، کارهحاسان ن ه کاری مسان دسمگاه

 های منمرک بسن دسمگاهی؛ز ا تهسه گزارش

مشاا هورا ن ان یتش ا ای در دبسرنانه هورا ن یا ت ا نظارت یکی از اعضا  های   اااا تعسسن ن تناکسل کارگرنه 

 های مذکور؛اعضای کارگرنه

 ها؛ ها در  ها ه اهحگی ن نظارت بر ع بکرد آنط ا تنکسل هوراهای اسمانی ن ت ویب برنامه

 دنده اداری کنور در مای ن دن اناه ن ارزایش رتاه سالما ال ببی، محوقهی ا ه اهحگی برای ارزایش تعامالت بسن

 نظایف هورا؛

 ک ا ارائه نظر منورتی به مرا ع تی ال ؛

   هور؛سسیریزی ن نظارت راهاردی ر  ا ت ویب بود ه هورا برای ارائه به معاننا برنامه

                                                           
 به هر  زیر اسا: 1اساسحامه: نظایف ن انمسارات هورا در راسمای ت ق  اهداد تکور در ماده  4ماده  ن91

 های نظارتیها، سساسمها ن برنامه  امع هورای دسمگاهمنیتعسسن ن ت ویب نط -1-4

 حفظ اسمقال  ن انمسارات قانونی ن تاتی هر دسمگاهها، با های نظارتی از حسث اهداد ن برنامهه اهحگی بسن دسمگاه -1-4

 های نظارتی کنورتعسسن راهکارهای تااد  اطالعات، تعامل ن ه کاری بسن دسمگاه -9-4

ات تواس  م وب نه حقوقی نر)از قاسل کارگ های نظارتی ن یا  اننسحان آنانهای ه اهحگی تش  ی به ریاسا یکی از رؤسای دسمگاهتنکسل کارگرنه -4-4

ت قسقات،  ها، آموزش نهای نوین نظارت، کارگرنه ح ابرسی ن اسمانداردسازی، کارگرنه تدنین برنامههای اداری کنور با قوانسن، کارگرنه رحانریدسمگاه

 کارگرنه پسنگسری ن ماارزه با ر اد(

 های نظارتیمحابع مالی ن ان انی دسمگاهها، امکانات ن های تش  ی با اسمفاده از ظررساتعسسن اعضا ن هر  نظایف کارگرنه -5-4

 ارائه نظریات منورتی به مرا ع تی ال  -6-4

 گانهارائه گزارش ع بکرد هورا حداقل هر هش ماه به مقام معظم رهاری ن رؤسای قوای سه -1-4

 سس سازمان بازرسییتعسسن دبسر هورا با پسنحهاد ر -7-4



 ها ن ع بکرد هورا ن ارسا  آن برای مقام معظم رهاری ن رؤسای سه قوهنم ا تهسه ن ت ویب گزارش رعالسا

رساد که گ امره هاالحسا هورا م دند به بررسی منکالت نظام نظارت،    به بحدهای روق چحسن به نظر می با عحایا

 مسان ه کاریها، ارائه پسناااحهاد به مرا ع هاااالحسمدار برای بهاود نواااع مو ود، ایراد ه اهحگی ن  حلهاااحاساااایی راه

اسان با این   هال به مرا ع تی ائه نظر منورتیارن  بسن دسمگاهی های منمرکتهسه گزارش ن نهایما  های نظارتیدسمگاه

دسامورالع ل یادهاده به هراحا از هالحسا اتشات ت  سم، ت ویب بشنحامه ن هدنر م وبات    791ن  991حا ، در مواد 

قانون برنامه پحرم، هاارط  111اال را برای هااورا سااشن به مسان آمده اسااان اما باید به این نکمه تو ه داهااا که ماده الزم

های نظارتی عضو هورا ن رعایا حدند مقرر در قانون اساسی ت ت ا س ات هاورا را حفظ اسامقال  هر یك از دسمگاه   نفو

والن گسری ن ع بکرد هر یك از نهادها ن م ئای به اسمقال  ت  سممقرر ن وده اسان بحابراین ت  س ات هورا نااید ندهه

 عضو نارد ن ایدن

هاااورای ، 1/7/31قانون ارتقای ساااالما نظام اداری ن مقاببه با ر ااااد م اااوا   17ارزنن بر این، بر اسااااس ماده 

 دیگری را نسز انرام دهد:اقدامات  تا نظسفه دارد های نظارتیدسمگاه

اده بحدهای )الف(، )ج( ن )د( م های موووعگسری مسزان سالما اداری در دسمگاههای اندازههانص هالف اااا تهس"

 ؛ها ن اعالم ع ومی آن 99( این قانون1)

حداکار تا  والن ن مردمئبررسی به م  ههورت کبی ن موردی ن اعالم نمسرگسری مسزان سالما اداری بها ااا اندازه

 ؛پایان ههریور ماه سا  بعد

های پسنگسرانه ن ع بکرد ن ا رای برنامه ۀگزارش دربار هاز راه تهس های من و  قانونج اااا بررسی اقدامات دسمگاه

 "و ئهای م پسنحهاد به دسمگاه هها ن ارائها ن وعفاعالم قوت مقاببه با ر اد،

 های نظارتی، ح ری ناوده ن ازآید نظایف بره رده هده برای هورای دسمگاهآن گونه که از ظاهر ماده روق برمی

ساند ربه عاارات ماده روق ما را به این نمسره میها اهااره هاده اسان با این ن ود، تو ه   باا ت اسل به برنی از هاالحسا 

های اداری ن ارائه گسری آن در دساامگاههای سااالما اداری ن اندازهکه م اائولسا هااورای یادهااده، ع دتا  تهسه هااانص

رسااد که این قاسل نظایف هاورا، با اهاو  قانون اسااساای ن    های م ائو  اساان به نظر ن ی  گزارش آن به مردم ن دسامگاه 

 هالحسا سایر نهادها تعاروی داهمه باهدن

های نظارتی ن قانون برنامه پحرم توسااعه بر واارنرت اساامقال  ع ل هر یك از دساامگاه    111با تو ه به تأکسد ماده 

رعایا حدند مقرر در قانون اساااساای برای هر یك از آن ها توسااط هااورا ن ه چحسن ح اااسااسا هااورای نگهاان بر لزنم 

 ترینهای نظارتی، باید ع دهیك از نهادهای محدرج در قانون اساااساای توسااط هااورای دساامگاه   رعایا حریم قانونی هر

کارنیژه هورا را ایراد ه اهحگی ن ه کاری مسان نهادهای نظارتی به محظور دسمسابی به نظام نظارتی های مه دان ان به این 

                                                           
بسحی هده در این کحد تا برابر نظایف ن انمسارات پسشننن را ننن به عحوان دبسر هورا ن ریسس دبسرنانه انمشاا می های نظارتی یك نفرهورای دسمگاه ااا9ماده  ن91

 اقدام ن ایدن "دسمورالع ل ن نسز م وبات هورا"
 دنن ایحانرام نظسفه می "رکزهای نظارتی مها ن ت  س ات هورای دسمگاهبشنحامه"هوراهای اسمانی بر اساس این دسمورالع ل ن مواب   ا 7ماده ن 91
رنسما ن مؤس ات ن وهی  هوراهای اسالمی ههر ن -ج 7/1/1976مدیریا ندمات کناااااوری م وا   ( قانون5( تا )1ارراد مذکور در مااااواد ) -الفن 99

 نحقوقی غسردنلمی موووع این قانون کبسه اهشا  حقسقی ن -د دار مأموریا ع ومیای عهدهحرره



عحایا به این نکمه الزم اسا نظایف ن انمسارات به رنهاحی اهااره هاده اسان با     94اسااساحامه   4ماده  1م األه مهم در بحد  

های نظارتی عضااو هااورا به دقا هااحانمه هااودن این امر هم به هااحانا بهمر نظایف ن   قانونی ن تاتی هر یك از دساامگاه

 کحدنهالحسا هورا ن هم به تنشسص حدند ن قسود ت  س ات ن اقدامات هورا ک ك می

 نفره هامل ریسس سازمان بازرسی کلهای نظارتی کنور هسأتی پحسسمگاهاسااسحامه هورا، هورای د  9بر اسااس ماده  

کنور، نزیر اطالعات، ریسس دیوان عدالا اداری، رئسس دیوان م اساات کنور ن ریسس سازمان ح ابرسی بود ن نظسفه 

دن اما با هده بو های اداری کنور مقررهای دسامگاه این اعضاا، نظارت، بازرسای ن ح اابرسای بر ت ام یا بشنای از رعالسا     

در ترکسب هاورا تغسسراتی پدید آمد ن ریسس ساازمان ح اابرسی از ترکسب هورا حذد     111ت اویب دسامورالع ل ماده   

ریزی ن نظارت راهاردی معانن برنامهاز طرد قوه مقححاه ن   سس مربس هاااورای اساااالمی یمعاانن نظاارت ر  ن  95گردیاد 

 96نفره یاراناره هدند ن هورا ترکسای هشاز طرد قوه مرریه به عضویا هورا او   هورسسیر

 ن ایسمنهای نظارتی عضو هورا اهاره میایحك به مهم ترین نظایف ن انمسارات قانونی هر یك از دسمگاه

 سازمان بازرسي کل کشور -الف

 وانسنق  سهه امور ن ا رای  ریان ح ن به ن اا سهیقضا قوه نظارت ح  بر اساسقانون اسااسی،   114مواب  اهال  

 ناهده اس تنکسل سهیقضا قوه سسیزیر نظر ر "کنور کل بازرسی سازمان" نام به سازمانی اداری هایدر دسمگاه

در حقسقا ساازمان بازرسای، نهادی اساا زیرمر وعه قوه قضاایسه ن با هاالحسا عام ن رراگسر ن اا به پسگسری ن      

 های اداری ن ا رایی کنور در ابعاد مشمبفنکبسه دسمگاهرسسدگی ن نظارت بر اقدامات ن ع بکرد 

بازرسی م م ر ات بعدی آن، سازمان به ن اهالح 1961قانون تناکسل ساازمان بازرسی کل کنور م وا  به مو ب 

ی ن نسرنهای نظام های تابعه قوه قضایسه،ها ن دسمگاهامور اداری ن مالی دادگ امری، ساازمان   ها ن ادارات نکبسه نزارتشانه

ها ن دراتر اسحاد رس ی ن مؤس ات  آن ها ن مؤسا اات ناب امه به   های دنلمی ن هاهرداری انمظامی ن مؤسا اات ن هارکا   

دنلا به  هایی که ت ام یا ق ا می از ساارمایه یا ساهام آنان ممعب  به دنلا اساا یا   ال حفعه ن نهادهای انقالبی ن ساازمان عام

 م آنها م مبزم تکر نا هایی که ها و  قانون ن اا به آن ن اید ن کبسه ساازمان ها نظارت یا ک ك می ن وی از ان ا بر آن

 نپردازدمی ها اسا

قوه  دسمور ریسس ن یا بهرا بحا به دسمور مقام رهاری  ایالعادههای روقبازرسای  به عالنه این ساازمان هاالحسا دارد  

ای اسالمی ن یا بحا به تقاواسااسای مربس هورای  قانون نودم ک س اسون اهال    قضاایسه ن یا درنواساا ریسس   هور ن یا  

 ودتنشسص داده ه سس ساازمان ورنری یربط ن یا هر مورد دیگری که به نظر ر های ا رایی تینزیر یا م ائو  دسامگاه  

در هر یك از ها ن ساااوء ریانات اداری ن مالی موارد تشبف ن نارساااایی ارزنن بر این، ساااازمان بازرسااای  نانراام دهاد  

 91نن ایدمیاعالم اداری من و  قانون را به مقامات مربوط  هایدسمگاه

 
                                                           

 نها، با حفظ اسمقال  ن انمسارات قانونی ن تاتی هر دسمگاههای نظارتی از حسث اهداد ن برنامهن دسمگاهه اهحگی بس -4-1ن 94

 نباهداکحون رئسس سازمان ح ابرسی عضو مدعو این هورا میهم ن95

 تووس ات بسنمر در ن و  سانمار ن ترکسب هورا در گفمار سوم این مقاله آمده اسان ن69
، آمده اسان به مو ب این ماده سازمان بازرسی از   به 1971اهاالحی قانون تنکسل سازمان بازرسی م وا   11بازرسای در ماده   دیگر ظررسا ساازمان ن 91

گسر گسری ن اید؛ به مرامع ن هوراهای ت  سمنهاد ن اهشا  نا د هرایط به محظور انرام نظایف م وله بهرههای غسردنلمی ن مردممراز اساا از توان تنکل 

 ای را به عحوان ناظر ن بدنن ح  رأی معرری ن ایدنهای من و  بازرسی، ن ایحدههای دنلمی ن ع ومی غسردنلمی ن دسمگاهامالت دسمگاهدر مع



 دیوان عدالت اداري -ب

 به ن اا مردم ن اعمراوات هکایات به محظور رساسدگی  به یاسااسا   قانون 119 اهال  اسااس  بر اداری عدالا دیوان

 نهده اسا سه تأسسسیقضا قوه سسیر نظرزیر  ،ها آن حقوق ن احقاق دنلمی هاینامهیا ناحدها یا آیسن نامأمور

به هااکایات ن تظب ات ن اعمراوااات  ، این مر ع قضااایی 1975قانون دیوان عدالا اداری م ااوا  19مواب  ماده 

مؤسااا اااات ن  ، هاساااازمان ،هات ااا س ات ن اقدامات ناحدهای دنلمی اعم از نزارتشانه اهاااشا  حقسقی یا حقوقی از

ن یا ت  س ات ن اقدامات  ها تناکسالت ن نهادهای انقالبی ن مؤسا ات ناب مه به آن   ها نهای دنلمی ن هاهرداری هارکا 

ن ایدن ارزنن بر این به عحوان یك مر ع عالی ن مأموران ناحدهای یادهااده در امور را ع به نظایف آن ها رسااسدگی می 

 هدندقض قوانسن ن مقررات قرار میهای اداری را مورد رسسدگی هکبی از حسث ننهایی قضایی، آرا ن ت  س ات دادگاه

 ها ن سااایر نظامات ننامهقانون یادهااده نسز رسااسدگی به هااکایات ن تظب ات ن اعمراوااات اهااشا  از آیسن 13ماده 

هسأت ع ومی دیوان به ماابه یکی از  در هالحسا را ها با قانون ها از حسث مشالفا مدلو  آننلمی ن هاهرداری مقررات د

 عدالا اداری قرار داده اسانارکان مهم دیوان 

های دنلمی نظارتی کرده ن با تالش در  ها بحابراین دیوان عدالا اداری به عحوان یك دادگاه ن م ک ه بر دسمگاه

 هود ن در اینها، مانع از تشوی ناحدها ن مقامات ن کارمحدان از مقررات قانونی میت ق  حاک سا قانون در این دسامگاه 

 محد اساناال را بهرهت  س ات قضایی الزم راه از اهرم اتشات

 

 دیوان محاسبات کشور -ج

قرار گررمه اسا ن به عحوان  اسالمی هورای زیر نظر مربس ا م مقس  قانون اساسی 54 اهلدیوان م اساات بر اساس 

 هایح اا کبسه به دیوان ، این55 اهلمواب  ن کحدال ا  ن اهرم نظارتی مربس در امور مالی کنور ع ل میپاسادار بسا 

کححد می کنور اسمفاده کل از ان ا از بود ه ن وی به که هایین سایر دسمگاه دنلمی های، هرکاها، مؤسا ات نزارتشانه

 درم  نود به در م ل ن هر ن هی ترانز نکرده م وا از اعماارات ایهزیحه هسب ن اید کهمی یا ح اابرسی  رساسدگی 

 باهدن رسسده

هدد دیوان م اساااات کنااور  با اهااالحات بعدی آن، 1961قانون دیوان م اساااات کنااور م ااوا  1مواب  ماده 

ای مالی هکحمر  ع بسات ن رعالساانال    یاز طر اسا که این موبوا ال ا م ام ر مالی به محظور پاساداری از بسا   نظارت

، ثانسا  حدکحاساامفاده می هایی که از بود ه کل کنااوردنلمی ن سااایر دساامگاههای ها، مؤساا ااات، هاارکا کبسه نزارتشانه

ن هده در های مالی تعسسبررسای ن ح اابرسی ن وه م رد هده ن درآمدها ن سایر محابع تأمسن اعماار در ارتااط با سساسا  

 ودنهدناا  می اسالمی تهسه ن تدنین گزارش تفریغ بود ه ن ارائه آن به مربس هوراین نهایما  با  بود ه م وا

 ، دیوان به1ماده ر ل دنم قانون یادهده نظایف ن انمسارات دیوان را به هورت تف سبی بسان ن وده اسان بر اساس 

از نظر موابقا با  97هاهای مالی دساامگاهها ن نسز هااورتها ن پردانادرآمد ن هزیحه ن سااایر دریارا یهاکبسه ح اااا

نقوع  عالنه، دیوانبه نکحدرسااسدگی یا ح ااابرساای می اال رایر قوانسن مربوط ن وااوابط الزممقررات مالی ن سااا قوانسن ن

                                                           
طور  بهن ایحد ن کل کنور اسمفاده میهای دنلمی ن ساایر ناحدها که به ن وی از بود ه  ها، مؤسا اات، هارکا   ها، ساازمان ، کبسه نزارتشانه1تا اره ماده   ن97

ها ممرتب بنااود مناا و  عحوان دساامگاه دان اامه اسااان ارزنن بر این،   قانون اساااساای مالکسا ع ومی بر آن 45ن  44کبی هر ناحد ا رایی که بر طا  اهااو  

 ها م مبزم تکر نام اسا نسز من و  این تعریف ه محدن ناحدهایی که ه و  مقررات ع ومی در مورد آن



ا هموقع درآمد ن یا انرام هزیحه ن سایر دریارااز ح و  ن ارسا  ه سه ن بهتا  کحد ها بررسیدر دسمگاه را ع بسات مالی

 نمو ئن گردد هاپردانا ن

بازنی نظارتی ن ایحدگان مردم در مربس در امور مالی، به هااورت تش اا ی بر بحابراین دیوان م اسااات به عحوان  

 کحدنکححدگان از بود ه ع ومی کنور نظارت مین وه دنل ن نرج اسمفاده

 

 معاونت نظارت رئیس مجلس شوراي اسالمي -د

 انی داهامه باهد ن معانن تواندسس مربس مییرنامه دانبی مربس هاورای اساالمی،   آیسن 61ماده  1به ترویز تا اره  

ت ویب سازنکار نامه نسز هالحسا این آیسن 19ماده  11بحد  تفویض ن ایدن آن هابشنی از نظایف ن انمسارات نود را به 

مرامع ن هوراها ن دریارا  ها درک س سون ن محمشب مربس ناناظر های نظارتی ن سااماندهی امور الزم  ها بهاود رنش

ن معان"مربس اعوا کرده اسااان در این راسااما در دنره هناامم مربس، معاننمی با عحوان   را به هسأت ریس ااه گزارش آنان

به محظور سازماندهی نقش نظارتی مربس هورای اسالمی در سانمار هسأت ریس ه  "نظارت ریسس مربس هاورای اسالمی 

چه از نظر  ربسم  ایحدگانتك نن ن تكامعاننا نظارت مربس م اائولسا پناامساانی ت ام عسار از ناظر بسحی گردیدن پسش

کل چهار اداره  برعهده داردن را در مربس 93ناپسگسری گزارش ناظراز ل اظ رساندن اطالعات ن برقراری ارتااطات ن چه 

ها ن مرامع ع ومی، درمر ا رایی هسأت تواس  م وبات هاحاسای نظارت، سااماندهی امور ناظران مربس در هورا   امور کار

ن محدعهده گرر رها ن ن ایحدگان را بپنمساانی از نظارت مربس، ک س سون 31ا رایی ک س اسون اهل   دنلا با قوانسن ن درمر

موقع نظایف از ساااوی دنلم ردان ن اداره کل امور کارهاااحاسااای نظارت م ااائولسا نظارت بر انرام به باه عحوان ن وناه،   

 ها را دناا به موقع ن تأنسر در ا رای برنامهسه را بر عهده دارد ن به طور کل ابالغ یقوه قضاااا ههاای زیرمر وعا  دسااامگااه 

 نکحدمی

باه طور کبی این معاننا با هدد ساااازماندهی ارکان ن هسأت ممعدد نظارتی مربس در نهادهای گوناگون کناااور   

 گذاری گردید تا نظسفه نظارتی مربس به هورتی یک ارچه، مح رم ن هدر حد هورت پذیردنپایه

 

 وزارت اطالعات -هـ

اطالعات به محظور  نزارت ،11/5/61م ااوا  قانون تأسااسس نزارت اطالعات   هوری اسااالمی  1ماده  به مو ب

 هایک ب ن پرنرش اطالعات امحسمی ن اطالعات نار ی ن حفاظا اطالعات ن ود  اسوسی ن به دسا آنردن آگاهی

ور ن نظام کن ،ن عبسه انقالا اسالمیهای آنانواعسا دها حان دانبی ن نار ی  ها پسنگسری ن مقاببه با توطئه   الزم از

 هده اسان  هوری اسالمی ایران تنکسل 

 :عاارتحد از نظایف نزارت اطالعاتمهم ترین  قانون یادهده، 11ماده مواب  

 ؛بحدی اطالعات مورد نساز در ابعاد دانبی ن نار یآنری اناار ن تولسد، ترزیه، ت بسل ن طاقهک ب ن   عن 1

های براندازی،  اساوسی، نرابکاری ن اغمناش عبسه اسمقال  ن امحسا ن ت امسا اروی  رعالسا ها نکناف توطئه ن 1

 ؛اسالمی ایران کنور ن نظام   هوری

                                                           
 ن ایسد: مرا عه به ننانی ایحمرنمی زیر ت های مبی ن اسمانیأمرامع، هوراها ن هس مربس هورای اسالمی در ناظر از سوی دگانن ایح برای مناهده رهرسان 93

 http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=3790  

http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=3790
http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=3790


 هانها ن اا به توطئهها ن آگاه سانمن به موقع آنها ن ارگانارائه ندمات اطالعاتی ورنری به سازمان ن9

امحسمی بر ت امی قوا ن نهادها نظارت دارد تا مو ودیا نظام سااساساای را  بحابراین نزارت اطالعات به عحوان یك ناظر 

 41نسسبه در تأمسن امحسا ع ومی ههرنندان منارکا ن ایدناز تهدیدها ن نورات برهاند ن م ارظا کحد ن بدین

 

 ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهورمعاونت برنامه -و

 41قانون اساسی 116، با اسامحاد به اهل  14/6/76به تاریخ نساومسن  ب اه نود   هاورای عالی اداری در یک ادنسای   

های معاننا توسعه مدیریا ن به نام ریزی در نهاد ریاسا   هوری ن تنکسل دن معانناادغام ساازمان مدیریا ن برنامه 

در نمسره،  41را ت اااویب ن ودن   هورریزی ن نظارت راهاردی رئسس  هور ن معاانناا برنامه  سااارماایاه ان اااانی ریسس   

یزی رهای قانونی سااازمان برنامه ن بود ه، از   به در بعد نظارت، که پسش از این به سااازمان مدیریا ن برنامههااالحسا

 قرار گرران سس   هوریریزی ن نظارت راهاردی رمعاننا برنامهانمقا  یارمه بود، در هالحسا 

 سازمانممعددی در هالحسا نظایف ن انمسارات  ،11/11/51م وا  قانون برنامه ن بود ه کنور 5ماده به مو ب 

رار داده ق تحظسم بود ه ن نظارت ،ریزیدر زمسحه برنامه کحونی(ریزی ن نظارت راهاردی معاانناا برنامه  برنااماه ن بود اه )   

دن ه اهح  ن و، 49ها ها ن پسناررا ساالنه آن نظارت م ام ر بر ا رای برنامه هاده که هاالحسا نظارتی این نهاد هاامل    

 94ده مابر اساس  باهدنمی های ا رایی کنوریارزهسابی دارایی ن ع بکرد دسمگاهن  های آماری کناور ها ن برنامهرنش

های ها ن طر موظف اساااا در مورد ا رای رعالسا (ریزی ن نظارت راهاردیمعاننا برنامه)ساااازمان قاانون یادهاااده، 

محظور ارزهسابی ن از نظر موابقا ع بسات هاود به نی دنلا تأمسن میآن از م ل اعماارات  اری ن ع را هع رانی که هزیح

ها ن رالع لدسمو هده در قوانسن برنامه ع رانی ن قوانسن بود ه کل کنور،های تعسسنها ن ساساساا  ن نمایس حاهابه با هدد 

ع رانی مربوط نظارت کحد ن های های  اری ن طر های زمانی رعالساها ن مقای ه پسنررا کار با  دن منش ات طر 

اه های ا رایی بازدید ن بازرسی کحد ن دسمگهای دسمگاهها ن رعالسامحظور به طور م ام ر از ع بسات طر   برای انرام این

 نحاهل از آن بگذارد ا رایی را مرتاا  در  ریان نظارت ن نمایس

 

 سازمان حسابرسي -ز

ح ااابرساای از عضااویا در هااورای دساامگاه های نظارتی کحار   سااازمان 111هرچحد با ت ااویب دساامورالع ل ماده 

دارد  های نظارتی حضورگذاهامه هد، اما از آنرا که ریسس سازمان ح ابرسی نسز به عحوان عضو مدعو در هورای دسمگاه 

 ن ایسمنبه مهم ترین نظایف نظارتی سازمان ح ابرسی نسز اهاره می

دارای  ح ابرسی سازمانمربس هورای اسالمی،  11/6/66 وا اسااساحامه ساازمان ح اابرسای م      1به مو ب ماده 

اساسحامه به  1ن مواب  ماده  باهاد هاش اسا حقوقی ن اسامقال  مالی بوده ن ناب امه به نزارت امور اقم اادی ن دارایی می     

 هودنهورت هرکا سهامی اداره می

                                                           
 ن141  ،1977چاپ نش ا  ،دراک ،نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسي ،م  د ،راسخن 41
 نذاردبگ دیگری عهده ها را به آن تواند اداره دارد ن می کنور را م مقس ا  بر عهده ن اسمشدامی ن امور اداری ن بود ه امور برنامه   هور م ئولسا سسیرن 41
 نهورای عالی اداری 14/4/1976مورخ  13-56161/1م وبه ه اره نك:  ن41
 ن11/11/51ر ل نهم قانون برنامه ن بود ه کنور م وا  :نك ن49



ح ابرسی ن ارائه ندمات مالی الزم به تأمسن نسازهای اسااسای دنلا در زمسحه    را موواوع ساازمان   اسااساحامه   6ماده 

نظارت دنلا ن تدنین ن تع سم اهااو  ن وااوابط ح ااابداری ن ح ااابرساای محوا  با موازین      های دنلمی ن ت ابشش

عرری م اعمالی دانش تش اا اای محوا  با نسازهای کنااور   های عب ی ن ع بی به محظوراسااالمی ن ت قس  ن تماع در رنش

مر ع تش ا ای ن رس ی تدنین اهو  ن ووابط ح ابداری ن    اسااساحامه،   1ر طا  بحد ز ماده کرده اساان ارزنن بر این ب 

 باهدنح ابرسی در سوه کنور این سازمان می

 :44اساسحامه آمده اسا بدین قرار اسا 1که در ماده  نظایف ن انمسارات سازمانمهم ترین 

قانون اساااسی که  45ن  44بر طا  اهاو    هایی کهانرام نظایف بازرس قانونی ن امور ح اابرسای کبسه دسامگاه    ن1

نلمی ن های دچحسن هرکا های بس ه ن همها، مؤسا اات ن هرکا  باهاد از قاسل بانك می ها ممرتب مالکسا ع ومی بر آن

هسد ن نزارت بازرگانی، بحساد م امضعفان ن بحساد ه  های انمفاعی دنلمی، مراکز تهسه ن توزیع ناب امه به مؤسا اات ن ساازمان   

مؤس اتی که  ها ن کارنانرات نها ن هرکا های ت ا پوهش آننهادهای انقالا اساالمی ن مؤسا ات ن هرکا  ساایر  

ها به مو ب قوانسن ن مقررات مربوط توسط مدیریا محمشب دنلا ن یا ت ا  نظر از چگونگی مالکسا سرمایه آنهرد

ه طا  اساسحامه ن مقررات مورد ع ل مکبف به های ع ومی کهاوند ن سایر دسمگاه های ا رایی اداره میدسامگاه  پوهاش 

 باهدنح ابرسی می تعسسن بازرس قانونی ن انرام

 %51هایی که در مر وع بسش از ها، مؤس ات ن دسمگاهانرام نظایف بازرس قانونی ن امور ح اابرسای هرکا   ن1

 باهدنروق میهای موووع بحد الف غسرم مقسم ممعب  به دسمگاه ها به طور م مقسم ن یا سرمایه آن

 های موووع بحدهای الف ن ا این مادهنهای ع رانی مورد ا را در دسمگاهح ابرسی طر  ن9

 انرام ح ابرسی ن ندمات مالی موردی ار اعی توسط نزیر امور اقم ادی ن دارایی ن4

ر که وسااانماری بر دساامگاه ا رایی کناادار نظارت مالی درننتوان گفا این سااازمان عهدهنظر به مراتب روق، می

 باهدنع دتا  در قوه مرریه مم رکزند می

 

 شأن مصوبات و قابلیت دادخواهي از آن ها -بند دوم

حاد آنر )اساابا تو ه به تعدد مرا ع نوااع قواعد حقوقی در هر نظام حقوقی، تعدد محابع حقوق ن قواعد حقوقی الزام

مسان آن ها به رنهحی از قال معسن ن اعالم هده باهد، ناپذیر اساان از این رن باید ساب ابه مراتب منش ی    قانونی( ا محاا

ترتسب نشسص دادن بدینتر تتر ن مر ع باالتر را ن اا به مر ع پایسنای که بموان قاعده برتر را ن اا به قاعده پایسنگونهبه

دیده بگسرد ن یا آن را تواند قاعده باالتر را ناقااعده مادنن باید در چارچوا ن محوا  با قاعده ماروق نواااع هاااود ن ن ی  

دانحد که کدام قاعده ن اااا به قاعده دیگر نقض ن ایدن درهااورت ابهام در سااب اابه مراتب مسان محابع، هااهرنندان ن ی   

                                                           
قانون تنکسل سازمان ماده ناحده  1موارد روق در ناقع تناریه نظایف ساازمان اساا که در قانون تناکسل ساازمان بدانها اهاره هده بودن به مو ب تا ره       ن44

 برسی به قرار زیر اسا:، نظایف سازمان ح ا5/11/61ح ابرسی م وا 

های ناب اامه به های ع ومی ن سااازمانها ن سااایر دساامگاههای دنلمی ن بانكانرام نظایف بازرس قانونی ن امور ح ااابرساای ساااالنه مؤساا ااات ن هاارکا  -1

مبزم به ود قررات دانبی مربوط به نها ن مؤس ات ت ا پوهش دنلا که طا  اساسحامه ن مهای مذکور مانحد بحساد م امضاعفان، بحساد ههسد ن هرکا  دسامگاه 

های دنلمی ن سااایر ها، مؤساا ااات ن هاارکاارائه ندمات مالی به نزارتشانه -1 باهااحدن نظسفه مزبور در ان  ااار سااازمان ح ااابرساای اسااان ح ااابرساای می

زش ارراد ممعهد  ها تأمسن کادر ممش ص تربسا ن آمو -9 هاورت درنواساا آنهان   های مذکور درهای ناب امه به دسامگاه  های ع ومی ن ساازمان دسامگاه 

 تدنین اهو  ن ووابط رحی قابل قاو  ح ابداری ن ح ابرسین -4 مورد نسازن



 45انلویا دارد ن بر اساااس کدام قاعده باید ررمار کححد ن مقام ع ومی بر ماحای کدام قاعده با آن ها برنورد نواهد ن ودن

دهد که در هورت تعدد قواعد حقوقی رنیارن، به کدام ه مراتب، این آگاهی را به مأمور اداری میعالنه هفارسا سب ببه

 کاهدنقاعده انلویا دهد ن کدام را رعایا ن ا را کحدن این امر از برنز تشبفات قانونی تا حدند زیادی می

ون مقررات ممحاقض پدید نسایدن چ هودبر ایراد نظم حقوقی، ساب میسب به مراتب مسان هحرارهای گوناگون عالنه

اال را باهاد باید در چارچوا قواعد ماروق نوع هود ن مقررات مغایر با قانون  تر برای آن که معمار ن الزمهر قاعده پایسن

 پذیرندناز سوی مرا ع هاله قضایی ابوا 

اار هود ن هأن ن اعما هویدا مینکمه دیگر آن که ساب ابه مراتب مسان هحرارها از سب به مراتب مسان ناوعان هحراره  

هودن بحابراین هحرارهای م وا مقامات باالتر سب به مراتب اداری ن اا هر قاعده با تو ه به مر ع نوع آن منشص می

تر برتری دارندن از این رن هاحانا ها سه سب به مراتب مسان هحرارها ن اسحاد قانونی در گرن   به ت ا س ات مقامات پایسن 

 راتب مسان مقامات ناوع قواعد حقوقی اسانهحانا سب به م

ای در نظام حقوقی م ئولسا ایراد ه اهحگی مسان نهادهای های نظارتی کنور به عحوان نهادی رراقوههورای دسمگاه

ای اداری کنور هگوناگون نظارتی به محظور ایراد ان ارام تناکسالتی ن برقراری نظارت موثر بر ررمار ن ع بکرد دسامگاه   

ها اقدام به هااادنر عهده داردن بی تردید هاااورای یادهاااده در م اااسر انرام نظایف قانونی نود ن اع ا  هاااالحسارا بر 

ای هورای رساد اقمضاای هأن رراقوه  تا به هدد قانونی نود نایل آیدن به نظر می 46ن ایدم اوبات ن ت اویب مقرراتی می  

ت هر یك از قوا )به غسر از مربس( ن نهادهای زیر مر وعه ای باالتر از م وبایادهده، آن اسا که م وبات آن در مرتاه

 آن قرار گسرندن

مواب  اهل حاک سا قانون ن اهل سب به مراتب مسان هحرارهای حقوقی ن ه چحسن نظر تف سری هورای نگهاان که 

ظارتی دیگر دهای نهای تاتی ن قانونی نهابدان اهااره ررا، این قاسل م اوبات نااید ناقض قانون اسااسی ن ناری م ئولسا   

با  کم عدم مغایرت( م اوبات هورا باهاحدن اما ساؤا  ایحراساا که، با تو ه به رقدان نظارت نودکار بر انوااق )یا دساا    

هحرارهای رراتر نظام حقوق اسااسای، ه چون موازین هارع ن قوانسن اساسی ن عادی، در هورتی که م وبات هورا یکی    

های قانونی یکی از نهادهای اساااساای دنل ن ت اارد ن اید ن یا ن یا در هااالحسااز اهاو  قانون اساااساای را نقض ن اید  

های بحسادین هااهرنندان، مقرر در قانون اساااساای، را به مشاطره ارکحد ن یا ت اا س ی نالد هاارع اتشات ن اید، چه  آزادی

ات بسان دیگر، آیا م وب ترین ساحد نظام حقوق اسااسی ن ود داردب به  مکانسزم ن وا انا ا رایی برای پاساداری از عالی  

 این هورا قابل دادنواهی اسا یا نسرب

تأساسس بودن این هاورا ن این که تاکحون رنیه قضاایی در ن او  هاأن م اوبات این هاورا هکل        با تو ه به تازه

 نگررمه اسا، ناگزیر باید با تو ه به اهو  ن معسارهای حقوق اساسی ن رنیه اساسی مو ود بدین سوا  پاسخ دادن

هالحسا هدنر  های نظارتیهورای دسمگاه قانون برنامه پحرم توسعه، 111دسمورالع ل ماده  7مو ب مفاد ماده  به ن1

 اال را را دارد ن این هالحسا ناهی از قانون عادی اسانالزم ها ن ت  س اتبشنحامه

اعضااای هورا  هاوندن چه، ( م  اوا می 41م اوبات هاورا، به یك معحا م اوبات دنلمی )دنلا به معحای حاک سا    ن1

                                                           
 ن3ننریه حقوق اساسین سا  هفممن ش ،نظارت قضایي تحلیل مفهومي تحوالت اساسي ،مهدی ،هدانندن 45
 ن111 دسمورالع ل ماده 7ن  4مواد ن نك: 46

 ناهل سوم قانون اساسیمانحد ناژه دنلا در هدر ن 41



رنند ن در زمره نهادهای هاااورایی قوه مرکزی )ه چون انواع ترین مقااماات حکوممی ن دنلمی به هااا ار می  عاالی 

 گسرندنهوراهای عالی( قرار می

 کححده به هکایات ن اعمراوات ن اا به م وبات ندیوان عدالا اداری، مواب  قانون اسااسی، یگانه مر ع رسسدگی  ن9

 ت مادنن قانون( اسانمقررات دنلمی )م وبا

، به هااورت اح ااایی ن ح ااری، دادنواهی ن اااا به    1975قانون دیوان عدالا اداری م ااوا  13تا ااره ماده  ن4

ای مانحد مر ع تنااشسص م ااب ا ن م ااوبات ن ت اا س ات برنی نهادها را از   به برنی هااوراهای عالی رراقوه

 47دالا اداری نارج ن وده اسانهورای عالی انقالا ررهحگی از هالحسا هسأت ع ومی دیوان ع

رساااد م اااوبات هاااورا، در هاااورت نقض قوانسن، در دیوان عدالا اداری قاببسا   با تو ه به این نکات به نظر می ن5

 ن ایدنای هورا این امر، بعسد میدانواهی دارد؛ چه، مر ع هاله دیگری ن ود نداردن اما با تو ه به هأن رراقوه

 

 شوراجایگاه و ساختار  -گفتار سوم 

های نظارتی ن  ایگاه این هورا در سانمار نظام حقوق اساسی، موووع این گفمار بررسای ساانمار هاورای دسامگاه    

گاه هورا کحسم  ایکنسم ن در بحد دنم تالش میها را به ت ویر میاسان در بحد نش ا، ارکان این هورا در مرکز ن اسمان

 ن ایسمن در بدنه اداری ن سساسی نظام حقوقی را هحاسایی

 

 هاي نظارتي کشورارکان شوراي دستگاه -بند نخست

 هاااورای ،1973قانون برنامه پحرم توساااعه م اااوا   111ه اان طور کاه پسش از این نسز بساان گردید مواب  ماده    

بحابراین با  .هااودمی تنااکسل هر قوه ریسس انمشاا با قوه هر نظارتی از م اائوالن دن نفر ممنااکل از نظارتی هایدساامگاه

تو ه به حضور سه قوه مرریه ن قضایسه ن مقححه در نظام حقوقی کنور، این هورا باید ممنکل از هش نفر باهد؛ به هورتی 

ی های نظارتهورای دسمگاهاسااساحامه    9که از هر قوه دن م ائو  نظارتی در ترکسب هاورا حضاور داهامه باهاحدن اما ماده      

 ن دیوان عدالا اداری هایبه نام ساای پحس دسامگاه نظارتی کنور  ؤر نفره ن مرکب از، هاورا را هسأتی پحس 1971م اوا  

مقرر کرده بودن پسش از ت ویب  دیوان م اساات ن نزارت اطالعات ن ساازمان ح اابرسی   کل کناور،  ساازمان بازرسای  

، اعضای 111گرددن اما با ت ویب دسمورالع ل ماده ، هاورا با حضاور پحس مقام یادهده تنکسل می  111دسامورالع ل ماده  

 هودنهورا به هش نفر ارزایش یارا ن تغسسراتی در سانمار هورا رخ داد که در ادامه به آنها اهاره می

 

 هاي نظارتي مرکزالف( شوراي دستگاه

سس مربس هورای یمعانن نظارت رهای نظارتی مرکز، با عضویا این دسامورالع ل، هاورای دسامگاه    1مواب  ماده 

سس دیوان یر، نزیر اطالعات، رئسس دیوان عدالا اداری،   هورسسیزی ن نظارت راهاردی رریمعاانن برنامه ، اساااالمی

 گرددنتنکسل می سس سازمان بازرسی کل کنوریرن  م اساات کل کنور

ماه بر عهده یکی از اعضای هورا بودن الامه  6ای ن به مدت به هورت دنره سس هورایراساسحامه هورا،  5مواب  ماده 

ای حداکار تا دن دنره قابل ت دید بودن اما مواب  تا اره این ماده، در هاورت رأی اکاریا هورا، ریاسا دنره  به ترویز 
                                                           

 ت ع ومی دیوان در رنیه نود، هالحسا نود را ن اا به رسسدگی به هکایات عبسه هوراهای عالی م مقر در قوه مرریه م رز دان مه اسانأالامه هس ن47



اعضا برای مدت یك سا  انمشاا  یاای ن با رأی اکار، به هورت دنرههورا سسین نایب ر 43رئسسدسامورالع ل   1ماده 

 نره دیگر بالمانع اسانهای مذکور برای یك دانمشاا دنباره اعضا به س ا ن هوندمی

هود ن با حضور چهار نفر  ب اات هاورا حداقل هر ماه یك بار تنکسل می  دسامورالع ل،   6عالنه، به مو ب ماده به

 اال راسانت  س ات هورا در چارچوا نظایف مذکور با رأی چهار عضو، معمار ن الزم ن یابداز اعضا رس سا می

 

 هاي نظارتيب( شوراي استاني دستگاه

دیرکل منفره ن با عضویا های سراسر کنور به هورت هسأتی پحسهای نظارتی در هر یك از اسمانهاورای دسامگاه  

ریزی معانن برنامهن  دادساامان مرکز اساامان، مدیرکل اطالعات اساامان، مدیرکل دیوان م اساااات اساامان، بازرساای اساامان

ها هوراهای اسمانی بر اساس این دسمورالع ل ن مواب  بشنحامه دسمورالع ل، 7 مادهبه اسمحاد ن گرددتناکسل می  اسامانداری 

 ن ایحدنهای نظارتی مرکز انرام نظسفه مین ت  س ات هورای دسمگاه

 

 ج( دبیر شورا

با پسنحهاد  دبسر هاورا اسااساحامه هاورا،     4ماده  4-7نامه ن وه اداره هاورا در راسامای ا رای بحد   آیسن 9به مو ب بحد 

دساامورالع ل، با ایراد تغسسر در  9هاادن اما ماده رساای ن ت ااویب هااورا برای مدت دن سااا  برگزیده میریسس سااازمان باز

ه باترربه ن نوهاااحام را بحا ب ،نظریك نفر از ارراد هااااحب را موظف ن ود تا های نظارتیهاااورای دسااامگاهررآیحد روق، 

ت س دبسرنانه انمشاا کحد تا برابر نظایف ن انمساراپسناحهاد هر یك از اعضا برای مدت دن سا  به عحوان دبسر هورا ن ریس 

های بعدی بالمانع انمشاا مردد نی برای دنره الامه ن نسز م ااوبات هااورا اقدام ن ایدن  51بسحی هااده در دساامورالع ل پسش

 باهدندبسرنانه هورا در سازمان بازرسی کل کنور م مقر میارزنن بر این، اسان 

 

 هاي تخصصيد( کارگروه

ماده  " "با عحایا به تحوع ن گ امردگی حوزه هالحسا هورا در  ها ایراد نظام کارآمد نظارتی، با اسمحاد به بحد  

                                                           
 بحد به هرحزیر بره رده اسا: 7دسمورالع ل نظایف ن انمسارات هورا را در  5ماده  ن43

ی ن های تش  ی ن رعالسا هوراهای اسمانج اااا پسگسری اقدامات کارگرنه ا اااا تنکسل ن اداره  ب ات هورا؛ کسل  ب ات؛الف اااا تعسسن نقا ن مکان تن

ری  های دبسرنانه از طهای کارگرنههاااا اااا دریارا گزارش رعالسا های دبسر هورا ن اقدامات دبسرنانه ن هدایا الزم؛د اااا نظارت بر رعالسا انعکاس به هورا؛

ز اااا ارائه گزارش اقدامات،  رائه گزارش ع بکرد هااورا به مقام معظم رهاری )مدظبه العالی( ن رؤسااای قوای سااه گانه پس از ت ااویب در هااورا؛ن اااا ا دبسر؛

 رانو  ا پسگسری ا رای کبسه م وبات ن ت  س ات ه ها، ع بکردها ن موووعات مرتاط با هورا به مردم با ح  تفویض به اعضاء دیگر ن دبسر هورا؛رعالسا

 بحد تنریه ن وده اسا: 3دسمورالع ل نظایف ن انمسارات دبسر هورا را در  3ماده  ن51

اااا ابالغ م وبات هورا به 9 های تش  ی دبسرنانه ن هورا؛اااا پسگسری تنکسل کارگرنه1 اااا تهسه دسمور  ب ات هورا با نظر رئسس هورا ن ارسا  دعوتحامه؛1

های ممشذه ها ن نظارت بر اقدامات ا رایی با تو ه به نط منای ن سساسا اااا ه اهحگی امور مربوط به اسامان 4 اعضااء ن ماادی تیربط با دسامور رئسس هاورا؛   

ها ن بررسی آنها در ک س سون دبسرنانه برای های اسماناااا دریارا گزارش رعالسا 6 ها ن ارائه طر  بود ه برای ت ویب هورا؛ها، برنامهاااا تهسه طر  5 هورا؛

اااا تنکسل ک س سون دبسرنانه ممنکل از  7 رساانی در هورت ار اع رئسس هورا؛ ها ن اطالعاااا ارائه گزارش ع بکرد هاورا به رساانه  1 طر  در  ب اه هاورا؛  

الف: ب ث ن بررساای ن اظهارنظر درباره مووااوعات ن دساامور  ب ااات  ( ن یا ه ورازهای آنان برای انرام نظایف زیر:1های مووااوع ماده )معاننسن دساامگاه

اااا سایر امور ار اعی رئسس ن یا هورا به 3 ج: پسگسری ن ا رای ها سه ت ا س ات هوران   ه اهحگی دسامگاهها برای تحظسم رنابط ن هدایا کارها؛  ا: هاورا؛ 

 دبسرنانهن



نامه ا رایی قانون تنکسل سازمان بازرسی، پحس آیسن 61اسااساحامه هورا ن ماده    4ماده  4-4ن بحد  111دسامورالع ل ماده   4

ی نظارتی هااکل گررا: کارگرنه حقوقی ن تواس  م ااوبات  هاکارگرنه تش اا اای در زیرمر وعه هااورای دساامگاه   

های نوین نظارت، کارگرنه ح ابرسی ن اسمانداردسازی، کارگرنه های اداری کناور با قوانسن، کارگرنه رحانری دسامگاه 

 51ها، آموزش ن ت قسقات ن کارگرنه پسنگسری ن ماارزه با ر ادنتدنین برنامه

 

 به مثابه یک شوراي عالي هاي نظارتيشوراي دستگاه -بند دوم

ی اتوان به هااوراهای عالی م اامقر در قوه مرریه ن هااوراهای عالی رراقوهبحدی میهااوراهای عالی را در یك تق ااسم

ای ههاوراهایی ه امحد که در بدنه قوه مرریه تنکسل هده ن مرکب از مقامات عالی دسمگاه   51تق اسم کردن دسامه نش اا   

 59دنآیحی اتشات ت اا س ات ه اهح  در مووااوعات چحدبعدی ن ررابشناای پدید می ا رایی ممعددی ه اامحد ن اغبب برا

ای رراتر از قوه مرریه ن سااایر قوا ن نهادهای قانونی قرار دساامه دنم، در مقابل، دربردارنده هااوراهایی اسااا که در مرتاه 

راها ننانگر نکسل این قاسل هوهوندن تداهامه ن با هدد تأمسن یکی از نسازها ن م االه نظام حقوقی ن ساساسای تنکسل می    

ال را اای ن کالن مسان نهادهای ممحوع حقوقی کنور به محظور اتشات ت  س ات ه اهح  ن الزموارنرت ه اهحگی رراقوه 

 اسان

ورا محدرج در های ههای نظارتی ن با تو ه به هالحسابا این توواسه ن با عحایا به ترکسب اعضاای هورای دسمگاه  

سری گقانون برنامه پحرم ن سااایر اسااحاد قانونی مرتاط ن هم چحسن با عحایا به رب اافه هااکل  111ماده  دساامورالع ل ا رایی

 رسااد که باید هااورای های نظارتی کنااور، به نظر میهای موازی ن ناه اهح  دساامگاههااورا یعحی پایان دادن به رعالسا

بحدی ن ود که مهم ترین هدد آن، حقوقی طاقهای در نظاام  هاای نظاارتی را در زمره هاااوراهاای عاالی رراقوه    دسااامگااه 

گانه اسااان از این رن های گوناگون نظارتی در قوای سااهسااازی ن یک ارچه ن ودن اقدامات نظارتی در دساامگاه ه اهح 

هسأت ، 55با هوراهایی مانحد هورای عالی رضای مرازی 54توان از نظر  ایگاه در نظام حقوق اساسیهاورای یادهده را می 
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 نهای دنم ن سومن به نیژه ر ل1973
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چناا گسر آن در ابعاد زندگی  ی  هانی ایحمرنا ن آثارهای اطالعاتی ن ارتااطاتی بویژه هاااکهرحانری گ اامرش رزایحده" در بشناای از این حکم آمده اسااا:

 های ناهای از آن در  ها پسناررا ه ه  اناه کنور ن  گسری حداکاری از ررهاا  ها بهره گذاری نساسع ن هدر حد در رردی ن ا م اعی، ن لزنم سارمایه 

های ناهی از آن اقمضا می ه اهحگی م م ر به محظور هسانا از آسسب ریزی نن مفسد به اقنار گوناگون مردم ن ه چحسن ورنرت برنامهارائه ندمات گ امرده  

آیدن به این محاسااا هاورای عالی رضای    گسری ن ه اهحگی در رضاای مرازی کناور بو ود  کانونی مم رکزی برای ساساسامگذاری، ت ا سم    یکحد که نقوه

 "ی م وبات آن ترتسب آثار قانونی داده هود  هور تنکسل می گردد ن الزم اسا به کبسه با انمسارات کاری به ریاساِ رئسس مرازی کنور



 سازی ن ودنمنابها 51مبی امحسا عالی هوراین یا  56گانهسه انمالد ن تحظسم رنابط قوای عالی حل

 گیرينتیجه

 هود:های نظارتی چحسن یارا میاز بررسی م محدات مو ود ن در دسمرس در مورد هورای دسمگاه

ا با کالن اسان این هورگسر در سوه کححده ن ت  سمای، ه اهح های نظارتی، هورایی رراقوههاورای دسامگاه   ن1

 ها ن اقدامات موازیکاریهادد تالش در  هاا اسااامقرار نظاام نظاارتی کاارآماد ن ه ااهحا  ن  بوگسری از دنبااره         

های نظارتی گوناگون ن پوهاش نقاط واعف نظام اداری نارد نظام حقوق اسااسای گردیدن تنکسل این هورا، به     دسامگاه 

سااازنکارهای ممکار نظارتی مو ود ن حاکی از عزم سااانمار سااساساای برای برقراری   نودی نود، حاکی از ناکارآمدی 

گانه ن سایر نهادها در بعد نظارت ن مدیریا اسان از این رن، تنکسل این هورا را باید به را  ان ارام در ع بکرد قوای سه 

 نسك گرران

ررا "ورای مرکزی ن ارزنن بر این، هأن بعدی هاورا ن حضور دن ن ایحده از هر قوه در ه با عحایا به ساانمار ساه   ن1

قانون برنامه پحرم توسعه که به امضای  111ساحد مؤساس هاورا یعحی دسامورالع ل ا رایی ماده      "ای ن ررنقانونینامهآیسن

قانون برنامه پحرم یعحی حفظ  111رسد که هورا به مرزهای محدرج در ماده ساران ساه قوه نسز رسسده اسا، بعسد به نظر می  

 قال  هر یك از دسمگاه های نظارتی عضو هورا ن مراعات حدند معسن در قانون اساسی پایاحد ب اندناسم

ات این پذیری م وباگرچه الزمه حاک سا رراگسر قانون ن اقمضاای پایاحدی به اهاو  قانون اسااسی، دادنواهی    ن9

 رنیه قضایی ماندنگسری اسا، با این حا ، در این ن و  باید در انمظار هکل "ایهورای رراقوه"

در دسامرس ناودن م اوبات ن م امحدات این هاورا به هورت کامل ن موبوا، نه تحها ساب ناهحانمه ماندن این      ن4

نهاد اسااسای در مرامع دانناگاهی ن عب ی گردیده، ببکه باعث هاده این نهاد از ه کاری ع ومی ههرنندان، یعحی حبقه     

 ن سب ب اندنمفقوده نظام نظارت های مه، بی
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قانون اسااسای، اقدام به تناکسل هورایی با عحوان     111اهال   1اهلل هاها ی هااهرندی ن در ا رای بحد   آیا در حک ی نواا به 9/5/31مقام رهاری در تاریخ 

 ن ودندن اقو گانه به محظور بررسی ن ارائه نظرات منورتی در موارد حل انمالد ن تحظسم رنابطسه هسأت عالی حل انمالد ن تحظسم رنابط قوای

 عالی هورای" مبی ن حاک سا اروی ن ت امسا اسالمی از انقالا ن پاسداری محارع مبی محظور تأمسن نون اساسی، بهیک اد ن هفماد ن هانم قا   مواب  اهال ن 51

 :گردید زیر تنکسل با نظایف 51  هور ن ممنکل از مقامات گوناگون سساسی، اقم ادی، نظامی، قضایی ن اطالعاتی رئسس ریاسا به "مبی امحسا

، ، اطالعاتیساساسی  هایرعالسا ن ودن ن ه اهح 1 نرهاری مقام از طرد هاده  تعسسن کبی ساساسامهای   کناور در م دنده  امحسمی -دراعی ساساسامهای   سسنن تع1

ن  دانبی با تهدیدهای مقاببه کنااور برای ن معحوی یماد از امکانات گسری ن بهره9 نامحسمی -دراعی در ارتااط با تدابسر کبی ن اقم ااادی ، ررهحگیا م اعی

 ننار ی
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The Council of Supervisory Bodies Formation, status, competence 

Abstract 

Efficient supervision, undoubtedly, is one of the desirable constitutional system's pillars. 

Considering of a proper supervisory mechanism in order to idealistic realization of political 

system's ideals is an obvious necessity. Existence of different supervisory devices in the three 

branches of government and in other institutions, although is mandatory, but doesn't necessarily 

end in accessing of the political system to its goals. Disharmonic and parallel-like supervisory 

measures may create an inefficient supervisory sample; so that weak points of administrative 

structure remains hidden and heavy costs imposes on public budget. 

The Council of Supervisory Bodies was constituted as a coordinator in order to meet this 

need. In this article it is tried to investigate, through documentary and analytical studying of 

the Council's formation process, its status and competence in Iran's constitutional system. 

Keywords 
The Council of Supervisory Bodies, supervisory institutions, supervision, harmony, 

efficiency. 
 


