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نقد رأي ديوان عدالت اداري درباره ابطال مصوبات شوراي عالي انقالب 

 1(فرهنگي)پيرامون تجديد نظر در آراي کميته هاي انضباطي دانشگاهها
 

 2محمد جاللی

 

 چکیده
يكي از آراء صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري است كه در خصوص  يكي از مصوبات  برحقوقي  نقدي ه زير نوشت

شوراي عالي انقالب فرهنگي صادر شده است. قبل از پرداختن  به موضوع ذكر اين نكته الزم  به نظر مي رسد كه اين نوشته در سال 

است و هر چند مدت زمان نسبتا زيادي از آن مي گذرد، اما موضوع درست بعد از صدور رأي ديوان به رشته تحرير در آمده  8731

تفسير اخير شوراي نگهبان بر يكي از اصول  همچنين آن همچنان جزء مباحث روز است و از تازگي آن چيزي كاسته نشده است.

بر  "نقد "مي بايست به اين نكته نيز اشاره داشت كه نگارش  مرتبط قانون اساسي با بحث حاضر، بر تازگي آن افزوده است. به عالوه

آراء مراجع عالي قضايي چنان كه هم اكنون در كشورهاي داراي سيستم حقوقي پيشرفته مرسوم است و در گذشته در ايران نيز به 

ادبيات حقوقي نقش  ٔ تغذيه خود در توليد و ٔ ،  مي تواند به نوبه7صورت اندك از جانب برخي حقوقدانان بزرگ رايج بوده است

 اقعيوبا وجود تسلط نوعي شرايط رخوت و نا اميدي در جامعه حقوقي ما رسالت يك حقوقدان  حقيقتدر  داشته باشد. ايبرجسته 

همواره نقادي وضعيت موجود در چارچوب اصول پذيرفته شده به اميد صالح و روزبهي جامعه است و نه افتادن در دام سياست بازاني 

نقد بر تصميمات نه چندان پايه دار برخي نهاد ها نيز خود مي تواند  حتي هر روز رنگي عوض مي كنند. از اين رو به عنوان نمونهكه 

 به عنوان وظيفه اي مهم تلقي گردد.

يوان دبا اميد به حركت در مسير آنچه شايسته نقش اصيل يك حقوقدان واقعيست، متن زير را به تمام آندسته از قضات شايسته 

عدالت اداري تقديم مي نمايم كه با وجود تمامي كاستي ها سعي بر احقاق حق و اجراي عدالت با استفاده از تكنيكهاي حقوقي 

 .شناخته شده در عالم حقوق و به ويژه حقوق عمومي دارند

 

 ديوان عدالت اداري، شوراي انقالب فرهنگي، نقد حقوقي. کلیدواژه ها:
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 فرانسه -عمومي . دانشگاه سوربن  دانشجوى دكتراى حقوق 2 

در اين ميان مي توان به خصوص به نقدهاي بسيار ارزشمند و وزين استاد دكتر علي آبادي بر آراء ديوان عالي كشور اشاره نمود كه هر يك  3 

 نوبه خود همسنگ يك مقاله سنگين نقشي اساسي را در ارتقاء مباحث حقوق جزا ايفا مي نموده است. به
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 مقدمه -8

مي بايست به اين نكته اشاره گردد كه آنچه نگارنده را در اين ميان به عرضه  موضوعاصل  قبل از پرداختن به 

 »اين مقاله كوتاه در مجله حقوق اساسي وا داشت ايجاد تمايل مثبتي است كه در سالهاي اخير در نهاد قضايي 

 به واقع قابل توجه است. « ديوان عدالت اداري

نمونه هاي متعددي از آراء صادره از سوي ديوان عدالت اداري  به چشم مي خورد كه دررويه  در سالهاي اخير

ديوان  174حاكم بر آنها تفاوت قابل مالحظه اي نسبت به قبل به چشم مي خورد. به عنوان نمونه ميتوان به راي 

ان نوعي از مجازات اشاره در خصوص ابطال بندي از آيين نامه زندانها در خصوص اعالم حبس انفرادي به عنو

نمود. رايي كه در فضاي پر تالطم و پر ابهام حقوقي و سياسي ايران مي تواند راهگشاي بسياري از ناهنجاريهاي 

 حقوقي به خصوص در عرصه عمل گردد.

همچنين در رايي ديگر ديوان عدالت اداري دستورالعملي از وزارت آموزش عالي را باطل اعالم مي نمايد كه 

اساس آن فرزندان اعضاء هيات علمي دانشگاهها از امتياز ويژه اي در خصوص نقل و انتقال و جابجايي در بر 

دانشگاههاي كشور برخوردار بوده اند. نكته بسيار قابل تحسين در اين راي استناد ديوان به تساوي همه افراد در 

 ست.بهره بري از حقوق و امتيازات و برابري همگان در برابر قانون ا

بدون وارد شدن به بحثهاي سياسي و تنها از نقطه نظري حقوقي مي بايست اذعان نمود كه چنين وظيفه بديهي 

در درجه اول و به  صورتي ذاتي از جمله وظايفي است كه از نهاد شوراي نگهبان به عنوان حافظ و نگهبان رعايت 

م وظيفه اين شورا بر مبناي قانون اساسي اوالتنها بر اصول قانون اساسي انتظار مي رود. زيرا آن چنان كه مي داني

مراعات قوانين با اصول شرعي محدود نبوده است، بلكه حراست از حريم اصول قانون اساسي نيز در شمار ذاتي 

ترين وظايف اين نهاد بر شمرده شده است؛ و در ثاني اصول قانون اساسي نيز اصولي از هم گسيخته و نامربوط 

 بلكه مي بايست به توالي و انسجام همه آنها در قالب يك روح واحد اهتمام اساسي داشت. نمي باشند، 

نگاهي به رويه شوراي نگهبان ما را با اين واقعيت بسيار ناگوار آشنا مي نمايد كه اين شورا در مواجهه با اصول 

ز اصول آن در حفاظت از برخي ا قانون اساسي به نحوي بسيار انتخابي و به نوعي كليشه اي رفتار نموده و گويي

 كرسي اين شورا وجود ندارد. 82هيچ دغدغه اي در خاطر صاحبان 

تلخ تر از تلخ آنكه بدانيم به عنوان نمونه اين شورا در مدت فعاليت خود كمترين استنادها را به فصل سوم قانون 

مندي هاي خود حاوي اصول ارزشداشته است، فصلي كه با وجود نقايص و كاستي "حقوق ملت"اساسي مربوط به 

نقش قابل توجهي را  "حقوق و آزاديها"است كه به نوبه خود در محدود نمودن تعدي قدرت عمومي به حوزه 

 ايفا نمايد.   

اتفاقي كه اخيرا در قالب اظهار نظري تفصيلي از جانب شوراي نگهبان صورت گرفت نه تنها حداقل در كوتاه 

همه اميدهاي مطرح در اين زمينه را نيز نقش  را از ميان برداشت، بلكه به گونه ايمدت آرزوي هر گونه اصالحي 

 بر آب نمود. 

قانون اساسي در پاسخ سوال رييس قوه قضاييه  831قضيه به نظريه تفصيلي شوراي نگهبان درخصوص اصل 

 ارتباط مي يابد كه در ديماه گذشته صادر شده است.



 3 

قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي » مي دارد:قانون اساسي چنين بيان  831اصل 

دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. و هر 

 «كس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.

 ر قالب سوالي به شرح زير خواستار اظهار نظر شوراي نگهبان مي گردد:رييس قوه قضاييه د 

خواهشمند است نظريه تفصيلي آن شوراي محترم را در اين رابطه تبيين فرماييد كه آيا محدوده اختيارات ديوان » 

به آنها و  ابستهعدالت اداري در اين اصل شامل تصويبنامه و آيين نامه هاي قوه مقننه و قوه قضاييه و سازمانهاي و

همچنين مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و مصوبات اداري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت 

 «نظام و امثال آن نيز مي شود و يا محدود به تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت به معناي قوه مجريه مي باشد.

 چنين بيان مي نمايد: 831ره اصل شوراي نگهبان نيز در پاسخي كوتاه نظريه خود را دربا

قانون اساسي، مقصود از تعبير دولتي در اين اصل قوه  831با توجه به قرينه قوه مجريه در قسمت ذيل اصل » 

 .«1مجريه است

قانون اساسي ايراد اصلي را به نحوه  831شايد از نقطه نظري صرفا لفظي، ذكر عبارت قوه مجريه در ذيل اصل 

 اديهاحقوق وآزمايد، اما نكته قابل اهميت آنست كه اگر شوراي نگهبان دغدغه حمايت از  نگارش اصل وارد ن

يوان عدالت درا مي داشت، با استفاده از تكنيكهاي حقوقي به راحتي مي توانست از اين اصل در هماهنگي با راي 

فن تفسير   حقوقي هم اكنونو در راستاي حمايت از حقوق افراد قدم بردارد. چرا كه مي دانيم از لحاظ اداري 

تنها محدود به تفسير لفظي نمي گردد، بلكه در ميان انواع و اقسام تفسير اقبال بيشتر براي آن نوعي از   حقوقي

 تفسيرگسترده و تحول زاست كه سعي در كشف هدف غايي قانونگذار از وضع قانون داشته باشد. 

و اراده اي را مي بايست در مجموعه اركان نظام و حكومت در البته اين نكته را نيز بايد افزود كه چنين عزم 

ايران جستجو نمود. امري كه خالء آن به روشني در بسياري از اركان به چشم مي خورد و انتظار آن نيز هم اكنون 

ز ا دور از ذهن مي نمايد. به عنوان نمونه در اين ارتباط مي توان به انگيزه رييس قوه قضاييه در طرح اين پرسش

 شوراي نگهبان و تحريك شورا به اظهار نظر در اين خصوص اشاره نمود.

به هر حال هر چند صدور اين نظريه از جانب شوراي نگهبان طعم شيرين شعف حاصل از راي ديوان عدالت را 

بايد  يبه تلخي تندي مبدل مي نمايد، اما در عين حال نبايد تالش صورت گرفته در ديوان را از ياد برد، بلكه م

 بااستقبال شايان از آن در انتظار آراي بيشتري از اين دست بود.

پس از مقدمه طوالني اما الزم فوق در زير ابتدا به معرفي و پيشينه موضوع پرداخته خواهد شد و سپس نقد حقوقي 

 راي از نظر خواهد گذشت.

 

معرفي و پيشينه موضوع -2  
يك اقدام بي سابقه، با صدور يك رأي جالب تحولي شگرف  را در  9/1/8731ديوان عدالت اداري  در تاريخ

 در عرصه حقوق عمومي ابداع نمود.
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اين تحول كه بر اثر ابطال دو مصوبه صادره از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي ايجاد شده است، در حقيقت 

 ؛اعده تفكيك قواقنگاهي جديد و پويا به مفاهيمي  عالي در حوزه حقوق عمومي است: مفاهيمي همچون  

دولتي؛  و تفكيك آن از ساير مقررات تعريف دقيق قانون از نقطه نظر شكلي و ماهوي؛ استقالل قوا

 و حق تظلم و داد خواهي به مراجع قضايي صالح، مصرحه در قانون اساسي همانند حقوق مردم

و... كه دير زماني در تصميم گيريها و رويه قضايي يا جايگاهي نداشتند يا  برخورداري از دادرسي منصفانه

 اينكه به صورت اصولي بدانها نگريسته نمي شد و هنوز هم آنچنان كه بايد و شايد نمي شود.

شعف در عين تعجب از صدور چنين رأيي، وقتي افزايش مي يابد كه در يابيم حتي در حال حاضر نيز با وجود 

مده در نوع نگاهها، هنوز هستند افكاري كه با مفاهيم ياد شده  اصوال بيگانه اند و به عنوان مثال وقتي تحوالت ع

صحبت از قانون مي شود، هر آنچه را كه قدرت حاكمه )در هر رده و مقامي( اراده نمايد، قانون تلقي نموده 

 ند.وتمايلشان نيز بر آن است تا آثار قانون را بر آن اراده مترتب دار

حال بهتر است قبل از تحليل و بررسي اين رأي ابتدائا به موضوع و سوابق آن اشاره اي هر چند مختصر صورت 

 .گيرد، سپس در نكات مثبت و منفي آن غور و تامل گردد

در خصوص تجديد نظر در احكام و آراي  33و  ۵4شوراي عالي انقالب فرهنگي طي دو  مصوبه در سالهاي 

كميته هاي انظباطي دانشگاه رويه اي را ايجاد كرده بود كه بر اساس آن ، احكام و آراي تنبيهي  تنبيهي صادره از

در ديوان عدالت اداري به عنوان يك مرجع عالي دادرسي اداري غير قابل طرح و « كميسيون هاي اداري »اين

 رسيدگي بود.

ه ديوان عدالت اداري خواستار ابطال اين چهار شهروند جمهوري اسالمي ايران طي شكايتي ب 8731در آبان ماه 

قانون اساسي  و  91،849،37، ۵8، 7۵، 1دو مصوبه مي گردند و اعالم مي دارند كه اين دو مصوبه مغاير اصول،

 مرجع تصميم گيرنده و خالف شرع مي باشد.خارج از صالحيت 

انقالب  در ابتداي كار شوراي»ي دارد: دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي در پاسخ به استعالم ديوان چنين اعالم م

فرهنگي زماني كه ضوابط گزينش دانشجو و كميته انضباطي دانشجويان در دست تصويب بود، با توجه به اينكه 

مسئله ماهيت قضايي داشته و برخي موارد مستلزم دستور توبيخ، مجازات و سلب مزايا و برخي حقوق از 

رياست محترم شوراي 29/88/۵7مورخ 8 /9381د كه طبق نامه شماردانشجويان است، ضروري تشخيص داده ش

عالي انقالب فرهنگي وقت از حضرت امام كسب تكليف نموده تا حدود اختيارات شوراي عالي را در اين زمينه 

مشخص نمايند. همانطور كه در پي نوشت نامه آمده است حضرت امام قدس سره ضوابط و قواعدي را كه 

 .«4مي نمايد در حد قانون دانسته و فرموده اند كه به آنها بايد ترتيب اثر داده شودشوراي عالي وضع 

در خصوص ادعاي خالف شرع بودن مصوبه هشتاد وسومين  81/9/8731همچنين شوراي نگهبان نيز در تاريخ

وبه همانگونه كه در متن مص:»شوراي انقالب فرهنگي  چنين اظهار نظر نموده است  88/۵/87۵4جلسه مورخ

                                                 
 21/88/8731تاريخ  8۵1۵روزنامه رسمي شماره  - 1
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مذكور آمده است، چون اين مصوبه با استفاده از اذن مقام معظم رهبري حضرت امام )قدس سره االشريف( وضع 

 ۵« شده است، فلذا خالف شرع نمي باشد.

را براي  88/۵/87۵4جالب است كه بدانيم شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوبه هشتادوسومين جلسه  مورخ

جلوگيري از نقض تصميمات گزينش و كميته انضباطي دانشگاهها توسط مراجعي مثل كميسيون اصل نود مجلس 

شوراي اسالمي، بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري  تصويب و صادر نموده بود. در اين مصوبه چنين آمده 

جو اعالم يح پيرامون ضوابط گزينش دانشبنابه تقاضاي هيات مركزي گزينش دانشجو  در مورد كسب توض»است:

گرديد كه هيات مركزي گزينش دانشجو در بررسي صالحيت داوطلبان از نظر سياسي به صورت مورد مورد 

برخورد نمايد  و در صورتي كه داوطلبي عمال بر ضد نظام جمهوري اسالمي باشد و يا صريحا عدم قبول نظام را 

 3«بنمايد، مردود شود.

خود در پي استفسار ديوان عدالت  179در جلسه  24/82/8733ي انقالب فرهنگي نيز در تاريخ همچنين شورا

اداري  در خصوص قابليت يا عدم قابليت تجديد نظر در احكام و آراي  تنبيهي صادره از كميته انضباطي 

 دانشگاهها مقرر نمود:

. 1قابل رسيدگي  در ديوان عدالت اداري استاحكام و آراي تنبيهي صادره از كميته انضباطي دانشگاهها، غير » 

» 

پس از طرح شكايتي به خواسته ابطال دو مصوبه مذكور از طرف چند شهروند ايراني، هيات عمومي ديوان 

 عدالت اداري در يك اقدام اصولي رأي خود را به شرح زير انشاء و اصدار نمود:

ضاييه كيك و استقالل قواي مقننه، مجريه و ققاعده تف قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با تثبيت» 

به مجلس شوراي اسالمي و در حد مقرر در  38و 41از يكديگر وضع قانون در عموم مسايل را به شرح دو اصل 

به مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصاص داده است كه با اين وصف اطالق قانون و يا تعميم مطلق  828اصل 

جمله مصوبات شوراي انقالب فرهنگي  وجوه مميزه آن به مقررات موضوعه ساير واحدهاي دولتي از

و  او اين قبيل مصوبات از مقوله تصويب نامه ها و آيين نامه ه مبناي حقوقي و وجاهت قانوني ندارد

نظامات دولتي محسوب  و در صورت عدم مخالفت  با احكام شرع و قوانين  و خارج نبودن  از حدود اختيارات 

قوه مجريه،  معتبر و متبع است. همچنين قانون اساسي با تاسيس مرجع قضايي نوين ديوان عدالت اداري  به شرح  

بت به  مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي رسيدگي  به شكايات و تظلمات  و اعتراضات مردم  نس 837اصل 

دولتي و احقاق حقوق آنان را در صالحيت ديوان مذكور قرار داده  و حدود صالحيت و اختيارات ان را به حكم 

به تصويب رسيده   1/88/87۵7قانونگذار موكول كرده است  كه بر اساس آن قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ

اين قانون رسيدگي به اعتراضات اشخاص  نسبت به مصوبات و نظامات دولتي و تصميمات  88و به موجب ماده 

و آراي قطعي مراجع غير قضايي از قبيل دادگاههاي اداري، شوراها، كميسيونها و هياتها ازجهات مقرر در قانون 

خميني  رضوان اهلل  حضرت امام ۵/82/87۵7از جمله تكاليف ديوان اعالم شده است. نظر به اينكه فرمان مورخ 
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تعالي عليه  مفيد جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات 

آموزش عالي و نحوه گزينش و امور انضباطي دانشجويان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور 

مجلس شوراي اسالمي از جمله سلب حق رسيدگي به شكايات  مذكور و يا مغاير قانون اساسي  و قوانين مصوب

و مصوبه جلسه  88/۵/87۵4توسط مراجع قضايي ونفي صالحيت آنان نمي باشد، مصوبه هشتادمين جلسه مؤرخ 

شوراي انقالب فرهنگي مبني بر سلب حق تظلم و دادخواهي به مرجع قضايي صالح در  24/82/8733مورخ  179

يت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراضات نسبت به احكام هيات مركزي خصوص مورد و نفي صالح

گزينش  دانشجو و كميته انضباطي دانشجويان، مغاير اصول و مواد قانوني فوق الذكر تشخيص داده مي شود  و 

 .«9قانون ديوان عدالت اداري دو مصوبه مذكور ابطال مي گردد 24به استناد قسمت دوم ماده 

 

 راينقد  -3

بعد از گذري اجمالي و در عين حال ضروري بر موضوع و سوابق وحواشي آن بجاست تا تامل و دقتي ويژه در 

نكات برجسته رأي و نيز نتايج منطقي حاصل از آن صورت گيرد تا با دركي صحيح از آن، اميدوار به صدور 

 ران باشيم.مجدد چنين آرايي و بلكه بهتر از آن در عرصه فرهنگ حقوقي كشورمان اي

در يك ارزيابي كلي منصفانه،  همانگونه كه در ابتداي مقاله نيز اشاره شد، حقيقتا مي بايست اين اقدام ديوان  -8

عدالت اداري در صدور چنين رايي را جسورانه، بي سابقه، نو، تحول يافته و در يك كالم عجيب ولي جالب 

 توصيف نمود.

اين اقدام چيست در ادامه روشن خواهد شد، ولي در اينجا فقط مي توان به اينكه دليل اطالق چنين توصيفاتي به 

شوراي انقالب فرهنگي اشاره نمود كه ديوان عدالت اداري از شوراي عالي انقالب فرهنگي در  179مصوبه 

 خصوص صالحيت خود استفسار نموده و آن شورا نيز ديوان را فاقد صالحيت اعالم مي دارد!

ام ديوان فارغ از هر دليل ضمني مي تواند باشد كه اين نهاد را به صدور چنين رايي واداشته جالب بودن اقد -2

است. ممكن است حتي برخي داليل و انگيزه هاي سياسي را براي رسيدن به چنين نگرشي از جانب ديوان عنوان 

نتايج پر  عي آن درك شود و ازنمايند. اما بهتر است به اين راي صرفا با نگاهي حقوقي نگريسته شود تا ارزش واق

 آن نيز در آينده استفاده گردد.

در اين راي با دقتي قابل توصيف به مفاهيم و اصطالحاتي اشاره شده است كه استناد به آنها در جاي خود، داراي 

تصاص خاهميت و ارزش بااليي است. استناد به قاعده تفكيك و استقالل قواي مقننه، مجريه و قضاييه از يكديگر، ا

وضع قانون در عموم مسايل به مجلس شوراي اسالمي بنابر اصول قانون اساسي، توجه به مفهوم دقيق قانون و 

اشاره به برخي از حقوق مهم ملت مثل حق تظلم و دادخواهي به مرجع قضايي صالح از جمله اين مفاهيم است 

شايد مطمح نظر مراجع قانون گذاري و شبه  كه حداقل توجه به برخي از اين مفاهيم تاكنون آنچنان كه بايد و

قانون گذاري موجود نبوده است. همچنين كليت راي مذكور نشان دهنده توجهي هر چند ناخودآگاه به مفهوم 
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حق برخورداري از دادرسي منصفانه، مورد اشاره در اكثر كنوانسيونهاي حقوق بشري است كه در جاي خود 

 د توجه خاص مي باشد.داراي اهميتي زايدالوصف و نيازمن

در ميان بسياري از نكات قابل توجه دراين راي، آنچه دراوج اهميت قرار دارد و از جهتي آنرا مي توان  -1

 مهمترين دستاورد اين راي به حساب آورد، توجه به مفهوم دقيق قانون و تفكيك آن از مقررات دولتي است.

تعريف آن از جنبه ماهوي و شكلي، تواما توجه نمود. بر اين مي دانيم كه در مفهوم دقيق قانون مي بايست به 

اساس قانون مجموعه قواعد ومقررات عام، كلي و دايمي الزم االجرست كه توسط مرجع صالحيتدار )در كشور 

 ما مجلس شوراي اسالمي( وضع وتصويب مي شود.

 نيز برخوردار است. منظور از مفهوم به عبارت ديگر قانون عالوه بر دارابودن مفهومي ماهوي، از مفهومي شكلي

شكلي طي نمودن مراحل مختلف قانونگذاري است كه در كشور ما عبارتند از: مرحله پيشنهاد، مرحله طرح و 

تصويب در مجلس شوراي اسالمي، تاييد شوراي نگهبان، امضاء رئيس جمهور و درج در روزنامه رسمي كه البته 

ات فراواني را در خود دارند كه بررسي آنها از حوصله اين بحث خارج هر يك از اين مراحل فروعات و جزئي

 است.

البته مي بايست بر اين نكته تاكيد شود كه ساز وكار نظام قانونگذاري و نيز تهيه و تصويب مقررات دولتي دقيقا 

 مي بايست بر اساس مكانيزمي باشد كه در قانون اساسي در نظر گرفته شده است.

جمهوري اسالمي ايران هم براي وضع قانون و هم براي وضع مقررات دولتي ترتيب خاصي  در قانون اساسي

 پيش بيني شده است كه رعايت  آنها از سوي مراجع مختلف قدرت عمومي الزامي و ضروري است.

قانون اساسي بيان گرديده است، از طريق مجلس شوراي  49و 41ساز و كار اعمال قوه مقننه آنچنان كه در اصول 

اسالمي و در برخي مسائل از طريق همه پرسي مي باشد. صالحيت مجلس شوراي اسالمي در وضع قانون مستند 

و قسمتي  871قانون اساسي، صالحيتي انحصاري و در عين حال اختياري است. همچنين به استناد اصل  38به اصل 

اساسي حق وضع مقررات دولت ) آيين نامه، تصويب نامه، اساسنامه و صدور بخشنامه ( با هيات قانون  41از اصل 

 وزيران، كميسيون هاي متشكل از چند وزير و هر يك از وزيران مي باشد.

خالف چنين ترتيبي چه با عنوان قانون )كه فقط در صالحيت انحصاري مجلس شوراي اسالمي است( و چه 

در شأن دولت در اجزاء مختلف خود است( بدون شك خالف بين و صريح قانون اساسي مقررات دولتي ) كه 

 است.

ديوان عدالت اداري در راي مورد بحث به درستي، به اختصاص چنين صالحيتي به مجلس شوراي اسالمي اشاره 

اي ت موضوعه ساير واحده..........اطالق قانون و يا تعميم مطلق وجوه مميزه آن به مقررا» كرده و بيان داشته است: 

 .« دولتي ....... مبناي حقوقي و وجاهت قانوني ندارد....... 

مناسب است كه بدانيم شوراي عالي انقالب فرهنگي، عالوه بر دو مصوبه ابطال شده، مصوبات ديگري نيز دارد 

وبات كي از مصكه در موضوعي كلي، به صراحت بيشتري صالحيت خود را در وضع قانون اعالم مي كند. در ي

در مورد همكاري دولت در اجراي مصوبات شوراي عالي انقالب » چنين آمده است:  ۵۵اين شورا در سال 

فرهنگي مقرر مي گردد كه به دولت رسما و كتبا اطالع داده شود كه  مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در 
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ين  بودجه  و مساعدتهاي مورد نياز براي اجراي حكم قانون است و وزارتخانه هاي مختلف الزم است در مورد تام

 .« 81مصوبات و همچنين  استخدام اشخاص، اهتمام ورزند

به هر حال شايسته است كه  ديوان عدالت اداري به هر طريق ممكن نسبت به ابطال اينگونه مصوبات نيز اقدام 

 الزم را به عمل آورد.

استعالم ديوان عدالت اداري در توجيه فعاليت قانونگذاري دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي در پاسخ به  -4

خود به كسب تكليف رياست شوراي عالي انقالب فرهنگي وقت از امام خميني در زمينه تعيين حدود اختيارات 

حضرت امام )قدس سره( ضوابط و » شوراي عالي انقالب فرهنگي اشاره مي كند و چنين بيان مي دارد كه 

 .« 88ي عالي وضع مي نمايد در حد قانون دانسته و فرموده اند كه به آنها ترتيب اثر داده شودقواعدي را كه شورا

هر چند با مراجعه به متن فرمان ايشان  در خصوص اعتبار مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي استنباط فوق  

 مغالطات و مناقشات موجود ميبسيار افراطي به نظر مي رسد، اما با اين حال با نگاهي صرفا حقوقي و خارج از 

بايست اذعان نمود كه حتي در چنين صورتي)داشتن فرماني صريح از امام خميني( نيز فرمان مزبور نمي تواند  

توجيه گر عمل غير قانوني تشكيالتي باشد كه خود جايگاه قانوني موجهي ندارد. البته  همه مي دانند كه بخت 

 هيچ، فراتر نمي رود. غلبه چنين نظري در شرايط كنوني از

در بررسي منصفانه و حقوقي راي مورد بحث تنها به ذكر نقاط قوت و مثبت آن نبايد بسنده كرد. بلكه بي  -۵

 غرضانه مي بايست به نقاط ضعف و نقص هاي احتمالي آن نيز اشاره داشت.

حال برداشتن  آرايي باشد، چون به هرالبته ذكر اين نكته ها همانگونه كه مذكورافتاد  نبايد مانع استقبال از چنين 

 قدمهايي تا اين حد نيز در جاي خود بسيار قابل تقدير است.

بر اين اساس به نظر مي رسد كه در اين راي حداقل دو نكته قابل تامل وجود داشته باشد كه اميد مي رود در 

 آراي بعدي اصالح گردند:

هيات عمومي ديوان، در ابتداي راي با اشاره به اختصاص صالحيت وضع قانون در عموم مسائل به شرح  –الف 

به مجمع تشخيص  882.........و در حد مقرر در اصل » به مجلس در ادامه چنين بيان مي نمايد:  38و41دو اصل 

قرر خيص مصلحت نظام هم در حدود مبه اين ترتيب ديوان قائل به اين نظر است كه مجمع تش« مصلحت نظام .... 

 882در كنار مجلس شوراي اساالمي، مرجع وضع قانون است. حال آنكه به صراحت همين اصل  882در اصل 

براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس » مجمع تشخيص مصلحت نظام نه جهت قانونگذاري، بلكه 

يا قانون اساسي  بداند و مجلس با در نظر  گرفتن مصلحت  شوراي اسالمي را شوراي نگهبان خالف موازين شرع و

 «نظام نظر شوراي نگهبان ر ا تامين نكند..... به دستور رهبري تشكيل مي شود..... 

 882بنابر اين، اعتقاد به دارابودن شان قانونگذاري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام خالف آشكار اصل 

 باشد.قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مي 

قانون اساسي، قانون را از مقررات  38و  41ديوان عدالت اداري  با وجود آنكه به درستي به استناد اصول  –ب 

، مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي را جزء 41و  871دولتي قابل تفكيك مي داند، اما بدون توجه به اصول 
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شوراي عالي انقالب فرهنگي را حتي با وجود حضور مقررات دولتي مي داند. حال آنكه به هيچ ترتيب نمي توان 

برخي از اركان دولت نظير رئيس جمهور و برخي از وزراء  از جمله مراجعي دانست كه صالحيت تدوين و وضع 

 مقررات دولتي را دارا هستند.

 خاصي در( از سوي شوراي نگهبان به عنوان حافظ و نگهبان قانون اساسي اظهار نظر  8731اگر چه تا كنون )

مورد انطباق جايگاه شوراي عالي انقالب فرهنگي با قانون اساسي صورت نگرفته است و حتي شوراي نگهبان در 

پاسخ به نخست وزير وقت كه با توجه به مشكالت ناشي از مصوبات شورا از نظر قانوني و اجرايي نسبت به 

ستاد  »بود، چنين اظهار نظر كرده است كه:  مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات آن با قانون اساسي سئوال نموده

انقالب فرهنگي)نام قبلي شورا( به موجب فرمان امام تشكيل شده و قانوني درباره طرز تشكيل و وظايف آن 

، اما با اين «تاكنون به تصويب نرسيده است تا موضوع از جهت قانون اساسي مورد بررسي و امعان نظر قرار گيرد.

ك نظر مشورتي شوراي نگهبان استناد نمود كه در پاسخ سئوال رياست جمهوري وقت در وجود مي توان  به ي

 »ارتباط با شوراي اقتصاد و انطباق تصميم گيريهاي آن با اصول قانون اساسي به اين شرح اظهار نظر كرده است: 

ساسي وزرا با قانون اتشكيل شوراهاي تصميم گيرنده در رابطه با امور اجرايي با عضويت افراد خارج از هيات 

قانون اساسي مي باشد كه متاسفانه ديوان عدالت  871و اين دقيقا رعايت همان  مفهوم اصل .« 82مغايرت دارد

 اداري هم آن را در اين راي ناديده گرفته است.

اين در حالي است كه نبايد فراموش كرد كه شوراي عالي انقالب فرهنگي اقدام به وضع مقررات در حوزه  

يي مي نمايد كه به طور مستقيم با حقوق و آزاديهاي عمومي در تنازع است و به هيچ عنوان يك وجدان ها

 حقوقي نمي تواند از كنار آن به راحتي بي تفاوت بگذرد.
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