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 پرونده وقایع .1

  دیوان قرار

هاي شاکیان به شرح فـوق بـه طرفیـت وزارت    دادخواست درخصوص

چگونگی  درخصوصوري و به خواسته ابطال تصمیمات آعلوم، تحقیقات و فن

؛ 2/8/1392هاي تحصیلی بدون آزمون، موضوع اطالعیه مورخ اعطاي بورسیه

شوراي عالی  12/6/1387مورخ  630موجب مصوبه جلسه شماره نظر به اینکه به

آراي نهایی و قطعـی صادرشـده در   فرهنگی آن دسته از تصمیمات و انقالب 

هـاي علـوم، تحقیقـات و    هاي تخصصی فعـال در وزارتخانـه  ها و کمیتههیأت

مراکـز   هـا و سـایر  آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشـگاه  فن

  

  ییطباطبا عالمه دانشگاه یاسیس علوم و حقوق دانشکده یعلم أتیه ضوع *

m.banaeioskoei@gmail.com 
 آراي مطالعات فصلنامــه دفتــر( ،اداري عدالت دیوان منتخب آراء مجموعه ،هقضایی قوه پژوهشگاه .1

  .43ص )،1394 قضایی، بهار
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هاي امنـا،  آراي نهایی هیأتآموزشی و پژوهشی مصوب، ازجمله تصمیمات و 

انشجویان و همچنین تصـمیمات و  ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی د

بازنشستگی، ارتقاء ارزیابی و پـذیرش علمـی، بـورس     درخصوص آراي نهایی

رسیدگی در دیوان هاي مطالعاتی، قابل شکایت و دانشجویان برخی از فرصت

موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکیان  ،باشند. بنابراینعدالت اداري نمی

ـ  85اد به ماده استن وجود ندارد و با ین دادرسـی دیـوان   قانون تشکیالت و آی

شود. صادر و اعالم می ،، قرار رد درخواست1392الت اداري مصوب سال عد

  این قرار قطعی است.

  محمدجعفر منتظري -  رئیس دیوان عدالت اداري
  

و  94/141الـی   94/75هـاي  در پرونده مطروحـه بـه کالسـه پرونـده شـماره     

به علت لغـو بـورس    تحقیقات و فناوريهاي وزارت علوم، برخی از بورسیه  94/232

دعـوي در دیـوان عـدالت اداري نمودنـد؛      هخود توسط وزارت متبوع اقدام بـه اقامـ  

هـاي  اند که لغو بورسهاي تقریباً یکسان اعالم داشتهاشخاص مذکور در دادخواست

شده به عللی از قبیل: مغایرت با حق مکتسب، مغـایرت بـا قـوانین و مقـررات،     انجام

خالف مدلول و روح قانون اعزام دانشـجو،  فزودن شروطی برا تفسیر موسع از قانون و

خـذ جایـابی پـس از    زي بورس، عدم الزام قانونی براي أاختیارات قانونی شوراي مرک

رعایـت  زمان با تحصیل، عدم بورس، غیرقانونی بودن لغو بورس به جهت اشتغال هم

  غیرقانونی بوده است. ... مقررات خاص ایثارگران و

بـدون ثبـت    1اوي از سـوي اشـخاص موصـوف، در مرحلـه نخسـت، دیـوان      با اقامه دع

خـذ شـکایات   أهاي فوق، مدتی اشخاص مذکور را بالتکلیف گذاشت و سرانجام بـا  دادخواست

و مآالً قرار رد عدم صالحیت از سوي شـعبه فـوق    2ارجاع ،دیوان 1ها به شعبه موصوف، پرونده

لکن تعداد قابل توجهی از شکایات البته نسبت به تصـمیم جمعـی وزارت علـوم،     ،صادر گردید

قطعـی صـادر   مورد رسیدگی قرار گرفت و  قرار  3/5/1394دیوان در مورخ  أساً توسط رئیسر

  

 شود. استفاده می »دیوان« از کلمه »دیوان عدالت اداري« جاي عبارته از تکرار، در اغلب موارد ب پرهیزجهت . 1

 آمده تاکنون تنها یک شکایت به شعبه دیگر ارسال شده است.عملههاي ببا بررسی .2
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ـتند بـه مصـوب      درخصوصدیوان  شد. استدالل رئیس  630 هرد دعوي اشـخاص موصـوف مس

ـته از تصـمیمات و   «ب ایـن مصـوبه   شوراي عالی انقالب فرهنگی است. حسـ  87سال  آن دس

هـاي علـوم،    هاي تخصصی فعـال در وزارتخانـه   ها و کمیته تأهی آراء نهایی و قطعی صادره در

و سـایر مراکـز آموزشــی و پژوهشـی مصـوب، ازجملــه      هــا دانشـگاه  و ...تحقیقـات و فنـاوري   

کمیتــه انضــباطی هــاي امنــاء، ممیــزه و انتظــامی اســاتید و  تأهیــ تصــمیمات و آراء نهــایی

ـین  ـتگی، ارتقـاء، ارزیـابی و        دانشجویان و همچن تصـمیمات و آراء نهـایی درخصـوص بازنشس

ون ئبورس دانشجویان و فرصت مطالعـاتی کـه صـرفاً در رابطـه بـا امـور و شـ        پذیرش علمی،

ـیدگی در دیـوان       تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشـد، قابـل شـکایت و رس

ذیـل ایـن مـاده     موجـب تبصـره  همچنین به». مراجع قضایی نخواهد بود سایر عدالت اداري و

و آمـوزش   تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان    هاي علوم،  وزارتخانه در هریک از«واحده 

ـیدگی بـه شـکایات اسـاتید و     به عنوان مرجع نهایی به تیأهی ،پزشکی منظور تجدیدنظر و رس

هاي مذکور در ماده واحده فوق کـه در امـور و    کمیتهها و  تأاز آراء و تصمیمات هی دانشجویان

ـیدگی    ی و پژوهشی صادر شده و همچنین بهعلمی، آموزش ونئش منظور نظارت بـر نحـوه رس

  تأو وظـایف و اختیـارات هیـ    ءشـود. ترکیـب اعضـا    ها تشـکیل مـی   ها و کمیته تأهی در این

ـید به تصویب شوراي عالی انقـالب فرهنگـی خواهـد     موضوع این تبصره، ر از نظـ  صـرف  ».رس

اقـدامات کمیتـه مـذکور در     1،الذکر ماده فوق تصویب دیرهنگام تشکیل کمیته موضوع تبصره

  1رسیدگی به شکایات تاکنون اعالم نشده است.

  

 763ماده واحده مصوب جلسه  بیو متعاقباً تصو 7/2/94علوم و بهداشت در مورخ  نیوزارت شنهادی. با پ1

 دنظریتجد یعال أتیه«موصوف تحت عنوان  تهیکم ،یانقالب فرهنگ یعال يشورا 22/2/94مورخ 

با ترکیب ذیل تشکیل  »یانقالب فرهنگ یعال يشورا 630موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه   زیر علوم، تحقیقات و فناوري،و. 1گردد:  می

 نیو باالتر نی. معاون حقوقی وزارت3 ؛. دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی2)؛ تآزاد اسالمی (رئیس هیأ

ربط وزارتین و دانشگاه  . معاون تخصصی ذي4)؛ تدانشگاه آزاد اسالمی (عضو و دبیر هیأ یمقام حقوق

. سه نفر از اعضاي 6 ؛. دو نفر از اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی به انتخاب شورا5 ؛آزاد اسالمی

سب مورد به انتخاب وزیر ها که حداقل یکی از آنها حقوقدان خواهد بود، ح هیأت علمی دانشگاه

  ...». یاسالم آزاد دانشگاه سیربط و رئ ذي
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  و بررسی نقد .2

 تحلیل مبانی حقوقی قرار صادره .2.1

(وقـت)   يعـدالت ادار  وانیـ د سیرئـ  میتصم به ناظر ار،نوشت نیا یآنجا که بحث اصل از

ـت  يادعاها درخصوص باشدیم  ینقـد و بررسـ   يبـرا  یمطروحه توسط اشخاص موصوف فرص

 لیـ اقـدامات و دال  نیبه لغو بورس و همچن نیمعترض یحقوق یمبان لیضمن آنکه تحل ستین

و اجمـاالً   سـت ین ریپـذ امکان هابه پرونده یمطروحه توسط وزارت علوم به سبب عدم دسترس

 هـم  یو برخـ  رشیپـذ  رقابلیاز ادعاها غ ی: برختفگ توانیمفوق  يهادادخواست درخصوص

 یدگیپـس از رسـ   دیـ هر پرونده با درخصوص یمحل بحث است ول زین یو بعض رشیپذ قابل

 یمبـان  درخصـوص اتخـاذ نشـده اسـت تـا      یتیمـاه  میتصـم  نی. همچننمود نظر ابراز ییقضا

دادگـاه اظهـارنظر    میتصـم  ایو  خواندگان و هاخواهان از کیهر تمطروحه و استدالال یحقوق

 درخصـوص . شـود یاشـاره مـ   مطروحه ياز ادعاها مورد دو به یطورکلبه ،اما از باب نمونه کرد،

 نیمعترضـ  يسـو  از ادعـا  نیا ل،یتحص با زمانبودن لغو بورس به جهت اشتغال هم یرقانونیغ

 يسـو  از یقـانون  تعهدات انجام و بورس از پس ياهیبورس کهیصورتدر لذا ،ستین رشیپذ قابل

 لغـو  بـر  تـوان ینمـ  بمانـد  یبـاق  دولـت  کارمند کماکان) يمقرر پرداخت لیقب(از  علوم وزارت

بـا اطـالع وزارت    که ییهاتیفعال ای و یپژوهش و یعلم يهاتیفعال البته. نمود رادیا يو بورس

امـا در   سـت ین مقـرر  يهـا تیـ ممنوع قلمـرو  در داخل است، اجازه خذأ منزلهعلوم بوده که به

 یکـ یاز  یابیـ جا خـذ أبه علت عدم  لیپس از صدور حکم و اشتغال به تحص هیمقابل، لغو بورس

تعهد نموده، انجـام خـدمت دو    هیآنچه که بورس رایز ،شودینم یتلق یمنطق لیدل هادانشگاه از

 هیو لذا اجبـار بورسـ   دینمایم نییاست که وزارت علوم تع یبرابر مدت زمان بورس در هر محل

  

 يو الجرماً اعضا یکه الزمه هر دادرس یطرفیب اصل که گرددیم متبادر ذهن به شبهه نیا فوق، بیترک به نظر

 ایاز وزات مربوطه  أت،یه نیا ياغلب اعضا یعنینشده است؛  تیرعا أتیه نیواجد آن باشند در ا دیبا دنظریتجد

 یدگیرس امکان ،یقانون يهاسمتدر  یمنتخب آن است. ضمن آنکه با توجه به اشتغال به کار اشخاص حقوق

 وزارت یحقوق دفتر ای معاونت مانند یمرجع يسو از احکام تر،شیپ آنکه مگر رسدیم نظر به دیبع اریبس قیدق

  .بود خواهد يصور و یفاتیتشر شتریب اعضاء، نشست فرض نیا در است یهیبد. شود ارائه و هیته علوم

 .امدین دستبه مذکور تهیکم ماتیتصم از یگزارش 24/7/95 مورخ حاضر مقاله چاپ يبرا یینها اصالح تا. 1
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 طـاق یماال فیـ تکل ن،یولئمسـ  از یبرخـ  یرعلمیغ کردیرو رییتغ از بعد ژهیوبه ازین اعالم أخذبه 

 چیهـ  بـدون  درس اتمـام  از پس دانشگاه يسو از شدهیابیجا هیبورس رشیپذ عدم یحت. است

 بـا  کـه  شـود  فرامـوش  دیـ نبا مهـم  نکته کی واقع به. است یحقوق وجاهت فاقد ،یمنطق لیدل

  .دبایینم رییتغ ،یقانون تعهدات ن،یمسئول رییتغ

نظر از ادعاهـاي مطروحـه، در مسـتندات قـانونی رئـیس دیـوان بـه دو        صرف

  موضوع اشاره شده است:  

سـؤال   نیا: ممکن است یدگیدر رس وانید سیشخص رئ تیصالح )الف

 85در مـاده   سـت؟ یچ وانید سیتوسط رئ یدگیرس یقانون يمبنا :که گردد مطرح

یدگیرس وان،ید سیرئ صیتشخ به که يموارد در«: است شده مقرر الذکرقانون مار 

 از درخواسـت  اسـترداد  موارد مانند باشد، یمنتف موضوعاً مصوبه ابطال درخواست به

. کندیقرار رد درخواست را صادر م ،وانید سیرئ ،یقبل يأر وجود ای یمتقاض يسو

موضـوع   درخصـوص  سـاً أر توانـد یمـ  وانیـ د سیرئ ،نیبنابرا .»است یقطع قرار نیا

 امـا  سـت، ین يحصر ماده در شدهءاحصا موارد رسدیم نظر هکند. اگرچه ب یدگیرس

چه  :که شودیبه ذهن متبادر م هشبه نیا لذا و باشدیم فوق ماده اعمال قلمرو انگریب

 است مبرهن که گونهقرار بود؟ همان نیو مآالً صدور ا ،وانید سیبه ورود رئ یضرورت

  . شودینم یتلق يماهو یدگیبوده و رس یشکل ،یدگیرس نیا مقدر، شبهه از نظرصرف

ـ   یعال يشورا 630استناد به مصوبه  )ب جهـت رد   یانقـالب فرهنگ

رسد قرار صادره مبتنی بر این استدالل است که چون : به نظر میمطروحه يدعاو

همچنین سـایر مراجـع    (و مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی، دیوان عدالت اداري

) را از رسیدگی به تصمیمات مراجع موضوع مصوبه منع کرده است، لذا دیگر قضایی

  موضوعیت ندارد و از این جهت دعاوي مذکور رد شده است. ،رسیدگی توسط دیوان

  نقد و بررسی قرار قطعی صادره  .2.2

 کینبوده و در سطح  يماهو میاگرچه تصم يعدالت ادار وانید سیرئ میتصم

 اریآن بسـ  یحقوق یکه به همراه دارد بررس يفاسد یقرار است، لکن با توجه به توال

بـه   یدگیدر رس وانید تیاست. موضوع قرار صادره ناظر به عدم صالح تیحائز اهم
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 میخـواه  یسـع  اجمال طورهب ما که است موصوف اشخاص توسط مطروحه اتیشکا

  :  میینما اشاره قرار نیا راداتیا زا یبرخ به الًیذ کرد

  :ایراد شکلی قرار )الف

موضوع شکایت، اطالعیه وزارت علوم، تحقیقات و  شودطورکه مالحظه میهمان

عم ما ضرورتی به زهاي موصوف است. بههاي بورسیهدر رسیدگی به پرونده فناوري

جمعی هاي که بیانگر اعالم لغو دست، چه مصوبهدیوان در موضوع نبود رئیس دخالت

ر تشهاي موصوف باشد اساساً وجود ندارد و گزارش کاري که در قالب اطالعیه منبورسیه

شود تا مورد شکایت قرار گیرد، و شده است، مصوبه (یا حتی تصمیم اداري) تلقی نمی

  کایات به شعب دیوان ارجاع گردد.صرفاً اعالن عمومی است و مآالً باید ش

  بر عدم پذیرش صالحیت دیوان:ایرادات وارد  )ب

امکان  .قانون اساسی است همچنیندادخواهی و  مخالف حق ،قرار صادره - 1

ن مردم و به هنگام بروز اختالف، از هی و مراجعه به محاکم در روابط میاحق دادخوا

شود ع مییدیرباز پذیرفته شده است، لکن جایی که حقوق مردم از سوي دولت تضی

سختی مورد پذیرش حاکمان قرار  دولت و ملت داوري کند بهمیان مرجعی که بتواند 

هاي استبدادي، اساساً مردم حق اعتراض نسبت به اعمال حاکمان گرفته است. در نظام

 ،ساالر روابط متقابل دولت و ملت براساس قانون اساسی هاي مردم اما در نظام ،ندارند

 ،رو د. از اینگردفردي می شود و حاکمیت قانون، جایگزین استبداد تنظیم و اداره می

بر طبق  ،جمله امور اداري دولته امور ازکند که انجام کلی می ءحاکمیت قانون اقتضا

یجاد حق و اي باشد که هم براي مردم و هم براي دولت ا قوانین و قواعد کلی موضوعه

این مهم به خوبی در قانون  1خودسرانه دولت جلوگیري کند. تکلیف نماید و از اراده

 ،دادخواهی« قانون اساسی آمده است: 34براي نمونه در اصل  بینی وی ایران پیشاساس

هاي صالح  منظور دادخواهی به دادگاهتواند به حق مسلم هر فرد است و هرکس می

  

 یحقوق مطالعات دفتر(تهران،  هابرداشت و یمبان م،یمفاه قانون، تیحاکم ،يری. احمد مرکزمالم1

 .140 ص)، 1385 زمستان دوم، چاپ ،یاسالم يشورا مجلس يهاپژوهش مرکز
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ها را در دسترس داشته باشند و  گونه دادگاه افراد ملت حق دارند این هرجوع نماید. هم

مراجعه به آن را دارد، منع  موجب قانون حقبهتوان از دادگاهی که  کس را نمی هیچ

 1اصول متعددي در قانون اساسی به این حق تأکید دارد.». کرد

است و ضـرورت دارد   ولئمس ،دولت در مقابل اعمال خالف قانون این مبنا بر

در صـورت بـروز    وگـردد  ایجـاد   ،اداري دولت تیولئمسنهادي براي تضمین عملی 

دار  ن دولـت و مـردم را عهـده   میـا اختالف، امکان طرح دعوي و مآالً داوري اختالف 

ترسـیم و   »دیـوان عـدالت اداري  «این نهاد در قانون اساسی ایـران در قالـب    2باشد.

تشکیل گردید. از این رو، قرار صادره نادیده گرفتن حق دادخـواهی از سـوي مـردم    

آنان بوده و از آنجا که حق مراجعـه بـه دیـوان را از     نسبت به تعدي دولت به حقوق

  باشد.کند، مخالف قانون اساسی نیز میاشخاص سلب می

 مـآالً قانون اساسی، مرجع صالح براي تعیـین صـالحیت و    173اصل  وفق -2

قلمرو صالحیت دیوان، مجلس شوراي اسالمی است. با امعان نظر به اصـل تفکیـک   

مقننه حـق دارد وظـایف    هما قرار گرفته است، قو قوا که مورد پذیرش نظام حقوقی

دیوان را تعیین و ترسیم کند و لذا اختیار کاستن یا افزایش اختیارات دیوان توسـط  

 فاقد مبناي قانونی است. ،شوراي عالی

 يعـدالت ادار  وانیـ د یدادرسـ  نییو آ التیو قانون تشک الذکرفوقاصل  موجببه

مـردم از دولـت    اتیبه شـکا  یدگیرس یمرجع اصل ،يادار عدالت وانید ،)1392 مصوب(

    3.است ریپذامکان مجلس مصوب قانون موجبحق، تنها به نیا دیتحد ایو سلب  است

  

، »تحدید قلمرو صالحیت دیوان عدالت اداري توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی«اسکویی، بنایی مجید. 1

 به بعد. 634): ص 1394زمستان ( ،4، ش 45دوره فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 

 .440ص  )،1393  (تهران، نشر میزان،، 2 ، جحقوق اساسی جمهوري اسالمی ایرانسیدمحمد هاشمی، . 2

از قانونگذاري باید گفت: صالحیت وضع قانون  از جهتن شوراي عالی و مجلس میاساده  اي مقایسه در .3

حق  باشد و لذامجلس به وجود قانون و مقررات دیگري وابسته نیست و اصل بر اعمال این حق می سوي

قانون  بینی نشده است و تنها پس از تصویب، جهت تطبیق با قواي دیگر پیش سلب یا واگذاري این امر به

، ) کلیات و ایران1- 2حقوق اداري ( زاده،موسی. رضا شوداساسی و شرع به شوراي نگهبان ارسال می

قررات، ثانیاً و بالعرض است و در تصویب م اما اختیار شوراي عالی ؛)147)، ص1387 (تهران: نشر میزان،
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گونه  صالحیت دیوان درخصوص رسیدگی به این هدربارآن است که  قنیمتقدر 

ها تردید شود. در این صورت نیز بنا به اصول مسلم حقوقی، در موارد شک و  پرونده

ه است. بدیهی است با توجه بـه  قضایی د، اصل بر صالحیت رسیدگی توسط قوهتردی

توان رسـیدگی بـه ادعـاي تضـییع      صالحیت عام نظام قضایی، در صورت تردید نمی

ی از تخطـ  ،پاسخ و مهمل گذاشت و لذا عدم رسیدگی دیـوان  حقوق شهروندان را بی

امتناع دیـوان از احقـاق حـق بـه     رسد  نظر میه واقع بوظیفه قانونی محوله است. به

ي و گزارحقاي که شوراي عالی انقالب فرهنگی تصویب کرده، فرار از دستاویز مصوبه

  1شود و موجب مسئولیت است. امتناع از تکالیف قانونی محسوب می

دو بـازه   دیمقدمتاً با .است قضات غالب نظر و وانید هیرو برخالف ،صادره قرار - 3

 بعد و 1385 سال قانون بیتصو از قبل وانید هیرو: گرفت نظر در جداگانه طورهرا ب یزمان

 ،از اشـخاص  یبرخـ  تیبه مناسـبت شـکا   وانی، د1385از سال  شیپ يهاسال در. آن از

 2.است ردهک یانقالب فرهنگ یعال يشورا نیاز مصوبات ا یابطال برخ به مبادرت

ابطال به جهـت   )محور عمده بود: الف شده عمدتاً حول دواین مصوبات ابطال

 غیر شرعی بودن مصوبات. )ب ؛سلب حق دادخواهی و سلب صالحیت از دیوان

ت أهیـ  9/8/1378مـورخ   297-300 هشـمار  دادنامـه توان بـه  براي نمونه می

 11/6/1365مـورخ   هجلسـ  83 همصوب ابطالدیوان عدالت اداري درخصوص عمومی 

  

که اختیارات مجلس در وضع قانون، اوالً درحالی ؛دارد و محدود به موارد مصرحه استنفسه استقاللی ن فی

  .131، صپیشین ،یهاشمسیدمحمد  باشد.میداراي صالحیت عام در وضع قانون  ،بالذاتو 

هریک از مقامات قضایی که شکایتی و تظلمی ): «1375قانون مجازات اسالمی (مصوب  597. برابر ماده 1

شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر قانونی نزد آنها برده می مطابق شرایط

عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع 

فعه اول از کند یا صدور حکم را برخالف قانون به تأخیر اندازد یا برخالف صریح قانون رفتار کند د

شود و در هر صورت سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شش ماه تا یک

  ».به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد

 ،»یفرهنگ انقالب یعال يشورا مصوبات ابطال درباره يادار عدالت وانید يرأ نقد« ،یجالل محمد. 2

 به بعد. 340): ص 1383، (زمستان 3، ش حقوق اساسی
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بـر    مبنـی شوراي عالی انقـالب فرهنگـی    25/12/1377مورخ  439 هجلس هو مصوب

 صـالح و نیـز نفـی صـالحیت دیـوان      قضـایی سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع 

ت مرکـزي گـزینش   أدر رسیدگی به اعتراضات نسـبت بـه احکـام هیـ     عدالت اداري

ــ، انضــباطی دانشــجویان مرکــزي هدانشــجو و کمیتــ مــورخ  197 هشــمار هدادنام

مـورخ   هجلسـ  181 هابطـال مصـوب  ت عمـومی دیـوان درخصـوص    أهی 19/5/1382

قـانون تشـکیل    2 همـاد  6و  5 ،4شوراي عالی موضوع اصالح بنـدهاي   9/12/1367

بر خروج شوراي عـالی از صـالحیت     مبنی تخصصی کشور شوراي آموزش پزشکی و

ابطـال  ت عمومی دیوان درخصوص أهی 2/4/1381مورخ  117 هشمار هو دادنامخود 

و  18/2/1380مورخ  480و  478جلسات  هباز شق (و) مصو 5و  4، 3، 2، 1بندهاي

هاي فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران در   عنوان سیاست باشوراي عالی  12/4/1380

شوراي نگهبان دایر بـه   يفقها 21/3/1381مورخ  همطبوعات، مستند به نظری هحوز

  1اشاره کرد. شدن آنها  شناخته خالف شرع

تفکیـک و   هتأکید شده است قـانون اساسـی بـا تثبیـت قاعـد      ي دیوانآرادر 

اختصاص وضع قـانون و اصـالح و    ه از یکدیگر،قضاییاستقالل قواي مقننه، مجریه و 

به مجلس شوراي اسالمی و در حـد مقـرر در    73و  71 ،53اصول  را وفقتفسیر آن 

 به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است که با ایـن وصـف،   112اصل 

سـایر واحـدهاي    ،آن به مقررات موضـوعه  هقانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیز  اطالق

ایـن   وجاهت قـانونی نـدارد و   دولتی ازجمله مصوبات شوراي عالی، مبناي حقوقی و 

شـمار   دولتی به هاينامه و نظام ها نامهنییآها و  نامهقبیل مصوبات از موضوع تصویب

شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیـارات    مرود و در صورت تطابق با احکا می

ت عمومی ضـمن صـالح   أي فوق، هیآرامجریه معتبر و متبع است. همچنین در  هقو

دانستن دیوان براي رسیدگی به شکایات مطروحه علیه دولت همچنـان بـه اسـتناد    

  

ــورخ 16016 شــماره. 1 ــماره  - 28/11/1378 م ــورخ  16747ش ــمارهو  5/6/1381م ــورخ 16747 ش  م

 .یرسم روزنامه 5/6/1381
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قانون اساسـی،   173به شرح اصل  کند که با تأسیس دیوان  قانون اساسی، تأکید می

مردم نسبت به مأمورین  اتو اعتراض ها ، تظلم اتدیوان صالح براي رسیدگی به شکای

صـالحیت و   ي دولتی و احقاق حقـوق آنـان بـوده و حـدود    ها نامهنییآیا واحدها یا 

موجب همان قانون اساسی به حکـم قانونگـذار موکـول کـرده     اختیارات آن را نیز به

  1رود.شمار میمبناي تعیین حدود صالحیت به ،لذا صرفاً قانون دیوان، است

دیوان، برخی از تصـمیمات مراجـع خـاص از شـمول      85اما با تصویب قانون سال 

رسیدگی دیوان خارج شد که یکی از این مراجع، شوراي عالی انقالب فرهنگی بود. از این 

 85 جهت ممکن است این ایراد مطرح شود که رویه دیوان پیش از تصویب قـانون سـال  

هاي پـس از قـانون   تواند مورد استناد قرار گیرد. در پاسخ باید گفت:این رویه در سالنمی

رسیدگی به مصوبات شـوراي عـالی انقـالب     درخصوصنیز ادامه یافت. البته نه  85سال 

سـلب صـالحیت از    درخصـوص فرهنگی و مآالً ابطال آنها، بلکه نادیده گرفتن مصـوبات  

که صراحتاً  630 هرغم وضع مصوبشوراي عالی انقالب فرهنگی به، 87زیرا در سال  ،دیوان

 ،طور آشکار بهو  وجوداین هاي موضوع مصوبه منع نمود. با  دیوان را از رسیدگی به پرونده

اقـدام بـه    مـآالً  مصوبه فوق، ضمن پـذیرش صـالحیت خـود   شعب دیوان بدون توجه به 

ویـژه درخصـوص    بـه  انیشاکهاي  نمودند. در برخی از پروندهرسیدگی و صدور حکم می

هـا و   هاي انضباطی، با وجود اعالم صـریح دانشـگاه   ي صادره از سوي کمیتهآراشکایت از 

  گاه دیوان این مصوبه را نپذیرفت.  وزارت علوم به عدم صالحیت دیوان، هیچ

 خالفبـر  و) 1392 مصـوب (قـانون   12 همـاد  هوفق تبصـر  ،وانید یفعل قانون در اتفاقاً

 یدگیاز رسـ  منفـک  يدر فهرسـت نهادهـا   یانقـالب فرهنگـ   یعال ينام شورا 85قانون سال 

 حیگفته شود کـه بـا وجـود تصـر     یحقوق هساد لیتحل کی در دیشا رو،نیقرار ندارد. از ا وانید

و نظـر بـه حـذف     یدگیرس از یعال يشدن مصوبات شورا یمستثن بر یمبن 85 سال در قانون

 نیـ ا درنهفتـه و نگفتـه    لیـ امـا بـه دال   ،اسـت  شده انجام تعمداًحذف  نیا ،یآن در قانون فعل

 آنهـا  ابطـال  مـآالً  و یعـال  يشـورا  مصوبات به وانید یدگیرس امکان کماکان ما زعمبه جستار،
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 اتیبـه شـکا   یدگیحـق رسـ   ،کـه محـاکم   سـت ین ابدان معنـ  نیلکن ا 1باشدیمن ریپذانامک

 ابطـال  امکـان  اگـر  که کرد دور ذهن از دیبا را اشتباه و جیتصور را نیموضوع مصوبه را ندارند. ا

 ابطـال  امکـان  عـدم  نیب یتالزم چه، دهند، اثر بیترت آن به دیبا محاکم المحاله ستین مصوبه

ـ ا. نـدارد  وجود آنها ياجرا و مصوبات  قابـل  یاساسـ  قـانون  170 اصـل  از یخـوب  بـه  مهـم  نی

 از مکلفنـد  هـا دادگـاه  قضـات «: کنـد یم مقرر که یاساس قانون 170 اصل برابر. است برداشت

 از خـارج  ایـ  یاسـالم  مقـررات  و نیقوان مخالف که یدولت يهانامهنییآ و هانامهبیتصو ياجرا

قضـات اسـت کـه از     عهده بر فهیوظ نیا، ....»کنند يخوددار است هیمجر قوه اراتیاخت حدود

 2کنند. يخالف قانون دولت خوددار ماتیبه تصم یدگیرس

 گـردد،  وضع صالحيتوسط مراجع ذ 3قانون خالف يامصوبه اگر گفت دیبا واقعبه

 بهانـه بـه   تواننـد ینمـ  یدولتـ  يهـا دسـتگاه  اسـت  نشده ابطال وانید توسط کهیزمان تا

  

شوراي عالی نک: مجید . براي توضیح بیشتر درخصوص عدم رسیدگی دیوان نسبت به مصوبات 1

 به بعد.  634ص، پیشیناسکویی،  بنایی

زاده،  موسی ؛ رضا150)، ص1382شرکت سهامی انتشار،  (تهران: علم حقوق ه، مقدمکاتوزیان. ناصر2

 .166، ص پیشین

. نظر به مباحث اختالفی پیرامون جایگاه قانونی شوراي عالی انقالب فرهنگی و با امعان نظر به شرایط 3

جهت عدم مغایرت با  ماهوي و شکلی مقرر براي وضع قانون، نظر به فقدان ارزیابی مصوبات شورا به

قانون اساسی و شرع، رعایت اصول تفکیک و استقالل قوا به ویژه قوه قضاییه و وظیفه قانونی این قوه 

به این بود که آن در رسیدگی به شکایات مردم از دولت (اختصاصاً در دیوان عدالت اداري)، باید قائل 

دسته از مصوبات شوراي عالی که جنبه سیاستگذاري ندارد، در ردیف مقررات دولتی قرار دارد. 

مصلحت نیز اقتضا دارد چنین باشد، زیرا نباید از یک دستگاه تخصصی در امور فرهنگی توقع داشت تا 

انون مصوب مجلس که سنگ قبه تمام اصول قانون اساسی و شرع احاطه داشته باشد و قواعدي هم

گیرد، وضع نماید. ضمن اینکه در ساختار فعلی شوراي عالی، مورد ارزیابی شوراي نگهبان قرار می

بنابراین،  بینی نشده است. اي حقوقی یا فقهی براي تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع پیش کمیته

 ست،ین فوق مصوبات ههمانون بودن ق ايمعن به ي عالی انقالب فرهنگیشورا مصوبات بودن االجرا الزم

 ؛ همانند بسیاري ازداد اثر بیترت آن به دینباردیف قانون نباشد، اي هملکن نباید پنداشت اگر مصوبه

  شود.ست، ولی قانون تلقی نمیاالجراالزمهاي مختلف  مقررات دولتی که براي دستگاه

اند و حق  شوراي عالی در هر سطحی مکلفهاي اجرایی کشور به رعایت مصوبات  درنتیجه، همه دستگاه

موجب اصول مختلف قانون ها وجود ندارد، زیرا به ارزیابی مصوبات این نهاد را ندارند، اما این تکلیف براي دادگاه
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قـانون   170 اصـل  موجـب کنند، لکن بـه  يآن خوددار ياز اجرا ،مصوبه بودن یرقانونیغ

 خالفبـر  رانیـ ا محـاکم  اگرچـه . است شده هداشتبر محاکم دوش از فیتکل نیا ،یاساس

ابطـال را   ایگرفتن قانون مصوب مجلس و  دهیدر ناد ياریاخت ،یحقوق يهانظام از یبرخ

ـ از ا .را ندارنـد  تیوضـع  نیا ،مصوبات مادون قانون یولندارند،  امکـان ابطـال    زیـ ن ،رو نی

ابطـال مصـوبات    بـودن  ریناپذامکان فرض با حال. است شده ینیبشیپ وانیمقررات در د

اثر ندهند.  بیترت قانون خالف مصوبات به توانندیم محاکم فوق، اصل بر بنا ،مادون قانون

 سـفانه أاست که مت ییقضانظارت  یشده نوع ینیبشیپ مزبوراصل  موجبکه به ياریاخت

 خـالف  مصـوبات  از هرگـاه  کهآن است  جینبوده و تصور را وانیموضوع مورد توجه د نیا

 وانید فهیوظ نیا یول باشدیم یبحث ابطال آنها موضوع اصل دیآیم انیم به سخن قانون

 به سپرده شده است. بنا یمحاکم که در اصل فوق مقرر شده به بوته فراموش ریهمانند سا

 آن مسـتند  که يايدعو به یدگیرس از يادار عدالت وانید قضات گفت دیبا فوق مراتب

 يصـرفاً بـرا   اریـ اخت نیـ امتناع کننـد. ا  دیبا است یعال يشورا تیصالح از خارج مصوبه

  1.دابیینم يتسرّ ییاجرا يهادستگاه ریسا به و است شده ینیبشیمحاکم پ

چـه   ،باشـد  مـذکور  قـرار  مفاد خالفبر قضات غالب نظر رسدیم نظر هب نیهمچن

 در اکنـون هـم  که ییهایدگیرس و است شده صادر ترشیکه پ یعموم اتیه ءنظر به آرا

 یدگیموصـوف در شـعب مختلـف در حـال رسـ      يهاهیبورس از ریغ به مشابه يهاپرونده

هسـتند.   وانیـ د تیقضات، مخالف سـلب صـالح   غالبآن است که  انگریو هست، ب ودهب

 وانیـ د 3موصوف به شـعبه   يهاپروندهاز  یکی ییاناستث بطورهکه  زیسال گذشته ن یط

دادنامـه   ،جهینتدر و کرده یدگیرس به اقدام خود نشعبه مذکور با صالح دانست شد ارجاع

 مراحـل  یطـ  از پـس  که دیدصادر گر 6/6/1394مورخ  9409970900300931شماره

  

توانند از ترتیب اثر دادن به مصوبات مخالف  قانون اساسی محاکم قضایی می 170اساسی، اوالً به استناد اصل 

تواند به ابطال چنین مصوباتی عادي (و همچنین مخالف شرع) امتناع نمایند؛ ثانیاً، دیوان میقوانین اساسی و 

موجب قانون اساسی صرفاً به برخی از مصوبات شوراي عالی به ندادن اثر بیترتاقدام نماید. به عبارت دیگر، 

 .645 ، صپیشیناسکویی، مجید بناییبینی شده است.  براي محاکم در مقام قضاوت پیش

 .661ص  . همان،1
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 1شـعبه  24/12/1394مـورخ   9409970905602474دادنامه شماره  موجببه اعتراض

    1.است شده یقطع وانید دنظریتجد

تـرین رکـن   عنـوان عـالی  ه بـه  قضـایی عالوه بر این باید یادآور شد رئیس قوه 

کشور ضمن مخالفت با مصوبه فوق مبنی بر تحدید قلمرو صـالحیت دیـوان    قضایی

که حقوق آنها از سوي دولت مورد تضییع عدالت اداري، بر صالحیت قضات هنگامی

  2کید نموده است.أگیرد، تقرار می

، 61، 37، 36، 34، 32، 21با توجه به اصول مسـلم حقـوقی و مطـابق اصـول      - 4

هـا مـورد   قانون اساسی، مسئله ضرورت رعایت صالحیت دادگاه 172و  159، 140، 106

 نکـردن   توجهی به حدود مسئولیت و رعایـت  لذا بی ،توجه نظام حقوقی کشور بوده است

زنـد و اعتبـار آن    صالحیت به اساس حکم صادره از سوي دیوان عدالت اداري آسیب مـی 

موجـب   3،دیـوان  هدیرهنگـام صـالحیت خودخواسـت   رو، نفـی   کند. ازایـن  را مخدوش می

اعتباري بسیاري از احکامی خواهد شد که در سالیان متمادي از سوي شـعب مختلـف    بی

 4باید رسیدگی شوند.مجدداً دیوان صادر شده است و 

از  قابــل تــوجهی چــه میـزانِ  خواهـد شــد کـه  بـا بررســی سـاده معلــوم    -5

در معرض ابطال قرار خواهند گرفت. ضـمن   نداهایی که سابقاً رسیدگی شده پرونده

هاي متعددي در موضوعات مشابه (بجز شکایات معروف به  اکنون نیز پرونده آنکه هم

شـوند کـه در    مطرح و منجر به صـدور رأي مـی   ،ها) در شعب مختلف دیوانبورسیه

  

توان به برخی از آراء صادره در محاکم عمومی نیز . در تأیید نظر غالب قضات، عالوه بر موارد یادشده می1

استناد کرد. براي مثال، و به مناسبت طرح دعوي از سوي یکی از اعضاي هیأت علمی، موضوع رعایت 

دادگاه حقوقی تهران و مآالً  86لکن شعبه شوراي عالی انقالب فرهنگی مطرح شده است  630مصوبه 

اند و رغم مصوبه موصوف، خود را صالح به رسیدگی دانستهدادگاه تجدیدنظر استان تهران، به 8شعبه 

  صادر گردید. 1/8/1391مورخ  9109970220800871النهایه رأي نهایی شماره 

 .659. همان، ص 2

 سال در يادار عدالت وانید میتصم و 1385 سال در یفرهنگ انقالب یعال يشورا مصوبه به توجه با .3

 است.  دیو مآالً اعتبار آراء صادره توسط شعب در موارد مشابه محل ترد وانید يهایدگیرس یتمام، 1392

هاي دیدگاه، »صالحیت محاکم دادگستري و صالحیت شعب تعزیرات حکومتی« . سیدعباس تولیت،4

 .39: ص )1379بهار و تابستان ( 18 و17 شش  حقوق اساسی،
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و قـرار عـدم   شـوند  امتناع  ،شعب از رسیدگی ، باید کلیهفوق هصورت پذیرش مصوب

  خود را صادر کنند. صالحیت

در پایان باید گفت اقدام اشتباه و نارواي دیوان که در نوع خود نـادر و در   - 6

رویه، تالیِ فاسدي در صورت تثبیت و ایجاد  سابقه بوده است ن سطح گسترده، بیای

تضییع حقوق اشخاص و حتی عامل مشکالتی براي  خواهد داشت که موجب در پی

 دستگاه قضا خواهد شد. 
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