
  

 (پژوهشی -علمی )فصلنامه حقوق اداری 

  9303، پاییز 5  سال دوم، شماره

 از تحدید قدرت تا تضمين حقوق بشر: سازمان بازرسی كل كشور

 1کيوان صداقتی      6محمد جاللی

 61/31/6090  :دريافت

 06/30/6090 : پذيرش  

 چکيده     

هايی که داعيه  ترين اهداف حکومت از مهم ساالر و نيز يکی های مردم های اصلی حکومت از مشخصه

حاکميت قانون مستلزم وجود شرايط و عناصر شکلی و . مردمی بودن دارند، تحقق حاکميت قانون است

ماهوی خاصی است که دستيابی به آنها بدون نظارت نهادهايی که کار ويژه آنها نظارت و بازرسی است 

قانون اساسی ايران که التزام به حاکميّت ملت و قانون . بودقطعاً دشوار خواهد  -اگر نگوييم غير ممکن-

را در کنار حاکميّت شرع به رسميت شناخته است، سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نهاد ناظر بر 

تواند با  اين سازمان می. های اداری، بنيان نهاده است حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه

های قانونی خود در تحقق و پيشبرد عناصر شکلی و ماهوی حاکميت قانون شامل  فيتاستفاده از ظر

حقوق : تحديد قدرت، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، نظارت قضايی و التزام به حقوق بشر از جمله

متهم، حقوق سياسی، حق بر مشارکت در اداره امور کشور، حق بر آزادی بيان، حق بر دسترسی آزاد بر 

ت، حق بر دادخواهی، حق بر حريم خصوصی، حق بر برابری و حق برخورداری از محيط زيست اطالعا

ای ايفاء نمايد که در اين نوشتار با تأکيد  ، نقش قابل مالحظه(گانه حقوق بشر های سه مجموعاً نسل)سالم 

 .بر مطالعه موردی و واقعيت امروز ايران، مطمح نظر قرار گرفته است

مان بازرسی کل کشور، حاکميت قانون، تحديد قدرت، سلسله مراتب هنجارهای ساز :واژگان كليدی

 .حقوقی، نظارت قضايی، حقوق بشر

 

 

                                                 
 com.gmail@mdjalali :استاديار دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی.  

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقيقات تهران؛ مدرس دانشگاه آزاد . 1
 keyvan.sedaghati@gmail.com :اسالمی، واحد دماوند
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 مقدمه
های حقوقی و سياسی، از  های اصلی ارزيابی نظام به عنوان يکی از شاخصه 6حاکميت قانون

 محسوب گرديده و دارای ارزشی جهان شمول است 1ترين ارکان حکمرانی خوب مهم
(Graham, 1330)  . ،امروزه باور عموم انديشمندان حقوقی بر اين است که توسعه اقتصادی

شود که  سياسی، اجتماعی و فرهنگی يک رژيم سياسی، از حکومتی مطلوب و مدبرانه ناشی می
مطابق با اصول مشارکت دموکراتيک، قدرت نهادينه شده را به نحو مشروع اعمال نموده و بر 

توان در دو   های برآمده از ايده حاکميت قانون را می برداشت. کند مت میحکو« قانون»اساس 
در برداشت شکلی از حاکميت  0.بندی نمود طيف عمده، برداشت شکلی و برداشت ماهوی طبقه

ترين اصل محسوب  ، مهم6«قانونيت»قانون، تبعيت از قانون موضوعه يا تضمين و اعمال اصل 
از حاکميت قانون، توجه به ديگر اصول و معيارهای فراحقوقی و شود؛ اما در برداشت ماهوی  می

 های حقوق بشری واجد اهميت است اصول حقوق طبيعی، عدالت و نُرم: اخالقی از جمله

.(Neuman, 1331: P.6)  بر سه مؤلفه استوار است 9دولت قانونمند« حداقلی»مضمون: 
 .نظارت قضايی. 0سلسله مراتب هنجارهای حقوقی؛ . 1تحديد قدرت؛ . 6

، (اند که به عناصر شکلی معروف)عالوه بر اين سه عنصر حداقلی برای تحقق دولت قانونمند      
در . گيری مفهوم دولت قانونمند، از اهميت بسزايی برخوردار است عنصر ماهوی نيز در شکل

                                                 
 Etat»در فرانسوی به  ،«Rechtsstaat»در آلمانی به  ،«Rule of Law»از اين مفهوم در زبان انگليسی به . 6

de droit»  و در امريکايی به«Due Process of Law »کليه اصطالحات مذکور، حاصل . ياد می شود

برتری قانون، اقتصاد آزاد : قوق افراد به ويژه در برابر دولت با عناوينی چونهايی است که به منظور تأمين ح تالش
 (. 11-19 صص: 6011زرگوش، : ک.ر)و دولت رفاه، درصدد ايجاد تعادل ميان حق و حاکميت بوده است 

 . Good Governance.  

مرکز مالميری، . 1؛  6013اک، شواليه، ژ. 6: ک.ر)برای آشنايی بيشتر با مفهوم و مبانی ايده حاکميت قانون . 0
  (Tomaszewski,  202 & Sellers .9 6013زارعی،. 6؛ 6093ويژه، . 0؛ 6019

   

 . Legality. 

دولت »برخی از معادل . ميان نويسندگان حقوق اختالف نظر است Etat de droitدر خصوص برگردان عبارت . 9
و برخی ديگر از ( 669-693صص : 6013و گرجی،  33-93ص ص: 6016 ارجمند، امير)اند  استفاده کرده« قانونمدار

از سوی ديگر، واژه (. 6093و نيز ويژه،  616: 6033کاتوزيان، )اند  نويسندگان اصطالح دولت حقوقی را بکار برده
Etat چه برخی از حقوقدانان آن را به دولت . نيز در ميان نويسندگان حقوق مورد مناقشه قرار گرفته است

قانون ( حاکميت)، در حالی که برخی ديگر واژه حکومت يا حاکميت را ترجيح داده و در نتيجه از حکومت برگردانده
 (.019-000صص : 6010هاشمی، )اند  سخن رانده
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ی نمودن شود که وجود عناصر شکلی برای قانونمدار تلق مفهوم ماهوی، بر اين نکته تأکيد می
های اخالقی و  کند بلکه محتوا و ماهيت قوانين نيز بايد بر اساس ارزش يک حکومت کفايت نمی

رعايت »در واقع، اين دسته از انديشمندان حقوقی تنها به . هنجارهای حقوق بشری باشد
بسنده نکرده و « صالح مراجع ذی»به منظور وضع قانون و تصويب از سوی « تشريفات قانونی

 :Goldsworty1336)های اخالقی و ارزشی در وضع قانون نيز هستند  به اعمال مالکمعتقد 

p.16).  بديهی است تحقق مطلوب عناصر شکلی و ماهوی مذکور، مستلزم وجود نهادهايی است
صد و  قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در اصل يک. که کار ويژه آنها نظارت و بازرسی است

را به عنوان نهاد ناظر بر  -زين پس سازمان بازرسی- 1بازرسی کل کشور ، سازمان6هفتادوچهارم
نوشتار  0.های اداری تأسيس نموده است حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه

حاضر در صدد واکای نقش سازمان در تحقق و پيشبرد حاکميت قانون از مسير کنترل قدرت، 
، نظارت قضايی و تضمين (دی هنجارهای حقوقیبن رده)رعايت سلسله مراتب هنجاری 

 .هنجارهای حقوق بشری است

                                                 
های اداری،  براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه». 6

حدود اختيارات و وظايف اين . گردد ی کل کشور زير نظر رئيس قوه قضاييه تشکيل میسازمانی به نام سازمان بازرس
 .«کند سازمان را قانون تعيين می

، در دوران معاصر، «چشم و گوش شاه»از منظر تاريخی، در ايران باستان دستگاهی از افراد مورد اعتماد شاه به نام . 1
به موجب قانون تشکيل بازرسی  6063وزير دادگستری و در سال  زير نظر« دفتر بازرسی کل کشور»، 6069در سال 

امامی و )زير نظر شخص شاه تشکيل گرديدند « سازمان بازرسی شاهنشاهی»شاهنشاهی مصوب مجلس شورا، 
 (.663-661، صص 6ج : 6011استواری سنگری، 

، دو بار در (ک.ک.ب.س.ت.ق: از اين پس) 69/3/6013قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور مصوب . 0
، 6013ک مصوب .ک.ب.س.ت.مدت اجرای آزمايشی قانون اصالح موادی از ق. اصالح گرديد 13و  39های  سال

. به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد 69/6/6011ک نيز در تاريخ .ک.ب.س.ت.نامه اجرايی ق آيين. پنج سال بود
 جلسه در و تقديم مجلس به 6013 مصوب ک،.ک.ب.س.ت.ق از موادی اصالح قانون شدن دائمی سرانجام طرح

در مقاله حاضر، آخرين تغييرات صورت پذيرفته در قوانين و مقررات . به تصويب رسيد 6090/ 3/ 69 مورخ علنی
 .مربوطه لحاظ گرديده است
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 نقش سازمان در تحقق و پيشبرد عناصر شکلی حاكميت قانون: گفتار اول

 نقش سازمان در تحدید قدرت: بند اول

اصول  حاميان برداشت شکلی از حاکميت قانون، به جای توجه به اصول فراحقوقی همچون
« هنجارهای حقوق بشری»که نويسندگان نوشتار حاضر، مجموع آنها را  حقوق طبيعی و عدالت

اند، با تأکيد بر سه عنصر تضمين شکلیِ تحديد قدرت، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و  ناميده
جوهره ». باشند نظارت قضايی، خواهان انسداد راه در برابر سوء استفاده از قدرت حکومت می

القصوای  غايت. آرمان حاکميت قانون پيوند خورده استدستورگرايی کالسيک با تحقق 
بديهی است عدم کنترل و (. 131: 6011 گرجی،)« های دستورگرايی تحديد قدرت است جنبش

به منظور . گردد و آسيب می« فساد»نظارت مناسب بر قدرت، منتهی به افسار گسيختگی، 
برای القای يک . نترل قرار گيردپيشگيری از اين موضوع، الزاماً بايد قدرت تحت نظارت و ک

های حکومتی  بايد دستگاه قدرت محدود که از لوازم تحقق انديشه حاکميت قانون است، می
ای تحت نظارت قرار گيرند که  مطابق اصول تفکيک و تعادل قوا، به گونه( اداری و اجرايی)

 .و کنترل کند 6قدرت، قدرت را متوقف

 وه مجریهنقش سازمان در تحدید قدرت ق. الف

بالعکس، . در ايده حاکميت قانون آنچه که حايز اهميت است، ماهيت تحديدکننده قانون است
ای  بروز اراده مقامات حکومت به صورت مستبدانه و تمرکز قدرت در دست شخص، گروه يا قوه

خاص، به افزايش فساد اداری، بوروکراسی، ارتشاء، عدم پاسخگويی، فقدان شفافيت و عدم توازن 
 .گردد و تعادل ميان سطوح مديريتی و اداری کشور منتج می

 قانونی 2های های اداری از حدود صالحيت رسيدگی به تجاوز دستگاه. اول
، «های اداری با قانون کميسيون تطبيق مصوبات دستگاه»سازمان بازرسی با برخورداری از 

های اداری و  با خروج دستگاه توانايی محدودسازی قدرت اجرايی کشور را داشته و در مواردی که
های ديگر  ها و وظايف قانونی و تجاوز به حيطه اختيارات دستگاه اجرايی کشور از حدود صالحيت

مجلس، اقدام به  69/3/90ک اصالحی .ک.ب.س.ت.ق 1ماده  1گردد، مطابق تبصره  مواجه می
. نمايد ی میارسال گزارش جهت رسيدگی و صدور رأی به هيأت عمومی ديوان عدالت ادار

                                                 
 (.، کتاب يازدهم، فصل ششم6069منتسکيو، )کند  قدرت، قدرت را متوقف می: شارل دو منتسکيو. 6
به معنای توانايی مرجع يا مقام سياسی يا اداری در اتخاذ تصميم يا انجام عملی در حوزه عمومی  صالحيت». 1

 (.113: 6093ويژه، )برخالف حقوق خصوصی، اصل بر عدم صالحيت افراد در حقوق عمومی است . «است
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عمومی يا خصوصی بودن  6ا،.ق 633در اصل « هر کس»بايستی توجه نمود با عنايت به عبارت 
خواهان چندان مورد مناقشه نبوده و هيچ رأيی در سوابق آرای ديوان مبنی بر عدم صالحيت 

همچنين به  (.609-663 صص: 6096 ديگران، و امامی: ک.ر)گردد  هيأت عمومی مشاهده نمی
های تخصصی ديوان عدالت اداری،  نامه اداره جلسات هيأت عمومی و هيأت آيين 66ماده موجب 

رئيس قوه قضاييه، رسيدگی به شکايات سازمان در هيأت عمومی به طور  6/66/90مصوب 
در زير به چند مورد از شکايات سازمان به هيأت عمومی ديوان . العاده و خارج از نوبت است فوق

 :گردد اشاره می

نامه  در خصوص ابطال آيين 6/1/6039 مورخ 109رأی هيأت عمومی ديوان به شماره دادنامه * 
 :نت وزيراأهي 6/1/6030سازمان تعزيرات حکومتی مصوب 

ای جهت  به موجب مصوبه مذکور، سازمان تعزيرات بايستی اقدام به تأسيس شعب ويژه
، درخواست ابطال 1ای نامه شکايت سازمان بازرسی طی. نمود رسيدگی به جرايم کارکنان خود می

مصوبه مذکور را به جهت خروج قوه مجريه از حدود صالحيت احصايی خود و دخالت در 
 ا. ق 699و  16 ، 93اصول هيأت عمومی ديوان، با استناد به . نمايد صالحيت عام دادگستری می

طريق  ر قضاء ازمسئوليت خطير اماِعمال و قوا  «تفکيک»عاليه و  قوای «استقالل»در باب 
را ت وزيران أهي 6/1/6030حکومتی مصوب  مقررات سازمان تعزيرات، های دادگستری دادگاه

اعالم و اقدام به دولتی در وضع مقرارت « خارج از حدود اختيارات قوه مجريه»مغاير قانون و 
 0.نمايد ابطال آن می

در خصوص ابطال تصويب  0/61/6011مورخ  699رأی هيأت عمومی ديوان به شماره دادنامه * 
در زمينه تعريف شرکت  ت وزيرانأهي 13/9/6013مورخ  -ـه16903ت/10331نامه شماره 

 :های اجرايی و تعيين خصوصيات حقوقی آنها وابسته و تابعه دستگاه
به ديوان، درخواست ابطال تصويب نامه مذکور را که در آن  ميان  6ای نامه طی شکايت سازمان

تفاوتی لحاظ نشده بود، به جهت خروج « های وابسته به دولت شرکت»و « های دولتی شرکت»
                                                 

و   با قوانين  مخالف  که  دولتی  ایه  نامه ها و آيين نامه  تصويب  ند از اجرایا ها مکلف دادگاه  قضات»: ا.ق 633اصل . 6
  گونه  اين  تواند ابطال  می  کنند و هر کس  خودداری  است  مجريه  قوه  اختيارات از حدود  يا خارج  اسالمی  مقررات
 .«دتقاضا کن  اداری  عدالت  را از ديوان  مقررات

 .66/9/6031مورخ  61691/3/6نامه شماره شکايت  .1

 (.60: 6010تيال، )دولتی، اصل بر عدم صالحيت دولت است در وضع مقررات . 0
 .69/9/6016مورخ  66199/9/6نامه معاون سازمان بازرسی در امور توليدی و کشاورزی به شماره  شکايت. 6
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هيأت عمومی . نمايد هيأت وزيران از حدود اختيارات قانونی و تجاوز به صالحيت تقنينی مجلس می
قانون محاسبات عمومی کشور در  6ماده يک قانون استخدام کشوری و ماده ( ج)ديوان، نظر به بند 
دولتی و اينکه تعيين و احصای خصوصيات مميزه واحدهای دولتی و وابسته  های باب تعريف شرکت

خارج از حدود اختيارات قوه »دارد، تصويب نامه هيأت وزيران را « مقنن»به آنها اختصاص به 
 .در وضع مقررات دولتی تشخيص داد و نسبت به ابطال آن اقدام نمود« مجريه

مورخ م /313/6393 نامه شمارهبخشموضوع ابطال  هيأت عمومی ديوان با 030 رأی شماره* 
 :هيد شد وزير جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلع  9/61/6011

يد از   محکوميت شاکی به خلع کهی در مواردوزير جهاد کشاورزی در بخشنامه مذکور، 
مصلحت امر چنانچه و نيز صورت گرفته باشد قبل از طرح شکايت يا صدور حکم  ،اراضی ملی

ديوان با . را صادر کرده بود يد شده به متصرفين عدوانی واگذاری اراضی خلعنمايد، اجازه  اقتضاء
مذکور را با عنايت به  رمانهنامه محپذيرش استدالل سازمان که در جايگاه شاکی قرار داشت، 

ی اليحه ينامه اجرا از آيين 01و  06ها و مراتع و مواد  قانون حفاظت از جنگل 06و  03 ادتينم
خارج از حدود »خالف قوانين و مقررات و  اراضی، یقانونی اصالح اليحه قانونی واگذاری و احيا

 .اقدام نمود وزير جهاد کشاورزی تشخيص داد و نسبت به ابطال آن« اختيارات
ترين مفهوم خود، به معنای مطابقت عملکرد همگان با  تئوری حاکميت قانون در ابتدايی

های اداری و اجرايی کشور بدين معنی است که آنها  اعمال اين قاعده بر دستگاه. قانون است
های فوق مالحظه گرديد که سازمان  در مثال. عمل نمايند 6«خارج از حدود صالحيت»نبايد 

تواند با همکاری ديوان، موارد  های اداری، می زرسی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد دستگاهبا
را تشخيص داده و  1های اداری از حدود صالحيت قانونی و نقض اصل تفکيک قوا خروج دستگاه

با قراردادن سدی مستحکم در برابر سوء استفاده از اختيارات قانونی، گامی مؤثر در جهت ايجاد 
 . بردارد« حکومت به وسيله قانون نه افراد»: ل و توازن قدرت ميان قوا و تحقق شعارتعاد

 حضور رئيس سازمان در جلسات هيأت وزیران. دوم

، نقش مؤثری را در پيشگيری از 0کم در برخی جلسات هيأت وزيران حضور رياست سازمان، دست

                                                 
0. Ultra Vires. 

  . Separaiton of Powers. 

آن، حضور اعضای سازمان  و اصالحات مربوط به 6011نامه داخلی هيأت دولت مصوب  البته مطابق آيين. 0
 .باشند بازرسی منوط به موافقت رئيس جلسه هيأت وزيران بوده و از حق رأی برخوردار نمی
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ها و برآوردهای سازمان از  ديدگاهتواند در انتقال آخرين  تصويب مقررات نامطلوب داشته و می
مفيد  6های اداری کشور و نيز ارائه پيشنهادهای مناسب جهت تحقق حسن جريان امور دستگاه

 .واقع شود
های اجرايی کشور در  از ديگر مواردی که به سازمان در محدود سازی قدرت اجرايی دستگاه

توان به اختيار سازمان در ارسال  می کند، ها و اختيارات قانونی ياری می صورت خروج از صالحيت
های مشمول  و شرکت 0، تکليف قانونی مؤسسات1مقامات مسئولهای هشداردهنده به  گزارش

 ارائه تذکرات الزم از سوی سازمان بر ضرورت تدوين 6رسانی به سازمان، بازرسی در اطالع

ها،  سئوالن وزارتخانهو تکليف کليه م 1به جهت فقدان ضوابط و مقررات مناسب 9مقررات دولتی

  .به همکاری با سازمان بازرسی اشاره نمود 3ها مؤسسات و سازمان

                                                 

 .ک.ک.ب.س.ت.ق 6ماده  .6

( ج)بند مطابق ... به عنوان مثال، ارسال گزارش به رئيس جمهور، وزير کشور، وزير امور اقتصادی و دارايی و. 1
 .ک.ک.ب.س.ت.ق 1ماده 

پذيری بيشتر مؤسسات عمومی غير  گردد به منظور گسترش قلمرو نظارت و بازرسی سازمان و نظارت هاد میپيشن. 0
 .ک اضافه گردد.ک.ب.س.ت.ق 1ماده ( الف)، به بند «مؤسسات و نهادهای عمومی غير دولتی»دولتی، عبارت 

 .رئيس قوه قضاييه 69/6/6011ک ، مصوب .ک.ب.س.ت.ق.ا.آ 61ماده ( ی)بند .  6

 .ک.ک.ب.س.ت.ق.ا.آ 93ماده ( ط)بند  .9

دولت، از جمله اقدامات  مصوبه 06کارشناسی های اداری و انجام  ارائه ده هزار پيشنهاد اصالحی به دستگاه .1
در اين  (.http://www.gio.ir/?view= 1&nu= 7 1: ازبه نقل ) باشد سازمان در اين راستا می

 –خصوص خأل قوانين و مقررات در حيطه صالحيت نظارتی سازمان موجب گرديد تا مؤسسه فرهنگی 
، در حوزه وظايف نظارتی سازمان قرار نگيرد و (به عنوان مؤسسه خصوصی و غير دولتی)مطبوعاتی ايران 

رای کارکنان دولت، از اتهام بازپرسی دادس 6393مدير مسئول وقت روزنامه ايران در دولت دهم، در شعبه 
موضوعی که با توجه به . وارده مبنی بر امتناع از در اختيار گذاردن اسناد و ورود بازرسان سازمان تبرئه گردد

بودن آن را محل تأمل « غير دولتی»تأمين بودجه، انتصابات و وابستگی مؤسسه به رؤسای جمهور ايران، 
 !نمايد می

سازمان حفاظت محيط زيست، مبنی بر  16/0/6039مورخ  6-66111شماره  در همين راستا، بخشنامه. 3

، از سوی هيأت عمومی ديوان «عدم مکاتبه و اظهارنظر و پاسخگويی مستقيم با سازمان بازرسی کل کشور»
مغاير حکم صريح مقنن در باب الزام مسئوالن واحدهای مشمول بازرسی به انجام تکاليف مذکور به قيد 

 (http://www.gio.ir/?view= 1&nu= 7 1. )ابطال گرديد 0/6/6013ه شد و در تاريخ فوريت شناخت
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 نقش سازمان در تحدید قدرت قوه مقننه. ب

 دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان. اول

از بروز جرايم، تخلفات و سوء « پيشگيری»نظر به اينکه اِعمال سازوکارهای مناسب به منظور 
های اداری کشور است، لذا شايسته است  بر دستگاه« نظارت»لی، مقدم بر جريانات اداری و ما

. ای تدوين گردد که از ابتدا امکان بروز چنين تخلفاتی به حداقل برسد قوانين و مقررات به گونه
ای از قوانين مصوب مجلس، خود به افزايش سوء جريانات اداری  دهد که پاره ها نشان می بررسی

های اداری و اجرايی  يا به علت عدم درک صحيح مقنن از مقتضيات دستگاه و مالی دامن زده و
از اين رو، حضور . کشور و نيازها و مطالبات شهروندان، از قانونگذاری شايسته فاصله گرفته است

های تخصصی مجلس  رياست، کارشناسان و مدير حقوقی و امور مجلس سازمان در کميسيون
ها و حاصل تجربيات خود به  ها و لوايح ارجاعی و انتقال داده ن طرحتواند در اظهارنظر پيرامو می

 .نمايندگان کمک شايانی کند

نامه همکاری مجلس و سازمان در راستای قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات  تفاهم. دوم

 كشور
منظور و به  6«قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور»سازمان و مجلس در راستای اجرای 

روز  پيشگيری از انباشته شدن قوانين غيرضرور، سوء استفاده از تعارضات موجود در قوانين، به
کردن قوانين و روشن نمودن نقايص و خألهای قانونی مورد نياز جهت قانونگذاری جديد، قرارداد 

قانونی را های کارشناسی، موضوعات و مواد  و مقرر نمودند سازمان با تعيين گروه 1همکاری امضاء

های مستدل و مستند به معاونت امور قوانين مجلس  بررسی و پيشنهادهای خود را طی گزارش
های اداری     توان به همکاری سازمان در انجام تحقيق و تفحص از دستگاه همچنين می 0.ارائه کند

                                                 

 .مجلس شورای اسالمی 61/61/6019و اصالحات بعدی مصوب  19/0/6019مصوب . 6

 1بند و  1در  1/1/6019جلس در تاريخ نامه ميان رياست وقت سازمان و معاونت امور قوانين م اين تقاهم .1
 .تبصره تنظيم گرديد

هايی از اقدامات سازمان در خصوص ارائه پيشنهادهای الزم در جهت اصالح، تدوين و تنقيح قوانين و  نمونه .0

 :مقررات کشور در دو سال اخير
قانونی  های کارگروه با سرفصل 13تشکيل  .1 ؛آمادگی سازمان جهت اصالح نظام پولی و بانکی .6

 .0 ؛مجزا و ايجاد سامانه ملی تنقيح قوانين به منظور همکاری با مجلس در تنقيح قوانين و مقررات کشور
 .پيشنهاد سازمان مبنی بر اصالح قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل

 ( http://www.gio.ir/?view= 1&nu= 7 1) 
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و مالی و بررسی شکايات و اعالمات نمايندگان مجلس در ارتباط با سوء جريانات اداری  6کشور

 .های اداری، به عنوان مصاديق ديگری از ارتباط سازمان با قوه مقننه اشاره نمود دستگاه

 نقش سازمان در تحدید قدرت قوه قضایيه. ج

 نظارت سازمان بر امور اداری و مالی دادگستری. اول

ان ک، رسيدگی به تخلفات مقامات و کارکن.ب،ک.س.ت.ق 1از ماده ( هـ)اگر چه وفق تبصره بند 
و « بازرسی»قوه قضاييه از صالحيت سازمان خارج گرديده، با اين وجود سازمان، صالحيت 

های تابعه قوه  ها و دستگاه دادگستری و سازمان« اداری و مالی»بر امور « نظارت مستمر»
سوء جريانات اداری و مالی مراجع قضايی و واحدهای تابعه دادگستری به »و اعالم  1قضاييه

 6.را داراست 0«اييهرئيس قوه قض

 نقش بازرس قضایی سازمان در تشخيص خالف بيّن شرع بودن آرای قطعی صادره. دوم

در صورتی که بازرس دارای پايه قضايی سازمان، در ضمن بازرسی، آرای قطعی صادره از مراجع 
قضايی را خالف بيّن شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق رئيس 

 9.نمايد تا رئيس قوه مطابق قانون، اقدام به عمل آورد رای رئيس قوه قضاييه ارسال میسازمان ب
صادره « آرای قطعی»بودن « شرع»ک صرفاً به خالف بيّن .ک.ب.س.ت.نامه اجرايی ق در آيين

« قانون»ک، خالف بيّن شرع يا .ک.ب.س.ت.از مراجع قضايی اشاره شده است، در حالی که ق
ظاهراً علت چنين تغيير رويکردی در  3.يی را مورد لحاظ قرار داده بودقضا 1«احکام»بودن 

                                                 

 .از جمله همکاری سازمان در جريان تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسالمی. 6
 .ک.ک.ب.س.ت.ق 1بند الف ماده  .1
 .ک.ک.ب.س.ت.ق 1بند ج ماده  .0

هزار  11صفحه گزارش تهيه نمود و  6666سازمان برای طرح جامع نظام آماری قوه قضاييه،  ،از باب نمونه. 6

 (http://www.gio.ir/?view= 1&nu= 439). اسی شدنفر ساعت بر روی آن کار کارشن

 .ک.ک.ب.س.ت.ق.ا.آ 13ک و ماده .ک.ب.س.ت.ق 1تبصره ماده . 9
ک، همچنان بين اين قانون .ک.ب.س.ت.ق 1رغم اصالح تبصره ماده  علی. رأی، اعم از حکم و قرار است. 1

 .قضايی، هماهنگی وجود ندارد« آرای»يا « احکام»ن در خصوص خالف بيّن شرع بودن نامه آ و آيين

شده است تا با توجه به تکليف مقرر در بند  ک، اين حق به سازمان اعطا.ک.ب.س.ت.ق.ا.آ 93البته در ماده . 3
قضايی ها تا حصول نتيجه، چنانچه در مواردی رأی مراجع  قانون، در جهت پيگيری گزارش 1ماده « د»
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اصالحی قانون ( 61)نامه اجرايی قانون اصالح ماده  بايست در آيين ک را می.ک.ب.س.ت.ق.ا.آ
به  19/3/6011که در تاريخ - 16/63/6019های عمومی و انقالب مصوب  تشکيل دادگاه

نمود که بر اساس آن با عنايت به ضرورت ثبات آراء، جستجو  -تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد
ضابطه اجرای احکام  های اصلی بازنگری در آرای قطعی و ممانعت از توقف بی اکتفا به روش

ی أر»توانند  و رئيس قوه قضاييه می اصالحی 61ماده  1مقامات مذکور در تبصره قطعی، 
نهايتاً در اصالحات  6.دنص دهتشخي« شرع»ن خالف بيّصرفاً دادگاه را  «يافته قطعيت

قانون نيز اصالح و عبارت خالف بيّن  1، تبصره ماده 69/3/90ک در تاريخ .ک.ب.س.ت.ق
 .حذف گرديد« قانون»

 1نقش سازمان در رعایت سلسله مراتب هنجارهای حقوقی: بند دوم
ه الزمه تحقق انديشه سلسل. ترين خصيصه نظام حقوقی است مهم 0،«هنجاری بودن»ويژگی 

های شکلی و ضروری تحقق دولت قانونمند،  مراتب هنجارهای حقوقی به عنوان يکی از مؤلفه
ترين معضالت سازمان در امر نظارت بر حسن  از مهم .مافوق استتبعيت هنجارهای مادون از 

های اداری، تعدد منابع قانونی و مراجع تقنينی در  جريان امور و صحت اجرای قوانين در دستگاه
بندی ميان هنجارهای حقوقی فاقد شفافيت  چنانچه اولويت 6.ايران است.ا.اری نظام حقوقی جرويه ج

باشد، کارشناسان و بازرسان سازمان، در تشخيص قوانين عالی از تالی دچار ترديد و تشکيک 
حتی بر فرض تشخيص صحيح و اعالم گزارش به مراجع صالح قضايی، ممکن است . خواهند شد

های اداری کشور، با  چرا که محتمل است مقامات و مسئوالن دستگاه! عقيم مانداقدامات سازمان 
تمسک به مفاهيمی چون احکام ثانويه، آراء و فرامين رهبری، احکام حکومتی، حفظ مصلحت نظام، 

به توجيه اقدامات غير قانونی خويش پرداخته، با سلسله مراتبی کردن و  9...های کلی نظام و سياست

                                                                                                                   
باشد، پيش از انقضای مهلت قانونی، داليل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان « مغاير با قانون»

 .نمايد  جهت اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجديدنظر اعالم 
های عمومی و انقالب،  اصالحی قانون تشکيل دادگاه( 61)نامه اجرايی قانون اصالح ماده  آيين 6ماده  .6

 .6011 مصوب

هنجاری، به معنای تبعيت و کسب اعتبار هنجارهای فرودين از هنجارهای ( Hierarchy)سلسله مراتب . 1
 (.110-169صص : 6093ويژه، : ک.ر)فرازين در نظام حقوقی است 

0. Normative. 

حاکميت » ، تجلی«آرای عمومی»ا بر اداره کشور به اتکای .ق 31و  91، 1رغم صراحت اصولی نظير اصل  علی. 6
 .«وضع قانون»به « منتخب ملت»و صالحيت انحصاری نمايندگان « ملی

9. Profusion Normative. 
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های دينی و شرعی و تبعاً قربانی نمودن قانون در پای آنها، مراجع صالح  ن به ارزشاولويت داد
« تفسير بردار»و « اختالفی»اگرچه مفهوم قانون . قضايی را مجاب به صدور حکم برائت نمايند

ای  به صورت فله»، 6های ذاتی قانون است، ليکن چنانچه نظام تقنينی کشوری بدون توجه به ويژگی
، ناشفاف، ترديدآميز و (سری)محور، خنثی، محرمانه  آور، شخص قوانين غير الزام به تصويب

، اصل حاکميت قانون به نحو غيرمستقيم نفی خواهد  (163 ص: 6011 گرجی،)« گرا بپردازد گذشته
که بعضاً فاقد - 1متعدد تقنينی در نظام حقوقی و سياسی ايراناز سوی ديگر، وجود نهادهای . شد

 -ا بوده اما مصوبات آنها در حد قانون عادی و گاه فراتر از آن تلقی شده است.ونی در قجايگاه قان
 0.افزايد های بازرسان سازمان در امر نظارت می بر دشواری

های  در خصوص تحقق و پيشبرد عنصر دوم ايده حاکميت قانون، عمده اختيارات و صالحيت
ارتباط . 1رتباط سازمان با ديوان عدالت اداری؛ ا. 6: توان به دو بخش تقسيم نمود سازمان را می

 .سازمان با مراجع اختصاصی اداری

 ارتباط سازمان با دیوان عدالت اداری. الف

های  های دستگاه نامه، بخشنامه و دستور العمل نامه، تصويب چنانچه بازرسان سازمان با آيين
رهای حقوقی فرودست با مشمول نظارت مواجه گردند که حکايت از مغايرت قواعد و هنجا

فرادست داشته باشد، به منظور صيانت از اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، ابطال آنها را از 
 :در اين رابطه موارد عينی متعددی وجود دارد؛ ازجمله 6.شوند ديوان خواستار می

ماره استاندار تهران و بخشنامه ش 11/6/6093مورخ  93/6/1611به موجب بخشنامه شماره * 
که -رئيس جمهوری معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی  19/63/6019مورخ  133/9166

                                                 
ای  ای که قاعده باشند، به گونه برای قانون می( حداقلی)های ذاتی  شماری از نويسندگان حقوقی قائل به ويژگی. 6

آور، عام، امری، علنی،  الزام: شود که عبارتند از ر نمیاعتبا« قانون»بدون برخورداری از جملگی آنان، اساساً به منزله 
 (.60-63صص : 6019راسخ، )صالح بودن  واضح، مفيد قطعيت، معطوف به آينده و مصوب مرجع ذی

گيری نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران، همواره در خصوص ميزان اعتبار مصوبات نهادهايی چون  از آغاز شکل. 1
صص : 6011صداقتی و امير آفتابی، . 1؛ 006-063صص : 6010جاللی، . 6: ک.ر)نگی عالی انقالب فره شورای

تشتت ... عالی امنيت ملی و  ، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای(61-90صص : 6096ويژه، . 0و  600-669
 .نظر بوده است

صص : 6011ويژه، : ک.ر)برای مطالعه بيشتر درباره تبعيت نظم حقوقی از نظم شرعی در نظام حقوقی ايران . 0
603-636.) 

 .ک.ک.ب.س.ق.ا.آ 93ماده . 6
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را اجرايی مستقر در کالنشهر تهران  های دستگاهبه منظور کاهش آلودگی هوا، ساعات کار کليه 
ساعت در هفته  09مجموع ساعات کاری کارکنان دولت به  -داده بود ساعت کاهشيک تا 

 66 ،قانون مديريت خدمات کشوریالذکر در شرايطی بود که  الغ بخشنامه فوقاب! تقليل يافت
سازمان ابطال از اين رو،  6.گرفته است نظر درمندان برای کاردر هفته ساعت کار موظف 

بخشنامه دولت به استناد عدم رعایت سلسله مراتب هنجارهای حقوقی را از دیوان خواستار 

 1.گردید

به سازمان،  های اداری يس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاهئان و ريس سازمئم مقام رئقا* 
دستورالعمل استفاده از »، خواستار ابطال 66/1/6011-031/ط/13/01نامه شماره  موجب شکايت

، به جهت عدم رعايت سلسله مراتب «خدمات نيروهای بازنشسته در بنياد مسکن انقالب اسالمی
و بند ک .خ.م.ق 99به موجب ماده  توضيح اينکه اگرچه. يدحقوقی و مغايرت با قوانين عادی گرد

بکارگيری بازنشستگان متخصص با مدرک  ،قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 19ماده  (ب)
فرزندان  ،تحصيلی کارشناسی و باالتر در موارد خاص و مقامات، اعضای هيأت علمی، ايثارگران

های اجرايی يا هر دستگاهی که به نحوی  در دستگاه درصد و باالتر 33شهدا و فرزندان جانبازان 
قانون  66ممنوعيت مذکور در ماده و از تجويز  ،کنند از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می

ليکن از آنجا که ، شده استالحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت خارج 
ستگان در بنياد مسکن را در حدی فراتر از االطالق بکارگيری بازنش علی فوق،دستورالعمل 

قانون با مغاير  69/1/6096مقرر کرده بود، از سوی هيأت عمومی در تاريخ  مستثنيات پيش گفته
 .گرديدو حکم به ابطال آن صادر  0شدتشخيص داده 

و  سازمان امور مالياتی کشور 61/6/6013مورخ  00990بخشنامه شماره شکايت سازمان از * 
به  9/61/6019در تاريخ  136ابطال آن از سوی هيأت عمومی ديوان به شماره دادنامه حکم به 

قانون الحاق  63های مستقيم و ماده  قانون ماليات 10و  11جهت مغايرت بخشنامه با مادتين 
بندی هنجارهای  و در نتيجه عدم رعايت رده به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولتموادی 

 .سازمان امور مالياتی کشور حقوقی از سوی

                                                 
ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته »: 6011قانون مديريت خدمات کشوری مصوب  13ماده . 6

گردد و تغيير ساعت  باشد و ترتيب و تنظيم ساعات کار ادرات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران تعيين می می
 .«ربط است ار کارمندان در موارد ضروری با رعايت سقف مذکور با دستگاه ذیک
 .اگرچه در نهايت ديوان، شکايت سازمان مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور را نپذيرفت. 1

 .916به شماره دادنامه . 0
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شايان ذکر است، هرگاه ضمن رسيدگی به موضوعی در ديوان نيز رئيس ديوان در جريان 
 6.المال قرار گيرد، موظف است مراتب را به سازمان اعالم نمايد تضييع حقوق عمومی يا منافع بيت

 ارتباط سازمان با مراجع اختصاصی اداری. ب

ای مشمول بازرسی، تخلفات اداری مديران کل ادارات و مقامات ه چنانچه سازمان در دستگاه
باالتر تا سطح وزراء و همطراز آنان را که مشمول قانون رسيدگی به تخلفات اداری هستند کشف 
نمايد، مراتب را به هيأت رسيدگی به تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری منعکس نموده و 

هيأت بدوی و تجديدنظر رسيدگی به . آورد عمل میهای الزم را تا حصول نتيجه به  پيگيری
تخلفات اداری نهاد با عضويت يک نفر از قضات، خارج از نوبت، مطابق قانون رسيدگی به 

کند و رئيس هيأت نيز مکلف است وقت رسيدگی را به اطالع سازمان  تخلفات اداری رسيدگی می
، يکی 6031گی به تخلفات اداری مصوب قانون رسيد 1ماده  1به عنوان نمونه طبق بند  1.برساند

بديهی است از جمله . عنوان شده است« نقض قوانين و مقررات مربوطه»از موارد تخلفات اداری 
قرار گيرد، « نقض قوانين و مقررات مربوطه»تواند مستند گزارش سازمان مبنی بر  مواردی که می

بر اين اساس، . داری کشور استهای ا عدم رعايت سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در دستگاه
های تحت شمول بازرسی با تخلفاتی برخورد نمايند که  بازرسان سازمان در صورتی که در دستگاه

حاکی از عدم پيروی قواعد و هنجارهای حقوقی مادون از مافوق باشد و موضوع به لحاظ قانونی 
ست مراتب را به مرجع باي های رسيدگی به تخلفات اداری باشد، می در حيطه صالحيت هيأت

 0.های الزم را تا حصول نتيجه به عمل آورند ربط منعکس نموده و پيگيری ذی

 6نقش سازمان بازرسی در نظارت قضایی: بند سوم
نظارت، ضمانت اجرای دولت قانونمند بوده و با فقدان آن، تحقق دو عنصر ديگر حاکميت قانون 

يک مرجع »، 6در نظارت قضايی 9.يسر نخواهد بودم( بندی هنجارهای حقوقی تحديد قدرت و رده)

                                                 

 .اسالمی مجلس شورای 11/9/6093قانون تشکيالت و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری، مصوب  616ماده . 6

 .ک.ک.ب.س.ت.ق 1بند ه ماده . 1

 .ک.ک.ب.س.ت.ق 1تبصره ماده . 0
 (.6013هداوند، : ک.ر)برای آشنايی بيشتر با مفهوم نظارت قضايی . 6

. نظارت قضايی؛ د. نظارت اداری؛ ج. ؛ ب(دادرسی اساسی)نظارت اساسی . الف: نظارت انواع مختلفی دارد. 9
 (. 633-661صص : 6013گرجی، )نظارت اجتماعی . نظارت سياسی؛ ه
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نتيجه اين . کند قوه يا قوای حکومتی را کنترل و بازبينی می« تصميمات»يا « اقدامات»قضايی 
تواند در قالب کيفرخواست عليه متخلفين حکومتی ظاهر شود يا به لغو و ابطال  بازبينی می

، يعنی بازبينی اقدامات حکومتی، ضرورتاً شقّ اول. تصميمات يک يا دو قوه حکومتی منتهی شود
 –شود ولی در ايران اين امر به قوه قضاييه  هميشه و در همه جا از سوی قوه قضاييه انجام نمی

اگرچه قانونگذار . (01: 6011 راسخ،)« سپرده شده است -تر، به سازمان بازرسی کل کشور دقيق
و متعاقب آن قانونگذار عادی،  1ار قاضی بودهاساسی ايران خواستار استقالل دستگاه قضايی و رفت

رسيدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوه قضاييه را از شمول صالحيت سازمان خارج 
، ليکن نظر به اطالق و عموم نظارت سازمان بر اجرای صحيح قوانين و حسن جريان 0گردانيده

مجريه، دربرگيرنده قوای مقننه و االصول عالوه بر قوه  های اداری کشور که علی امور در دستگاه
دادگستری، « اداری و مالی»باشد، سازمان از حق بازرسی و  نظارت مستمر بر امور  قضاييه نيز می

 6.های تابعه قوه قضاييه برخوردار است ها و دستگاه سازمان

 های دادگستری ارتباط سازمان با دادگاه. الف

نانچه گزارش بازرسان سازمان، دربرگيرنده نامه اجرايی آن، چ ک و آيين.ک.ب.س.ت.طبق ق
اعالم وقوع جرمی باشد و جرم مورد نظر دارای حيثيت عمومی باشد، رئيس سازمان يا مقامات 

بايد يک نسخه از گزارش را با داليل و مدارک مربوط برای تعقيب و  مأذون از طرف وی، می
ع را تا دستيابی به نتيجه نهايی مجازات مرتکب جرم، به مرجع قضايی صالح ارسال کنند و موضو

به منظور  1/61/90،6شايان ذکر است، مطابق بخشنامه رئيس قوه قضاييه مورخ  9.پيگيری نمايند

                                                                                                                   

منظور از نظارت قضايی، تنها نظارتی نيست که دارای ماهيت قضايی بوده و بر اساس آيين دادرسی حل و . 6
هايی مد نظر است که توسط قوه قضاييه انجام پذيرفته و بالقوه قضايی  فصل شود، بلکه به طور کلی نظارت

مانند عملکرد نظارتی سازمان بازرسی . طور کامل وجود دارد هستند و امکان تحول آنها به امر قضايی به
ای از نويسندگان حقوقی، صرف وابستگی سازمانی  در مقابل عده(. 606: 6019زاده،  عميد زنجانی و موسی)

کنند و از اين رو، سازمان بازرسی را به  مرجع نظارتی به قوه قضاييه را دليلی بر قضايی بودن آن تلقی نمی
های بازرسی آن، در عداد مراجع قضايی بر  و ترکيب هيأت« در مفهوم خاص آن»کارکرد قضايین جهت فقدا

 (.13: 6093محمودی، . )شمارند نمی
 .ا.ق 691اصل . 1

 .ک.ک.ب.س.ت.ق 1تبصره بند هـ ماده . 0

 .ک.ک.ب.س.ت.ق 1بند الف ماده . 6

 .ک.ک.ب.س.ت.ق 1بند د ماده . 9
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های سازمان در امر نظارت و بازرسی، در مواردی که گزارش بازرسی  تحقق اثربخشی گزارش
وقت »اند  ضايی مکلفمتضمن اعالم وقوع جرم و تعقيب و مجازات متهم باشد، کليه مراجع ق

هايی از نظارت  در ادامه به نمونه. را به اطالع سازمان برسانند« جهت حضور»و « رسيدگی
های  های اداری که در نهايت منجر به ارسال گزارش جرايم به دادگاه قضايی سازمان بر دستگاه

 :شود دادگستری گرديده است، اشاره می

 يمه ایراننظارت سازمان بر پرونده اختالس از ب* 

ها در اسناد مالی بيمه  سازمان در يک فرآيند نظارتی سه ساله نهايتاً به جعل اسناد، تغيير گزارش
بدين . گرديد پی برد ايران و تصرف در وجوه و اموالی که از بيمه به عنوان خسارت اخذ می

الب تهران ترتيب، گزارش سازمان همراه با داليل و مدارک مربوطه، به دادسرای عمومی و انق
م با أمشارکت در اختالس، معاونت در اختالس تو مبنی بر ارسال گرديد و با صدور کيفرخواست

های ناشی از  همکاری با کارمندان بيمه، وصول وجه چک  چند نفره به واسطه  تشکيل شبکه
دادگاه  31  شعبه، پرونده در های مذکور اختالس و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چک

 1.مورد پيگيری قرار گرفت ی استان تهرانکيفر

 المللی كيش نظارت سازمان بر پرونده تاالرهای بين*  

المللی کيش نيز با شکايت و ارسال گزارش سازمان در مراجع قضايی صالح  پرونده تاالرهای بين
های  تبازرسان سازمان معتقد بودند در ارتباط با واگذاری پروژه به يکی از شرک. به جريان افتاد

 0المللی برای برگزاری اجالس سران کشورهای غير متعهد، مربوطه جهت ساخت تاالرهای بين
عالوه بر ترک تشريفات قانونی مربوط به برگزاری مناقصات، حداقل يک سوم مبلغ پرداخت 
شده، بيش از نياز شرکت برای احداث آن بوده و نرخی که جهت خريد و فروش يک قطعه زمين 

نوع از اين رو، چون برای سازمان که نسبت به . اعالم گرديده واقعی نبوده است بزرگ در کيش
محل اشکال بود، گزارش اخذ ديون و اقساط،  و واگذاری  قرارداد واگذاری، برآورد قيمت، نحوه

 6.خود را همراه با ادله و مدارک مربوطه به مرجع قضايی صالح ارسال نمود

                                                                                                                   

 .رئيس قوه قضاييه 1/61/6090مورخ  633/36199/933بخشنامه شماره . 6
 .http://fararu.com/vdcfxjdv.w6d eagiiw.html 

المللی کيش، در نهايت استان تهران به  البته به جهت ورود سازمان و ايرادات مطروحه در ارتباط با واگذاری پروژه بين. 0
 .معرفی گرديد 6096ميزبان برگزاری اجالس سران کشورهای غير متعهد در شهريور ماه عنوان 

6. http://www.gio.ir/?view= 1&nu= 756 
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 رای قوانيننظارت سازمان نسبت به صحت اج. ب

های  از جمله اهداف عاليه سازمان، بررسی مطلوبيت اجرای قانون و حسن جريان امور در دستگاه
مبهم بوده و تشخيص آن از اجرای صحيح « حسن جريان امور»عبارت . اداری کشور است

آنچه که محرز است اينکه بر اساس اصول و فنون قانون نويسی،  6.قوانين با دشواری همراه است
توان چنين استنباط کرد که چنانچه  لذا می. کار بردن لغات مترادف، دور از شأن مقنن استب

ساالری، تکريم ارباب رجوع، مديريت کارآمد  شايسته: نظير)مصاديق مربوط به حسن جريان امور 
های اداری رعايت شده باشد، قاعدتاً قوانين و مقررات مربوطه نيز به نحو احسن  در دستگاه...( و

در ادامه به . باشد اجرا گرديده، ليکن اجرای صحيح قوانين لزوماً به معنای حسن جريان امور نمی
 :گردد دو نمونه از وظايف نظارتی سازمان نسبت به اجرايی شدن قوانين اشاره می

 نظارت سازمان بر قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل* 

های سازمان تربيت  بررسی پرونده چند شغلهای خود،  های برنامه سازمان در راستای بازرسی
. و کميته ملی المپيک را در دستور کار خود قرار داد -هم اکنون وزارت ورزش و جوانان -بدنی

دار  تواند تنها يک شغل دولتی را عهده ا، هر شخصی می.ق 666نظر به اينکه به موجب اصل 
الوه بر داشتن يک شغل دولتی در نفر از افرادی که ع 116برای  6019سازمان در سال شود، 

ای ارسال و مقرر  های جداگانه ها و کميته ملی المپيک نيز مشغول به خدمت بودند، نامه فدراسيون
نمود ظرف مهلت معين شده اقدام به استعفا کنند و در صورت استنکاف، پرونده آنان تحويل 

نی اخطار کرد، مجمع تمامی همچنين به سازمان تربيت بد 1.شود مراجع قضايی صالح داده می
به تعويق افتاده است بايد در اسرع وقت برگزار گردد تا   19هايی که انتخابشان در سال  فدراسيون

                                                 

يس وقت سازمان در خصوص حدود و نحوه نظارت قوه ئال رؤنظر تفسيری شورای نگهبان در پاسخ به س .6
قانون  691اصل  60حسب بند »: ا .ق 636اصل  و 691اصل  0قضاييه بر حسن اجرای قوانين با توجه به بند 

 یاز اجرا  تواند در موارد تخلف می  ،اصل  اين بر بنا .دارد  قوانين یاجرا  بر حسن  نظارتاساسی، قوه قضاييه 
  اصل  موجب به  که  يهيقضا  قوه  اخطارات  ند بها موظف  مسئول  اخطار کند و مقامات  مسئول  مقامات  به  قوانين

اند و  نموده  تخلف  اساسی  ، از قانون توجه  عدم  نمايند و در صورت  شود توجه می  انجام  اساسی  قانون 636
 .«است  شده  نيز بيان  عادی  در قانون  فيوظا  و حدود اين  ترتيب

 . http://www.gio.ir/?view= 1&nu=9 4 
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های ورزشی نيز از ميان کسانی انتخاب شوند که تنها  بالتکليفی خارج شده و رؤسای فدراسيون
 6.وطه برخوردار باشندمرب يک شغل داشته و از فرصت کافی جهت ساماندهی به امور ورزش

 های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نظارت سازمان بر سياست* 

 1ا،.ق 66حضور رئيس سازمان در ترکيب اعضای شورای عالی اجرای سياست های کلی اصل 
های کلی اصل  تواند نتايج مطلوبی را در فرايند نظارت بر قوانين و مقررات مرتبط با سياست می
های کلی اصل مذکور به  های اجرايی الزم برای تحقق اهداف سياست خص، تصويب شا66

منظور اعمال نظارت دقيق بر اجرای آنها، تدوين سازوکارهای الزم جهت ايجاد شفافيت 
ها  ها و مناقصه خواری و اِعمال نظارت بر مزايده اقتصادی، جلوگيری از فساد اقتصادی و رانت

بديهی است، چنانچه سازمان در اين خصوص،  0.اشته باشددر پی د (610: 6019 شهری، شقاقی)
ها و نهادهای تحت شمول نظارت  با وقوع جرايم يا تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی در دستگاه

ها و اعالمات خود را به مراجع صالح قضايی منعکس  خود مواجه گردد، موظف است گزارش
 .ل آوردنموده و پيگيری الزم را تا حصول نتيجه به عم

 ارتباط سازمان بازرسی با دیوان عالی كشور. ج

ها و اعالمات سازمان به مراجع صالح قضايی، از جمله ديوان عالی  در اين خصوص گزارش 
در واقع از آنجا که سازمان . تواند حايز اهميت باشد کشور در رابطه با تخلفات صورت گرفته می

های اداری کشور را بر  جريان امور در دستگاهوظيفه نظارت بر اجرای صحيح قوانين و حسن 

                                                 

جتماعی های فرهنگی و ا رفت از اين مشکل طرحی را تقديم کميسيون ندگان مجلس برای بروننماي .6
های  ها و باشگاه ها، هيأت سازمان تربيت بدنی، کميته ملی المپيک، فدراسيونمجلس کردند که به موجب آن 

يرت با اصل گرديدند؛ اما اين طرح به جهت مغا ورزشی مشمول قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل نمی
 .قانون اساسی از دستور کار مجلس خارج شد 666

قانون اساسی  66های کلی اصل  عالی اجرای سياست ترين افراد تشکيل دهنده ترکيب شورای از مهم. 1
رئيس سازمان بازرسی . 6دادستان کل کشور؛ . 0وزير امور اقتصاد و دارايی؛ . 1رئيس جمهور؛ . 6: توان به می

رئيس . 1وزير دادگستری؛ . 3رئيس بانک مرکزی؛ . 1يس ديوان محاسبات کل کشور؛ رئ. 9کل کشور؛ 
های  قانون اجرای سياست 66ماده )سازی اشاره نمود  رئيس کل سازمان خصوصی. 9سازمان صدا و سيما؛ 

 (.مجلس شورای اسالمی 1/66/11ا، مصوب .ق 66کلی اصل 

به رياست  6093قانون اساسی خرداد ماه  66اصل  های کلی عالی اجرای سياست پنجمين نشست شورای. 0

 .رئيس جمهور وقت تشکيل گرديد
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تواند  های بازرسان در اعالم تخلفات و سوء جريانات اداری و مالی دولت، می عهده دارد، گزارش
به ديوان عالی کشور در گردآوری ادله کافی در خصوص محاکمه رئيس جمهور به جهت تخلف 

های رياست  وظايف و اختيارات و مسئوليتقانون تعيين حدود  69از وظايف قانونی و اجرای ماده 
که رسيدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات  6019جمهوری مصوب 

در ادامه به دو مورد از تخلفات  6.رئيس جمهور را در صالحيت ديوان دانسته، کمک شايانی کند
 :ودش قوه مجريه که تذکرات سازمان را در پی داشت اشاره می

 بر نحوه تشکيل وزارتخانه ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطهنظارت سازمان * 

های تربيت بدنی و ملی جوانان به وزارتخانه ورزش و جوانان  پس از تصويب طرح تبديل سازمان
در مجلس و تأييد شورای نگهبان، سازمان به جهت تأخير رئيس جمهور وقت در معرفی وزير 

ماه رئيس جمهور برای  معتقد بود، مهلت سهسازمان . ، وارد عمل گرديدپيشنهادی به مجلس
های تربيت  معرفی وزير پيشنهادی به پايان رسيده و کليه اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان

بدنی و ملی جوانان از جمله اقدامات اداری و هر نوع تصرف در بودجه اختصاص يافته به 
بر اين اساس سازمان، گزارش تخلفات . محل اشکال قانونی استالذکر باطل و  های فوق سازمان

و به جهت  به دادسرای تهرانصورت پذيرفته از سوی قوه مجريه بابت تصرفات غير قانونی را 
 1.لغو تصميمات اداری اتخاذ شده در مدت مذکور، به ديوان عدالت اداری ارسال نمود

 ها نظارت سازمان بر ادغام وزارتخانه* 

، 6019مصوب پنجم توسعه  ساله پنج قانون برنامه ، در راستای0ای طی مصوبهزيران ت وأهي
های راه و ترابری با مسکن، نيرو با نفت، صنايع و معادن با بازرگانی، و وزارت رفاه با کار و  وزارتخانه

حاظ با اين وجود سازمان معتقد بود، چنانچه بر فرض، اشکالی به ل. نمودادغام  را امور اجتماعی
های مربوطه مترتب  قانونی بر مصوبه هيأت وزيران به جهت عدم موافقت مجلس با ادغام وزارتخانه

                                                 

تخلف از وظايف قانونی ممکن است جرم نباشد تا جنبه کيفری و مجازات داشته باشد، بلکه ممکن است ». 6
 «ا و امتناع از امضای مصوبات مجلس.ق 610از اصل دارای پيامدهای سياسی و اداری باشد؛ مانند تخلف 

 (.031: 6019مهرپور، )

به  ، اقدام6093خرداد سال  16در تاريخ های مکرر سازمان، رئيس جمور وقت  در نهايت پس از پيگيری .1
 .معرفی وزير پيشنهادی جهت تصدی وزارتخانه ورزش و جوانان  به مجلس نمود

 .نجمهوری اسالمی ايرا ت وزيرانأهي 61/1/6093مورخه  61966.00916شماره  مصوبه .0
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ليکن باز هم در اين خصوص جريان امور اداری کشور به خوبی تدبير و تنظيم نگرديده  6نباشد،
مهلتی  سو طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، به دولت برای اين منظور چرا که از يک. است

دو ساله داده شده و بايستی اين امر با مطالعات کارشناسی دقيق و در زمانی مناسب صورت 
با دوره فترت ( 6093سال )پذيرفت، تا هشت وزارتخانه زير بنايی کشور در سال جهاد اقتصادی     می

کشور حياتی  ها چون نفت در فرايند اقتصادی مواجه نگردند و از سوی ديگر، کارکرد برخی وزارتخانه
بنابراين همان گونه که . های ديگر خالف حسن جريان امور است بوده و ادغام آن با وزارتخانه

های اداری و عدم درک صحيح از  گردد ابالغ تصميم کارشناسی نشده به دستگاه مالحظه می
توانست در  المللی، از جمله اشکاالت سازمان به قوه مجريه بود که طبيعتاً می شرايط داخلی و بين

 .پذيری رئيس جمهور مؤثر باشد تشخيص کفايت، مديريت و ميزان قانون

 حق اتخاذ برخی تصميمات قضایی توسط بازرسان سازمان. د

حق صدور قرار تأمين غير  1برخورداری بازرس يا هيأت بازرسی سازمان از حق درخواست تعليق،
بنا ) 6نيز حق صدور قرار بازداشت موقت  دادرسی و برابر مقررات قانون آيين 0از بازداشت موقت،

، جملگی مبيّن نقش سازمان (ی و موافقت رئيس دادگستری محلبازرسبه پيشنهاد رئيس هيأت 
 .در تحقق و پيشبرد مقوله نظارت قضايی در نظام حقوقی ايران است

 نقش سازمان در تحقق و پيشبرد عنصر ماهوی حاكميت قانون: گفتار دوم

 های قانونی سازمان در حمایت از هنجارهای حقوق بشری ظرفيت: بند اول

ها و آزادی شهروندی است و اساساً مهار  تضمين و حمايت از حق»هدف عالی دولت قانونمند 
در حمايت و »از اين رو، . (199 ص پيشين، ويژه،)« بينی شده است دولت نيز به همين دليل پيش

شکلی دولت قانونمند به محتوا و بخش ماهوی از قالب « های بنيادين ها و آزادی تضمين حق
سازمان نه تنها وظيفه نظارت بر اجرای صحيح قوانين را بر عهده دارد، (. همان)شويم  وارد می

                                                 

ساله پنجم توسعه در جريان ادغام وزارتخانه  برنامه پنج قانون 90های متفاوت از ماده  اختالفات و برداشت. 6
ارتباطات و فناوری اطالعات با وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی توسط دولت، نمايندگان مجلس را بر آن 

ها  سيس وزاتخانهأانحالل، ادغام و تيشنهاد داشت تا با تصويب دو فوريت طرح اصالح ماده مذکور، هر گونه پ
 .نمايندتصويب مجلس را منوط به 

 .ک.ک.ب.س.ت.ق 9ماده . 1

 .ک.ک.ب.س.ت.ق 9ماده  1تبصره . 0

 .ک.ک.ب.س.ت.ق.ا.آ 01ماده  .6
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در کشورهای اروپايی  1(رسيدگی کننده به شکايت) 6تواند به مثابه نهاد آمبودزمان بلکه می
آمبودزمان، نه . های شهروندان باشد آزادی در پی صيانت از حقوق و (6096 جوکار، و زاده موسی)

های اداری  طرف، بر دستگاه در قامت قاضی يا دستگاه قضايی، بلکه به مثابه مقامی مستقل و بی
نظارت کرده و بدون صالحيت صدور حکم يا تغيير تصميمات اداری، به تهيه گزارش و ارائه 

ميان . (169-113 صص :1 ج ،6096 د،هداون: ک.ر) پردازد  ها می هايی در باب پرونده توصيه
هايی است؛ با اين حال، غالباً نهاد آمبودزمان در کشورهای اروپايی  شباهت 0آمبودزمان و سازمان

 6.زيرمجموعه قوه مقننه است، در حالی که سازمان وابستگی تشکيالتی به قوه قضاييه دارد
و نظارت بر حسن جريان  9ييهسو به موجب عضويت در ستاد حقوق بشر قوه قضا سازمان از يک
و از سوی ديگر از طريق نظارت بر اجرای صحيح قوانينی که مشتمل  1های اداری امور در دستگاه

تواند نقش مؤثری را در حمايت از هنجارهای  می 3های عمومی است، بر بيان حقوق و آزادی
با برخورداری از سازمان  1.اخالقی و فراحقوقی و جلوگيری از نقض حقوق بشر ايفاء نمايد

                                                 
6. Ombudsman. 

1  . Grievance- Handler. 

 .هايی با آمبودزمان دارد مجلس نيز شباهت 93کميسيون اصل . 0
همچنين قوه قضاييه خود به قدر کافی از مراجع و . ی ارگانيک سازمان به قوه قضاييه محل اشکال استوابستگ. 6

از سوی ديگر به جهت انجام وظايف نظارتی سازمان نسبت به . مقامات قضايی و نظارتی برخوردار است
ای که در آن، هم استقالل  قوهرسد، بهترين  به نظر می. های اجرايی کشور، بايد مستقل از قوه مجريه باشد دستگاه

های سازمان مورد استفاده نمايندگان  و هم توصيه( نظارت همگانی)ماند، هم مردمی بودن آن  سازمان محفوظ می
 .در وضع قانون قرار می گيرد، مقننه است

منيت ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، بر اساس پيشنهاد رئيس وقت قوه قضاييه و پس از تصويب شورای عالی ا. 9
، هييمعاونت امور بين الملل قوه قضا: اعضای اصلی ستاد عبارتند از. ملی و رهبری، تأسيس و آغاز به کار کرد

دادگستری ، يهيسخنگوی قوه قضا، يهيمعاونت اطالع رسانی و امور اجتماعی قوه قضا، يهيی قوه قضايمعاونت قضا
مرکز دفتر مطالعات ، و اقدامات تأمينی و تربيتی کشورها  سازمان زندان، بازرسی کل کشور سازمان، استان تهران

  .نماينده دادستان کل کشورو  عالی کشور يس ديوانئنماينده ر، یيتوسعه قضا
(http://www.humanrights-iran.ir/page-about.aspx) 

ها،  ها، بازداشتگاه ها، نهادهای انقالبی، کالنتری های دولتی، شهرداری ها، مؤسسات و شرکت از جمله وزارتخانه. 1
 ...ها و زندان

و دستورالعمل ( 69/1/6010مصوب )های مشروع و حفظ حقوق شهروندی  از جمله قانون احترام به آزادی. 3
 .به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد 03/1/6010آن که در تاريخ  69اجرايی بند 

ارتباط بيشتری با کار ويژه سازمان بازرسی دارد ترين وظايف و اختيارات ستاد حقوق بشر قوه قضاييه که  از مهم.  1
ها  نيازمندی ها، يه درخصوص کاستیيارائه گزارش به رياست محترم قوه قضا. 6: توان به موارد ذيل اشاره نمود می
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تجربيات نظارتی خود، آشنايی کافی با جنس ادعاها و شکايات مرتبط با مقوله حقوق بشر داشته 
العاده، موردی و نيز اعالم  های مستمر، فوق بازرسی: و با بکارگيری ابزارهای قانونی خود همچون

تواند موارد  ی، میصالح و يا ارسال گزارش به مراجع صالح قضاي موارد تخلفات به مقامات ذی
 .های اداری پيگيری نمايد نقض حقوق بشر را در دستگاه

 مطالعه موردی نقش سازمان در تحقق هنجارهای حقوق بشری: بند دوم

 سازمان و حقوق متهم. الف

سو بر اساس  از يک. تواند بر رعايت حقوق متهمين در جامعه نظارت کند سازمان از دو طريق می
نسبت به امور )ها و دادسراهای کشور  های قضايی اعم از دادگاه دستگاهحق نظارت سازمان بر 

، ...ها و ها، زندان نيروهای نظامی و انتظامی، کالنتری 6،(اداری و مالی و احکام قطعی صادره
که ناظر بر حقوق متهمين  1المللی های بين ها و ميثاق تواند نسبت به اجرا شدن قوانين، اعالميه می
رت نموده و در صورت برخورد با تخلف يا وقوع جرمی که مبتنی بر نقض يا ناديده باشد، نظا می

از . گرفتن حقوق متهمين در مراجع فوق باشد، نسبت به اعالم گزارش به مراجع صالح اقدام نمايد
گرديم که  ک نيز با مواردی مواجه می.ک.ب.س.ت.نامه اجرايی ق سوی ديگر در قانون و آيين

ازرسان و مسئوالن سازمان بر رعايت حقوق متهمين يا افراد تحت بازرسی حاکی از تکليف ب
« حقوق دفاعی»و تضمين « تفهيم اتهام»نامه مذکور که ناظر بر  آيين 00ماده از جمله . است

آوری  اند که در استماع دفاعيات و جمع وانگهی، بازرسان سازمان مکلف شده. متهم است
ای سازمان را رعايت کنند و از طرح سؤاالت  ل اخالقی و حرفهاطالعات، شئون افراد و کليه اصو

                                                                                                                   
المللی و ارائه پيشنهاد و راهکارهای اجرائی برای بهبود و توسعه در ساز  و مشکالت مبتالبه در عرصه داخلی و بين

تالش در جهت همکاری و هماهنگی با ساير نهادهای حقوق بشری داخلی به . 1ر؛ ارهای مرتبط با حقوق بشو ک
بررسی ادعاها و شکاياتی که از نظر قوانين جمهوری اسالمی ايران وارد تشخيص . 0؛ ای واحد منظور اتخاذ رويه

اقدام الزم نسبت به ساير موارد . 6؛ ميه جهت اتخاذ تصميم الزيه گزارش به رئيس قوه قضائشود و ارا داده می
 (19/3/6013مورخ  61691روزنامه رسمی شماره ) يهيحسب ارجاع رئيس قوه قضا ،مرتبط با حقوق بشر

 .ک.ک.ب.س.ت.ق.ا.آ 13ماده . 6

ر دول ا، بين دولت ايران و ساي.منظور معاهداتی است که جمهوری اسالمی ايران بدانها پيوسته و يا عهودی که بر طبق ق .1
 .قانون مدنی، در حکم قانون است 9منعقد شده که وفق ماده 
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در پايان نيز چنانچه درج توضيحات و دفاعيات  6.تلقينی، اکراه، اجبار و اغفال افراد خودداری کنند
 1.در گزارش سازمان الزم باشد، بايد عين مطالب يا مفاد آن با رعايت امانتداری منعکس گردد

 های افراد در اداره امور كشور یسازمان و حقوق و آزاد. ب

 انتخابات. اول

هاد و ن برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشورا ايران و ساير قوانين مرتبط، .براساس قاگرچه 
توانند بر صحت اجرای  اما بازرسان سازمان نيز می 0؛است شورای نگهبان، ناظر بر انتخابات

بر اين اساس، نظارت بر . ت نظارت داشته باشندقوانين انتخاباتی و حسن جريان امور انتخابا
ها، نظارت بر  ها، بخشداری وزارت کشور، فرمانداری: نهادهای برگزارکننده انتخابات از جمله

های رأی و مهرهای انتخاباتی و نظارت بر استفاده از اموال و امکانات  های سيّار، توزيع برگه شعبه
ز جمله وظايف و اختيارات سازمان در امر نظارت بر انتخابات دولتی له يا عليه نامزدهای انتخابی، ا

بدين ترتيب چنانچه اعمال نظارت سازمان، منجر به کشف سوء جريان، نقض قوانين و  6.باشد می
مقررات و يا وقوع جرمی در امر انتخابات گردد، گزارش آن از طريق معاونت نظارت و بازرسی 

 .شود ع صالح قضايی ارسال میامور سياسی و قضايی سازمان به مراج

 حق مشاركت همگانی. دوم

ريزی و اجرا در  گذاری، برنامه مقوله نظارت همگانی به عنوان ارزيابی شهروندان از فرايند سياست
تواند در نهايت به ارتقای سطح  ای از حق مشارکت شهروندان است که می جامعه مدنی، جنبه

سازمان به مثابه چشم بينا و . (619-609 صص: 6016 هاشمی،)کيفی زندگی آنان منتج شود 
نهاد و  های غيردولتی و مردم تشکل  د از ظرفيتتوان می (193ص: 6096 زاده، موسی)دقيق جامعه 

                                                 
 .ک.ک.ب.س.ت.ق.ا.آ 00ماده  0تبصره . 6

 .ک.ک.ب.س.ت.ق.ا.آ 00ماده  6تبصره . 1

 .ا.ق 99اصل . 0
 ،11در خرداد ماه سال ( قانون انتخابات رياست جمهوری 11موضوع ماده ) ای با صدور بخشنامهرئيس سازمان . 6

وظايف و تکاليف قانونی و بدون ورود به  د تا در حوزهنموهای سازمان را موظف  مديران کل مرکز و استانمعاونين و 
در اين بخشنامه، بر . جمهوری نظارت کنند بر دهمين دوره انتخابات رياست ،حوزه صالحيت ذاتی شورای نگهبان

ستفاده از اموال و امکانات دولتی و عمومی های الزم در خصوص ا  اعمال نظارت، ه هشدارهای پيشگيرانهئضرورت ارا
های دولتی عمومی با مجريان برگزاری  همکاری دستگاه، جمهوری له يا عليه نامزدهای دوره دهم انتخابات رياست

روزنامه دنيای اقتصاد، شماره : به نقل از. )تأکيد شده است... ، جلوگيری از بروز تخلفات و سوء جريانات وانتخابات
 (1، صفحه 6/0/11اريخ به ت 6131
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های مختلف از جمله در امر پيشگيری  اختيارات قانونی در زمينه اشخاص واجد شرايط، در حدود
 منابع طبيعی، ارتقای ميزان سالمت نظام از تضييع اموال عمومی و از وقوع جرم، جلوگيری

مند شود و از نيروهای متخصص  مداری بهره اداری و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون
 6.نمايد های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی، حسب مورد استفاده های مذکور در بخش تشکل

اختار تشکيالتی خود و تعيين با ايجاد واحدی در ستواند  به منظور تحقق اهداف فوق، سازمان می
های  نهاد و با کمک به تشکيل انجمن های غيردولتی و مردم شرح وظايف و نحوه تعامل با تشکل

در اين خصوص  1.ای و تخصصی نظارتی، زمينه را برای نظارت همگانی فراهم سازد حرفه
تای ايجاد زمينه توان به دستورالعمل جذب بازرسان افتخاری سازمان اشاره نمود که در راس می

مشارکت مردمی در امر نظارت همگانی و ارتقای سالمت اداری، مقابله با فساد و توسعه فرهنگ 
 .صادر گرديد 61/3/93تبصره در تاريخ  6ماده و  63قانونمداری، در 

 های فکری و بيان سازمان و گسترش آزادی. ج

 آزادی مطبوعات. اول

های عقيده و بيان، از لوازم اصلی رشد فکری و  ادیآزادی مطبوعات به عنوان زيرمجموعه آز
از آنجا که مطابق قانون . گردد های عمومی در جامعه محسوب می گسترش حقوق و آزادی

مطبوعات، تقاضای صدور امتياز و اخذ پروانه نشريات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عمل 
ها  ک، چنانچه با تخلف، نارسايی.ک.ب.س.ت.ق 1ماده ( ج)تواند مطابق بند  سازمان می 0آيد، می

اِعمال فشارهای سياسی بر مطبوعات : از جمله)و سوء جريانات اداری و مالی در حوزه مطبوعات 
، در وزارتخانه (های حزبی و سياسی در اعطا يا لغو امتياز نشريات بندی يا در نظر گرفتن جناح

سوی ديگر، چنانچه گزارش بازرسی از . مذکور مواجه گردد، به رئيس جمهور گزارش دهد
، سازمان موظف است (مانند پرداخت رشوه جهت اخذ پروانه)متضمن اعالم وقوع جرمی باشد 

يک نسخه از گزارش را با داليل و مدارک برای تعقيب و مجازات مرتکب به مرجع قضايی صالح 
هيأت منصفه در  وانگهی با عنايت به تأکيد قانونگذار اساسی بر ضرورت حضور. ارسال کند

در الزام به حضور هيأت مذکور در جلسه  6و اصرار قانون مطبوعات 6رسيدگی به جرايم مطبوعاتی

                                                 
 .ک.ک.ب.س.ت.ق 66بند الف ماده . 6
 .ک.ک.ب.س.ت.ق.ا.آ 16ماده . 1

 .مجلس شورای اسالمی 03/6/6039قانون مطبوعات، اصالحی   1ماده  .0
 .ا.ق 611اصل . 6
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به جهت - 6و منصفه مطبوعات 0های نظارت و نيز احتمال نفوذ مقامات عمومی در هيأت 1محاکمه
سترش نقش کليدی سازمان در ايجاد بستر الزم جهت گ -دنبال نمودن منافع سياسی و حزبی

 .گردد حقوق مطبوعاتی و در نهايت، توسعه آزادی بيان در جامعه مشخص می

 9حق دسترسی آزادانه به اطالعات. دوم
به جز مواردی که قانون منع هر شخص ايرانی ، 1مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

ند اطالعات ا مکلف نيزمؤسسات عمومی  3.حق دسترسی به اطالعات عمومی را داردنموده است، 
عالوه  1.قرار دهند عمومدر دسترس تبعيض  موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون

اعالن عمومی  ،از طريق انتشاربايد عاتی که متضمن حق و تکليف برای مردم است بر اين، اطال
رت بر چگونگی از حق نظا  پر واضح است، سازمان  9.سدهای همگانی به آگاهی مردم بر و رسانه

اجرای قوانين و مقررات مربوط به دسترسی آزادانه شهروندان به اطالعات و نيز نظارت بر 
از  63.باشند برخوردار است هايی که طبق قانون موظف به ارائه اطالعات می مؤسسات و دستگاه

                                                                                                                   

 .مجلس شورای اسالمی 03/6/6039قانون مطبوعات، الحاقی  66الی  01مواد . 6

ليکن . تر بود مجلس، مردمی 16/61/6011مصوب ر قانون هيأت منصفه انتخاب اعضای هيأت منصفه د .1

مجلس، لغو و مواد مربوط  13/9/6013قانون مذکور توسط قانون تعيين تکليف هيأت منصفه مطبوعات مصوب 

 .الزم االجرا گرديد 39به هيأت منصفه از قانون اصالح قانون مطبوعات مصوب 

تشخيص صالحيت متقاضی و مدير مسئول، بر عهده هيأت نظارت بر  رسيدگی به درخواست صدور پروانه و. 0

 (.مجلس شورای اسالمی 11/61/6016قانون مطبوعات مصوب  66و  63مواد : رک)مطبوعات است 

 .9/9/6016و اصالحی 03/6/6039 مصوبمطبوعات،  قانون 01ماده موضوع  .6

 . Freedom of Information. 

با الحاق يک  06/9/6011مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ  1/66/6013اين قانون در تاريخ  .1
 .تشخيص داده شد تشخيص مصلحت، موافق با مصلحت نظام از سوی مجمع (63)تبصره ذيل ماده 

 .قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 1ماده . 3

 .قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 9ماده  8.

 .قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 9تبصره  ماده  .9

انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات که توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام  قانون 63ماده تبصره مطابق . 63

، منوط به عدم مخالفت هستندهايی که زير نظر مستقيم رهبری  دستگاهالحاق گرديد، انتشار اطالعات توسط 

 .باشد می ايشان
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، کاهش خطاهای (به جهت از بين رفتن اطالعات محرمانه)خواری  سوی ديگر، کاهش رانت
و افزايش مشارکت عمومی و نظارت ( به دليل شفافيت عملکرد)های عمومی و اداری  گاهدست

شهروندان بر مقامات عمومی قدرت، از نتايج مستقيم انتشار اطالعات و حق دسترسی آزادانه 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی نيز بر لزوم  6ک.ک.ب.س.ت.همچنين در ق. مردم به آنهاست

ی عمومی، به منظور ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، با ها عمومی از طريق رسانه
 1.تأکيد شده است 6/61/91رعايت قانون آيين دادرسی کيفری مصوب 

 سازمان و حق دادخواهی افراد. د
تحقق حداکثری انديشه حاکميت قانون مستلزم شناسايی و عينيت بخشيدن به مفهوم عام حـق  »

طـرف محـدود شـود، بـه      ن که حق دسترسی به دادگاهِ مستقل و بـی به هر ميزا. دادخواهی است
حق اعـالم   (613: پيشين گرجی،)« .همان ميزان به انديشه حاکميت قانون آسيب وارد خواهد آمد

به عنوان پل ارتباطی ميـان شـهروندان و مراجـع صـالح قضـايی      -شکايت افراد ملت به سازمان 
. مقدمه واجب برآورده شدن حق دادخواهی آنـان اسـت   -...(ها، ديوان عدالت اداری و دادگستری)

از طريق مراجعه حضوری و تلفـن و نيـز اعـالم    « شفاهی»مضافاً اين که سازمان، امکان شکايت 
های اينترنتی را نيز فراهم نموده و به اعالماتی که هويـت اعـالم    شکايت از طريق پست و پايگاه

 0.کند سأله مهمی باشد، در صورت لزوم رسيدگی میکننده معلوم نيست؛ اما به طور مدلل حاوی م
 619بـه شـماره   ذکر اين نکته ضروری است که مطابق رأی هيأت عمومی ديوان عـدالت اداری  

به شکايات اشخاص در ساير مراجع صالحه، موجب زوال وظايف و  ، رسيدگی10/61/6031مورخ 
 6.باشد می نمیتکاليف قانونی سازمان در امر رسيدگی به موارد تخلفات اعال

                                                 

 .ک.ک.ب.س.ت.ق 66 ماده( د)بند . 6

، به رياست رئيس سازمان و «رسانی شورای مشورتی اطالع»رسانی عمومی،  بر اين اساس به منظور اطالع. 1
 .رسانی تشکيل گرديد نظر در امر اطالع ربط و افراد صاحب حضور مسئوالن ذی

 .ک.ک.ب.س.ت.ق.ا.آ 69ماده  . 0

 1و تبصره ماده  1و6، مغاير با مواد 1/61/6030 سازمان مورخ 6/69136از اين رو، بخشنامه شماره  .6
 .ک تشخيص داده شد و از سوی هيأت عمومی ديوان ابطال گرديد.ک.ب.س.ت.ق
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5شماره  /   دوم سال-(پژوهشی  –علمی )حقوق اداری فصلنامه 014

 6سازمان بازرسی و حق حریم خصوصی. هـ

تواند بر روند و نحوه اجرای قوانين مرتبط با حريم خصوصی شهروندان در جامعه  سازمان می 
های اداری در رابطه با نقض حريم خصوصی،  نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف در دستگاه

در . صالح و يا مراجع صالح قضايی بپردازد مات ذیبه اعالم و ارسال گزارش تخلف يا جرم به مقا
، قانون 6010های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  اين خصوص، قانون احترام به آزادی

و برخی مواد  0و افشای اسرار شغلی 1مجازات اسالمی در ارتباط با هتک حرمت منازل و امالک
عالوه بر . اظ بازرسان سازمان قرار گيردتواند مورد لح ، می91قانون آيين دادرسی کيفری مصوب 

ای و از موضع قانون  عملکرد و رفتار بازرسان در محيط بازرسی، بايد مبتنی بر اخالق حرفهاين، 
 6.باشد و نبايد در اموری که جنبه خصوصی دارد، مداخله نمايند

 سازمان و حق برابری و منع تبعيض. و

ها، توسط  برابر انسان« حق»و « ارزش»شی جذاب، در گذشته به داليل مختلف و بعضاً با پوش
تدريج انديشمندان سياسی و حقوقی در صدد تدابيری  به. گرديد های سرکوبگر نقض می حکومت

از جمله اين تدابير، توسل به . ها تأمين شود برآمدند تا برابری کرامت و جايگاه غايی انسان
 .(063-093 صص: 6090 راسخ،: ک.ر)ود نهادهايی جهت نظارت بر حفظ ارزش برابر انسانی ب

سازمان نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و در تحقق عدالت، برابری و پيشگيری از تبعيضات 
توان از نظارت بازرسان  به عنوان نمونه می. های اداری، نقش حائز اهميتی دارد ناروا در دستگاه

طرفی در  موم کارکنان و رعايت بیسازمان بر پرداخت حقوق و مزايای يکسان و عادالنه به ع
همچون تعليق، )تصميمات مربوط به گزينش، استخدام، ارتقا و صدور احکام انضباطی و انتظامی 

در اين رابطه قانون مديريت . های اداری اشاره نمود عليه کارکنان دستگاه( انفصال و اخراج
تواند مورد  ات اداری می، قانون استخدام کشوری و قانون رسيدگی به تخلف 9خدمات کشوری

های  از جمله اقدامات انجام پذيرفته در اين خصوص طی سال. توجه بازرسان سازمان قرار گيرد

                                                 
0. Right to Privacy. 

 .مجلس شورای اسالمی 6/1/6091قانون مجازات اسالمی، اصالحی  913الی  966مواد . 1

 .مجلس شورای اسالمی 6/1/6091قانون مجازات اسالمی، اصالحی  131ماده  .0

 .ک.ب.س.ت.ق.ا.آ 66ماده .  6
های اجرايی در مورد استفاده از تسهيالت و امتيازات و انتصاب به مشاغل  کارمندان دستگاه»: ک.خ.م.ق 19ماده . 9

همان قانون نيز،  13مطابق ماده . «.باشند سازمانی در صورت داشتن شرايط الزم از حقوق يکسان برخوردار می
 .باشند های اجرايی در شرايط مساوی، از حقوق يکسان برخوردار می استفاده از خدمات دستگاهمردم در 
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 0/6363/603به ديوان و تقاضای ابطال بخشنامه شماره  6نامه سازمان توان به شکايت اخير، می
شنامه مذکور، امتيازات توضيح اين که بخ. وزارتين علوم و بهداشت اشاره نمود 69/6/6011مورخ 

ای در خصوص انتقال و تغيير رشته فرزندان اعضای هيأت علمی لحاظ  و تسهيالت قابل مالحظه
و تساوی  1نموده بود که با اصل برابری، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه برای همه

 63161/0بخشنامه شماره ، 11تر نيز در سال  پيش. در تهافت آشکار بود 0عموم در پيشگاه قانون
 16/6/11مورخ  61وزارت فرهنگ و آموزش عالی به موجب دادنامه شماره  1/3/6019مورخ 

سرانجام، هيأت عمومی ديوان به موجب دادنامه شماره . هيأت عمومی ديوان ابطال گرديده بود
يک ماده  ، بخشنامه مصوب وزارتين علوم و بهداشت را به استناد بند9/66/6011مورخ  393/11
ابطال و تاريخ اعمال آثار رأی صادره را، تاريخ  6قانون ديوان عدالت اداری 61و مقررات ماده  69

 .صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرايی ابطال شده، اعالم نمود

 9سازمان و حق برخورداری از محيط زیست سالم. ز

مصاديق برجسته حقوق حق بر محيط زيست سالم به عنوان يکی از اقسام حقوق بشری، از 
: 6011 جهرمی، افتخار: ک.ر)شود  بندی می همبستگی بوده و در نسل سوم حقوق بشر مقوله

به موازات شناسايی اين حق در عرصه  .(010 -601 صص: 6030 ارجمند، امير و 3-16 صص
اصل : از جمله. المللی، قانونگذار جمهوری اسالمی ايران نيز به تبيين اين حق پرداخته است بين

ساله توسعه، قانون اصالح قانون  های پنج ، برنامه1ا، سند چشم انداز بيست ساله.پنجاهم ق
،  قانون کنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط (16/1/6036مصوب ) حفاظت محيط زيست

، قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان (63/0/6016مصوب)زيست دريايی دريای خزر 

                                                 

 .69/0/6013مورخ  031/13/69699شکايت نامه شماره . 6

 .ا.اصل سوم ق 9بند . 1

 .ا.ق 13و  69اصول . 0

جلس شورای م 19/0/6091در حال حاضر، قانون تشکيالت و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری، مصوب .  6
 .اسالمی

نظير حق بر )های مندرج در نسل سوم  هو فرد دارای حق  ويسندگان حقوقی معتقدند چون فرد بما شماری از ن. 9
های نسل  تواند مدعی حق ، می«جامعه»، به جهت عضويت در «فرد»نيست، بلکه ( توسعه يا محيط زيست سالم

توان با اصطالحاتی همچون صالحيت عمومی،  وم میهای نسل س سوم گردد، لذا از ادعاهای مندرج در حق
 (Teson,  998, ch. 5و  نيز  133: 6090راسخ، : ک.ر)ی يا اقتضائات حداکثری دفاع نمود اهداف اخالق

 .«مند از محيط زيست مطلوب بهره: ... هايی خواهد داشت انداز چنين ويژگی جامعه ايرانی در افق اين چشم». 1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            27 / 36

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-51-fa.html


5شماره  /   دوم سال-(پژوهشی  –علمی )حقوق اداری فصلنامه 016

با (. 61/66/6016مصوب )ط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطی سازمان حفاظت محي
های نظارتی سازمان در رابطه با مقوله  دهه از عمر سازمان، موارد چندی از فعاليت گذشت سه

امری که تحقق مطلوب آن، در گرو پيگيری و توجه بيشتر . گردد محيط زيست مشاهده می
 :مسئوالن سازمان است؛ به عنوان نمونه

ها، مراتع و آبخيزداری کشور، قرارداد  در پی گزارش بازرسان سازمان از عملکرد سازمان جنگل -
زدايی بود، با توجه به دوازده سال  هفت فقره از اسناد اجاره اراضی ملی که مربوط به طرح بيابان

 6.باطل گرديد 6096بالتکليفی و عدم انجام تعهدات از ناحيه مجريان، مرداد ماه 
فت سازمان با موضوع تعيين کاربری در حريم ساحلی شهرها و ممنوعيت اشخاص از مخال -

متری سواحل به جهت تخريب اکوسيستم ساحلی، مطابق  13هرگونه دخل و تصرف در حريم 
 1.قانون اراضی ساحلی شهرها

استقرار اداره کل نظارت و بازرسی امور جهاد کشاورزی و محيط زيست سازمان در سازمان   -
 .و بررسی نحوه تکثير و بازسازی ذخاير آبزيان دريای خزر 6096الت ايران در سال شي
 6(.Asbestos) 0های توليد کننده محصوالت آزبستی تأکيد سازمان بر برخورد قضايی با کارخانه -

   گيری نتيجه 

ی رسد آنچه که در نظام حقوقی ايران مهم است، تحقق مطلوب عناصر شکلی و ماهو به نظر می
های مختلف از عناصر شکلی و ماهوی اين ايده ميان  لذا برداشت. حاکميت قانون است

های بشری است  انديشمندان، نبايد به غفلت از هدف غايی آن که همانا رعايت و تضمين حق
های مديدی است از نظام سلطانی و  از طرفی، برخالف کشورهای توسعه يافته که مدت. بينجامد

اند، انديشه حاکميت  های مشروطه يا محدود تن در داده سا عبور کرده و به نظامقدرت نامحدود کلي

                                                 

 61از اراضی ملی،  61619ها، مراتع و آبخيزداری مشخص گرديد  عملکرد سازمان جنگلدر حين بازرسی از . 6
 .سال بالتکليف مانده است

و امور زيربنايی  9های ماده  ای به استاندار استان هرمزگان خواستار صدور دستور به کميسيون سازمان در نامه .1
حريم ساحلی شهر به خصوص شهر بندرعباس  شد تا ضمن رعايت مفاد قانون، از هرگونه تعيين کاربری در

 .خودداری نمايند
 .باشد می( www.bazresi.ir)فوق برگرفته از سايت رسمی سازمان  های گزارش .0
زا و مخرب محيط زيست است که  آزبست، پنبه کوهی، پنبه نسوز، يا همان پشم شيشه، ماده ای سرطان. 6

کارگران کارخانجات توليد محصوالت آزبستی، ساخت . م شده استاستفاده از آن در اروپا و امريکا ممنوع اعال
 .و تعمير لنت ترمز، کالچ و مأموران پليس راهنمايی و رانندگی، بيش از سايرين در معرض خطر آن قرار دارند
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از اين رو . قانون در ايران در مرحله گذار بوده و مسير تحقق دولت قانونمند ناهموار و طوالنی است
در برابر بروز تخلفات و سوء جريانات اداری و مالی « انفعال شهروندان»تا هنگامی که شاهد 

های اداری، اطاله آگاهانه و سيستماتيک فرايند دادرسی در رسيدگی به  عمومی و دستگاهمقامات 
، «مصلحت»ها جهت دور شدن موضوعات از اذهان جامعه و تمسک به مفاهيمی چون  پرونده

که تاب تفسير بااليی « های استثنايی و اضطراری وضعيت»و « مقاطع حساس»، «شرايط بحرانی»
ه حاکميت قانون در صرف قوانين و مقررات، بدون توجه به کيفيت اعمال آن دارند، هستيم؛ انديش

با اين اوصاف، اگرچه عملکرد سازمان با گذشت سه دهه از . رسد در واقعيت، به سرانجامی نمی
عمر خود، خالی از اشکال نيست، ليکن رويکرد مقاله حاضر، نگاهی ايجابی به ظرفيت و 

های اداری کشور جهت اجرای  ر امر بازرسی و نظارت بر دستگاههای قانونی سازمان د توانمندی
گيری از  ای سياسی مبنی بر بهره صحيح قوانين و حسن جريان امور است؛ اما اين که اساساً اراده

های بشری وجود دارد يا خير، امر مستقل ديگری است  چنين ظرفيتی جهت رعايت و تضمين حق
 .گنجد صد البته پاسخ بدان، تنها در عالم حقوق نمی طلبد که های ديگری را می که پژوهش

باشد تا  آخر اين که سازمان به عنوان نهادی نظارتی و هشدار دهنده، مرجع صدور آرا نمی
از اين رو، هدف نوشتار . قضاوتی نسبت به صواب يا ناصواب بودن تصميمات آن داشته باشيم

نمودن جايگاه سازمان در تحقق و پيشبرد  های عينی متعدد، تنها برجسته حاضر از بيان مثال
حاکميت قانون و نقش آن در اعالم تخلفات، جرايم و سوء جريانات اداری و مالی بوده است و 
گرنه چه بسا ممکن است سازمان در تشخيص خود، راه خطا پيموده و در نهايت، اعالمات و 

چنان که اين مهم . اقع نگرددشکايات سازمان در مراجع صالح قضايی و غير قضايی مطمح نظر و
مطبوعاتی ايران و تقاضای ابطال بخشنامه  -در پرونده شکايت سازمان از مؤسسه فرهنگی 

رسد تضمين حقوق  همچنين به نظر می. کاهش ساعات کار ادارات دولتی استان تهران، رخ داد
اد بر اختيارات بشر و صيانت از حقوق شهروندی توسط سازمان، مستلزم اهتمام و تأکيد اين نه

. طلبد های عمومی و حکومتی را می مصرح قانونی خود بوده و همکاری بيشتر مقامات و سازمان
گيری هر چه  امر مطلوبی که تا به امروز تا حد زيادی مغفول مانده، لذا رهيافت نهايی مقاله، بهره

رويه سازمان و بيشتر سازمان از ظرفيت نظارت مردمی بر حکومت، پرهيز از سياسی کاری در 
 .تأکيد بر استيفای حقوق شهروندی و مجزا ندانستن آن از حاکميت قانون است
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 فهرست منابع
تحقيقات حقوقی،  ،«حقوق بشر، محيط زیست و توسعه پایدار»؛ (6011)افتخار جهرمی، گودرز  .6

 .93شماره 

اول،  چاپ ،اریضوابط دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اد؛ (6096)امامی، محمد و ديگران  .1
 .ميزان: تهران

: تهران نهم، ، چاپ6 ، جلدحقوق اداری؛ (6011)استواری سنگری  امامی، محمد و کوروش .0
 .ميزان

تحقيقات ، «المللی حفاظت از محيط زيست و همبستگی بين»؛ (6030)امير ارجمند، اردشير  .6

 .69، شماره (شماره ويژه) حقوقی

اصل  های كلی نظام در پرتوسياست زوایایر برخی کاوشی د» ؛(6016)ــــــــــــــــــ  .9
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 .1، شماره اطالع رسانی حقوقی

اره ابطال مصوبات شورای عالی نقد رأی ديوان عدالت اداری درب»؛ (6010)جاللی، محمد  .3
 . 0، سال دوم، شماره اساسی حقوق، «انقالب فرهنگی

سال سيزدهم،  ،راهبرد و مجلس ،«های ذاتی و عرضی قانون ويژگی»؛ (6019)راسخ، محمد  .1
 .96شماره 

 .دراک: تهران اول، چاپ ،نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی؛ (6011)ــــــــــــ  .9

مقاالتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش،  حق و مصلحت،؛ (6090)ــــــــــــ  .63
 . نی: تهران دوم، چاپ

، مفيد نامه، «حاکميت قانون در انديشه های سياسی و حقوقی»؛ (6013)زارعی، محمد حسين  .66

 .11شماره 

، «مبانی نظری مصونيت و مسئوليت در مسئوليت مدنی دولت»؛ (6011)زرگوش، مشتاق  .61

 .9، سال دوم، شماره وق عمومیفصلنامه حق

نقش و جايگاه سازمان بازرسی کل کشور در اجرای » ؛ (6019)شقاقی شهری، وحيد  .60
 .96، شماره 60سال  ،مجلس و پژوهش، «قانون اساسی 66سياستهای اصل 

: تهران اول، ترجمه حميدرضا ملک محمدی، چاپ ،دولت قانونمند؛ (6013)شواليه، ژاک  .66
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تحديد حق دادخواهی دانشگاهيان توسط »؛ (6011)وان و زهره امير آفتابی صداقتی، کي .69
 .69، سال هشتم، شماره پژوهشهای حقوقی، «!شورای عالی انقالب فرهنگی؟

، اداری نظارت بر اعمال حکومت و عدالت؛ (6019)زاده  موسی عميد زنجانی، عباسعلی و ابراهيم .61
 .دانشگاه تهران: تهران اول، چاپ

 .دادگستر: اول، تهران چاپ ،مبانی حقوق عمومی؛ (6033)ناصر  کاتوزيان، .63

 -جنگل: اول، تهران چاپ ،در تکاپوی حقوق اساسی؛ (6011)گرجی ازندريانی، علی اکبر  .61
 .جاودانه

امکان : حاکميت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران»؛ (6013)گرجی، علی اکبر  .69
 . 61ه ، شمارتحقيقات حقوقی، «سنجی يک نظريه

حاکميت قانون و محدوديت های حق دادخواهی در ديوان عدالت »؛ (6013)ـــــــــــــــ  .13
 .9، سال هفتم، شماره حقوق اساسی ،«اداری

: اول، تهران ، چاپبررسی تحليلی دادرسی اداری در حقوق ایران؛ (6093)محمودی، جواد  .16
 . جاودانه -جنگل

: دوم، تهران چاپ ،ون، مفاهيم، مبانی و برداشت هاحاكميت قان؛ (6019)مرکز مالميری، احمد  .11
 .های مجلس شورای اسالمی مرکز پژوهش

 رویه قضایی در شعب دیوان عدالت؛ (6096)معاونت آموزش و پژوهش ديوان عدالت اداری  .10

 .نشر قضا: اول، قم ، چاپاداری

 .ميرکبيرا: ، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهرانالقوانين روح؛ (6069)منتسکيو، شارل دو  .16

 . دادگستر: تهران  اول، چاپ ،اداری حقوق ؛(6096)زاده، ابراهيم  موسی .19

آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در نظام حقوقی ؛ (6096)زاده، ابراهيم و ابوالفضل جوکار  موسی .11

 .دادگستر: چاپ اول، تهران، جمهوری اسالمی ایران

: تهران دوم، چاپ می ایران،مختصر حقوق اساسی جمهوری اسال؛ (6019)مهرپور، حسين  .13
 . دادگستر

تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری »؛ (6011)ويژه، محمدرضا  .11
 .93سال هجدهم، شماره  ،، فصلنامه راهبرد«اسالمی ايران

 -جنگل: اول، تهران چاپ ،مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی؛ (6093)ــــــــــــــ  .19
 .جاودانه
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سال دوم،  حقوق اساسی،، «قانون اساسی و حاکميت مردم»؛ (6010)يد محمد هاشمی، س .03
 .0شماره 

 .ميزان: تهران اول، چاپ های اساسی، حقوق بشر و آزادی؛ (6016)هاشمی، محمد  .06

 حقوق اساسی،، «تحليل مفهومی، تحوالت اساسی: نظارت قضايی»؛ (6013)هداوند، مهدی  .01
 .9سال هفتم، شماره 

 .سمت: سوم، تهران ، چاپ1، جلد حقوق اداری تطبيقی؛ (6096)ــــــــــــــ  .00

 :قوانين و مقررات

های عمومی و انقالب،  اصالحی قانون تشکيل دادگاه 61نامه اجرايی قانون اصالح ماده  آيين .6
 .رئيس قوه قضاييه 19/3/6011، مصوب  16/63/6019مصوب 

های  و اصالحيه 6013مصوب  نامه اجرايی قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور، آيين .1
 .رئيس قوه قضاييه 69/6/6011بعدی آن مصوب 

های تخصصی ديوان عدالت اداری، مصوب  نامه اداره جلسات هيأت عمومی و هيأت آيين .0
 .رئيس قوه قضاييه 6/66/90

 .هيأت وزيران 0/63/6011نامه داخلی هيأت دولت، مصوب  آيين .6

 .نمايندگان ويژه رئيس جمهور 6/1/6030 نامه سازمان تعزيرات حکومتی، مصوب آيين .9

 .رئيس قوه قضاييه 13/1/6013نامه ستاد حقوق بشر، مصوب  آيين .1

 .1/61/6030سازمان بازرسی کل کشور مورخ  6/69136بخشنامه شماره  .3

 .رئيس قوه قضاييه 1/61/6090مورخ  633/36199/933بخشنامه شماره  .1

 .16/0/6039ست مورخ سازمان حفاظت محيط زي 6-66111بخشنامه شماره  .9

 .1/3/6019وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورخ  63161/0بخشنامه شماره  .63

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهوری مورخ  133/9166بخشنامه شماره  .66
19/63/6019. 

وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش  0/6363/603بخشنامه شماره  .61
  69/6/6011مورخ پزشکی، 

 .61/6/6013سازمان امور مالياتی کشور، مورخ  00990بخشنامه شماره  .60
 .11/6/6093استاندار تهران، مورخ  93/6/1611بخشنامه شماره  .66

 .13/9/6013مورخ  -ه16903ت/10331نامه هيأت وزيران به شماره  تصويب .69
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 .61/1/6093مورخ  61966.00916نامه هيات وزيران به شماره  تصويب .61

 .03/1/6010آيين نامه ستاد حقوق بشر قوه قضاييه مصوب  69دستورالعمل اجرايی بند  .63

 .61/3/6093دستورالعمل بازرسان افتخاری سازمان بازرسی کل کشور مورخ  .61

 .69/3/6019دستورالعمل قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور، مصوب  .69

قضايی و حقوقی مجلس شورای  کميسيون 6/61/91قانون آيين دادرسی کيفری، مصوب  .13
 .اسالمی

مجلس شورای  1/66/6011قانون اساسی، مصوب  66قانون اجرای سياست های کلی اصل  .16
 .اسالمی

مجلس  69/1/6010قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب  .11
 .شورای اسالمی

 .همه پرسی 61/9/6091قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، مصوب  .10

 .کميسيون مشترک مجلسين 06/0/6069قانون استخدام کشوری، مصوب  .16

مجلس شورای  11/3/16های عمومی و انقالب، مصوب  قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه .19
 .اسالمی

 .مجلس شورای اسالمی 16/1/6036مصوب  قانون اصالح قانون حفاظت محيط زيست، .11

 .لس شورای اسالمیمج 03/6/6039قانون اصالح قانون مطبوعات، مصوب  .13

 .مجلس شورای اسالمی 1/66/6013قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، مصوب  .11

مجلس  69/63/6019قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران، مصوب  .19
 .شورای اسالمی

 .مجلس شورای اسالمی6019/ 19/0قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور، مصوب  .03

، «صنعت، معدن و تجارت»و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»انون تشکيل دو وزارتخانه ق .06
 .مجلس شورای اسالمی 1/6/6093مصوب 

 69/3/6090و اصالحی  69/3/6013قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب  .01
 .مجلس شورای اسالمی

 .ی، مجلس شورای اسالم9/63/6011قانون تشکيل سازمان حسابرسی، مصوب  .00

مجلس شورای  11/9/6093قانون تشکيالت و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب  .06
 .مجمع تشخيص مصلحت نظام 19/0/6091اسالمی و 

 .مجلس شورای اسالمی 13/9/6013قانون تعيين تکليف هيأت منصفه مطبوعات، مصوب  .09
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 .مجلس شورای اسالمی 3/9/6031قانون رسيدگی به تخلفات اداری، مصوب  .01

 63/0/6016ن کنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست دريايی دريای خزر ،مصوبقانو .03
 .مجلس شورای اسالمی

 .مجلس شورای اسالمی 6/1/6091قانون مجازات اسالمی، اصالحی  .01

 .مجلس شورای اسالمی 6/1/6011قانون محاسبات عمومی، مصوب  .09

 .مجلس شورای ملی 6033قانون مدنی، مصوب  .63

 .مجلس شورای اسالمی 1/3/6011کشوری، مصوب قانون مديريت خدمات  .66

 .مجلس شورای اسالمی 11/61/6016قانون مطبوعات، مصوب  .61

 .مجلس شورای اسالمی 66/63/6030قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل، مصوب  .60

قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با  .66
 .مجلس شورای اسالمی 61/66/6016ب جرايم زيست محيطی، مصو

 :نظریات، آراء و اسناد

 .10/61/6031مورخ هيأت عمومی ديوان عدالت اداری،  619رأی شماره  .6

 6/1/6039هيأت عمومی ديوان عدالت اداری، مورخ  109رأی شماره  .1

 .9/61/6011هيأت عمومی ديوان عدالت اداری، مورخ  030رأی شماره  .0

 .0/61/6011ی ديوان عدالت اداری، مورخ هيأت عموم 699رأی شماره  .6

 .69/1/6096هيأت عمومی ديوان عدالت اداری، مورخ  916رأی شماره  .9

 .9/61/6019هيأت عمومی ديوان عدالت اداری، مورخ  136رأی شماره  .1

 .9/66/6011هيأت عمومی ديوان عدالت اداری، مورخ  11رأی شماره  .3

 .6/0/6011، مورخ (خبر) 1، صفحه 6131روزنامه دنيای اقتصاد، شماره  .1

مورخ  0/631/9قانون اساسی به شماره  636نظريه تفسيری شورای نگهبان از اصل  .9
19/63/6013. 
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