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The macro-policies, as the main components of the constitution, are fundamental 
features of the legal system in Iran. Investigating this determining institution should be 
in line with its features. An issue, in this regard, is the feasibility of the legal reference 
to the macro-policies. The justice court is a main legal institution which can play a role 
through reference to the macro-policies of the system. This study, however, employs 
a descriptive-analytic method to investigate the feasibility of reference to the policies 
in the justice court. The findings show that the hypothesis indicating the feasibility of 
reference to the macro-policies in the justice court is confirmed. This means that the 
argument against such a hypothesis is not acceptable, and that some of the conditions 
should be met in the quality of reference.
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ــاری  ــی، هنج ــون اساس ــی قان ــات تبع ــی از الزام ــوان یک ــام، به عن ــی نظ ــت های کل    سیاس
ویــژه بــا خصایصــی ممتــاز در نظــام حقوقــی ایــران اســت. پاســخ بــه ســؤاالتی دربــارة ایــن 
ــور  ــای مذک ــاف و ویژگی ه ــا اوص ــب ب ــد متناس ــده بای ــور و پیش برن ــر، غایت مح ــاد مؤث نه
باشــد. یکــی از مســائل ناظــر بــر ایــن نهــاد اساســی امــکان یــا عــدم امــکان اســتناد قضایــی 
بــه سیاســت های کلــی اســت. از دیــوان عدالــت اداری بایــد به منزلــة مهم تریــن نهــاد 
قضایــی یــاد کــرد کــه می توانــد بــا اســتناد بــه سیاســت های کلــی نظــام ایفــای نقــش کنــد. 
لــذا در ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی تــاش شــده اســت تــا بــه ســؤال اصلــی 
ــت اداری  ــوان عدال ــن سیاســت ها در دی ــه ای ــتناد ب ــکان اس ــدم ام ــا ع ــکان ی ــان ام ــه هم ک
اســت، پاســخ داده شــود. درنهایــت بــا توجــه بــه ماهیــت و جایــگاه نهــاد سیاســت های کلــی 
نظــام، فرضیــة پژوهــش کــه قابلیــت اســتناد بــه سیاســت های کلــی نظــام در دیــوان عدالــت 
ــه  ــة قائــان ب اداری اســت، مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و چنیــن تبییــن شــده اســت کــه ادل
عــدم امــکان اســتناد بــه ایــن سیاســت ها داللــت تامــی در ایــن زمینــه نــدارد و نهایتــاً برخــی 

از ایــن دالیــل قیــودی در کیفیــت اســتناد ایجــاد خواهــد کــرد. 
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1. مقدمه 

ــه  ــی نظــام ب ــاد سیاســت های کل ــه  شــدن نه ــون اساســی در ســال 1368 و اضاف ــس از اصــاح قان پ
ــارة جایــگاه و ماهیــت ایــن نهــاد بدیــع صــورت  اصــل 110 قانــون اساســی، بحث هــای متعــددی درب
پذیرفــت. اختاف نظرهــا و مباحثــات در فضــای علمــی دربــاب ماهیــت و جایــگاه ایــن نهــاد حقوقــی 
ــا گذشــت زمــان و موضع گیــری عملــی نهادهــای اساســی  همچنــان جــاری و ســاری اســت. لیکــن ب
دربرابــر ایــن سیاســت ها، رویــه ای نســبتاً روشــن در ایــن زمینــه شــکل گرفتــه اســت و بــر ایــن اســاس، 
ــوان  ــله مراتب به عن ــرم سلس ــام در ه ــی نظ ــت های کل ــگاه سیاس ــوص جای ــدی درخص ــاً تردی تقریب
هنجــار فرودیــِن قانــون اساســی و هنجــار فرازیــن قوانیــن عــادی وجــود نــدارد. امــا همچنــان اقتضائــات 
و آثــار مترتــب بــر برداشــت مذکــور از ایــن نهــاد مهــم و اثرگــذار مغفــول اســت و تحلیــل مســائل ناظــر 
بــر سیاســت های کلــی از ایــن زاویــه در زمــرة مســائل نویــن حــوزة حقــوق عمومــی به شــمار مــی رود.

احتســاب سیاســت های کلــی نظــام، به عنــوان یکــی از هنجارهــای الزم اإلتبــاع در نظــام حقوقــی 
ــر اجــرای ایــن سیاست هاســت؛  ــزوم نظــارت ب ــار، ل ــن آث ــة ای ــران،  تبعاتــی خواهــد داشــت. ازجمل ای
ــرای آن اســت. یکــی  ــت اجــرا ب ــر آن و تعییــن ضمان ــن اجــرای هــر هنجــاری نظــارت ب ــرا تضمی زی
ــوی  ــه از س ــت ک ــی اس ــی نظارت ــارت قضای ــور از نظ ــت. منظ ــی اس ــارت قضای ــارت، نظ ــواع نظ از ان
ــی،  ــای نظــارت قضای ــی از نهاده ــوان یک ــت اداری، به عن ــوان عدال ــردد. دی ــال می گ ــه اعم ــوة قضایی ق
براســاس اصــل 173 قانــون اساســی1 تأســیس شــده اســت و به عنــوان مرجــع تظلم خواهــی عمومــی 
ــرای  ــن اج ــر حس ــارت ب ــررات نظ ــادة 1 مق ــرة 2 م ــی تبص ــد. از طرف ــی می  کن ــی نقش آفرین و مردم
ــی  ــح دارد و حت ــررات تصری ــر مق ــی ب ــت های کل ــمول سیاس ــه ش ــز ب ــام2 نی ــی نظ ــت های کل سیاس
مراحــل اجرایــی را نیــز مشــمول ایــن نظــارت می  کنــد. از آنجایــی کــه در نظــام حقوقــی ایــران نظــارت 
بــر مقــررات دولتــی و اقدامــات مأمــوران دولتــی به صــورت پســینی، از نــوع نظــارت قضایــی و از طریــق 
دیــوان عدالــت اداری صــورت می گیــرد، بایــد نقــش دیــوان عدالــت اداری در راســتای نظــارت بــر ایــن 

ــی نظــام تبییــن گــردد.  مقــررات براســاس سیاســت های کل

ــه  ــتناد ب ــکان اس ــا ام ــت از: »آی ــارت اس ــر عب ــش حاض ــی پژوه ــؤال اصل ــاس، س ــن اس ــر ای ب
ــا  ــؤال، ب ــن س ــه ای ــرای پاســخ ب ــت اداری وجــود دارد؟«. ب ــوان عدال ــی نظــام در دی سیاســت های کل
روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای پــردازش موضــوع صــورت گرفتــه اســت. 
در ایــن راســتا پــس از احصــا و تدقیــق در منابــع موجــود تــاش شــده بــه بررســی امــکان اســتناد بــه 

ــود. ــه ش ــت اداری پرداخت ــوان عدال ــام در دی ــی نظ ــت های کل سیاس

یا  واحدها  یا  مأمورین   به   نسبت   مردم   اعتراضات   و  تظلمات   شکایات ،  به   رسیدگي   به  منظور  یکصدوهفتادوسوم:  اصل    .1
آیین نامه  هاي  دولتي  و احقاق  حقوق  آن ها، دیواني  به  نام  »دیوان  عدالت  اداري « زیر نظر رئیس  قوة  قضاییه  تأسیس  مي گردد. 

حدود اختیارات  و نحوة  عمل  این  دیوان  را قانون  تعیین  مي  کند.
2. تبصرة 2:  نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی شامل نظارت بر اعمال سیاست های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است.
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ــل  ــر اه ــذار ب ــم و اثرگ ــن سیاســت های مه ــر ای ــه ب ــح و همه جانب ــق، صحی ــی دقی ــت نظارت اهمی
تحقیــق پوشــیده نیســت. درحــال حاضــر، نظــارت بــر مقــررات دولتــی از حیــث عــدم مغایــرت آن هــا 
بــا سیاســت های کلــی نظــام از امــور مغفولــی اســت کــه در مقــام عمــل باعــث بــروز اشــکاالتی شــده 
اســت. اســتفاده از ظرفیــت بالقــوة دیــوان عدالــت اداری در ایــن زمینــه ســبب رشــد و ارتقــای نظــام 
حقوقــی خواهــد شــد و موجبــات یک دســتی هنجارهــای موجــود در نظــام حقوقــی را فراهــم خواهــد 
ــوان  ــی نظــام در دی ــه سیاســت های کل ــکان اســتناد ب ــی بررســی ام ــه درپ ــرد. پژوهــش حاضــر ک ک
عدالــت اداری اســت، تــاش دارد پاســخی مناســب بــرای یکــی از مســائل مهــم و جــاری نظــام حقوقــی 

ارائــه کنــد. 

در این زمینه، تا به حال آثار ذیل تدوین شده  است:

ـ فرخ، سمیه )1397(. امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در شورای نگهبان و دیوان 
عدالت اداری. پایان نامة کارشناسی ارشد حقوق عمومی. دانشگاه قم.

ـ شیرزاد، امید )1395(. »بررسي جایگاه سیاست هاي کلي نظام در دادرسي اداري«. سیاست های 
راهبردی و کان، 4)14(، 169ـ183. 

ــه سیاســت های کلــی نظــام در  ــه عــدم امــکان اســتناد ب ــل ب ــرده قائ ــر نام ب مع الوصــف، هــر دو اث
دیــوان عدالــت اداری شــده اند. نگارنــدة پایان نامــه ضمــن اشــاره بــه چنــد رأي از دیــوان عدالــت اداری 
ــدة  ــرده اســت. نگارن ــاد ک ــوان انتق ــرد دی ــی صــادر شــده ، از عملک ــه سیاســت های کل ــه مســتند ب ک
ــه ایــن موضــوع را نظریــه ای مــردود معرفــی کــرده و البتــه مبتنــی  ــه نیــز امــکان ورود دیــوان ب مقال
بــر مقــررات نظــارت بــر حســن اجــرای سیاســت های کلــی نظــام دیــوان را صالــح در رویه آفرینــی در 

ایــن زمینــه دانســته اســت.

همچنیــن در ایــن زمینــه دو نشســت علمــی برگــزار شــده کــه گــزارش آن هــا  به صــورت مکتــوب 
ارائــه شــده اســت:

ـ پژوهشگاه قوة قضاییه )1395(. استناد به سیاست های کلی نظام در آرای دیوان عدالت اداری.

ــی و  ــون اساس ــه قان ــتناد ب ــت اداری )1391(. اس ــوان عدال ــی دی ــی و پژوهش ــت آموزش ـ معاون
سیاســت های کلــی نظــام در آرای مراجــع قضایــی.

اگرچــه در ایــن نشســت ها نــکات خوبــی بیــان شــده، به دلیــل اقتضائــات موجــود در نشســت های 
علمــی اوالً جمع بنــدی روشــنی در ایــن زمینــه ارائــه نشــده، ثانیــاً فرصــت مباحثــه و پاســخ بــه اغلــب 
ــن  ــخنرانان ای ــان س ــی می ــات مبنای ــبب اختاف ــاً به س ــده، ثالث ــا نش ــده مهی ــتدالل های مطرح ش اس
نشســت ها، مشــخص نیســت نــکات مطرح شــده بــا چــه رویکــردی ایــراد شــده و رابعــاً نظریــة غالــب 
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در ایــن نشســت ها بــا فرضیــة پژوهــش حاضــر متفــاوت اســت. 

ــورد  ــار درم ــر مخت ــدا نظ ــود. ابت ــکیل می ش ــی تش ــمت کل ــه قس ــر از س ــش حاض ــاختار پژوه س
ماهیــت و جایــگاه سیاســت های کلــی تبییــن می شــود، ســپس ادلــة قائــان بــه عــدم امــکان اســتناد 
ــة  ــت ادل ــا درنهای ــود ت ــد می ش ــی و نق ــت اداری بررس ــوان عدال ــام در دی ــی نظ ــت های کل ــه سیاس ب

مقبــول در ایــن زمینــه اقامــه گــردد.

2. بحث و بررسی  

2ـ1. ماهیت و جایگاه سیاست های کلی نظام
ــگاه  ــت ها را در جای ــتند و سیاس ــت ها هس ــاری سیاس ــت هنج ــر ماهی ــان منک ــی از حقوق دان برخ
توصیه هایــی غیرالــزام آور و ارشــادی مــورد شناســایی قــرار داده انــد )گرجی ازندریانــی، 1388، 
ــع  ــص. 163ـ164(. درواق ــخ، 1396، ص ــص. 109ـ111؛ راس ــی، 1386، ص ــص. 292ـ294؛ جهان ص
ایــن عــده از حقوق دانــان نظــارت مذکــور در بنــد 2 اصــل 110 قانــون اساســی را نظــارت سیاســی 
می داننــد. لیکــن نگاهــی اجمالــی بــه مشــروح مذاکــرات شــورای بازنگــری قانــون اساســی در ســال 
ــه  ــرد. چنان ک ــد ک ــر خواه ــی را جلوه گ ــن اساس ــراد مقن ــا م ــه ب ــن نظری ــودن ای ــق  نب 1368 منطب
ــی جــز  ــرات مجــوز قرائت ــد، صراحــت موجــود در مشــروح مذاک ــح کرده  ان ــان تصری برخــی از محقق
ــف، 1396، ص. 25(.  ــد )طحان نظی ــت ها را نمی ده ــن سیاس ــت ای ــة ماهی ــزام آور در زمین ــت ال قرائ
ــر  ــه نظــارت ب ــون اساســی ک ــد 2 اصــل 110 قان ــون اساســی در بن ــی باوجــود صراحــت قان از طرف
ــر  ــاع به نظ ــل دف ــدان قاب ــت چن ــن برداش ــت، ای ــناخته اس ــمیت ش ــت ها را به رس ــرای سیاس اج
نمی رســد؛ چراکــه تبــادر ذهنــی و برداشــت اولیــه از مفهــوم نظــارت امــری صرفــاً سیاســی نیســت. 
ــام  ــارت در نظ ــوم واژة نظ ــه مفه ــوع ب ــه رج ــری و البت ــورای بازنگ ــرات ش ــروح مذاک ــی مش بررس
ــة  ــت ارشــادی سیاســت ها ادل ــه ماهی ــان ب ــه قائ ــر اســت. البت ــد برداشــت اخی ــران مؤی ــی ای حقوق
ــه نیــز در جــای خــود ذکــر شــده کــه  ــن ادل ــد و پاســخ ای ــه کرده ان ــن زمینــه ارائ دیگــری را در ای

ــة ایــن نوشــتار خــارج اســت.3  بررســی آن هــا از حوصل

درمقابــل عــده ای دیگــر از حقوق دانــان بــا تصدیــق ماهیــت هنجــاری و الزم اإلتبــاع نهــاد 
ــون  ــدگان قان ــان تدوین کنن ــی در اذه ــاد حقوق ــن نه ــت واالی ای ــر اهمی ــام، ب ــی نظ سیاســت های کل
اساســی تأکیــد کــرده  )طحان نظیــف، 1396، صــص. 26ـ28؛ غمامــی، 1390، ص. 221؛ موســی زاده، 
ــی  ــی برخ ــژه، 1388، ص. 27( و حت ــص. 31ـ45؛ وی ــه، 1397، ص 1387، ص. 174؛ حاجی علی خمس
ــی زاده و اکبــری، 1396، ص.  ــد )رضای ــزام آور آن را بدیهــی و خدشــه ناپذیر توصیــف کرده ان ماهیــت ال
ــری  ــورای بازنگ ــذار اساســی در ش ــدف قانون گ ــه ه ــه ب ــن توج ــان ضم ــته از حقوق دان ــن دس 27(. ای

3. برای مطالعة بیشتر ر.ک: حاجی علی خمسه، 1397، صص. 36ـ47.
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قانــون اساســی کــه جبــران خــأ موجــود در نظــام حقوقــی ایــران بــوده اســت، تحقــق سیاســت های 
ــف، 1396، ص. 27(.  ــد )طحان نظی ــن می دانن ــاری آن ممک ــت هنج ــایة ماهی ــام را در س ــی نظ کل
اســتدالل های مختلــف فقهــی و حقوقــی در تأییــد ایــن نظریــه وجــود دارد کــه شــرح آن هــا در ایــن 

ــد.4  ــال نمی گنج مق

ــاد  ــس نه ــه جن ــود ک ــرح می ش ــؤال مط ــن س ــام ای ــی نظ ــت های کل ــت سیاس ــورد ماهی درم
سیاســت های کلــی از جنــس کدام یــک از الزامــات موجــود در نظــام حقوقــی اســت و نســبت 
سیاســت های کلــی نظــام بــا قانــون اساســی، قوانیــن عــادی، احــکام حکومتــی و... چیســت. پاســخ بــه 

ــش اســت.  ــی پژوه ــؤال اصل ــه س ــؤال بخــش چشــمگیری از مســیر پاســخ ب ــن س ای

برخــی از حقوق دانــان بیــان کرده انــد کــه سیاســت های کلــی نظــام جــزء قانــون اساســی 
ــا  ــه بنــد 1 اصــل 110، مغایــرت ب ــور، 1391، ص. 126(. شــماری از محققــان مســتند ب اســت )مهرپ
ــور و دیگــران،  1380، ص. 396(.  ــون اساســی انگاشــته اند )مهرپ ــا قان ــرت ب ــی مغای سیاســت ها را نوع
ــایی  ــی شناس ــون اساس ــرر در قان ــدود مق ــی از ح ــوان یک ــی را به عن ــت های کل ــم سیاس ــده ای ه ع
ــون  ــم قان ــت ها را در حک ــن سیاس ــز ای ــر نی ــی دیگ ــی زاده، 1387، ص. 174(. برخ ــد )موس کرده ان
اساســی دانســته اند؛ چراکــه آثــاری بــر ایــن سیاســت ها مترتــب اســت کــه بــر قانــون اساســی مترتــب 
ــا  اســت؛ ازجملــه لــزوم عــدم مغایــرت مصوبــات مجلــس شــورای اســامی و هم طــرازی سیاســت ها ب
ــای  ــأ و مبن ــد منش ــر می رس ــری، 1396، ص. 99(. به نظ ــی زاده و اکب ــی )رضای ــون اساس ــرع و قان ش
ــه بندهــای 1 و 2 اصــل  ــون اساســی اســت؛ چنان ک ــی نظــام، قان ــودن سیاســت های کل ــاع ب الزم اإلتب
110 قانــون اساســی صراحتــاً بــه ایــن موضــوع اشــاره کرده انــد. از ایــن رو مخالفــت بــا سیاســت های 
کلــی نوعــی مخالفــت بــا قانــون اساســی اســت. البتــه بایــد توجــه کــرد ایــن ادعــا کــه سیاســت های 
کلــی نظــام همــان اصــول قانــون اساســی هســتند، مخــدوش اســت. بــه هــر حــال، ویژگی هــای شــکلی 
ــت های  ــای سیاس ــا ویژگی ه ــران دارد، ب ــی ای ــام حقوق ــی در نظ ــون اساس ــه قان ــی ک ــوی خاص و ماه
کلــی متفــاوت اســت. از ســوی دیگــر از منظــر علــم حقــوق غالبــاً متونــی در حکــم قانــون اساســی تلقی 
 می شــوند کــه متــن قانــون اساســی نیســتند، ولــی از اعتبــار و آثــاری همســان بــا متــن قانــون اساســی 
ــت های  ــوان سیاس ــر نمی ت ــن تقری ــا ای ــف، 1387، ص. 96(. ب ــماعیلی و طحان نظی ــد )اس برخوردارن
کلــی نظــام را در حکــم قانــون اساســی دانســت. البتــه تقریرهــای دیگــری نیــز در ایــن زمینــه وجــود 

دارد.5

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا سیاســت های کلــی قانــون هســتند یــا خیــر، ابتــدا بایــد دیــد 
ــه دو  ــون را ب منظــور از قانــون چیســت. در یــک دســته بندی می تــوان تعاریــف موجــود از مفهــوم قان
دســتة کلــِی »قانــون بــه  معنــی  األعــم« و »قانــون بــه  معنــی  األخــص« تقســیم کــرد. در یــک تعریــف 

4. برای مطالعة بیشتر ر.ک: حاجی علی خمسه، 1397، صص. 48ـ51.
5. برای مطالعة بیشتر ر.ک: بکشلو، 1398، صص. 18ـ23.
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از معنــای عــام قانــون، می تــوان آن را قاعــدة حقوقــی کــه همــراه بــا ضمانــت اجراســت، تبییــن کــرد. 
ــرودی،  ــود )جعفری لنگ ــز می ش ــه نی ــه و نظام نام ــه، آیین نام ــامل تصویب نام ــا ش ــن معن ــون در ای قان
1387، ص. 517(. قانــون در معنــای خــاص همــان قانــون عــادی درنظــر گرفتــه می شــود کــه تعاریــف 
مختلفــی از آن ارائــه شــده اســت. در یــک تعریــف، تمــام مقرراتــی کــه بــا شــرایط منــدرج در قانــون 
اساســی از تصویــب مجلــس شــورای اســامی بگــذرد، قانــون تلقــی می شــود )کاتوزیــان، 1392، ص. 
123( برخــی دیگــر نیــز قانــون به معنــای خــاص را منحصــر در مصوبــات مجلــس می داننــد )مهرپــور، 
ــار را  ــت ها، انحص ــن برداش ــه ای ــاد ب ــا انتق ــر ب ــی دیگ ــل حقوق دانان ــن درمقاب 1391، ص. 143(. لیک
ــن  ــر ای ــد و در غی ــس باش ــذاری منحصــر در مجل ــوة قانون گ ــه ق ــح دانســته اند ک ــی صحی ــط زمان فق
صــورت، بایــد ایــن ادعــا را کــه قانــون به معنــای مصوبــات مجلــس اســت، بــر وجــه غالــب حمــل کــرد. 
لــذا در تعریفــی جامع تــر چنیــن اظهــار کرده انــد کــه قانــون در معنــای خــاص، مصوبــه مرجــع صالــح 
به عنــوان قــوة قانون گــذار اســت کــه عمومــاً شــامل مجلــس قانون گــذاری اســت )حاجی علی خمســه، 

1397، ص. 49(.  

ــدون اینکــه  ــان ب ــون، برخــی از حقوق دان در بیــان نســبت سیاســت های کلــی نظــام و مفهــوم قان
ــس  ــت، سیاســت ها را از جن ــه اس ــم پیش گفت ــک از مفاهی ــون کدام ی ــان از قان ــد منظورش ــاره کنن اش
قانــون و الزم االجــرا دانســته اند )غمامــی، 1390، ص. 221(. برخــی دیگــر نیــز بــا تصریــح بــر معنــای 
ــران، 1380، ص.  ــور و دیگ ــته اند )مهرپ ــم دانس ــی   األع ــه  معن ــون ب ــت ها را قان ــون، سیاس ــام قان ع
391(. عــده ای دیگــر امــکان صــدق عنــوان قانــون بــر سیاســت ها را منتفــی دانســته اند کــه به ظاهــر 
ــن خانی،  ــص. 163ـ164؛ حس ــخ، 1396، ص ــت )راس ــوده اس ــاص ب ــای خ ــون در معن ــان قان منظورش
ــوان سیاســت های کلــی نظــام را در عــداد مصادیــق  1377، صــص. 177ـ178(. به نظــر می رســد می ت
قانــون بــه معنــی  األعــم قــرار داد؛ زیــرا آنچــه قانون گــذار اساســی در تأســیس ایــن نهــاد اراده کــرده 
ــن نظــر،  ــد ای ــان ضمــن تأیی ــق دارد. برخــی از محقق ــام تطاب ــای ع ــون در معن ــا مفهــوم قان اســت، ب
ــی  ــام را منتف ــی نظ ــت های کل ــر سیاس ــاص ـ ب ــای خ ــون در معن ــادی ـ قان ــون ع ــوان قان ــدق عن ص
ــه ایــن علــت  ــة مجلــس نیســت؛ بلکــه ب ــه ایــن دلیــل کــه سیاســت ها مصوب ــه ب دانســته اند. البتــه ن
ــه در  ــابه کاری ک ــادی ـ مش ــون ع ــت ها و قان ــردن سیاس ــه ک ــی هم رتب ــذار اساس ــراد قانون گ ــه م ک
اصــل 108 قانــون اساســی6 کــرده اســت ـ نبــوده اســت. ضمنــاً ایــن نکتــه نیــز قابــل توجــه اســت کــه 
ــون  ــار قان ــب آث ــدم ترتّ ــای ع ــاً به معن ــادی لزوم ــون ع ــوان قان ــی به عن ــاظ سیاســت های کل ــدم لح ع
عــادی بــر ایــن سیاســت ها نخواهــد بــود؛ چراکــه ممکــن اســت قانون گــذار اساســی ترتّــب ایــن آثــار 

ــه، 1397، ص. 51(. ــد )حاجی علی خمس ــرده باش ــت ها را اراده ک ــر سیاس ب

6. اصل یکصد و هشتم: قانون  مربوط به  تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت  انتخاب  آ ن ها و آیین  نامة  داخلي  جلسات  آنان  براي  
نخستین  دوره  باید به  وسیلة  فقهای اولین  شوراي  نگهبان  تهیه  و با اکثریت  آرای آنان  تصویب  شود و به  تصویب  نهایي  رهبر 
انقاب  برسد. از آن  پس  هرگونه  تغییر و تجدیدنظر در این  قانون  و تصویب  سایر مقررات  مربوط به  وظایف  خبرگان  در صاحیت  

خود آنان  است . 
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رضا بکشلو و همکار. امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری.

ــت  ــف و بررســی اســت. در حکوم ــل تعری ــام و خــاص قاب ــای ع ــی هــم در دو معن احــکام حکومت
اســامی، تمامــی ارکان حکومــت مــأذون از ناحیــة والیــت فقیــه خواهــد بــود و از ایــن رو بــه اِعمــال 
صاحیــت خواهــد پرداخــت. لــذا براســاس تعریفــی کــه بیــان شــد، اذن ولــی فقیــه بــه تمامــی ارکان 
حکومتــی جهــت اِعمــال والیــت، حکــم حکومتــی اســت. درواقــع تمــام فعالیت هایــی کــه در حکومــت 
اســامی انجــام می شــود، از مصادیــق احــکام حکومتــی و از لــوازم حکومــت داری در نظــام والیت مــدار 
اســت )طحان نظیــف، 1388، صــص. 166ـ167(. ایــن برداشــت و تعریــف از احــکام حکومتــی اشــاره 
بــه مفهــوم عــام احــکام حکومتــی دارد. امــا منظــور از احــکام حکومتــی در معنــای خــاص  احــکام و 
فرمان هایــی اســت کــه از ســوی شــخص ولــی فقیــه صــادر می شــود و مبنــای وجــود آن هــا مســئلة 

والیــت امــر و امامــت امــت اســت کــه در اصــل 57 جلوه گــر شــده اســت )همــان، ص. 170(. 

بــا تعریفــی کــه از احــکام حکومتــی بــه معنــی  األعــم بیــان شــد، تردیــدی نیســت کــه سیاســت ها 
به عنــوان یکــی از مصادیــق احــکام حکومتــی در معنــای عــام شــناخته خواهــد شــد؛ چنان کــه همــة 
ــد.  ــرار می گیرن ــم ق ــی  األع ــه معن ــی ب ــکام حکومت ــرة اح ــف در زم ــای مختل ــی نهاده ــال حکومت افع
درمــورد سیاســت ها و احــکام حکومتــی در معنــای خــاص نیــز از آنجــا کــه براســاس بنــد 1 اصــل 110 
ــوان سیاســت ها را  ــری اســت، می ت ــدة رهب ــن سیاســت ها برعه ــه تعیی ــی نظام وظیف سیاســت های کل

حکــم حکومتــی بــه معنــای خــاص نیــز دانســت.

ــکام  ــوع از اح ــه ن ــامی، س ــوری اس ــام جمه ــی نظ ــت کنون ــرد در وضعی ــه ک ــد توج ــه بای البت
حکومتــی را می تــوان از هــم تفکیــک کــرد. نــوع اول همــان احــکام حکومتــی در معنــای عــام اســت 
ــوع دوم  ــوا و دســتگاه های گوناگــون به جــز رهبــری از آن ناشــی می شــود. ن کــه صاحیــت تمامــی ق
ــرای مقــام رهبــری به عنــوان امامــت امــت و والیــت امــر درنظــر گرفتــه  صاحیت هایــی اســت کــه ب
شــده و نــوع ســوم احــکام نوعــی یــا مــوردی خاصــی اســت کــه در غیــر روال معمــول و طبیعــی امــور و 
در خــارج از چارچــوب قانــون اساســی، شــخص رهبــری براســاس مصالــح کلــی و به واســطة جایگاهــی 
کــه در رأس ســاختار نظــام اســامی دارد، صــادر می کنــد )حاجی علی خمســه، 1397، ص. 56(. 
ــه دو دســته تقســیم می شــود. دســتة  ــای خــاص ب ــن تبییــن، احــکام حکومتــی به معن ــا ای ــع ب درواق
اول همــة افعــال و صاحیت هــای رهبــری را به عنــوان حاکــم اســامی شــامل می شــود و دســتة دوم 
مــواردی اســت کــه به صــورت مــوردی و در غیــر از چارچــوب قانــون اساســی و مســتند بــه اصــول 57 
یــا 578 صــادر می گــردد. سیاســت های کلــی احــکام حکومتــی از نــوع اخیــر نیســتند؛ چراکــه مســتند 

ــون اساســی تعییــن می شــوند.  ــه بنــد 1 اصــل 110 قان ب

ـ  در جمهوري  اسامي  ایران          والیت  امر و امامت  امت   7. اصل  پنجم:   در زمان  غیبت  حضرت  ولي  عصر ـ عجل  اهلل  تعالي فرجه 
برعهدة  فقیه  عادل  و باتقوي ، آگاه  به  زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است  که  طبق  اصل  یکصدوهفتم  عهده  دار آن  مي گردد.

8. اصل  پنجاه وهفتم:   قواي  حاکم  در جمهوري اسامي  ایران  عبارت اند از: قوة  مقننه ، قوة  مجریه  و قوة  قضاییه  که  زیر نظر والیت  
مطلقه  امر و امامت  امت  بر طبق  اصول  آینده  این  قانون  اعمال  مي گردند. این  قوا مستقل  از یکدیگرند.
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رضا بکشلو و همکار. امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری.

ــود دارد  ــدگاه وج ــی دو دی ــله مراتب حقوق ــام در سلس ــی نظ ــت های کل ــگاه سیاس ــورد جای درم
ــت  ــتوار اس ــاس اس ــن اس ــر ای ــگاه ب ــن ن ــرد. ای ــاد ک ــاذ ی ــف ش ــا وص ــوان ب ــدگاه اول می ت ــه از دی ک
کــه از آنجــا کــه احــکام و دســتورات ولــی فقیــه در حکومــت اســامی مافــوق همــة قوانیــن شــناخته 
می شــود، سیاســت های کلــی نیــز به عنــوان یکــی از مصادیــق ایــن احــکام و دســتورات مافــوق همــة 
ــت اداری، 1391،  ــوان عدال ــت آموزشــی و پژوهشــی دی ــون اساســی اســت )معاون ــه قان قوانیــن ازجمل
ــت ها  ــرای سیاس ــت، ب ــه اس ــن زمین ــهور در ای ــدگاه مش ــر دی ــه به نظ ــز ک ــدگاه دوم نی ص. 34(. دی
ــص.  ــف، 1396، ص ــت )طحان نظی ــل اس ــادی قائ ــون ع ــی و قان ــون اساس ــن قان ــی فی مابی جایگاه
38ـ39؛ موســی زاده، 1387، صــص. 166ـ170؛ انصــاری، 1385، ص. 184؛ زارعــی، 1383، ص. 330(.

2ـ2. بررســی ادلــة قائــان بــه عــدم امــکان اســتناد دیــوان عدالــت اداری به سیاســت های 
ــی نظام کل

اســتناد قضایــی بــه سیاســت های کلــی نظــام ازجملــه موضوعاتــی اســت کــه باعــث بــروز اختافــات 
ــن زمینــه،  ــول در ای ــة مقب ــر ادل ــش از ذک ــت. پی ــوده اس ــف ب جــدی میــان حقوق دانــان مختل
ــان و  ــف آن بی ــاد مختل ــت ها و ابع ــن سیاس ــه ای ــتناد ب ــکان اس ــدم ام ــه ع ــان ب ــتدالل های قائ اس
ــان  ــود از حقوق دان ــار موج ــة آث ــده از مجموع ــکات ذکرش ــه ن ــت ک ــی اس ــود. گفتن ــی می ش بررس
محتــرم مســتنبط اســت و گاهــی یــک دلیــل از زبــان چنــد نفــر و بــا بیان هــای مختلــف بیــان شــده 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــف آن م ــاد مختل ــود ابع ــعی می ش ــه س ک

ــد،  ــد کرده ان ــی تردی ــت های کل ــاری سیاس ــأن هنج ــه در ش ــا ک ــان از آنج ــی از حقوق دان 1. برخ
ــت اداری،  ــوان عدال ــت آموزشــی و پژوهشــی دی ــل نیســتند )معاون ــز قائ ــکان اســتناد نی ــه ام ــاً ب طبع
ــه ای  ــی نظــام از دیگــر ادل ــرای سیاســت های کل ــی ب ــت اجــرای حقوق ــدان ضمان 1391، ص. 18(. فق
ــه  ــت اداری اقام ــوان عدال ــی در دی ــه سیاســت های کل ــکان اســتناد ب ــدم ام ــه در راســتای ع اســت ک
شــده اســت )مرادخانــی، 1389، ص. 140؛ موســی زاده، 1387، ص. 184(. البتــه برخــی از قائــان بــه 
ــی از اشــکال اســت  ــوان خال ــد در آرای دی ــوان مؤی ــه اســتناد به عن ــد ک ــح کرده ان ــن رویکــرد تصری ای
ــوان  ــن  رو نمی ت ــی از جنــس سیاســت9 اســت و از ای ــد کــه سیاســت های کل و چنیــن توضیــح داده ان
ــرای اجــرای آن شــد )پژوهشــگاه قــوة قضاییــه، 1395، صــص. 62ـ63(.  ــه چنیــن ضمانتــی ب ــل ب قائ
ــت  ــگاه و ماهی ــول از جای ــت مقب ــه برداش ــر ب ــت. پیش ت ــول نیس ــرد مقب ــن رویک ــد ای ــر می رس به نظ
سیاســت های کلــی نظــام اشــاره و تصریــح شــد کــه سیاســت های کلــی نظــام شــأنی هنجــاری دارنــد 
و اِعمــال ضمانــت اجراهــای متناســب بــا جایــگاه و شــأن ایــن نهــاد حقوقــی ممکــن و ضــروری اســت. 
ــر مذکــور،  ــد وجــود دارد، اگــر منظــور از تقری ــوان مؤی ــه کــه امــکان اســتناد به عن ــن نکت درمــورد ای
تشــخیص قانــون حاکــم و مــذاق قانون گــذار اســت، امــری مقبــول اســت. امــا اگــر منظــور اســتنادی 
در همیــن حــد اســت کــه حکــم مســتدل بــر مســتندات دیگــر صــادر شــود و ذکــر و یــا عــدم ذکــر 

9. policy
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ــت ها را  ــه سیاس ــردی ب ــن رویک ــوان چنی ــد، نمی ت ــته باش ــادره نداش ــری در رأی ص ــت ها تأثی سیاس
ــا چنیــن برداشــتی، مــوارد بســیار دیگــری نیــز هســتند کــه می تواننــد مؤیــد رأی دادگاه  پذیرفــت. ب
ــد  ــواردی مانن ــا م ــی ب ــت های کل ــی سیاس ــه هم رتبگ ــر ب ــر منج ــن تقری ــد ای ــر می رس ــند. به نظ باش
ــل قبــول  ــکات مذکــور در قســمت قبــل،  قاب نظــرات علمــای حقــوق10 خواهــد شــد کــه براســاس ن

نیســت. 

ــه حکــم  ــون هســتند و ن ــه قان ــه اینکــه سیاســت ها ن ــا اشــاره ب ــان ب 2. برخــی دیگــر از حقوق دان
شــرعی، امــکان اســتناد بــه آن هــا را منتفــی دانســته اند )شــیرزاد، 1395، ص. 178(. ایــن حقوق دانــان 
ــه  ــه اینک ــت و البت ــون نیس ــدازة قان ــی به ان ــت های کل ــزام آوری سیاس ــزان ال ــه می ــر اینک ــی ب مبتن
ــی احــکام حکومتــی هــم نیســتند )همــان، صــص. 174ـ175(، چنیــن پنداشــته اند  سیاســت های کل
کــه نظــارت بــر اجــرای سیاســت های کلــی نظــام در حــوزة تصمیمــات مــوردی، صرفــاً در حــدود مــادة 
ــه رئیــس  ــود ک ــد ب ــی11 نظــام جــاری خواه ــر حســن اجــرای سیاســت های کل ــررات نظــارت ب 9 مق
دیــوان عدالــت اداری و یــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام می تواننــد نقطــة آغــازی بــر ایــن فراینــد 
ــد )همــان،  ــی کن ــد فرایندآفرین ــاده می توان ــن م ــر ای ــی ب ــت اداری مبتن ــوان عدال ــع دی باشــند. درواق
صــص. 179ـ180(. لــذا امــکان اســتناد بــه سیاســت های کلــی در دیــوان عدالــت اداری وجــود نــدارد 
و قضــات دیــوان صرفــاً در مــوارد ارجاعــی از مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بایــد از نظــر مجمــع 
ــد داشــت )همــان، ص.  ــه خواه ــن زمین ــل در ای ــی منفع ــوان نقــش قضای ــع دی ــد؛ درواق ــت کنن تبعی
ــاً  ــون نیســتند و دادگاه هــا صرف ــه اینکــه سیاســت های کلــی قان ــا اشــاره ب 181(. برخــی دیگــر نیــز ب
ــی زاده، 1387،  ــته اند )موس ــی دانس ــتناد را منتف ــکان اس ــد، ام ــتناد کنن ــن اس ــه قوانی ــد ب می توانن
ــام  ــای ع ــق معن ــی از مصادی ــام یک ــی نظ ــت های کل ــه سیاس ــد ک ــن ش ــد 1، تبیی ص. 174(. در بن
قانــون هســتند. در ایــن اســتدالل، معنــای خــاص قانــون، آن هــم صرفــاً بــه معنــای مصوبــات مجلــس 
ــون در معنــای خــاص  ــرار گرفتــه اســت کــه چنــدان موجــه نیســت. قان شــورای اســامی، مدنظــر ق
ــون  ــی قان ــت های کل ــر سیاس ــود. اگ ــد ب ــذار خواه ــوة قانون گ ــوان ق ــح به عن ــع صال ــة مرج آن، مصوب
ــه  ــه ب ــر اشــاره شــد؛ ن ــود کــه پیش ت ــه نشــد، به دلیــل دیگــری ب ــای خــاص آن درنظــر گرفت در معن
ــی  ــتن سیاســت های کل ــون ندانس ــذا قان ــس نیســت. ل ــة مجل ــه سیاســت ها مصوب ــه ک ــت ک ــن عل ای
قابــل قبــول نیســت. از طرفــی خــارج دانســتن سیاســت های کلــی از شــمول عنــوان حکــم حکومتــی 
ــه  ــاً ب ــی صرف ــن اســتدالل حکــم حکومت ــی اســت. در ای ــواع احــکام حکومت ــان ان ــط می به جهــت خل

10. doctrine
11. مادة 9 - قواي سه گانه، ستاد کل نیروهاي مسلح، صدا و سیما و دستگاه هاي نظارتي ازقبیل دیوان محاسبات، شوراي 
نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسي دولتي و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور، نهادها، 
عمومي،  محاسبات  قانون   5 مادة  ذیل  تبصرة  موضوع  عمومي  نهادهاي  همچنین  و  دولتي  شرکت هاي  سازمان ها،  بانک ها، 
شهرداري ها و تمام سازمان هایي که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومي غیردولتي با درخواست 
مجمع از طریق باالترین مقام هر دستگاه همکاري الزم را در اِعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. به هر 

حال، تشخیص و اعام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست هاي کلي برعهدة مجمع خواهد بود.
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ــواع حکــم  ــی فقیــه درنظــر گرفتــه شــده و ســایر ان معنــای احــکام مــوردی و خــارج از چارچــوب ول
ــش  ــن پژوه ــة ای ــی پیش گفت ــا مبان ــرد ب ــن رویک ــی ای ــوده اســت. از طرف ــه نب ــی محــل توج حکومت
ــن  ــه در ای ــاً برداشــتی ک ــدارد. ضمن ــی ن ــز همخوان ــی نظــام نی ــر سیاســت های کل ــورد نظــارت ب درم
تقریــر از مــادة 9 مقــررات نظــارت صــورت پذیرفتــه اســت، برداشــت دقیقــی نخواهــد بــود؛ چنان کــه 
برخــی از حقوق دانــان در پاســخ بــه ایــن تقریــر از مــادة 9 چنیــن نگاشــته اند: »از مــادة نُــه بــه هیــچ 
ــا سیاســت های کلــی را برداشــت  ــق آیین نامه هــا و تصمیمــات مــوردی ب ــزوم تطاب ــوان ل عنــوان نمی ت
کــرد و صرفــاً برخــی نهادهــای اجرایــی ملــزم بــه همــکاری بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در 

ــی، 1396، ص. 156(. ــده اند« )قطب ــی ش ــت های کل ــرای سیاس ــن اج ــر حس ــارت ب ــتای نظ راس

3. یکــی دیگــر از ادلــة موجــود انتقــاد بــه محتــوای مصــوب سیاســت های کلــی اســت. ایــن رویکــرد 
بــر ایــن اســاس اســتوار اســت کــه درحــال حاضــر، برخــی از سیاســت های کلــی نظــام در شــکل یــک 
ــذا  ــت. ل ــح نیس ــی صحی ــون اساس ــر قان ــر از منظ ــن ام ــه ای ــند ک ــب می رس ــی به تصوی ــة قانون مصوب
ــرده اســت.  ــه دار ک ــار سیاســت ها را خدش ــون اساســی اســت و اعتب ــر موجــب تخطــی از قان ــن ام ای
از ایــن  رو قضــات نبایــد بــه سیاســت ها اســتناد کننــد )معاونــت آمــوزش و پژوهشــی دیــوان عدالــت 
اداری، 1391، ص. 18(. به نظــر  می رســد اوالً، بایــد صغــرای اســتدالل مــورد بررســی قــرار گیــرد کــه 
ــاً، در  ــتند. ثانی ــور هس ــف مذک ــه وص ــوف ب ــدر موص ــر چق ــال حاض ــی درح ــی اباغ ــت های کل سیاس
فرضــی کــه اثبــات شــود برخــی از گزاره هــای موجــود در سیاســت های اباغــی از رســالت اصلــی ایــن 
ــت ها از  ــور سیاس ــرض مذک ــا در ف ــده اند، آی ــا ش ــایر حوزه ه ــده اند و وارد س ــارج ش ــی خ ــاد حقوق نه
اعتبــار ســاقط خواهنــد شــد؟ بــا قطعیــت می تــوان گفــت: خیــر، چنیــن نیســت. توضیــح اینکــه، وقتــی 
هنجــاری در یــک نظــام حقوقــی از طریــق معتبــر در قانــون اساســی حیــات می یابــد، صرفــاً از طریــق 
ــاف  ــی خ ــر قانون ــال اگ ــرای مث ــت. ب ــاقط دانس ــار س ــوان آن را از اعتب ــی می ت ــدة قانون پیش بینی ش
قانــون اساســی باشــد و در فرضــی کــه شــورای نگهبــان بــه هــر دلیلــی آن را خــاف اعــام نکنــد و 
مصوبــه تبدیــل بــه قانــون شــود، آیــا می تــوان گفــت چــون ایــن مصوبــه خــاف قانــون اساســی اســت، 
معتبــر نیســت؟ قطعــاً این طــور نیســت. ثالثــاً، نبایــد میــان مقــام تحلیــل حقوقــی و مقــام اجــرای آن 
خلــط شــود. حتــی اگــر همــة گزاره هــای ایــن اســتدالل صحیــح فــرض شــود، نهایتــاً می تــوان چنیــن 
ــی نظــام در محاکــم ممکن اإلســتناد هســتند؛  ــی سیاســت های کل ــام تحلیــل حقوق گفــت کــه در مق
لیکــن در مقــام عمــل بایــد برخــی از سیاســت هایی کــه از رســالت ایــن نهــاد حقوقــی دور شــده و بــه 

حــدود صاحیــت ســایر هنجارهــا وارد شــده اند، اصــاح شــوند.

ــن  ــی چنی ــون اساس ــول 16612 و 16713 قان ــه اص ــاره ب ــا اش ــان ب ــر از حقوق دان ــی دیگ 4. برخ

12. اصل  یکصدوشصت وششم: احکام  دادگاه  ها باید مستدل  و مستند به  مواد قانون  و اصولي  باشد که  براساس  آن  حکم  صادر شده  است .
13.  اصل  یکصدوشصت وهفتم     : قاضي  موظف  است  کوشش  کند حکم  هر دعوا را در قوانین  مدونه  بیابد و اگر نیابد، با استناد به  
منابع معتبر اسامي  یا فتاواي  معتبر، حکم  قضیه  را صادر کند و نمي  تواند به  بهانة  سکوت  یا نقص  یا اجمال  یا تعارض  قوانین  

مدونه ، از رسیدگي  به  دعوا و صدور حکم  امتناع  ورزد.
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ــده اند و  ــول ش ــن و اص ــه قوانی ــتناد ب ــه اس ــف ب ــران مکل ــی ای ــام حقوق ــات در نظ ــه قض ــد ک گفته ان
ــع معتبــر فقهــی مراجعــه کننــد. در  ــه مناب ــد ب ــی کــه حکــم دعــوا را در قوانیــن نیابنــد، بای درصورت
اصــول مذکــور هیــچ ســخنی از سیاســت های کلــی بــه  میــان نیامــده اســت؛ لــذا بــا توجــه بــه اصــل 
ــی  ــام منتف ــی نظ ــت های کل ــه سیاس ــی ب ــتناد قضای ــکان اس ــی، ام ــوق عموم ــق در حق ــیر مضّی تفس
ــوة  ــگاه ق ــت اداری، 1391، ص. 18؛ پژوهش ــوان عدال ــی دی ــوزش و پژوهش ــت آم ــود )معاون ــد ب خواه
قضاییــه، 1395، صــص. 60ـ61؛ شــیرزاد، 1395، ص. 176(. اوالً، اصــول مذکــور در مقــام بیــان تکلیــف 
ــا مســتقر شــده  ــر آن ه ــه رأی ب ــر مســتندات و مســتدالتی اســت ک ــر ذک ــی ب ــا مبن قضــات دادگاه ه
اســت. ثانیــاً، بایــد دیــد منظــور از واژة »قانــون« مذکــور در اصــل 166 قانــون در معنــای عــام آن اســت 
یــا قانــون در معنــای خــاص. اگــر گفتــه شــود قانــون در معنــای خــاص مدنظــر اســت، امــکان اســتناد 
بــه تمامــی مقــررات دولتــی منتفــی خواهــد بــود. نیــک روشــن اســت کــه چنیــن نیســت؛ لــذا در ایــن 
ــی  ــه سیاســت های کل ــن شــد ک ــد 1 تبیی ــام آن حمــل شــود. در بن ــای ع ــد به معن ــون بای اصــل، قان
ــل  ــور قاب ــن جهــت، اســتدالل مذک ــام آن اســت و از ای ــای ع ــون در معن ــق قان نظــام یکــی از مصادی
قبــول نیســت. ثالثــاً، بــا تبیینــی کــه از حــدود مقــررات اســامی و احــکام حکومتــی در بنــد 1 صــورت 
ــری در  ــی رهب ــکام حکومت ــوان اح ــام به عن ــی نظ ــت های کل ــی سیاس ــت تلق ــوان گف ــت، می ت پذیرف

زمــرة مقــررات اســامی چنــدان محــل اشــکال نیســت.

ــه  ــه ب ــت ک ــی سیاست هاس ــت جمع ــه ماهی ــه ب ــه، توج ــن زمین ــور در ای ــر مذک ــة دیگ 5. از ادل
بیشینه ســازی منافــع عمومــی از طریــق سیاســت ها اشــاره دارد. درواقــع سیاســت ها امــری از جنــس 
ــی  ــع عموم ــح و مناف ــر مصال ــی ب ــه مبتن ــی هســتند ک ــی و اجرای سیاســت گذاری و خط مشــی تقنین
در دورة زمانــی معّیــن و موقــت تعییــن می شــوند. سیاســت ها بایــد بــه مقــررة قانونــی تبدیــل شــوند 
ــه امــکان اســتناد بــه  تــا بســتر اجــرا بیابنــد. درمقابــل قضــاوت امــری ترافعــی اســت. قائــل شــدن ب
ــر امــری موقتــی اســتوار شــده؛  ایــن سیاســت ها دو اشــکال عمــده خواهــد داشــت: 1. رأی قضایــی ب
ــن  ــا ای ــع ب ــت. درواق ــک قواس ــل تفکی ــا مخ ــر قض ــی گذاری در ام ــت گذاری و خط مش 2. ورود سیاس
تقریــر، قاضــی وارد یــک دوگانــه شــده کــه بایــد از میــان منافــع و مصالــح عمومــی و منافــع خصوصــی 
و حقــوق بشــر یکــی را انتخــاب کنــد )معاونــت آمــوزش و پژوهشــی دیــوان عدالــت اداری، 1391، ص. 
19(. اصــل ایــن نکتــه کــه حالــت مطلــوب، اجــرای سیاســت ها از طریــق تقنیــن در ســطوح مختلــف 
ــتناد  ــور اس ــدود و ثغ ــا در ح ــود ت ــث می ش ــر باع ــن تقری ــت. همی ــی اس ــح و منطق ــد، صحی می باش
ــل  ــه در پژوهــش مســتقلی به تفصی ــف شــود ک ــودی تعری ــام، قی ــی نظ ــه سیاســت های کل ــم ب محاک
ــه حــوزة قضــا خــاف تفکیــک قــوا فــرض شــود،  تبییــن خواهــد شــد. امــا اینکــه ورود سیاســت ها ب
قابــل قبــول نیســت. مگــر نــه ایــن اســت کــه تمــام قوانیــن کشــور از طــرف حاکمیــت و از جانــب یکــی 
از قــوا و یــا ســایر نهادهــای اساســی کشــور مــورد تصویــب قــرار می گیــرد. آیــا لحــاظ مقــررات دولتــی 
ــی  ــوان یکــی از مســتندات قضای ــب می شــود، به عن ــه تصوی ــوة مجری ــه به صــورت أخــص توســط ق ک
خــاف تفکیــک قواســت؟ به نظــر می رســد چنیــن نیســت. از طرفــی بایــد دقــت شــود ماهیــت تکلیــف 
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قضایــی کــه برعهــدة قاضــی اســت، ترجیــح یکــی از مصالــح عمومــی و یــا منافــع فــردی بــر دیگــری 
اســت و ایــن امــر بــه سیاســت های کلــی نظــام اختصــاص نــدارد. ضمنــاً اســتدالل بــه موقتــی بــودن 
سیاســت های کلــی مدخلیتــی در موضــوع نــدارد؛ چراکــه اوالً، سیاســت های کلــی در اغلــب مــوارد از 
ثبــات بیشــتری نســبت بــه قوانیــن و مقــررات برخوردارنــد و ثانیــاً، مگــر موقتــی بــودن هنجــاری دلیلــی 
ــن نیســت.  ــود؟ به نظــر می رســد چنی ــد ب ــی خواه ــم قضای ــه آن در محاک ــکان اســتناد ب ــدم ام ــر ع ب
اگــر موقتــی بــودن یــک هنجــار دلیلــی بــر عــدم امــکان اســتناد بــه آن باشــد، تمامــی قوانیــن بودجــه، 

قوانیــن برنامــه توســعه و ... قابلیــت اســتناد را ازدســت خواهنــد داد کــه موجــه نمی نُمایــد. 

ــام،  ــی نظ ــاری سیاســت های کل ــف ســطح هنج ــه،  تعری ــن زمین ــرح در ای ــل مط ــر دالی 6. از دیگ
فراتــر از قانــون اساســی و مافــوق آن اســت کــه بایــد بــا تقنیــن، محملــی بــرای اجــرا بیابــد. بــا ایــن 
ــد 1  ــص. 34ـ35(. اوالً، در بن ــان، ص ــت )هم ــد داش ــی نخواه ــت ها وجه ــه سیاس ــتناد ب ــرد، اس رویک
ــول  ــل قب ــد، قاب ــی می دان ــون اساس ــر از قان ــت ها را فرات ــه سیاس ــردی ک ــه رویک ــد ک ــرح داده ش ش
نخواهــد بــود. ثانیــاً، مازمــه ای میــان لــزوم پیاده ســازی سیاســت ها از طریــق تقنیــن و عــدم امــکان 

ــدارد کــه در مــوارد پیشــین توضیــح آن گذشــت.  اســتناد قضایــی وجــود ن

7. یکــی از اوصــاف مفــاد سیاســت های کلــی نظــام، کلــی و عــام بــودن آن هاســت. وصــف کلیــت 
ــف، 1396، ص. 40(. به نظــر  ــی نظــام اســت )طحان نظی ــه سیاســت های کل ــع اســتناد مســتقیم ب مان
می رســد وصــف کلیــت از اوصــاف مانــع اســتناد در محاکــم نیســت. در توضیــح آن بایــد گفــت برخــی 
از مســتنداتی کــه درحــال حاضــر در محاکــم مختلــف به رســمیت شــناخته شــده اند، خیلــی بیشــتر از 
سیاســت های کلــی نظــام، کلــی هســتند. بــرای مثــال یکــی از مســتندات پرتکــرار از قانــون اساســی در 
آرای دیــوان عدالــت اداری بنــد 9 اصــل 3 قانــون اساســی اســت کــه منــع تبعیــض نــاروا را به عنــوان 
یکــی از اهــداف نظــام جمهــوری اســامی تبییــن کــرده اســت. مفــاد سیاســت ها از ایــن بنــد کلی تــر 
نیســتند. اصــول کلــی حقوقــی نیــز بــه همیــن وصــف، موصــوف هســتند؛ لیکــن اســتناد بــه ایــن اصــول 
در محاکــم به رســمیت شــناخته شــده اســت. از طرفــی نظــری اجمالــی بــه قوانیــن عــادی نیــز نشــان 
خواهــد داد برخــی از مــواد قانونــی هســتند کــه وصــف کلیــت را به همــراه دارنــد؛ بنابرایــن  نمی تــوان 
پذیرفــت کــه ایــن مــواد قابلیــت اســتناد در محاکــم را نخواهنــد داشــت. هــر گــزارة قانونــی دربردارنــدة 
ــوان  ــک جمع بنــدی می ت ــی باشــد. در ی ــا جزئ ــی ی ــکان دارد ســطح آن کل ــک حکــم اســت کــه ام ی
چنیــن گفــت وصــف کلیــت به عنــوان یکــی از اوصــاف مفــاد سیاســت های کلــی نظــام، اقتضائاتــی را 
در مقــام اســتناد ایجــاد خواهــد کــرد کــه بــه تعریــف قیــودی در ایــن زمینــه منجــر می شــود و ایــن 

قیــود همانــی اســت کــه در مقــام اســتناد بــه مفــاد کلــی ســایر قوانیــن بایــد ملحــوظ باشــد.  

ــرای  ــف ب ــی موجــد حــق و تکلی ــه سیاســت های کل ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب 8. برخــی از حقوق دان
ــی نظــام شــده اند )موســی زاده،  ــه سیاســت های کل ــکان اســتناد ب ــه عــدم ام ــل ب ــردم نیســتند، قائ م
ــف  ــق و تکلی ــد ح ــی موج ــت های کل ــه سیاس ــف، 1396، ص. 40(. اینک 1387، ص. 174؛ طحان نظی
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ــرای  ــی ب ــوان تکلیفــی قانون ــرای مــردم نیســتند، شــاید محــل اشــکال باشــد. اوالً، سیاســت ها به عن ب
همــة قــوا و نهادهــای اساســی موجــد تکلیــف اســت و روی دیگــر ایــن تکلیــف ممکــن اســت حقــی 
ــی در  ــش خصوص ــردم و بخ ــل 44 ورود م ــی اص ــت های کل ــال سیاس ــرای مث ــد. ب ــردم باش ــرای م ب
ــرره  ــک مق ــر ی ــن سیاســت ها را به رســمیت شــناخته اســت. حــال اگ ــاد ای ــور در مف ــای مذک حوزه ه
ــت  ــوان گف ــم می ت ــد، به نظــر می رســد ه ــردم ســلب کن ــن حــق را از م ــن سیاســت ها ای برخــاف ای
ــت  ــوان گف ــم می ت ــت و ه ــرده اس ــاد ک ــردم ایج ــرای م ــی ب ــال حق ــن مث ــی در ای ــت های کل سیاس
ــور حــق  ــرد حــدود و ثغ ــت ک ــد دق ــه بای ــف هســتند. البت ــه مکل ــن زمین ــی در ای دســتگاه های اجرای
ــی  ــت های کل ــاد سیاس ــت مف ــف کلی ــه وص ــه ب ــا توج ــی ب ــت های کل ــق سیاس ــده از طری ایجادش
ــی  ــکان دادخواه ــن رو ام ــت و از ای ــررات اس ــن و مق ــطة قوانی ــده به واس ــوق ایجادش ــا حق ــاوت ب متف
آن نیــز متفــاوت خواهــد بــود و بنابرایــن در کیفیــت اســتناد دادگاه هــا بــه سیاســت های کلــی نظــام 
مؤثــر خواهــد بــود. ثانیــاً،  اســتناد صرفــاً در مقــام تشــخیص حــق و تکلیــف صــورت نمی پذیــرد؛  بلکــه 
ممکــن اســت اســتناد بــه جهــت تعییــن قانــون حاکــم و تفســیر صحیــح از متــن یــک قانــون باشــد 

 .)184 ص.   ،1397 )حاجی علی خمســه، 

ــادی  ــون ع ــه قان ــی ب ــود، بحــث بی توجه ــه ش ــن اســت اقام ــه ممک ــه ای ک ــر از ادل ــی دیگ 9. یک
ــه سیاســت های کلــی ممکــن اســت باعــث شــود  اســت. در توضیــح آن بایــد گفــت امــکان اســتناد ب
قضــات قوانیــن عــادی را رهــا کننــد و مســتقیماً بــا اســتنباط و تفســیر شــخصی بــه سیاســت های کلــی 
نظــام اســتناد کننــد. به نظــر می رســد ایــن اشــکال نیــز چنــدان وارد نیســت؛ چراکــه درصــورت وجــود 
قانــون عــادی اساســاً نیــازی بــه اســتناد بــه ســطوح باالتــر هنجــاری نیســت. وقتــی از امــکان اســتناد 
بــه سیاســت ها ســخن گفتــه می شــود، مقصــود ایــن نیســت کــه قوانیــن عــادی کنــار گذاشــته شــود. 
ــه اســتناد  اگــر حکمــی از سیاســت های کلــی در قوانیــن عــادی تبییــن شــده باشــد، دیگــر نیــازی ب
ــی  ــت به عنــوان یــک هنجــار عال ــود. سیاســت ها در ایــن حال ــه سیاســت های کلــی نظــام نخواهــد ب ب
ــه  ــه ممکــن اســت گفت ــرد. البت ــد ک ــی خواهن ــم نقش آفرین ــون حاک ــن قان ــن و تعیی در تفســیر قوانی
شــود در فرضــی کــه قانــون موجــود مغایــر سیاســت های کلــی نظــام باشــد، وضعیــت متفــاوت اســت. 
ــن  ــد قوانی ــی نظــام می توانن ــا سیاســت های کل ــه آی ــرد ک ــرار بگی ــورد بررســی ق ــد م ــرض بای ــن ف ای
ــرض  ــا ف ــد ب ــر می رس ــت. به نظ ــتقلی اس ــش مس ــوع پژوه ــود موض ــه خ ــر ک ــا خی ــد ی ــخ کنن را نس
ــن  ــر قوانی ــی نظــام ب ــر اجــرای سیاســت های کل ــی نظــارت ب ــت عال ــان و هیئ نظــارت شــورای نگهب
ــی  ــر سیاســت های کل ــی مغای ــوان گفــت قانون ــی می ت ــاً زمان ــی نظــام صرف براســاس سیاســت های کل
ــه  ــرض اگرچ ــن ف ــد. در ای ــور باش ــون مذک ــد قان ــر تأیی ــر ب ــاغ سیاســت ها مؤخ ــه اب ــام اســت ک نظ
ــه  ــل شــدن ب ــل شــد؛ لیکــن قائ ــر سیاســت ها قائ ــون عــادی مغای ــه حیــات قان ــوان همچنــان ب نمی ت
امــکان اســتناد ممکــن اســت ثبــات نظــام حقوقــی را به مخاطــره بینــدازد کــه بایــد بــرای آن تدبیــری 
اندیشــیده شــود. تدبیــر بــرای مرتفــع کــردن برخــی از محــذورات عملــی امــری متفــاوت بــا تحلیــل 
نظــری امــکان و یــا عــدم امــکان اســتناد بــه سیاســت های کلــی اســت. ضمنــاً در فرضــی کــه حکمــی 
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رضا بکشلو و همکار. امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری.

ــت  ــی جه ــر منع ــده اند، به نظ ــرض آن نش ــًا متع ــادی اص ــن ع ــه قوانی ــود دارد ک ــت ها وج از سیاس
امــکان اســتناد بــه ایــن حکــم وجــود نخواهــد داشــت.

ــی نظــام وارد دانســته شــده، بحــث  ــه سیاســت های کل ــر اســتناد ب ــه ب 10. اشــکال دیگــری ک
ــة  ــار در روزنام ــدگاه، انتش ــن دی ــت. در ای ــمی اس ــة رس ــت ها در روزنام ــن سیاس ــار ای ــدم انتش ع
رســمی دلیلــی اســت بــرای احتســاب قانــون و یــا در حکــم قانــون بــودن یــک مقــرره و سیاســت ها 
بــه همیــن دلیــل قانــون نخواهنــد بــود و طبعــاً اســتناد بــه آن هــا منتفــی اســت )معاونــت آمــوزش 
ــة  ــد انتشــار در روزنام ــت اداری، 1391، ص. 52(. به نظــر می رســد اوالً، قی ــوان عدال و پژوهشــی دی
ــر ســؤال ببــرد.  ــودن هنجــار را زی ــی ب رســمی از خصایصــی نیســت کــه عــدم موجودیــت آن، قانون
ثانیــاً، سیاســت های کلــی از طــرق مختلــف منتشــر می شــود و دسترســی بــه آن هــا بســیار 
ــی  ــی حقوق ــد اصــول کل ــر مانن ــاً، برخــی از مســتندات دیگ ــة رســمی اســت. ثالث ســاده تر از روزنام
ــتناد  ــکان اس ــدم ام ــرای ع ــی ب ــار دلیل ــدم انتش ــود و ع ــر نمی ش ــمی منتش ــة رس ــز در روزنام نی
نیســت. رابعــاً، به طــور غالــب نهادهــای اساســی مخاطــب و مســئول اجــرای سیاســت ها هســتند کــه 
ــل  ــک راه ح ــوان ی ــاً، به عن ــردد. خامس ــاغ می گ ــا اب ــن نهاده ــه ای ــمی ب ــورت رس ــت ها به ص سیاس
ــه بعــد انتشــار سیاســت های کلــی در روزنامــة رســمی را پیشــنهاد کــرد  ایجابــی می تــوان از ایــن ب

ــا اشــکال مذکــور موضوعــاً منتفــی شــود. ت

11. برخــی از حقوق دانــان درمــورد اســتناد بــه سیاســت های کلــی در دیــوان عدالــت اداری بــا 
تقســیم آرای دیــوان بــه آرای شــعب و هیئــت عمومــی، اســتناد بــه سیاســت های کلــی در شــعب را 
ــر ایــن پیش فــرض بنــا شــده اســت کــه سیاســت ها مراجــع اداری  منتفــی دانســته اند. اســتدالل ب
ــتند. از  ــت ها نیس ــن سیاس ــب ای ــخاص مخاط ــد و اش ــرار می دهن ــب ق ــور را مخاط ــی کش و عموم
ــنامه  ــک بخش ــی ی ــت های کل ــاف سیاس ــدام خ ــتند اق ــر مس ــه اگ ــده ک ــه ش ــن گفت ــی چنی طرف
ــتند  ــد مس ــوان می توان ــی دی ــت عموم ــذا هیئ ــرد؟ ل ــیدگی ک ــه آن رس ــوان ب ــور می ت ــد، چط باش
ــوة  ــگاه ق ــد )پژوهش ــت ها بزن ــر سیاس ــررات مغای ــال مق ــه ابط ــت ب ــی دس ــت های کل ــه سیاس ب
ــه  ــتناد ب ــع اس ــد مان ــتدالل نمی توان ــن اس ــد ای ــر می رس ــص. 67ـ68(. به نظ ــه، 1395، ص قضایی
سیاســت های کلــی در شــعب دیــوان عدالــت اداری باشــد. در توضیــح آن بایــد گفــت تفــاوت شــعب 
و هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری از حیــث صاحیــت آن هاســت و تفاوتــی در مســتندات ایــن 
ــت  ــة صاحی ــام در حیط ــی نظ ــت های کل ــه سیاس ــتناد ب ــکان اس ــذا ام ــدارد؛ ل ــود ن ــاد وج دو نه
شــعب بــرای آن هــا محفــوظ خواهــد بــود. از طرفــی مخاطــب سیاســت های کلــی تمامــی اشــخاص 
مســئول و نهادهــای اساســی کشــور اســت. تفکیــک اشــخاص مســئول در نهادهــای اساســی کشــور 
ــی  ــق حالت ــاً مطاب ــور، دقیق ــال مذک ــاً در مث ــح نیســت. ضمن ــدان صحی ــا به نظــر چن ــن نهاده از ای
ــر یــک بخشــنامة دولتــی صــورت  ــون عــادی منطبــق ب عمــل می شــود کــه یــک اقــدام مغایــر قان
ــی را  ــرره دولت ــی مق ــون اساس ــل 170 قان ــاس اص ــد براس ــعبه می توان ــی ش ــد. قاض ــه باش پذیرفت
اجــرا نکنــد. البتــه رســیدگی بــه ابطــال ایــن مقــرره در حیطــة صاحیــت هیئــت عمومــی دیــوان 
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رضا بکشلو و همکار. امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری.

ــی  ــه سیاســت های کل ــر به معنــای عــدم امــکان اســتناد شــعب ب ــن تقری ــاً ای ــود. مجموع خواهــد ب
نظــام نیســت. 

ــه سیاســت های  ــت اداری ب ــوان عدال ــه امــکان اســتناد دی 12. از دیگــر اشــکاالتی کــه نســبت ب
ــی  ــت عال ــا هیئ ــام ی ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــاری مجم ــت انحص ــود، صاحی ــرح می ش ــی مط کل
ــی نظــام اســت کــه نافــی صاحیــت ســایر مراجــع در  ــر حســن اجــرای سیاســت های کل نظــارت ب
ــان  ــود )پژوهشــگاه قــوة قضاییــه، 1395، صــص. 72ـ73(. برخــی از حقوق دان ایــن زمینــه خواهــد ب
ــا اشــاره بــه صاحیــت رهبــری در ایــن زمینــه، دیــوان را صالــح ندانســته اند )موســی زاده، 1387،  ب
ص. 174(. پاســخ بــه ایــن اشــکال در گــرو تبییــن یــک اختــاف رویکــردی اســت. برپایــة رویکــرد 
مذکــور، نظــارت بــر اجــرای سیاســت های کلــی نظــام براســاس بنــد 2 اصــل 110 برعهــدة رهبــری 
ــا  ــون اساســی اســت و تنه ــای موجــود در قان ــواع نظارت ه ــی ان ــان، مخصــص تمام ــن بی اســت و ای
ــن  ــد ای ــر می رس ــت. به نظ ــری اس ــی رهب ــت های کل ــرای سیاس ــر اج ــارت ب ــرای نظ ــح ب ــاد صال نه
ــر اجــرای سیاســت ها محــل اشــکال اســت. به نظــر نمی رســد مقنــن اساســی  برداشــت از نظــارت ب
بــا بیــان صاحیــت رهبــری در ایــن زمینــه درپــی نفــی صاحیــت همــة مراجــع نظارتــی و اعطــای 
ــری  ــام رهب ــه مق ــاری ب ــورت انحص ــام به ص ــی نظ ــت های کل ــرای سیاس ــر اج ــارت ب ــت نظ صاحی

بــوده باشــد.14 

2ـ3. ادلة مقبول در امکان استناد دیوان عدالت اداری به سیاست های کلی نظام
ــه  ــت اداری ب ــوان عدال ــتناد دی ــکان اس ــول در ام ــة مقب ــا ادل ــد شــد ت ــاش خواه ــن قســمت ت در ای
سیاســت های کلــی نظــام تبییــن شــود. مهم تریــن موضوعــی کــه در تحلیل هــای زیــر لحــاظ خواهــد 
ــر اســت.  ــوازم ایــن تقری ــه ل ــه شــأن هنجــاری سیاســت های کلــی نظــام و پایبنــدی ب شــد، توجــه ب

2ـ3ـ1. امــکان اســتناد از جهــت شــأن هنجــاری سیاســت های کلــی نظــام و توجــه بــه اصــل 
سلســله مراتبی بــودن هنجارهــای حقوقــی 

ــت  ــران، ماهی ــی ای ــام حقوق ــود در نظ ــای موج ــی از هنجاره ــوان یک ــام، به عن ــی نظ سیاســت های کل
ویــژه و منحصربه فــردی دارد. پذیــرش جایــگاه ایــن هنجــار مهــم و اثرگــذار در سلســله مراتب 
هنجارهــای موجــود در نظــام حقوقــی، اقتضائــات و لوازمــی خواهــد داشــت. امــکان اســتناد در محاکــم 
ــن و فرودیــن سیاســت های  ــود. توضیــح اینکــه، ســطح هنجــاری فرازی ــوازم خواهــد ب ــن ل ــة ای ازجمل
کلــی نظــام در محاکــم مــورد اســتناد واقــع می شــوند و درحــال حاضــر دیــوان عدالــت اداری مســتند 
بــه اصــول قانــون اساســی و قوانیــن عــادی مبــادرت بــه صــدور رأی می نمایــد. لــذا از نظــرگاه تحلیــل 

حقوقــی، عــدم امــکان اســتناد بــه ایــن ســطح هنجــاری موجــه نخواهــد بــود.

14. تبیین این موضوع از حوصلة این نوشتار خارج است. برای مطالعة بیشتر ر.ک: بکشلو، 1398، صص. 58ـ73. 
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رضا بکشلو و همکار. امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری.

2ـ3ـ2. امکان استناد به عنوان یکی از الزامات تبعی قانون اساسی 
درحــال حاضــر، رویــة دیــوان عدالــت اداری بــر ایــن امــر مســتقر شــده کــه امــکان اســتناد بــه قانــون 
ــی  ــون اساســی، سیاســت های کل ــد 1 اصــل 110 قان ــق بن ــوان وجــود دارد. مطاب اساســی در آرای دی
ــذا  ــت. ل ــوده اس ــی ب ــن اساس ــار مقن ــورد انتظ ــا م ــت آن ه ــه رعای ــت ک ــی اس ــی از الزامات ــام یک نظ
ــتدالل،  ــن اس ــع در ای ــود. درواق ــی می ش ــون اساســی تلق ــض قان ــث نق ــن حی ــض سیاســت ها از ای نق
ــی  ــود. گفتن ــه می ش ــر گرفت ــی«15 درنظ ــون اساس ــرر در قان ــدود مق ــی از ح ــی »یک ــت های کل سیاس
اســت کــه اقتضــای پذیــرش ایــن اســتدالل رعایــت حــدود و ثغــوری اســت کــه در اســتناد بــه قانــون 
اساســی تبییــن شــد. برخــی از حقوق دانــان در ایــن زمینــه بــه امــکان اســتناد بــه سیاســت های کلــی 
درپــی اســتناد بــه قانــون اساســی اشــاره کرده انــد )قطبــی، 1396، ص. 154(. شــورای نگهبــان نیــز در 
ســطح مصوبــات مجلــس شــورای اســامی چنیــن اســتداللی را مســتند آرای خــود قــرار داده اســت.16

2ـ3ـ3. امکان استناد از حیث احکام حکومتی و موازین شرعی
ــام و خــاص  ــای ع ــری در معن ــارات رهب ــف و اختی ــی از وظای ــوان یک ــام به عن ــی نظ سیاســت های کل
احــکام حکومتــی می گنجــد.17 فقهــای شــورای نگهبــان نیــز به عنــوان نهــاد صالــح جهــت تشــخیص 
انطبــاق قوانیــن و مقــررات بــا موازیــن اســامی می تواننــد مغایــرت هــر مقــرره ای را بــا احــکام اولیــه، 
ــا  ــد ب ــام می توانن ــی نظ ــت های کل ــن  رو سیاس ــد. از ای ــرار دهن ــی ق ــورد بررس ــی م ــه و حکومت ثانوی

واســطة فقهــای شــورای نگهبــان مســتند رأی دیــوان عدالــت اداری قــرار بگیرنــد.18

15. اصل  هفتادویکم: مجلس  شوراي  اسامي  در عموم  مسائل  در حدود مقرر در قانون  اساسي  مي  تواند قانون  وضع کند.
16. برای نمونه نگاه کنید به نظر شورای نگهبان درمورد طرح سامان دهی صنعت خودرو که مقرر داشته است: »در مادة 2، از 
آنجا که براساس سیاست هاي بند »ج« اصل 44 قانون اساسي واگذاري صرفاً هشتاد درصد از سهام بنگاه هاي مشمول صدر 
اصل 44 مجاز دانسته شده است، واگذاري صد درصد آن، مغایر این سیاست ها و بالنتیجه بند 1 اصل 110 قانون اساسي 

شناخته شد« )ytre.ir/qi6 ، آخرین مشاهده 1398/07/25(.
17. منظور از احکام حکومتی در اینجا نوع اول و دوم آن )در تقسیم بندی که سه نوع از احکام حکومتی بیان شد( است.

  این رویکرد در نظرات فقهای محترم شورای نگهبان در رسیدگی شرعی به مصوبات مجلس شورای اسامی و همچنین در آرای دیوان .18
عدالت اداری سابقه داشته است. برای نمونه:

»باسمه تعالي
رئیس محترم هیئت عمومي دیوان عدالت اداري با سام و تحیت

عطف به نامة شمارة 21555 /282 مورخ 31 /06 /1397؛
 موضوع عبارت "و دفن افراد غیرشهید" در مادة پنج آیین نامة اجرایي مادة 11 قانون جامع خدمت رساني به ایثارگران، در جلسة

:مورخ 13/ 04/ 1398 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح ذیل اعام نظر مي گردد
اطاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول نسبت به مواردي که گلزار شهدا را از صورت مرکز فرهنگي اسامي خارج مي کند 
و موجب عدم رعایت قداست و احترام شهدا و ایثارگران مي گردد و به عبارت دیگر موجب تضعیف فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت 
شده و باعث فراموش شدن منزلت و حق عظیم ایثارگران بر مردم و کشور مي گردد ـ خاف سیاست هاي کلي نظام در امور 
»ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و سامان دهي امور ایثارگران« اباغي از سوي رهبر معظم انقاب اسامي مدظله العالي بوده و 

خاف شرع مي باشد« )https://divan-edalat.ir/aho-detail/12494، آخرین مشاهده: 1398/07/30(.

http://ytre.ir/qi6
https://divan-edalat.ir/aho-detail/12494
https://divan-edalat.ir/aho-detail/12494
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رضا بکشلو و همکار. امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری.

2ـ3ـ4. استناد به سیاست های کلی مستدل به خروج از صاحیت
مــادة 12 قانــون دیــوان عدالــت اداری19 یکــی از موجبات رســیدگی دیــوان را خــروج از صاحیت مراجع 
مذکــور معرفــی کــرده اســت. تعییــن سیاســت های کلــی بــه تعبیــری ترســیم حــدود صاحیــت قــوة 
مجریــه در تصویــب مقــررات و انجــام مراحــل اجرایــی اســت. لــذا تخلــف از ایــن سیاســت ها به نوعــی 
ــوان گفــت صاحیــت مشــروع همــة  ــر می ت خــروج از صاحیــت محســوب می شــود. در نگاهــی عام ت
نهادهــای موجــود در حقــوق اساســی ایــران، از مشــروعیت والیــت فقیــه اخــذ شــده اســت. لــذا اگــر 
ــن صاحیــت  ــد، ای ــا مقــرره می کن ــون ی ــب قان ــه تصوی ــدام ب ــت اق ــا دول مجلــس شــورای اســامی ی
ــذا حــدود و ثغــور ترســیمی از ســوی ولــی فقیــه کــه در  مأخــوذ از صاحیــت والیــت فقیــه اســت. ل
سیاســت های کلــی نظــام جلوه گــر شــده اســت، می توانــد مبنــای اســتناد قضایــی قــرار بگیــرد. برخــی 
ــت ها را  ــاف سیاس ــات خ ــات و اقدام ــله مراتب اداری، تصمیم ــل سلس ــه اص ــتناد ب ــا اس ــان ب از محقق

ــی، 1395، ص. 122(.  ــت دانســته اند )موالبیگ خــروج از صاحی

یکــی از اشــکاالتی کــه ممکــن اســت در اینجــا مطــرح شــود، ایــن اســت کــه هریــک از ادلــة فــوق 
ــود آورد.  ــی را به وج ــل تعارضات ــام عم ــت در مق ــن اس ــه ممک ــرد ک ــد ک ــاد خواهن ــی را ایج اقتضائات
ــازوکاری  ــی س ــی در طراح ــات احتمال ــل تعارض ــد ح ــر می رس ــوع به نظ ــن موض ــرش ای ــن پذی ضم

ــه آن پرداختــه خواهــد شــد. روشــن در ایــن زمینــه نهفتــه اســت کــه در پژوهــش مســتقلی ب

3. نتیجه گیری
ــای  ــی از هنجاره ــوان یک ــام به عن ــی نظ ــت های کل ــه سیاس ــتناد ب ــد، اس ــان ش ــه بی ــاس آنچ براس
موجــود در نظــام حقوقــی ایــران به صــورت مســتقل ممکــن خواهــد بــود؛ چنان کــه ســطح فرازیــن و 
فرودیــن هنجــاری نســبت بــه سیاســت های کلــی ـ یعنــی قانــون اساســی و قوانیــن عــادی ـ در محاکــم 
قابــل اســتناد اســت. از ســوی دیگــر می تــوان سیاســت های کلــی را به عنــوان یکــی از الزامــات تبعــی 
قانــون اساســی مــورد شناســایی قــرار داد و اســتناد بــه ایــن سیاســت ها را از نظــرگاه اســتناد بــه قانــون 
اساســی توجیــه و تحلیــل کــرد؛ بــه ایــن معنــا کــه نقــض مفــاد سیاســت های کلــی نظــام به معنــای 
نقــض بنــد 1 اصــل 110 قانــون اساســی خواهــد بــود. اســتناد شــرعی بــه سیاســت های کلــی نظــام نیــز 
بــا توجــه بــه احتســاب ایــن سیاســت ها به عنــوان یکــی از اختیــارات و افعــال رهبــری توســط فقهــای 

19. مادة 12 حدود صاحیت و وظایف هیئت عمومي دیوان به شرح زیر است:
از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتي و  1. رسیدگي به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقي یا حقوقي 
شهرداري ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صاحیت 
مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداري از انجام وظایفي که موجب 

تضییع حقوق اشخاص مي شود.
2. صدور رأي وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

3. صدور رأي ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده  باشد.
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رضا بکشلو و همکار. امکان سنجی استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری.

شــورای نگهبــان خالــی از اشــکال به نظــر می رســد. از آنجــا کــه خــروج از صاحیــت یکــی از دالیــل 
ــی  ــام به نوع ــی نظ ــت های کل ــت و سیاس ــت اداری اس ــوان عدال ــات در دی ــات و اقدام ــال تصمیم ابط
ترســیم حــدود صاحیــت نهادهــای اساســی و قــوای ســه گانه توســط ولــی فقیــه اســت، نقــض ایــن 
سیاســت ها می توانــد مصــداق خــروج از صاحیــت باشــد و از ایــن حیــث سیاســت های کلــی مســتند 

ــوند. ــع می ش ــوان واق آرای دی

ــت اداری  ــوان عدال ــام در دی ــی نظ ــه سیاســت های کل ــتناد ب ــکان اس ــدم ام ــه ع ــن ب ــة قائلی ادل
ــی و  ــت سیاســت های کل ــودن ماهی ــر ارشــادی ب ــل ب ــن دالی ــد اســت. برخــی از ای ــل نق به نظــر قاب
یــا برداشــت های ناصــواب از شــأن سیاســت های کلــی در نظــام حقوقــی ایــران اســتوار شــده اســت 
ــد.  ــناخته ش ــردود ش ــده، م ــتدالل های ارائه ش ــش و اس ــن پژوه ــذ در ای ــرد متخ ــق رویک ــه مطاب ک
دالیــل دیگــری ماننــد انتقــاد بــه محتــوای سیاســت های اباغــی درحــال حاضــر، اســتناد بــه اصــول 
166 و 167 قانــون اساســی، موقتــی بــودن سیاســت های کلــی، کلــی بــودن مفــاد سیاســت ها، عــدم 
ایجــاد حــق و تکلیــف بــرای مــردم، بی توجهــی بــه قانــون عــادی، عــدم انتشــار در روزنامــة رســمی، 
صاحیــت انحصــاری رهبــری در امــر نظــارت بــر اجــرای سیاســت ها و... نیــز مــورد نقــد و بررســی 
ــر عــدم امــکان اســتناد  ــت تامــی ب ــرار گرفــت و روشــن شــد کــه هیــچ یــک از ایــن دالیــل دالل ق
ــه سیاســت ها  ــت اســتناد ب ــودی در کیفی ــاً قی ــل نهایت ــن دالی ــد و برخــی از ای ــه سیاســت ها ندارن ب

ــد.  ــاد می کنن ایج

ماحظات اخاقی

حامی مالی
 این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان
 تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کرده اند.

تعارض منافع
 بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت
 طبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )CC( رعایت شده است.
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