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 يجمهور يدر حقوق اساس نظارت انتخاباتي»بررسي نظريه 
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 چكيده

 ي هباراست. درنظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان  يقانون اساسبراساس اصل نود و نهم 
ماهيت نظارت را استصوابي و هاي متفاوتي مطرح شده است؛ برخي  ماهيت اين نظارت ديدگاه

نظريه مطرح شده است،  ديگري كه در اين زمينه ي هبرخي آن را استطالعي مي دانند. نظري
نظارت استصوابى و استطالعى، هر كدام به  كاربرداساس اين نظريه،  است. بر «نظارت انتخاباتي»

. از قوق عمومى استاست، ولى نظارت بر انتخابات از مقوله ح تنهايى در حوزه حقوق خصوصى
نظارت »ا استطالعي، بلکه ي، نه استصوابي شوراي نگهبان بر انتخاباترو، ماهيت نظارت نيا

. شود يمو نقد  يبررسبا رويکردي فقهي ـ حقوقي مذكور . در اين نوشتار نظريه است« انتخاباتي
نتخابي كامل نيست هاي اين تحقيق، تعريف نويسنده محترم از نظارت استصوابي و ا براساس يافته

منحصر نمود، زيرا ماهيت  يخصوصنظارت استصوابي و استطالعي را به حقوق كاربرد توان و نمي
شود و ماهيت نظارت نظارت با توجه به جايگاه ناظر و استقالل و يا عدم استقالل وي تعيين مي

ز ينوراي نگهبان فسير شو ت است« نظارت استصوابي» بر انتخابات به ادله متعددشوراي نگهبان 
 . ر استيل و تفسين تحليد ايؤم
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 مقدمه
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان »اساس اصل نود و نهم قانون اساسي  بر

پرسي را بر  مي و مراجعه به آرا  عمومي و همهرهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسال
ماهيت اين نظارت سه ديدگاه مهم مطرح شده است. ديدگاه اول نظارت  ي هدربار«. عهده دارد

اسالمي معتقدند از اولين نظران و مسؤوالن نظام و انقالب  ت صاحبياستصوابي است؛ اكثر
نگهبان اين نوع نظارت را اعمال نموده  حضرت امام)ره(، شوراي مبارکات يو در زمان ح انتخابات
قانون اساسي استصوابي است و  33نظارت مذكور در اصل »اساس تفسير شوراي نگهبان  است. بر

)مركز  «شودشامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صالحيت كانديداها مي
 (.3133نگهبان،  يقات شورايتحق
عي است؛ تعدادي با مخالفت با تفسير شوراي نگهبان، نظارت ديدگاه دوم نظارت استطال    

استصوابي را مربوط به بعد از رحلت حضرت امام)ره( و ماهيت نظارت شوراي نگهبان را 
 دانند. استطالعي مي

با توجه به اينکه »سنده آن معتقد است ينوكه  است «نظارت انتخاباتي»ديدگاه سوم     
باشد، نظارت بر فرآيند آن نيز بايستى برگرفته ط با حقوق عمومى مىاز مقوالت مرتب« انتخابات»

توان با استفاده از مفاهيم و اصول صرف حقوق از مفاهيم و اصول حقوق عمومى باشد و نمى
يى، چون نظارت ها رو، نظارتخصوصى به تبيين مقوالت مرتبط با حقوق عمومى پرداخت. از اين

ر به تبيين و توجيه و پاسخگويى به مسائل مرتبط با انتخابات استصوابى و نظارت استطالعى قاد
توانند برگزارى يك انتخابات سالم، منصفانه، به دور از تقلب و برگرفته از آراى واقعى نبوده و نمى

هاى اى از نظارتكه مجموعه« نظارت انتخاباتى»دهندگان را تأمين كنند. لذا در اين راستا، رأى
بر امر باشد و اين نظارت، عالوهبهترين جايگزين مىو غير اينها است، استصوابى، اطالعى 
اندركاران، كارگزاران و ساير اشخاص مرتبط با انتخابات نيز شده و تمامى انتخابات، شامل دست

استقالل هنجارى نهاد  حفظگيرد. به همين منظور و با هدف مى مراحل فرآيند انتخابات را دربر
نظارت بر »به امر  مربوط ن(، بايد تشکيالت، سازوكار، قواعد و مقرراتناظر )شوراى نگهبا

: 3137زاده، ي)موس «عنوان نهاد ناظر، تهيه و تصويب گرددتوسط شوراى نگهبان به« انتخابات
31.) 
است.  صورت پراكنده مطرح و نقد و بررسي شده هاي اول و دوم توسط افراد مختلفي به ديدگاه    

بيان شده است؛ اما  يشتريارت انتخاباتي( توسط نويسنده محترم آن با توضيح بديدگاه سوم )نظ
نظريه  بررسي و نقد يبرادو نظريه اول كمتر نقد و بررسي شده است،  بهاين نظريه نسبت 
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 يمفهوم شناس قسمت اولدر  .افته استيسامان قسمت  ششدر ن مقاله يا« نظارت انتخاباتي»
قسمت . در شود يمح داده يتوض «نظارت انتخاباتي»و بدون توجه به  نظارت و ناظر به طور مستقل

 ريشه و اساس نظارت انتخاباتىقسمت سوم شود، در  يم يبررس مفهوم نظارت انتخاباتىدوم 
ى استصوابى و ها تفاوت نظارت انتخاباتى با نظارت قسمت چهارمشود، بعد از آن در  يمن ييتب

قسمت شود و در  يمان يب آثار نظارت انتخاباتىت پنجم قسمشود، سپس در  يمارائه  اطالعى
نه استصوابى اند و ه سوم، يسنده نظريبه گمان نوكه  يماز حقوق عمو ييها نظارت يانيو پا ششم

 شود. يمح داده يتوض نه استطالعى
 

 نظارت يشناسقسمت اول: مفهوم
بررسي آن دو اصطالحي  فهومو بعد از آن م« ناظر»و « نظارت»در اين قسمت، ابتدا مفهوم لغوي 

تصويبي يا »و نظارت « اطالعي يا استطالعي»شود. سپس مفهوم اصطالحي نظارت  مي
 شود. به دليل اهميت و جايگاهي كه در اين تحقيق دارد، بيان مي« استصوابي

 مفهوم لغوي نظارت و ناظرالف( 
 در زبان فارسي مفهوم نظارت و ناظر

  3دهخدا ي هنام لغت
 كننده، نگرنده، تماشاگر، كنايه از جاسوس و هركاره، ديدبان، نگهبان. ناظِر )صفت، اسم(: نظر

 نَظارَت )مصدر(: مراقبت و در تحت نظر و ديدباني داشتن كاري.
 )اسم مصدر(: عمل ناظر و مقام ناظر. ي هنَظارَ

 2فرهنگ فارسي معين
 : نظركننده، نگرنده، جاسوس. (nazerناظر )

  [ )اسم مصدر(: عمل ناظر و مقام او، مراقبت در اجراي امور.ي ه]= ع. نظار (nazaratنظارت )
كردن،   [ )اسم مصدر(: زيركي، فراست. )مصدر متعدي(: نظري ه]= ع. نظار (nezaratنظارت )

 ظر، نگرش.نگريستن. )اسم مصدر(: ن
 
 
 

                                                 
 «.ناظر و نظارت»، ذيل: نامه لغت، اكبر دهخدا علي .3

 .4 ، ج«ناظر و نظارت»، ذيل: فرهنگ فارسي معين، محمد معين .2
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 در زبان عربي مفهوم نظارت و ناظر

دقيق، تفتيش، بررسي،  ي هبازرسي، رسيدگي، مطالع يعني، «»در زبان عربي واژگان 
  3يعني تماشاگر، ناظر، بازرس، سرپرست، مدير و مسئول.« ناظِر» ي هنظارت، كنترل و مراقبت. واژ

 1«» 2«الناظر: الحافظ.»وس. ، يعني حافظ و ديدبان و جاس«الناظر»

. فرستد يعني شخص مورد اعتمادي كه حاكم او را براي مراقبت از گروهي مي« الناظر»

 
 مفهوم اصطالحي نظارت و ناظرب( 

ناظر، ابتدا تعريف نظارت، و پس از آن تعريف ناظر براي تبيين معنا و مفهوم اصطالحي نظارت و 
 شود. بررسي مي

 تعريف نظارت
هاي مختلفي )در حقوق، مديريت و...( ارائه شده است. ابتدا برخي از اين  نظارت تعريف ي هدربار

 شود: ها نقل، و سپس تعريف مورد نظر ارائه مي تعريف
ي آن ميزان تطابق عملکرد اشخاص با شود كه ط عملياتي گفته مي ي هنظارت به مجموع. »3

هاي  قوانين و مقررات سنجيده شده، تا از اين طريق نسبت به مطابقت نتايج عملکرد با هدف
  1؛«مطلوب اطمينان حاصل شود

ها و  منظور كنترل و هدايت فعاليت اعضا و سازمان نظارت به مشاهده و بررسي مستمر، به. »2
 «گردد هاي ابالغي اطالق مي ها و برنامه ها، طرح مشي طهاي تابعه در اجراي صحيح خ يگان

  3؛، يخي)ش
شده يا در حين انجام و انطباق  نظارت، بررسي و مميزي و ارزشيابي كارهاي انجام ي هوظيف. »1

شده و همچنين با قانون و مقررات در جهت جلوگيري از انحرافات اجرايي  آنها با تصميمات اتخاذ
 ؛(131: 3131، ي)قاض «است

                                                 
 .«نَظَر»، ذيل: يـ فارس يفرهنگ معاصر عرب، نوش آذرتاش آذر .3
؛ 233 ، ص1، جلسان العربمنظور،  مکرم ابن ؛ محمدبن313 ، ص2، جالصحاح تاج اللغة و صحاح العربيةحماد جوهري،  بن اسماعيل .2

 . 143 ، صمختار الصحاح)رازي(،  رازيالدين  بکر زين ابي محمدبن

 .113 ص، 7، جتاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى زبيدي محمد بن محمد .1

 . 173 همان، ص .4
 .22 ، صنظارت و نهادهاي نظارتي، محسن ملك افضلي اردكاني .1
 .7، صسازماني در اسالم نظارت درون، ؛ به نقل از: علي محمدي24 ، صنظارت و بازرسي، حسن شيخياصغر م علي .3
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ها با  هست ي همقايس»اند، نظارت يعني  . بنا بر يك تعريف كلي كه بسياري نيز آن را نقل كرده4
 ؛«ها و اهداف بيني ها، عملکردها با پيش بايدها، موجودها با مطلوب

دادن  ظر قرار فرايند تحت ن»، كنترل و نظارت عبارت است از: . براساس نظر استيفن رابينز1
شوند،  اند، انجام مي ريزي شده گونه كه برنامه منظور حصول اطمينان از اينکه آنها همان ها به فعاليت

 3«.و اصالح انحرافات قابل مالحظه و مهم
 

 تعريف مورد نظر
نظارت، اعم از پيشيني و پسيني، يعني شرايط و عملکرد اشخاص، و بدون  ي هبه گستربدون توجه 

ها  صريح به نوع نظارت يا راهکارها، اهداف، نتايج و اقدامات نظارتي كه در برخي تعريفتوجه و ت
 توان دو تعريف عام و خاص از ماهيت نظارت ارائه كرد: آمده است، مي

فرايند بررسي اجراي صحيح »شود(، يعني  طور عام )كه شامل انواع مختلف نظارت مي . نظارت به3
 ؛«قانون )الهي يا بشري(

 طور خاص )تعريف نظارت متناسب با موضوع نظارت( يعني:  نظارت به. 2
 گذاري(؛  صحت مصوبات و اقدام متناسب با آن )نظارت بر قانون بررسي ندايفرنخست، 

وجود و عدم شرايط و صالحيت اشخاص و اقدام متناسب با آن )نظارت بر  فرايند بررسيدوم، 
 گزينش و انتخاب كارگزاران(؛

شده و اقدام  عملکردها با قانون و اهداف تعيين ي همقايس بررسي عملکرد اشخاص وسوم، فرايند 
 2متناسب با آن )نظارت برعملکرد(.

 
 تعريف ناظر

 هاي مشابهي وجود دارد: ناظر نيز تعريف ي هدربار
كننده است. در اصطالح به شخصي گويند كه عمل يا اعمال   معني نگاه ناظر در لغت به . »3

شخص يا اشخاصي را مورد توجه قرار داده، و صحت و سقم آن عمل يا اعمال را به  ي هنمايند
سنجد و براي اين كار اختيار قانوني داشته باشد )مستفاد از  مقياس معيني كه معهود است مي

  1؛(«قانون تجارت 423 ي هماد

                                                 
 ، به نقل از: 233ص، مديريت در اسالمو ديگران،  پيروزآقا  . علي3

Stoner James & Edward Freeman, Management, p. 600. 

 .44ص بان بر انتخابات(، حقوقي نظارت شوراي نگهـ  )بررسي فقهي ياستطالع اي ينظارت استصواب ،ييمرتضا داحمديس 2
 .703 ، ص1332، شترمينولوژي حقوق، محمدجعفر جعفري لنگرودي .1



091        00، ش 39، زمستان 9انقالب اسالمي، س  يهاه علمي ـ پژوهشي پژوهشفصلنام 

 

كننده و نگران است. در اصطالح كسي را گويند كه بر كار  ي نگاهناظر )مدني( در لغت به معن. »2
كند تا عمل صحيحاً  ديگري )مانند متولي موقوفه يا وصي يا وكيل يا قيم و غيره( نظارت مي

  3«.صورت گيرد
 تعريف مورد نظر

 توان گفت: شده از نظارت، در تعريف ناظر به معناي عام مي با توجه به تعريف ارائه

را « فرايند بررسي اجراي صحيح قانون )الهي يا بشري(»حقيقي يا حقوقي است كه  ناظر شخص
 2برعهده دارد.

 
 ي انواع نظارتشناس مفهوم ج(

نظارت انواع متفاوتي دارد؛ اما با توجه به حدود اختيارات ناظر و جايگاه آن، دو نوع نظارت، و به 
تصويبي يا »و نظارت « تطالعياطالعي يا اس»تبع آن دو نوع ناظر وجود دارد: نظارت 

 «.استصوابي
 

 تعريف نظارت استطالعي
 هاي مشابهي ارائه شده است: نظارت اطالعي يا استطالعي تعريف ي هدربار

باشد، و  شدن بر امور مربوطه به موقوفه از عايدات و مصارف آن مي . نظارت اطالعي، و آن آگاه 3
ع ناظر برساند؛ ولي الزم نيست كه در امور موقوفه با جهت متولي بايد عمليات خود را به اطال بدين

گاه ناظر امري را كه متولي انجام داده است  او شور نمايد و تصميم مشترک اتخاذ كنند، و هر
كه متولي تسليم  صورتي تواند آن را اعالم دارد، و در نامه بداند، مي خالف ترتيب معينه در وقف بر

نامه بنمايد، و  اه مراجعه، و متولي را وادار به متابعت از مندرجات وقفتواند به دادگ نگرديد، ناظر مي
عليهم گرديده، متولي مسئول آن خواهد  هرگاه خسارتي از عمل متولي متوجه موقوفه يا موقوفٌ

  1بود؛
رسد، تا اگر خيانت يا  نظارت اطالعي در موردي است كه اعمال متولي تنها به اطالع ناظر مي. »2

 4؛«هاي عمومي اعالم دارد اتواني مشاهده كند، به مقامتقصير و ن

                                                 
 .1301، ص31323، ش1 ، جمبسوط در ترمينولوژي حقوق، محمدجعفر جعفري لنگرودي .3
 .41ص حقوقي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات(، ـ  )بررسي فقهي ياستطالع اي ينظارت استصواب ،ييمرتضا داحمديس 2
 .34، ص3، جحقوق مدني، حسن امامي سيد .1
 .243، ص1عقود معين، جحقوق مدني: ، . ناصر كاتوزيان4
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داشتن ناظر بر اعمال متولي است در امور وقف؛ بدين صورت كه از   نظارت اطالعي مراقبت. »1
 3«.طرف ناظر الزم نيست ليکن تصويب اعمال متولي از اقدام متولي آگاه گردد؛ و

 
 تعريف مورد نظر

 توان گفت: ز نظارت و انواع آن ميشده ا هاي ارائه با توجه به تعريف
نظارت اطالعي يا استطالعي، يعني كسب اطالع و آگاهي ناظر از صالحيت، مصوبات يا عملکرد 

 2 صالح مافوق. اشخاص، بدون نياز به تأييد و تصويب، و اطالع و گزارش ناظر به مرجع ذي
گيري و  دخالت در تصميم در نظارت استطالعي، ناظر براساس قانون يا قرارداد معين، بدون حق

 كند. اين ناظر، مرجع نهايي نيست و مرجع مافوقي دارد؛ اجرا بر مجري )نماينده، متولي( نظارت مي
گيري مستقل از ناظر و اختيار تام است؛ يعني اقدامات او به  مجري داراي قدرت تصميم نيبنابرا

کم ناظر، اطاعت از او الزم تصويب و موافقت ناظر نيازي ندارد و در صورت دستور و صدور ح
رو اعمال حقوقي مجري بدون موافقت  اين نيست؛ ولي بايد عملکرد خود را به اطالع ناظر برساند. از

تواند معتبر و نافذ باشد. ناظر، در صورت نداشتن صالحيت، تخلف و يا ضعف و ناتواني  ناظر مي
دهد يا در صورت لزوم  گزارش ميصالح مافوق( اطالع و  شده )مقام ذي مجري، به مراجع تعيين

 كند. درخواست تغيير، يا اقدام به شکايت مي
در موارد مختلفي از قانون اساسي و قوانين عادي آمده است. با  اطالعي يا استطالعينظارت     

نظارتي استطالعي  «كشور  كل  بازرسي  سازمان»توجه به تعريف و مشخصات اين نظارت، نظارت 
هاي خود را به مراكز مربوط، مانند مراجع قضايي و ديوان  است؛ زيرا اين سازمان، نتايج بازرسي

  يهئقضا  ي هقو  نظارت  حق  اساس بر»چهارم،  و هفتاد و صد اساس اصل يك فرستد. بر مي عدالت اداري
  نام  به  سازماني ،هاي اداري  در دستگاه  قوانين  صحيح  امور و اجراي  جريان  حسن  به  نسبت

و   گردد. حدود اختيارات مي  تشکيل  يهئقضا  ي هقو  يسئزيرنظر ر «كشور  كل  بازرسي  سازمان»
 «.كند مي  تعيين  را قانون  سازمان  اين  وظايف

 
 تعريف ناظر اطالعي
شده از نظارت اطالعي يا استطالعي، تعريف ناظر اطالعي مشخص  با توجه به تعريف ارائه

كند و در واقع، فاعل  عي نظارت ميشود؛ زيرا ناظر اطالعي ناظري است كه با نظارت اطال مي

                                                 
 .4، ج«نظارت»يل: ، ذفرهنگ فارسي معينمحمد معين،  .3
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ديگر، ناظر اطالعي، يعني شخصي كه از صالحيت،  عبارت نظارت اطالعي و استطالعي است؛ به
كند و بدون نياز به تأييد و تصويب، به مرجع  مصوبات يا عملکرد اشخاص اطالع كسب مي

 دهد.  صالح مافوق اطالع و گزارش مي ذي
 رائه شده است:هايي ا باره نيز تعريف اين در
ناظر اطالعي )مدني( ناظري است كه اعمال نماينده بايد با اطالع او باشد و عدم تصويب او . »3

تواند از طريق اعالم تخلف  ( و ميقانون مدني 73 ي هكند ) ماد خدشه به عمل نماينده وارد نمي
  3؛«گاه نظارت خود را كامالً عملي سازدكسي كه ناظر بر اوست به داد

ناظر اطالعي )مدني( ناظري است كه اعمال نماينده )وكيل، ولي، وصي، قيم( بايد به آگاهي . »2
  2؛«او برسد و مخالفت با نظر او امکان دارد

ناظر اطالعي: اگر متولي را ملزم كرده باشند كه امور وقف را به نظر و اطالع ناظر برساند، . »1
 1«.اظر را ناظر اطالعي نامندن

 
 تعريف نظارت استصوابي

 هاي مشابهي ارائه شده است: در مورد نظارت استصوابي نيز تعريف
باشد؛  به موقوفه قبل از انجام آن مي ي هنظر در امور مربوط . نظارت استصوابي، و آن اظهار3

ايد قبل از اقدام به هر عملي در كه موقوفه ناظر استصوابي داشته باشد، متولي ب صورتي بنابراين در
امور موقوفه جلب نظر ناظر را بنمايد و در صورت موافقت و تصويب ناظر، متولي آن را انجام 

تواند اقدام به امري بنمايد. ناظر استصوابي مانند متولي  خواهد داد و متولي بدون تصويب ناظر نمي
ود؛ ولي اجراي آن تصميمات منحصراً با تصميمات با متولي شريك خواهد ب ي هاست و در اخذ كلي

 4باشد؛ متولي مي
قانون  3 ي هماد 2رود )بند  كار مي نيز به« نظارت كامل»عنوان  . نظارت استصوابي كه گاه به2

و بتواند (، در جايي است كه اعمال متولي بايستي به تصويب ناظر برسد، بدون اينکه ااوقاف
ها و  توان گفت ناظر اطالعي مانند بازرس شركت عنوان تمثيل، مي كننده و مقدم باشد؛ به پيشنهاد
 1مديره است، در برابر مديرعامل )متولي(؛ عضو هيئت ي همنزل ها و ناظر استصوابي به مؤسسه

                                                 
 .707 ، ص1334، شترمينولوژي حقوقمحمدجعفر جعفري لنگرودي،  .3
 .1304، ص31321، شمبسوط در ترمينولوژي حقوقمحمدجعفر جعفري لنگرودي،  .2
 .4، ج«ناظر»، ذيل: ارسي معينفرهنگ فمحمد معين،  .1

 .31، ص3، جحقوق مدنيحسن امامي،  سيد. 4

 .243، ص1، جحقوق مدني: عقود معينناصر كاتوزيان، . 1
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ل وي پيش از كردن اعما داشتن ناظر بر اقدامات متولي و تصويب  نظارت استصوابي: مراقبت . »1
كند و در صورت  هر عملي با ناظر مشورت مي  اجراي آن؛ بدين صورت كه متولي پيش از اقدام به

  3«.نمايد، و متولي بدون موافقت ناظر نبايد به هيچ كاري اقدام كند موافقت وي عمل مي
 

 تعريف مورد نظر
 توان گفت: شده از نظارت و انواع آن مي با توجه به تعريف ارائه

ارت استصوابي، يعني افزون بر كسب اطالع و آگاهي، صالحيت، مصوبات يا عملکرد اشخاص نظ
 2بايد به تأييد و تصويب ناظر برسد.

گيري نهايي، بر مجري  ناظر براساس قانون يا قرارداد معين، با حق تصميم ،در نظارت استصوابي
ود ندارد و همين ناظر، مرجع كند. در اين نظارت مرجع مافوقي وج )نماينده، متولي( نظارت مي

گيري مستقل از ناظر و اختيار تام ندارد؛ يعني اقدامات  نهايي است؛ بنابراين، مجري قدرت تصميم
او نيازمند تصويب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حکم ناظر، اطاعت از او الزم 

ي صالحيت، مصوبات و عملکرد رو تأييد و تصويب ناظر شرط صحت و اعتبار حقوق اين است. از
 مجري است و بدون تصويب ناظر، فاقد مشروعيت، اعتبار قانوني و ضمانت اجراست. 

نيز در مواد مختلفي از قانون اساسي و قوانين عادي وجود دارد. با توجه به  استصوابينظارت     
تخابات، نظارت تعريف و مشخصات اين نظارت، افزون بر نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و ان

اساس اصل  گيري نهايي، نظارتي استصوابي است. بر نيز در موارد تصميم« كشور  عالي  ديوان»
و   در محاكم  قوانين  يحصح  بر اجراي  منظور نظارت كشور به  عالي  ديوان»يکم،  و شصت و صد يك

  اساس بر ،شود مي  محول  آن  به  قانون  طبق  كه  هايي مسئوليت  و انجام  قضايي  ي هروي   ايجاد وحدت
 «.گردد مي  تشکيل ،كند مي  تعيين  هئيقضا  ي هقو  يسئر  كه  ضوابطي

 تعريف ناظر استصوابي 
شده از نظارت استصوابي، تعريف ناظر استصوابي نيز همانند ناظر استطالعي  ه تعريف ارائهبا توجه ب

كند و در واقع  مشخص است؛ زيرا ناظر استصوابي ناظري است كه با نظارت استصوابي نظارت مي
ديگر، ناظر استصوابي، يعني شخصي كه افزون بر كسب  عبارت فاعل نظارت استصوابي است؛ به

 اهي، صالحيت، مصوبات يا عملکرد اشخاص بايد به تأييد و تصويب او برسد. اطالع و آگ
 هايي ارائه شده است: باره نيز تعريف اين در

                                                 
 «.نظارت»، ذيل: 4، جفرهنگ فارسي معينمعين، محمد  .3
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ناظر استصوابي )مدني( ناظري است كه جلب نظر او در مورد نظارت ضرورت دارد و مخالف . »3
  3؛«نظر او اگر كاري صورت گيرد، اعتبار قانوني ندارد

وابي: اگر واقف كارهاي متولي را در موقوفه منوط به تصويب و امضاي ناظر كرده ناظر استص. »2
 2«.گويند گونه ناظر را ناظر استصوابي مي باشد، اين

 
 مفهوم نظارت انتخاباتى: دومقسمت 
انتخابات از مفاهيم »گويد:  مي مفهوم نظارت انتخاباتىدر تبيين  «نظارت انتخاباتي»مقاله  نويسنده

سى در حقوق عمومى مى باشد، به عبارت ديگر، اجزا، عناصر و روند شکل گيرى آن در بسيار اسا
و اصطالحات رايج در حقوق  ها مفاهيم، واژه بطن حقوق عمومى، نضج گرفته است. پس
اصل نظارت استصوابى و استطالعى، هر  كاربرد... خصوصى، توان و ظرفيت تبيين آن را ندارند 

حقوق خصوصى است، ولى نظارت بر انتخابات از مقوله حقوق عمومى كدام به تنهايى در حوزه 
نظارت انتخاباتى مفهومى از  بنابراين، ...1[مطرح كرده اند زين گريد يرا برخ دگاهيد نيا. ]است

مفاهيم حقوق عمومى و مشتمل بر نظارت استصوابى و اطالعى و غير آن دو نيز بوده و فرآيندى 
منظور صيانت از آراى ا هدف تحقق گزينشى آزاد و منصفانه و بهاست كه طى آن مرجع ناظر، ب

سالم انتخاباتى و پاسدارى از  رقابتملت و حفاظت از حق بنيادين تعيين سرنوشت افراد و تأمين 
حقوق نامزدها و شرايط مقرر در قوانين انتخاباتى، بر عملکرد مجريان و دست اندركاران مديريت 

ين تا پايان آن و شکل گيرى مراجع قدرت و انتقال و مهار آن، اعمال مى آغاز ي هانتخاباتى از نقط
  4.«نمايد

 
 
 

                                                 
 .1304، ص31322، شمبسوط در ترمينولوژي حقوق محمدجعفر جعفري لنگرودي، .3
 «.ناظر»، ذيل: 4، جفرهنگ فارسي معينمحمد معين،  .2

است.  گريکديمردم با  يمحل طرح دارد كه مرتبط با روابط حقوق يحقوق خصوص ي هبودن نظارت در حوز ياطالع اي يستصوابا» 1
شريف،  «محل طرح دارد كه مرتبط با روابط دولت و مردم است  يحقوق عموم ي هنظارت بر انتخابات در حوز ي هحال آنکه مقول

 يهسابق». و 22، ص3173، تهران: نشر افکار، 3، نظارت استصوابي، چ «تصوابينظارت اس يهنگرشي حقوقي به مقول»محمد، 
( به حوزة حقوق 33ايران )تا قبل از تفسير اصل  يهدر فقه يا حقوق موضوع ظارتمباحث مربوط به استصوابي و اطالعي بودن ن

وطلبان، بحثي حقوقي پيرامون نظارت علينقي، امير حسين، نظارت بر انتخابات و تشخيص صالحيت دا «خصوصي باز مي گردد.
 .10ـ  43، صص 3173، تهران: نشر ني، 3استصوابي و قانون انتخابات، چ 

 .31و  32پيشين، صص موسي زاده،  4
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 نقد و بررسي
، در حوزه حقوق كاربرد اصل نظارت استصوابى و استطالعى»بر  يمبنمحترم  سندهينو يادعا. 3

نظارت استصوابى و  كه نيارغم  يعل رايز ؛حداقل با دو عبارت خودشان تناقض دارد« خصوصى
 ولي تعريف مورد نظر را شامل آن ،داند را از مفاهيم و اصطالحات حقوق خصوصي مي طالعىاست

نظارت انتخاباتى مفهومى از مفاهيم حقوق عمومى و مشتمل »د يگو يمو دو مي داند  دو و غير آن
چون »گويد:  ز مييو در جاي ديگري ن 3«... بر نظارت استصوابى و اطالعى و غير آن دو نيز بوده

مطلق آمده است. لذا اطالق، شامل  اساسى ( قانون33رت شوراى نگهبان در اصل نود و نهم )نظا
  2.«شودتمام انواع نظارت )اعم از استصوابى و استطالعى( مى

اين اهداف از اصطالح  ي، اهداف نظارت بيان شده است، ول«نظارت انتخاباتي». در تعريف 2
در صورت ادعاي ارائه تعريف و تأسيس يك اصطالح قابل برداشت نيست و « نظارت انتخاباتي»

ها اختصاصي به اين  هاي مذكور، مي توان گفت اين اهداف و ويژگي جديد با اهداف و ويژگي
تعريف ندارد. تنها نظارت استصوابي تأمين كننده سالمت انتخابات و اهداف نظارت است، زيرا 

 گريبه عبارت د شود. بات سالم تأييد مياستصوابي به معناي تصويب و تأييد است و فقط انتخا
عالوه بر اين،  .خواهد بود رياهداف با نظارت استصوابي امکانپذ نيا يحداكثر ايكامل  نيتضم

شوند  يمجعلي و قراردادي هستند و براي هر معنايي با رعايت تناسب وضع و  ياعتباراصطالحات، 
يد مزيت و رجحاني نسبت به اصطالح سابق به همان معنا داللت دارند، اما جعل اصطالح جديد با

 داشته باشد و تغيير اسم مشکلي را حل نمي كند.
هيچ ارتباطي به ف آمده است، يان تعريكه در پا« مهار آن ]قدرت[». برخي قيود تعريف مانند 1

شوراي نگهبان ندارد و شوراي نگهبان بعد از انتقال قدرت و اتمام انتخابات بر عملکردها نظارت 
توان  يم. ي كند و مهار قدرت، وظيفه نهادهاي ديگري همچون مجلس شوراي اسالمي استنم

 .خواهد بود ريگفت انتقال سالم قدرت به وجه احسن آن با نظارت استصوابي امکانپذ
، يعني نظارت بر انتخابات و در واقع انتخابات متعلق و موضوع نظارت است، «نظارت انتخاباتي. »4

بهره است، حداكثر مي  از بيان ماهيت فقهي حقوقي نظارت بي« رت انتخاباتينظا»نه نوع آن و 
توان نظارت انتخاباتي را يك قسم از اقسام نظارت محسوب نمود، ولي هر قسم از اقسام نظارت 

( داشته باشد و شايد به همين دليل طالعىستنظارت استصوابى و امي تواند دو نوع يا دو مرحله )

                                                 
 .31پيشين، ص موسي زاده،  3

 . 34و  31همان، ص 2
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« نظارت استصوابى و اطالعى و غير آن دو»رت انتخاباتي را مشتمل بر نويسنده محترم نظا
 داند. مي
. نظارت و همچنين نظارت استطالعي و استصوابي از الفاظ مشترک هستند و در علوم مختلف 1

كاربرد دارند و در مشترک لفظي، هر لفظي در هر علم معناي خاصي دارد نه اينکه كاربرد نداشته 
رت نيز در حقوق خصوصي استعمال شده است و كاربرد دارد، اگر بنا بر عدم نظا ي هباشد. واژ

استفاده از واژگان و اصطالحات حقوق خصوصي باشد، در حقوق عمومي از واژه نظارت هم نبايد 
مانع استفاده و كاربرد آن در  يمحوزه عل ايرشته ك يدر  الحطاص كياز استفاده  يول استفاده شود.

  شود. يمن گريد يمعنا اي اهمان معنه ب گريد يمعل حوزه ايرشته 
در را نوع نظارت يندارد، ز ياختصاص به حقوق خصوص« بودن نظارت استطالعيو  ياستصواب. »3

ذكر نظارت  اصول متفاوتي از قانون اساسيدر و است  استطالعيا يو  يز استصوابينحقوق عمومي 
ا استطالعي است. نويسنده يو  يرت استصوابگاه ناظر، نظايبه تناسب جانوع نظارت شده است و 

در بطن [ پارلمانى، سياسى، قضايى، مالى، ادارى و...] هر يك از شقوق نظارتى فوق»گويد:  نيز مي
در حقوق  ين نظارت استصوابيعالوه برا 3«.خود مى تواند هم استصوابى باشد و هم استطالعى

ردار است؛ زيرا در حقوق عمومي منافع عمومي نسبت به حقوق خصوصي، از ضرورت بيشتري برخو
تمام جامعه مورد نظر است و ناظر براي حفاظت از منافع و حقوق تمام افراد جامعه اعمال نظارت 

 شود. يممحقق ن ين نظارت مهم بدون نظارت استصوابيمي نمايد و ا
بندي  و اين مرزبندي و تقسيم ستيثابت ن. مرز ميان حقوق عمومي و حقوق خصوصي، يك مرز 7

ها به  م آنيو تقس يحقوق يها ان رشتهين حد و مرز ميي. تعگونه منشا حقيقي و شرعي ندارد هيچ
روبرو شده است، به  يها با چالش جد ش دخالت دولتيش از پيبا گسترش ب يو خصوص  يمعمو
كه  2مانند حقوق كار ها  رشته يحقوقي دخالت دارد و برخ يها كه دولت در اكثر حوزه ينحو
محسوب  يمحقوق عمو يها رفتند، اكنون از رشته يمبه شمار  يدر زمره حقوق خصوص ينزما
گر مرز يها وجود ندارد. به عبارت د گونه ارتباطي بين آن هيچ توان گفت يمن نيشوند، بنابرا يم

ميان حقوق عمومي و حقوق خصوصي، متغير است؛ بسياري از مسائل به مرور زمان از حوزه حقوق 
 و به حوزه حقوق عمومي وارد مي شوند. خصوصي خارج

در آن وجود دارد، وقف و  يو استطالع ياستصواباي كه نظارت  . يکي از موارد مهم و باسابقه3
موقوفات است. وقف اختصاصي به حقوق خصوصي ندارد؛ زيرا هم وقف براي منافع عمومي انجام 
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ا نيز وزارت اوقاف يا سازمان حج و هاست و در برخي كشوره مي شود و هم اداره موقوفات با دولت
 اوقاف و امور خيريه وجود دارد.

كيفيت وقف تابع نظر و شرايط واقف است و ممکن است وقف براي افراد خاص و يا براي عموم 
 مردم باشد؛ به تعبير شيخ طوسي)ره( در كتاب نهايه:

«

».3 
يعني كيفيت وقف براساس نظر واقف و شرايط او است، پس اگر وقف براي قوم و گروه خاصي 

قي در اين وقف ندارد و اگر وقف عام باشد، اين وقف براي آنهاست و در هيچ صورتي غير از آنها ح
 گيرد.باشد، بر همين اساس شامل تمام كساني مي شود كه اين اسم آنها را در بر مي

 و به تعبير شيخ انصاري)ره(:

«
».2 

هاي معروف و درختان وقفي  هاي وقفي در راه گاهي الحاق مي شود به مسجد؛ ... مدارس و پل   
... و امثال اينها از مواردي كه وقف آنها به قصد و نيت انتفاع عمومي،  مندي رهگذران براي بهره

 ردم يا تمام مسلمين است.براي تمام م
 

  ريشه و اساس نظارت انتخاباتى: سومقسمت 
 گويد: مي ريشه و اساس نظارت انتخاباتىنويسنده در بيان 

( آن قانون مى باشد. 33ويژه اصل نود و نهم ) ريشه و اساس نظارت انتخاباتى، قانون اساسى، به»
كيفيت نظارت بر انتخابات را بر عهده  شرايط و عيينبه اين معنا كه قانونگذار قانون اساسى، ت

شوراى نگهبان گذاشته است و مرجع ديگرى حق وضع قواعد در اين زمينه را ندارد؛ چرا كه اين 
مؤسس، به منظور حفظ استقالل مجلس خبرگان  ي هامر، مغاير با استقالل نهاد ناظر مى باشد. قو

آنها را به خود آنان واگذار نموده  مربوط به اترهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام، وضع مقرر
است. پس كيفيت و شرايط نظارت بر انتخابات نيز بايد توسط خود ناظر تعيين گردد، آنگونه كه 
شوراى نگهبان به منظور نحوه اعمال نظارت خويش بر مصوبات مجلس شوراى اسالمى و 
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تم قانون اساسى، مقررات هش و نود ايکم ت و همچنين تفسير قانون اساسى و در راستاى اصول نود
   3«ت.مربوط را، خود تصويب نموده و مجلس شوراى اسالمى يا نهاد ديگرى مداخله ننموده اس

قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسالمى و »ب يتصو ي هن درباريهمچن
س شوراى اولين قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجل»د: يگو يم« رياست جمهورى

( به تصويب كميسيون امور داخلى مجلس شوراى 3113اسالمى و رياست جمهورى در سال )
بار و به مدت چهار سال تمديد نموده و در سالهاى  اسالمى رسيده و مجلس مجدداً آن را طى دو

است كه به نظر مى رسد اين امر، مغاير با اصول قانون  انده( به تصويب نهايى رس3131و  3134)
اصول حقوقى مى باشد؛ چرا كه اوالً: مجلس شوراى اسالمى و رياست جمهورى، خود  و اسىاس

يکى از موضوعات مورد نظارت شوراى نگهبان بوده و شکل گيرى آن منوط به نظارت صحيح اين 
  د.شورا مى باشد. بنابراين، منطقى نيست كه مشمولِ نظارت، براى ناظر، تعيين قواعد و تکليف نماي

: صالحيت مجلس شوراى اسالمى در قانونگذارى عام نبوده، بلکه به استناد اصل هفتاد و يکم ثانياً
(، در حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع كند كه يکى از حدود مقرر، اصل نود و 73)

 .يکم مى باشد و ( مى باشد و اين اصل در واقع حاكم بر اصل هفتاد33نهم )
( 32مصرح در اصل شصت و دوم )« فيت انتخابات را قانون معين خواهد كردكي»: عبارت ثالثاً

قانون اساسى، ناظر بر نحوه برگزارى، اجرا و مديريت انتخابات بوده و موضوع نظارت را شامل 
نمى شود و كيفيت انتخابات، موضوعاتى، چون مستقيم يا غيرمستقيم بودن انتخابات، مخفى يا 

م نسبى يا اكثريت، الکترونيکى يا ساده بودن و شرايطى چون سن، رأى گيرى، نظا ودنعلنى ب
  2.«تحصيالت، تبليغات و... را شامل شده و انصراف از موضوع نظارت دارد

 
 نقد و بررسي

. اصل نود و نهم نظارت بر انتخابات را بيان مي كند، در واقع موضوع نظارت آن انتخابات است. 3
انت از يص يبرا يو عقل يك امر فقهيبلکه ان نشده است ياصل ب نيدر انظارت بر انتخابات شه ير

 كند. يمدا يكه در انتخابات نمود پ است ت نظامياز جمهور يانتخابات و حفظ حقوق عامه و پاسدار
ادله متعدد همچون بنابراين نمي توان گفت نظارت انتخاباتي ريشه در اين اصل دارد، بلکه با 

نظر  و يريم گيارجاع و تصم يبان و نداشتن مرجع مافوق برانگه يبودن نظارت شورا يينها
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اصل نود و نهم است و  نگهبان استصوابي ينظارت شورا توان گفت يمنگهبان،  يشورا يريتفس
 ريشه نظارت استصوابي است.

 عيينقانونگذار قانون اساسى، ت». نويسنده در توضيح ريشه و اساس نظارت انتخاباتي مي گويد 2
فيت نظارت بر انتخابات را بر عهده شوراى نگهبان گذاشته است و مرجع ديگرى حق شرايط و كي

، ولي هيچ اصلي در قانون اساسي دال بر قانونگذار بودن شوراي «وضع قواعد در اين زمينه را ندارد
را يموضوع اصل يکصد و هشتم اختصاص به دوره اول دارد؛ ز،  ه قانونينگهبان وجود ندارد و ته

  نامه  آنها و آيين  انتخاب  ، كيفيت تعداد و شرايط خبرگان  مربوط به  قانون»صل مذكور براساس ا
و با   تهيه  نگهبان  شوراي  اولين يفقها  ي هوسيل  بايد به  دوره  نخستين  براي  آنان  جلسات  داخلي

تغيير و   هر گونه  پس  برسد. از آن  رهبر انقالب  نهايي  تصويب  شود و به  تصويب  آنان  آرا  اكثريت
  خود آنان  در صالحيت  خبرگان  وظايف  مربوط به  ساير مقررات  و تصويب  قانون  تجديد نظر در اين

هفتاد و و  پنجاه و هشتم از جمله اصل يبر اساس اصول مختلف قانون اساس نيعالوه بر ا «. است
استقالل نهاد » ني. همچنتآن عام اس تيدارد و صالح يقانونگذار تيفقط مجلس صالحکم، ي

را يه و تصويب كند، زيبه معناي اين نيست كه قوانين مربوط به نظارت را نهاد ناظر ته« ناظر
را مجلس شوراي اسالمي تصويب و شوراي  ياست جمهوريقانون نظارت بر انتخابات مجلس و ر

  .كند نگهبان براساس همان قانون، بر انتخابات نظارت مي
قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى »ه دليل، تصويب . نويسنده با س1

توسط مجلس شوراي اسالمي را مغاير با قانون اساسي مي داند كه « اسالمى و رياست جمهورى
 هر سه دليل قابل خدشه است: 

اوالً نظارت شوراي نگهبان بر مجلس در امر قانونگذاري است، زيرا بر اساس اصل هفتاد و دوم 
مجلس شوراي اسالمي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احکام مذهب رسمي كشور يا »

قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر 
منافاتي با نظارت شوراي نگهبان بر مجلس در امر قانونگذاري  «شوراي نگهبان است. ي هعهد

مجلس در امر انتخابات ندارد، زيرا آن شورا تنها از دو جهت مذكور بر مصوبات مجلس  قانونگذاري
انين نظارت دارد و قانون انتخابات و يا قانون نظارت بر انتخابات مصوب مجلس نيز مانند ساير قو

ن را ين قوانيتواند ا يم است و نگهبان يبا شورا يينها ميتصم از اين دو جهت بررسي مي شود و
 ي، ولدكن نظارت، براى ناظر، تعيين قواعد و تکليف مي مشمولِتوان گفت  يمن نيبنابر ا د نکندييتأ

ه شود، نظارت با استقالل يرت توسط نهاد ناظر تهن نظايده شود تا قوانيشياند ياگر راهکار
 شد. يماعمال  يشتريب
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کي حاكم بر ديگري باشد، زيرا ثانياً اصل نود و نهم و هفتاد و يکم، هيچ ارتباطي با هم ندارند تا ي
موضوع اصل نود و نهم نظارت بر انتخابات و موضوع اصل هفتاد و يکم قانون گذاري مجلس 

 است.
موضوع نظارت را « كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد»عبارت »نويسنده مي گويد:  ثالثاً

و دوم، قانون نظارت ، ولي مجلس شوراي اسالمي براساس همان اصل شصت «شامل نمى شود
شوراي نگهبان بر انتخابات را تصويب و در قانون انتخابات نيز به نظارت شوراي نگهبان تصريح 

 كرده است.
 

 ى استصوابى و اطالعىها تفاوت نظارت انتخاباتى با نظارت: چهارمقسمت 
 كند: مقايسه مينويسنده با بيان دو عنصر اساسي براي نظارت استصوابي آن را با نظارت انتخاباتي 

و با تصويب و صالحديد او انجام  ردر نظارت استصوابى، اعمال مجرى زير نظر مستقيم ناظ»
هر  -3شود. پس اين نوع از نظارت در ماهيت خود از دو عنصر اساسى شکل گرفته است:  مى

 مالک تصويب اقدامات مجرى از -2امرى كه مجرى انجام مى دهد، بايد با تصويب ناظر باشد. 
تأييد كند و آنچه را كه  د،سوى ناظر، صالحديد او مى باشد؛ يعنى ناظر آنچه را كه صالح مى دان

نظارت استصوابى  ي هدو عنصر فوق، اساس تشکيل دهند كه صالح نداند، مورد تأييد قرار ندهد
ديد باشد. در حالى كه نظارت انتخاباتى اوالً: مبتنى بر قوانين و مقررات مى باشد، نه صالح مى

ثانياً: در نظارت استصوابى، شرط اعمال نظارت از جانب ناظر، تحقق اقدامات مسبوق  ...مرجع ناظر
در برخى مواقع مقام ناظر، بى آنکه اقدامى  ابات،به آن از سوى مجرى است. در حالى كه در انتخ

ت رياست از جانب مجرى انجام گيرد، به اعمال نظارت مى پردازد. به عنوان مثال، در انتخابا
جمهورى و مجلس خبرگان رهبرى، شرط نظارت بر تأييد صالحيت داوطلبان، منوط به اقدام از 

بدون اينکه اقدامى از جانب مجرى انجام  وئاً اجانب مجرى نيست، بلکه اين ناظر است كه ابتد
اً: در گيرد، اقدام به نظارت نموده و صالحيت داوطلبان را با شرايط مقرر قانونى مى سنجد. ثالث

نظارت استصوابى، تمامى اقدامات مجرى به تصويب ناظر مى رسد، اما در انتخابات به منظور 
تسريع در روند امور و مديريت بهتر امر انتخابات، اقدامات متعددى از جانب مجرى اعمال مى 

 3.«آنکه به تصويب ناظر برسدشود، بى
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 نقد و بررسي
، دو عنصر اساسي هاى استصوابى و اطالعى با نظارت نظارت انتخاباتى . نويسنده در تفاوت3

مالک تصويب »، ولي عنصر دوم يعني اين كه كند ه نظارت استصوابي را بيان ميدهند تشکيل
، قابل پذيرش نيست، زيرا هيچکدام از «اقدامات مجرى از سوى ناظر، صالحديد او مى باشد
اند، بلکه قبل از نويسنده  ک را مطرح نکردهقانونگذار، ناظر و موافقان نظارت استصوابي، اين مال

نيز شخص ديگري آن را مطرح نموده است و همچون نويسنده با اين عنصر ادعايي به مخالفت با 
 : نظارت استصوابي پرداخته است

منظور از نظارت استصوابي اين است كه اعمال حقوقي زير نظر مستقيم و با تصويب و صالحديد »
اين اعمال، البتّه بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد. بنابر اين تعريف، چنين به ناظر انجام مي شود. 

نظر مي رسد كه تمام امور انتخاباتي زير نظر و با صالحديد شوراي نگهبان اعتبار مي يابد. اين 
انديشي، مي تواند ابتکار عمل شورا را تا آن حد باال ببرد كه آنچه را صالح  صالحديد، يا مصلحت

تأييد كند و آنچه را صالح نداند مورد تأييد قرار ندهد؛ به عبارت بهتر؛ در مراحل انتخاباتي  بداند
 3«دخل و تصرّف نمايد.

د يق يباشد قابل پذيرش است؛ ول يقانون نيو انطباق بر مواز ديصوابد د،ياگر مقصود از صالحداوالً 
قيد مذكور، برخالف نظر فقها و  انديشي، بي منبع و مبناست؛ به تعبير ديگر، صالحديد و مصلحت

حقوقدانان و بدون سابقه فقهي و حقوقي است؛ زيرا نظارت استصوابي؛ يعني در صورت صواب، 
  درستي و مطابقت با قانون، تصويب و تأييد مي شود.

انديشي؛ يعني تصميمي كه به خاطر مصلحت عامه مردم و براي  اً صالحديد يا مصلحتيثان
جلوگيري از مشکالت اجتماعي، فراتر از برخي قوانين و به صورت موقت اتخاذ مي گردد؛ ولي 

انديشي،  گيري مي نمايد و صالحديد يا مصلحت شوراي نگهبان تنها براساس قوانين مدون تصميم
صالحيت و اختيار آن شورا است؛ به همين دليل در موارد مختلفي صالحيت برخي  خارج از حدود

 افراد با حکم حکومتي مقام معظم رهبري)مد ظله العالي(، به خاطر مصلحت جامعه تأييد مي شود. 
مقام معظم انديشي.  نگهبان قانون است، نه صالحديد و مصلحت يشورا ضابطهار و ين، معيبنابرا
  نظارتى بخشهاى ولينؤمس و اساسى قانون نگهبان شوراى اعضاى ديدار در( يالعال)مد ظله يرهبر
 نگهبان در نظارت فرمودند: يشورا ضابطهار و يمع ي هبار در 3133/04/20خ  يدر تار
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معيار عبارت است از مقررات و قانون. سالئق نبايد دخالت كند. گرايش سياسى، گرايش گروهى، »
ت كند. سفارش و توصيه نبايد دخالت كند. معيار بايستى بين خود و خدا، گرايش جناحى نبايد دخال

ى قبول يا رد قوانين مجلس. فقط  ى نظارتها، هم در مسئله همان معيار قانونى باشد؛ هم در مسئله
بايد معيار را معيار قانون قرار داد. مرّ قانون بايد رعايت شود. گاهى ممکن است انسان به نظرش 

جا رعايت قانون از رعايت  اينجا بر طبق قانون عمل كنيم، مصلحت نباشد. در همان برسد كه اگر
تر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد كه با نظر اشخاص و افراد و  آن مصلحت باالتر و الزم

اى باقى نخواهد ماند؛  ها به هم بخورد، ديگر ضابطه انديشىِ اين و آن، معيارها و ضابطه مصلحت
يك جور مصلحت ميداند، يك روزِ ديگر كس ديگرى جور ديگرى ممکن يك روز يك كسى 

است مصلحت بداند، يا در يك روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا ديگر قانونى باقى نميماند، 
 3.«انديشى، بر هر نگاه و ديد و بينش اى باقى نميماند. ضابطه مقدم است بر هر مصلحت ضابطه

ظارت انتخاباتي و يا سه تفاوت نظارت استصوابي و نظارت انتخاباتي را . نويسنده سه مبنا براي ن2
 بيان مي كند:

: اين مبنا از تعريف نظارت انتخاباتي قابل بر قوانين و مقرراتبودن نظارت انتخاباتي  مبتنى الف(
بودن بر قانون  ين ادعا، مبتنيرش ايبرداشت نيست و در حد يك ادعا است و در فرض پذ

را نظارت استصوابي تاكنون براساس قوانين اعمال شده يندارد، ز ينظارت انتخاباتاختصاص به 
، آشکارتر است، زيرا عالوه بر تصريح بر قوانين و مقررات استصوابيبودن نظارت  مبتنىاست و 

هم  ين نظارت استصوابيبنابرا قوانين، اصطالح استصوابي متضمن معناي تصويب و تأييد است.
 ن موضوعه است.يو هم قوان يرعبر مالک ش يمبتن
در نظارت استصوابى، شرط اعمال نظارت از جانب ناظر، تحقق اقدامات »نويسنده مي گويد:  ب(

ن مختلف انتخابات، يح قواني، ولي نظارت استصوابي به تصر«مسبوق به آن از سوى مجرى است
 ه باشد.رانيشگيا ضرورت پياز يتواند در مواقع نيو م شامل تمام مراحل مي شود

 ،«در نظارت استصوابى، تمامى اقدامات مجرى به تصويب ناظر مى رسد»نويسنده مي گويد:  ج(
اين يکي از محسنات نظارت استصوابي است را يك انتقاد مطرح نمود زيبه عنوان توان  يمن را نيا

 كه اعتبار اقدامات مجري به تأييد ناظر است.

                                                 
در ديدار اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى و  ي(، بيانات مقام معظم رهبري)مقام معظم رهبريد علي، سياخامنه ينيحس 3
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قيد  مولي هيچکدا 3سط حقوقدانان ارائه شده است،. تعاريف متعددي از نظارت استصوابي تو1
 توان گفت:اند. و در تعريف نظارت استصوابي مي را در آن تعاريف ذكر نکرده« صالحديد»

ا عملکرد اشخاص، يت، مصوبات ي؛ صالحيعالوه بر كسب اطالع و آگاه يعنينظارت استصوابي، 
 د به تأييد و تصويب ناظر برسد.يبا

، بر مجري ييگيري نها ناظر براساس قانون و يا قرارداد معين، با حق تصميم ،در نظارت استصوابي
ن ناظر، يوجود ندارد و هم ين نظارت مرجع مافوقيكند؛ در ا يم)نماينده، مباشر، متولي( نظارت 

ست و اختيار تام يگيري مستقل از ناظر ن داراي قدرت تصميم ين، مجرياست، بنابر ا ييمرجع نها
اقدامات او نيازمند تصويب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حکم  يعنيندارد، 

 يرو تأييد و تصويب ناظر، شرط صحت و اعتبار حقوق نيناظر، اطاعت از او الزم است، از ا
است و بدون تصويب ناظر، فاقد مشروعيت، اعتبار قانوني و  يم و عملکرد مجريت، تصميصالح

 ضمانت اجرا است. 
 

  آثار نظارت انتخاباتى : نجمپقسمت 
 كند: نظارت انتخاباتي، پنج اثر براي آن ذكر مي ي هنويسنده نظري

كه نظارت بر انتخابات را يك فرآيند مستمر تلقى نماييم، اين نگرش خود به خود آثار مفيد  وقتى»
  :و انعطاف پذير و همچنين ابزار و تشکيالت الزم را در پى خواهد داشت كه عبارتند از

ـ از آنجا كه نظارت بر انتخابات، يك امر مستمر مى باشد به اين منظور، نظارت بر آن بايد  الف
 تشکيالتى و در قالب يك سازمان دائمى اعمال گردد.

ى مقرر در حقوق عمومى، عالوه بر ها ى ادارى، قضايى و ساير نظارتها ـ همانگونه كه نظارت ب
شامل مى شود، لذا نظارت انتخاباتى هم كه از جنس اعمال، افراد و احوال اشخاص را نيز 

هاى حقوق عمومى مى باشد، داراى چنين ويژگى و آثارى خواهد بود. به اين معنا كه اين  نظارت
نظارت، عالوه بر امر انتخابات، شامل اشخاص، كارگزاران و كليه دست اندركاران انتخابات )اعم از 

 د.مجريان، نامزدها و...( خواهد بو
پذيرى در پى خواهد داشت. به اين معنا كه خصوصيات،  ـ نظارت بر انتخابات، شرايط انعطاف ج

ها قابل  ها و مکان هاى نظارت، توسط ناظر تعيين و بر حسب اختالف زمان شرايط و ويژگى
تواند بسيارى از امور را به مجرى  بازنگرى خواهد بود. بر اين اساس، ناظر در برخى شرايط مى
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وده و صرفاً در قالب نظارت استطالعى بر عملکرد مجرى نظارت نمايد و يا صرفاً به تفويض نم
 .هايى كه از عملکرد مجرى واصل مى شود، رسيدگى نمايد شکايت

برخالف نظارت استصوابى كه ناظر صرفاً در پى انجام عملى، اعمال نظارت مى كند، نظارت  دـ
ه شامل حسن جريان امور نيز مى گردد؛ يعنى اينکه انتخاباتى محدود به اقدام و عمل نبوده، بلک

الزم نيست نظارت حتماً محدود به اقدام و انجام عملى گردد، بلکه اگر مجموع قرائن و شواهد، 
از  اقدامى از حسن جريان نباشد، ناظر صالحيت اعمال نظارت را خواهد داشت، هر چند حاكى

 .جانب مجرى به وقوع نپيوندد
ها نيز بايد در همين  ين نظارت، در قالب فرآيند مستمر اعمال مى شود، ساير نظارتـ از آنجا كه ا ه

راستا و در پى تحقق هدفى واحد اعمال شوند. لذا نظارتى كه مغاير با نظارت شوراى نگهبان باشد، 
 اعتبارنامه صويب( خواهد بود. بر اين اساس، ت33نهم ) و اعتبار قانونى نداشته و مغاير با اصل نود

نمايندگان منتخب در مجلس شوراى اسالمى، بايد در راستاى هدفى واحد و ناظر به مواردى باشد 
كه احياناً مقام ناظر، متوجه موضوع نبوده يا پس از اتمام مراحل انتخابات، حادث گرديده باشد و لذا 

امر مختومٌ »اعتبار  موضوعنظر نموده،  در خصوص شرايط و اوضاع و احوالى كه قبالً ناظر اظهار
 3«نظر مجدد را ندارند. را داشته و ساير مراجع حق اظهار« به
 

 نقد و بررسي
، در نظارت استصوابي در قالب يك سازمان دائمىبودن نظارت تشکيالتى اثر اول)الف(، يعني 

ها دفتر نظارت  وجود دارد و شوراي نگهبان يك نهاد نظارتي دائمي است كه در تمام شهرستان
 دفاتر دائمي و داراي مکان و مسؤول مشخص هستند. دارد و اين

عالوه بر امر انتخابات، شامل اشخاص، كارگزاران و كليه اثر دوم)ب(، يعني اينکه نظارت انتخاباتي 
د، چيز جديدي نيست و نظارت استصوابي نيز اين كاربرد را دارد دست اندركاران انتخابات خواهد بو

 نيست.  اشخاص، كارگزاران و دست اندركاران انتخاباتعملکرد و اساساً انتخابات چيزي غير از 
، «نظارت بر انتخابات، شرايط انعطاف پذيرى در پى خواهد داشت»گويد: اثر سوم)ج(، نويسنده مي

ولي مشخص نيست كه آيا اين را ويژگي نظارت انتخاباتي مي داند يا نه؟ ولي در ادامه به موادي 
پذيري هستند، بنابر اين نمي توان اين  تناد مي كند دال بر اين انعطافاز قانون كنوني انتخابات اس

  را ويژگي نظارت انتخاباتي محسوب نمود.

                                                 
 .33تا  37پيشين، صص موسي زاده،  3
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اثر چهارم)د(، يعني نظارت بر حسن جريان امور، اين اثر نيز اختصاصي به نظارت انتخاباتي     
عالوه بر آن براساس قانون  يابد.ندارد و اساساً حسن جريان امور با اقدام و انجام عملي تحقق مي

نظارت كنوني كه مبتني بر نظارت استصوابي است، به نظارت بر حسن جريان امور تصريح شده 
و  1است، بنابراين، ويژگي مذكور نيز مربوط به نظارت كنوني يعني استصوابي است. براساس ماده 

: 3131/ 3/1ب مصو« قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي» 3
هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر ت مركزي نظارت بر كليه مراحل و جريانأهي»

انتخابات و هياتهاي اجرايي و تشخيص صالحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات 
تمام ت مركزي نظارت در أدر تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود، هي»و « نظارت خواهد كرد.

ي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت ها ت پنج نفره استانها و هياتهاي سه نفره حوزهأكشور و هي
كامل دارند و در هر مورد كه سو جريان يا تخلفي مشاهده كنند، به فرمانداران و بخشداران اعالم 

قدام كنند ي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اها تأو آنان موظفند بنا به نظر هي
ي نظارت در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به ها تأهي

  «شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.
خاباتي قابل برداشت تها براي تحقق هدف واحد، از نظارت ان اثر پنجم)ه(، يعني اعمال نظارت    

داخلي مجلس شوراي اسالمي با نظارت  ي هآيين نام نيست، بلکه بر اساس قانون اساسي و
  اسالمي  شوراي  مجلس»براساس اصل نود و سوم قانون اساسي:  استصوابي قابل تحقق است، زيرا

و   نمايندگان  اعتبارنامه  مگر در مورد تصويب ،ندارد  اعتبار قانوني  نگهبان  وجود شوراي  بدون
دليل  نمايندگان  اعتبارنامه  تصويببنابراين « . باننگه  شوراي  اعضاي  نفر حقوقدان  شش  انتخاب

داخلي مجلس شوراي اسالمي در  ي هآيين نام 31ماده  عالوه بر اين، خاص در قانون اساسي دارد.
هاي انتخابي  شعب به موجب جدول حوزه»سيدگي به اعتبارنامه نمايندگان مي گويد: ر ي هبار

هيأت   از طرف اداره كل قوانين مجلس با نظارت مجلس شوراي اسالمي كه براساس حروف الفبا
ها را شروع و نسبت به مداركي كه در شوراي  شود، رسيدگي به اعتبارنامه رئيسه تنظيم و توزيع مي

رسيدگي شوراي نگهبان بدست آمده است اتخاذ   نگهبان مورد رسيدگي قرار نگرفته و يا پس از
را از طريق هيأت رئيسه به مجلس تقديم تصميم خواهد نمود و گزارش تصويب يا رد آن 

 « دارند. مي
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نه  واند  استصوابىكه نه  يمعمو حقوقاز  ييها نظارت: ششمقسمت 
 استطالعى
رغم اعتقاد به اختصاص نظارت استطالعي و استصوابي به  نظارت انتخاباتي، علي ي هنويسنده نظري

رد زيادي از حقوق عمومي و به استطالعي و استصوابي بودن نظارت در مواحقوق خصوصي، 
بيان مي كند؛ برخي حقوق عمومى هايي براي نظارت در  مثالكند و  قانون اساسي تصريح مي

ها را مصداق نظارت استطالعي و يا استصوابي، برخي را مصداق هردو و برخي ديگر را  مثال
نويسنده آنها را  هايي بررسي مي شود كه يك از اين دو نمي داند. در اين قسمت مثال مصداق هيچ

 مصداق هيچکدام از دو نوع نظارت )استطالعي و استصوابي( نمي داند:
 

 ظارت پارلمانىالف( ن
 موارد نه يدر برخهاى دولتى  نامه نظارت بر آيينو  ين باور است كه نظارت پارلمانيسنده براينو

 :ياستطالع هستند و نه ياستصواب
و نهادهاى حقوق عمومى مى باشد، منحصر به يکى از كه يکى از مفاهيم « نظارت پارلمانى». 3

هاى مقرر در حقوق خصوصى )اطالعى، استصوابى( نبوده، بلکه به مقتضاى امر و بر حسب  نظارت
موضوع از ابعاد متفاوتى برخوردار است كه گاهى جنبه اطالعى داشته )نظير اصل نودم قانون 

و هشتم( و گاهى نيز هر دو را شامل شده و اساسى( و گاهى جنبه استصوابى )نظير اصل هفتاد 
عبارت بهتر، نظارت  به(. گاهى نيز هيچکدام از آنها تلقى نمى شود )نظير استيضاح وزرا يا دولت

اخير، نه استصوابى تلقى مى شود و نه استطالعى؛ چرا كه مرجع نظارت، پس از اطالع، به جاى 
رأساً با متخلف برخورد مى نمايد كه از اين  اينکه موضوع را به مرجع ديگرى گزارش نمايد، خود

از اخذ تصويب و  بلجهت، اطالعى محسوب نشده و از آن جهت كه دولت و يا هر يك از وزرا ق
  1«شود.صوابديد ناظر اقدام مى كنند، استصوابى نيز تلقى نمى
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وع اصل هاى دولتى توسط رئيس مجلس شوراى اسالمى )موض نامه همچنين نظارت بر آيين. »2
از چنين وضعيتى برخوردار مى باشد؛ چرا كه از آن حيث كه رئيس مجلس  3اساسى( قانون 313

و مصوبات دولت با قوانين، آنها را رأساً و  ها شوراى اسالمى، پس از اطالع از مغايرت آيين نامه
كه براى بدون ارجاع به مرجع ديگرى براى تجديدنظر، به هيأت وزيران ارسال مى دارد و نظر او 

متبع مى باشد، نظارت استطالعى محسوب نگرديده و از آن حيث كه دولت قبل از اخذ  ولتد
را براى اجرا  ها صوابديد و تصويب و تأييد ناظر، )رئيس مجلس شوراى اسالمى( آن آيين نامه

 2«شودارسال مى دارد نيز استصوابى تلقى نمى
 

 نقد و بررسي
هاي موجود در حقوق عمومي،  نظارتاز وابي بودن برخي . تصريح به استطالعي و يا استص3

اختصاص نظارت استطالعي و استصوابي به حقوق خصوصي را نقض  ادعاي نويسنده مبني بر
 كند. مي
. استصوابي بودن نظارت لزوماً به معناي تصويب قبل از اجرا نيست، بلکه به تناسب موارد ممکن 2

ماد به دولت و وزرا  و بررسي صالحيت كانديداهاي رياست است قبل از اجرا باشد، مانند رأي اعت
زمان و در هنگام اجرا باشد، مانند بسياري از مراحل انتخابات و ممکن  جمهوري و ممکن است هم

 است بعد از اجرا باشد، مانند تأييد صحت انتخابات. 
ي اعتماد به دولت و وزرا  . در رأمى كنندناقدام  يعني رأي اعتماد اوليه از تصويب ناظر بلق. وزرا 1

كند، بلکه مستقالً و بدون ارجاع به مرجع  ميمرجع نظارت موضوع را به مرجع ديگرى گزارش ن
كند، بنابراين، اين نظارت  يبا متخلف برخورد مگيرد و به تعبير نويسنده  تصميم مي ديگري

 استصوابي است.

                                                 
  تأشود، هي مي  قوانين  اجرايي  هاي  نامهآيين  مور تدوينأم  يا وزيري  وزيران  تأهي  كه  بر مواردي  عالوه»( قانون اساسي: 313اصل ). 3

  نامه و آيين  نامه  وضع تصويب  به  اداري  هايسازمان  ظيمو تن  قوانين  اجراي  مينأو ت  اداري  وظايف  انجام  دارد براي  حق  وزيران
  ولي ،را دارد  و صدور بخشنامه  نامهوضع آيين  حق  وزيران  تأهي  و مصوبات  خويش  نيز در حدود وظايف  از وزيران  بپردازد. هر يك

  خود را به  وظايف  از امور مربوط به  برخي  اند تصويبتو مي  باشد. دولت  مخالف  قوانين  و روح  نبايد با متن  مقررات  مفاد اين
االجرا   جمهور الزم  يسئييد رأاز ت  پس  قوانين  ها در محدودهكميسيون  اين  از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات  متشکل  هايكميسيون

  يسئر  اطالع  اجرا به  براي  ابالغ  اصل، ضمن  اين مذكور در  هايكميسيون  و مصوبات  دولت  هاي  نامهها و آيين  نامه. تصويب است
  وزيران  تأهي  نظر بهتجديد  براي  ا ذكر دليلبيابد ب  قوانين  آنها را بر خالف  كه  رسد تا در صورتي مي  اسالمي  شوراي  مجلس
 .«بفرستند
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با اجازه قانون است و منافاتي با استصوابي زمان به ناظر و براي اجرا،  . در مثال دوم، ارسال هم4
، «باشدمتبع مى ولتنظر او براى د»بودن ندارد، بلکه همانگونه كه نويسنده محترم گفته است 

 بودن نظارت است. يل بر استصوابيتبعيت از نظر ناظر، دل
 

 نظارت ادارىب( 
 رفته است:يز انواع نظارت را پذين يسنده در نظارت ادارينو
بر نظارت بيرونى، نظارت درونى نيز وجود دارد؛ يعنى نظارتى كه خود رت ادارى، عالوهنظا در»

ى ها نمايد. اين نظارت نيز داراى ابعاد متعدد و روشاداره بر اعمال و كاركنان خويش اعمال مى
( و نظارت مافوق مختلفى مى باشد كه از آن جمله مى توان به نظارت سلسله مراتبى )نظارت مقام

ومتى )نظارت قانونى( اشاره داشت. در هر دو شيوه، مقام ناظر به نوع خاصى از نظارت پاى بند قيم
نبوده، بلکه بر حسب مورد، گاهى نظارت استطالعى و گاهى استصوابى و گاهى هر دو را اعمال 

 دربرگيرنده يك فرايند و فعاليت مستمر به منظور تحقق نظام ادارى« نظارت ادارى»... نمايد مى
ى اعمال شده شامل همه مراحل؛ اعم از قبل )استصوابى يا پيشينى(، حين ها كارآمد بوده و نظارت

 3«گردديا پسينى( مى ستطالعىهاى اجرايى )ا و بعد از اقدامات دستگاه
 

 نقد و بررسي
بر حسب مورد، گاهى نظارت استطالعى و ». نويسنده خود اعتراف مي كند كه در نظارت اداري 3

 «تصوابى و گاهى هر دو را اعمال مى نمايدگاهى اس
و  ها ى پيشينى و پسينى، جايگزينها به نظر نگارنده واژه» مي گويد: 71. نويسنده در پاورقي ص 2

باشند. با اين تفاوت كه ى استصوابى و استطالعى مىها ى مناسب حقوقى به جاى واژهها برگردان
ناظر اعمال مى شود، اما در نظارت استطالعى،  در نظارت پسينى ضمانت اجرا، مستقيماً از سوى

مقام ذى صالح را داشته و خود صالحيت اتخاذ تصميم راجع به  هناظر فقط وظيفه اطالع رسانى ب
 .« موضوع را ندارد

توان نظارت بر آن نمياين نظريه نيز مبهم و بدون تعريف پيشيني و پسيني است و عالوه    
اقدام و پيشيني و نظارت استطالعي را مختص به بعد از اقدام و  استصوابي را مختص به قبل از

 پسيني دانست.
 

                                                 
 .   71و  72صص  همان،. 3



     337    «رانيا ياسالم يجمهور يدر حقوق اساس ينظارت انتخابات»ه ينظر يبررس

 

 نظارت قضايي ج(
نظارت ديوان عدالت ادارى، ديوان عالى كشور يا  ،نظارت دادستان بر بازپرسسنده محترم ينو

از را خارج  ى تالىها ى دولتى، ادارى، مراجع بدوى و دادگاهها ى تجديدنظر بر سازمانها دادگاه
 داند: يمز از آنها يو متما يو استطالع يچارچوب نظارت استصواب

اى برخوردار است و در چارچوب برخى موارد، نظارت دادستان بر بازپرس از ماهيت ويژه در. »3
( قانون تشکيل 1)ي هعنوان مثال، برابر بند)ط( مادگنجد. بهنظارت اطالعى و استصوابى نمى

موافقت  با فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس ،3133، مصوب ى عمومى و انقالبها دادگاه
دادستان به عمل مى آيد و در صورت حدوث اختالف بين دادستان و بازپرس، حل اختالف با 
دادگاه خواهد بود. با اين توضيح كه اگر بازپرس عقيده بر فك قرار بازداشت داشته باشد، بايد 

را به  وعد و در صورت عدم موافقت ناظر )دادستان( بازپرس موضدادستان )ناظر( با آن موافقت نماي
مرجع ديگرى احاله خواهد داد. در واقع اين ناظر نيست كه از موضوع اطالع يافته تا درصدد ارسال 
آن به مرجع ديگرى باشد، بلکه اين شخص منظور و تحت نظارت است كه از اقدام ناظر به مرجع 

  3.«نمايدصالح گزارش مىذى
 

 نقد و بررسي
قرار  »...: 3133ى عمومى و انقالب، مصوب ها ( قانون تشکيل دادگاه1)ي هبند)ط( مادبراساس 

بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل مي آيد و در صورت حدوث اختالف بين 
 «..دادستان و بازپرس حل اختالف با دادگاه خواهد بود.

اين شخص منظور و »سازگار نيست و عبارت ( 1)ي هبند)ط( ماده با بنابراين توضيح نويسند    
كه سند استدالل « نمايدصالح گزارش مىتحت نظارت است كه از اقدام ناظر به مرجع ذى

نويسنده است، از ماده مذكور قابل برداشت نيست. در نظارت استصوابي ناظر مرجع مافوق ندارد و 
 وجود دارد، اين مرجع، مافوقِ ناظر است نه مافوقِ منظور.در نظارت استطالعي كه مرجع مافوق 

فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان »عالوه بر آن عبارت بند فوق يعني 
اگر »به معناي الزام دادستان به تبعيت از نظر بازپرس نيست تا نويسنده بگويد: « آيدعمل ميهب

 .«اشت داشته باشد، بايد دادستان )ناظر( با آن موافقت نمايدبازپرس عقيده بر فك قرار بازد
ى ها يکى از ابعاد مهم نظارت قضايى، نظارت ديوان عدالت ادارى، ديوان عالى كشور يا دادگاه. »2

باشد. وجود برخى از ى تالى مىها ى دولتى، ادارى، مراجع بدوى و دادگاهها تجديدنظر بر سازمان

                                                 
  .71 و 74صص همان، . 3



001        00، ش 39، زمستان 9انقالب اسالمي، س  يهاه علمي ـ پژوهشي پژوهشفصلنام 

 

ى استصوابى يا ها ، آنها را كامالً از نظارتها تم در اين نوع از نظارى مهها خصوصيات و ويژگى
عنوان مثال، اگر درخواست تجديدنظر به استناد يکى از جهات مقرر سازد. بهاستطالعى متمايز مى

در قانون به عمل آمده باشد، مرجع ناظر خود را محدود به آن نکرده، بلکه در صورت وجود جهات 
ق.آ.د.م(. به عبارت بهتر، هر چند اطالع و گزارش  134 ي هنمايد )مادسيدگى مىديگر نيز به آن ر

در برخى جهات داده نشده است، اما مرجع ناظر، مکلف است به آن جهات هم رسيدگى نمايد. در 
شود. يا چنانچه هر يك از كه در نظارت استطالعى، فقط به موارد اعالمى رسيدگى مىحالى

تخلف از مواد قانونى يا اعمال غرض و  رسيدگى،ور )مرجع ناظر( در حين اعضاى ديوان عالى كش
طور مشروح تذكر داده و رونوشتى را به دادگاه اطالعى از مبانى قضايى مشاهده نمايد، آن را بهبى

  3.(«همان قانون 132 ي هعالى انتظامى قضات ارسال خواهد نمود )ماد
 

 نقد و بررسي
 چند اشکال وجود دارد: ق.آ.د.م( 134 ي ه)مادمثال اول  ي هدربار

 است. 2قانون آيين دادرسي مدني 143 ي هنيست و در ماد 134 ي هاوالً، مطلب مذكور در ماد
ثانياً، اين مثال ارتباطي با بحث نظارت ندارد، زيرا دادگاه رسيدگي قضايي مي كند و تجديدنظر با 

شود و وجود نداشته باشد، حکم قطعي مي نظارت ماهيتاً متفاوت است و اگر درخواست تجديدنظر
 كند.دادگاه تجديد نظر دخالتي در حکم نمي
عنوان اطالع خواه به  عنوان ناظر مطرح شده و تجديدنظرثالثاً، در اين مثال مرجع تجديد نظر به

كه در نظارت، ناظر استطالعي به مقام و مرجع مافوق خود اطالع و رسان و گزارشگر، در صورتي
 خواه نيست. دهد، ولي مرجع تجديد نظر، مقام و مرجع مافوق تجديدنظرش ميگزار

رابعاً، بر فرض استطالعي بودن نظارت، نظارت استطالعي لزوماً به معناي اين نيست كه مرجع 
 كند.هاي ناظر اكتفا نمايد و در واقع اثبات شي نفي ماعدا نمي مافوق تنها به گزارش

                                                 
 . 71همان، ص  .3

 نظر به قرار زير است: جهات درخواست تجديد». 2
 ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه. –الف 
 ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود. –ب 
 ادعاي عدم توجه قاضي به داليل ابرازي. –ج 
 ادعاي عدم صالحيت قاضي يا دادگاه صادر كنندة رأي.  –د 
 بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.ادعاي مخالف  –ه 

تبصره: اگر درخواست تجديد نظر به استناد يکي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر، مرجع 
 «نمايد. تجديد نظر به آن جهت هم رسيدگي مي
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قانون آيين  132 ي هنيز با اشکال مواجه است؛ زيرا براساس ماد 132 ي همادمثال دوم يعني 
كند يا به  رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي»دادرسي مدني: 

نمايد. گزارش بايد جامع يعني حاوي  گزارش ارجاع مي ي هنوبت، به يکي از اعضاي شعبه براي تهي
خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي  ل در اطراف اعتراضات فرجامجريان ماهيت دعوا و بررسي كام

 ي هفرجامي با ذكر استدالل باشد. عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهي
اند تخلف از مواد قانوني، يا  گزارش، چنانچه از هر يك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته

طور مشروح و با استدالل در  ايي مشاهده نمود، آن را بهاطالعي از مباني قض اعمال غرض و بي
گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي 

 «قضات ارسال خواهد شد
هاي نظارت استطالعي  گزارش و ارسال گزارش از شاخصه ي هبنابر فرض نظارت بودن، تهي    

 كند.ل نيز ادعاي نويسنده را ثابت نميهستند و اين مثا
 

 گيري نتيجه
و  يرا استصواببر انتخابات نگهبان  يت نظارت شورايماه ،نظارت انتخاباتيمقاله سنده محترم ينو
 يهاه، مثالين نظرياثبات ا يو برا ه استدينام يبلکه آن را نظارت انتخابات ،ندانسته يا استطالعي

 ين بررسيجه ايو نقد شد و نت يآن بررس يهاه و مثالين نظريا يرا ذكر كرده است، ول يدمتعد
 :ل استيذهاي  يافته

، صالحديد جايگاهي ندارد، زيرا قيد صالحديد در اين تعريف، عريف نظارت استصوابيدر ت. 3
مناسبت است و نظارت استصوابي؛ يعني در صورت صواب، درست و مطابق قانون  سابقه و بي بي

خاطر مصلحت عامه مردم و ييد مي شود، ولي صالحديد؛ يعني تصميمي كه بهبودن، تصويب و تأ
 گردد.براي جلوگيري از مشکالت اجتماعي، فراتر از برخي قوانين و به صورت موقت اتخاذ مي

نظارت استطالعي و استصوابي اختصاص به حقوق خصوصي ندارند، زيرا آنها نوع و يا مراحل . 2
هر نظارتي به تناسب جايگاه ناظر يکي از اين دو نوع نظارت وجود  شوند و در نظارت محسوب مي

 دارد.

، زيرا انتخابات موضوع و متعلق نظارت است نه نيست انتخاباتي ماهيت نظارت شوراي نگهبان. 1
 ماهيت نظارت. در نظارت بر انتخابات مراحل و انواع نظارت استصوابي و استطالعي وجود دارد.

باتي از اصل نود و نهم قانون اساسي و يا تفسير آن قابل برداشت نيست و مفهوم نظارت انخا. 4
 آنچه كه مفهوماً و منطوقاً از قانون و تفسير آن قابل برداشت است، نظارت استصوابي است.
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هاي نويسنده محترم براي اثبات نظارت انتخاباتي، يا نظارت نيستند و يا يکي از انواع نظارت  مثال
 شوند.وابي محسوب مياستطالعي و استص
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