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چكيده
براساس اصل نود و نهم قانون اساسي نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است .دربارهي
ماهيت اين نظارت ديدگاههاي متفاوتي مطرح شده است؛ برخي ماهيت نظارت را استصوابي و
برخي آن را استطالعي مي دانند .نظريهي ديگري كه در اين زمينه مطرح شده است ،نظريه
«نظارت انتخاباتي» است .بر اساس اين نظريه ،كاربرد نظارت استصوابى و استطالعى ،هر كدام به
تنهايى در حوزه حقوق خصوصى است ،ولى نظارت بر انتخابات از مقوله حقوق عمومى است .از
اينرو ،ماهيت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ،نه استصوابي يا استطالعي ،بلکه «نظارت
انتخاباتي» است .در اين نوشتار نظريه مذكور با رويکردي فقهي ـ حقوقي بررسي و نقد ميشود.
براساس يافتههاي اين تحقيق ،تعريف نويسنده محترم از نظارت استصوابي و انتخابي كامل نيست
و نميتوان كاربرد نظارت استصوابي و استطالعي را به حقوق خصوصي منحصر نمود ،زيرا ماهيت
نظارت با توجه به جايگاه ناظر و استقالل و يا عدم استقالل وي تعيين ميشود و ماهيت نظارت
شوراي نگهبان بر انتخابات به ادله متعدد «نظارت استصوابي» است و تفسير شوراي نگهبان نيز
مؤيد اين تحليل و تفسير است.
كليد واژهها :نظارت ،انتخابات ،ماهيت نظارت ،استصوابي ،استطالعي ،انتخاباتي ،حقوق عمومي

* دانشآموخته حوزه علميه قم و كارشناسي ارشد حقوق عمومي مؤسسه امام خميني(ره)
** عضو هيأت علمي ،استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
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مقدمه
بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسي «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
رهبري ،رياست جمهوري ،مجلس شوراي اسالمي و مراجعه به آرا عمومي و همهپرسي را بر
عهده دارد» .دربارهي ماهيت اين نظارت سه ديدگاه مهم مطرح شده است .ديدگاه اول نظارت
استصوابي است؛ اكثريت صاحبنظران و مسؤوالن نظام و انقالب اسالمي معتقدند از اولين
انتخابات و در زمان حيات مبارک حضرت امام(ره) ،شوراي نگهبان اين نوع نظارت را اعمال نموده
است .بر اساس تفسير شوراي نگهبان «نظارت مذكور در اصل  33قانون اساسي استصوابي است و
شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صالحيت كانديداها ميشود» (مركز
تحقيقات شوراي نگهبان.)3133 ،
ديدگاه دوم نظارت استطالعي است؛ تعدادي با مخالفت با تفسير شوراي نگهبان ،نظارت
استصوابي را مربوط به بعد از رحلت حضرت امام(ره) و ماهيت نظارت شوراي نگهبان را
استطالعي ميدانند.
ديدگاه سوم «نظارت انتخاباتي» است كه نويسنده آن معتقد است «با توجه به اينکه
«انتخابات» از مقوالت مرتبط با حقوق عمومى مىباشد ،نظارت بر فرآيند آن نيز بايستى برگرفته
از مفاهيم و اصول حقوق عمومى باشد و نمىتوان با استفاده از مفاهيم و اصول صرف حقوق
خصوصى به تبيين مقوالت مرتبط با حقوق عمومى پرداخت .از اينرو ،نظارتهايى ،چون نظارت
استصوابى و نظارت استطالعى قادر به تبيين و توجيه و پاسخگويى به مسائل مرتبط با انتخابات
نبوده و نمىتوانند برگزارى يك انتخابات سالم ،منصفانه ،به دور از تقلب و برگرفته از آراى واقعى
رأىدهندگان را تأمين كنند .لذا در اين راستا« ،نظارت انتخاباتى» كه مجموعهاى از نظارتهاى
استصوابى ،اطالعى و غير اينها است ،بهترين جايگزين مىباشد و اين نظارت ،عالوهبر امر
انتخابات ،شامل دستاندركاران ،كارگزاران و ساير اشخاص مرتبط با انتخابات نيز شده و تمامى
مراحل فرآيند انتخابات را دربر مىگيرد .به همين منظور و با هدف حفظ استقالل هنجارى نهاد
ناظر (شوراى نگهبان) ،بايد تشکيالت ،سازوكار ،قواعد و مقررات مربوط به امر «نظارت بر
انتخابات» توسط شوراى نگهبان بهعنوان نهاد ناظر ،تهيه و تصويب گردد» (موسيزاده:3137 ،
.)31
ديدگاههاي اول و دوم توسط افراد مختلفي بهصورت پراكنده مطرح و نقد و بررسي شدهاست.
ديدگاه سوم (نظارت انتخاباتي) توسط نويسنده محترم آن با توضيح بيشتري بيان شده است؛ اما
اين نظريه نسبت به دو نظريه اول كمتر نقد و بررسي شده است ،براي بررسي و نقد نظريه
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«نظارت انتخاباتي» اين مقاله در شش قسمت سامان يافته است .در قسمت اول مفهوم شناسي
نظارت و ناظر به طور مستقل و بدون توجه به «نظارت انتخاباتي» توضيح داده ميشود .در قسمت
دوم مفهوم نظارت انتخاباتى بررسي ميشود ،در قسمت سوم ريشه و اساس نظارت انتخاباتى
تبيين ميشود ،بعد از آن در قسمت چهارم تفاوت نظارت انتخاباتى با نظارتهاى استصوابى و
اطالعى ارائه ميشود ،سپس در قسمت پنجم آثار نظارت انتخاباتى بيان ميشود و در قسمت
ششم و پاياني نظارتهايي از حقوق عموميكه به گمان نويسنده نظريه سوم ،نه استصوابى اند و
نه استطالعى توضيح داده ميشود.
قسمت اول :مفهومشناسي نظارت
در اين قسمت ،ابتدا مفهوم لغوي «نظارت» و «ناظر» و بعد از آن مفهوم اصطالحي آن دو بررسي
ميشود .سپس مفهوم اصطالحي نظارت «اطالعي يا استطالعي» و نظارت «تصويبي يا
استصوابي» به دليل اهميت و جايگاهي كه در اين تحقيق دارد ،بيان ميشود.
الف) مفهوم لغوي نظارت و ناظر
مفهوم نظارت و ناظر در زبان فارسي
3
لغتنامهي دهخدا
ناظِر (صفت ،اسم) :نظركننده ،نگرنده ،تماشاگر ،كنايه از جاسوس و هركاره ،ديدبان ،نگهبان.
نَظارَت (مصدر) :مراقبت و در تحت نظر و ديدباني داشتن كاري.
نَظارَهي (اسم مصدر) :عمل ناظر و مقام ناظر.
2
فرهنگ فارسي معين
ناظر ( : )nazerنظركننده ،نگرنده ،جاسوس.
نظارت ( =[ )nazaratع .نظارهي] (اسم مصدر) :عمل ناظر و مقام او ،مراقبت در اجراي امور.
نظارت ( =[ )nezaratع .نظارهي] (اسم مصدر) :زيركي ،فراست( .مصدر متعدي) :نظر كردن،
نگريستن( .اسم مصدر) :نظر ،نگرش.

 .3علياكبر دهخدا ،لغتنامه ،ذيل« :ناظر و نظارت».
 .2محمد معين ،فرهنگ فارسي معين ،ذيل« :ناظر و نظارت» ،ج.4

090



فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشهاي انقالب اسالمي ،س  ،9زمستان  ،39ش 00

مفهوم نظارت و ناظر در زبان عربي
» ،يعني بازرسي ،رسيدگي ،مطالعهي دقيق ،تفتيش ،بررسي،
در زبان عربي واژگان «
3
نظارت ،كنترل و مراقبت .واژهي «ناظِر» يعني تماشاگر ،ناظر ،بازرس ،سرپرست ،مدير و مسئول.
1
»
«الناظر» ،يعني حافظ و ديدبان و جاسوس« .الناظر :الحافظ« 2».
«الناظر» يعني شخص مورد اعتمادي كه حاكم او را براي مراقبت از گروهي ميفرستد.

ب) مفهوم اصطالحي نظارت و ناظر
براي تبيين معنا و مفهوم اصطالحي نظارت و ناظر ،ابتدا تعريف نظارت ،و پس از آن تعريف ناظر
بررسي ميشود.
تعريف نظارت
دربارهي نظارت تعريفهاي مختلفي (در حقوق ،مديريت و )...ارائه شده است .ابتدا برخي از اين
تعريفها نقل ،و سپس تعريف مورد نظر ارائه ميشود:
« .3نظارت به مجموعهي عملياتي گفته ميشود كه طي آن ميزان تطابق عملکرد اشخاص با
قوانين و مقررات سنجيده شده ،تا از اين طريق نسبت به مطابقت نتايج عملکرد با هدفهاي
1
مطلوب اطمينان حاصل شود»؛
« .2نظارت به مشاهده و بررسي مستمر ،بهمنظور كنترل و هدايت فعاليت اعضا و سازمانها و
يگانهاي تابعه در اجراي صحيح خطمشيها ،طرحها و برنامههاي ابالغي اطالق ميگردد»
3
(شيخي ،؛
« .1وظيفهي نظارت ،بررسي و مميزي و ارزشيابي كارهاي انجامشده يا در حين انجام و انطباق
آنها با تصميمات اتخاذشده و همچنين با قانون و مقررات در جهت جلوگيري از انحرافات اجرايي
است» (قاضي)131 :3131 ،؛
 .3آذرتاش آذرنوش ،فرهنگ معاصر عربي ـ فارسي ،ذيل« :نَظَر».
 .2اسماعيلبنحماد جوهري ،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية ،ج ،2ص313؛ محمدبنمکرم ابنمنظور ،لسان العرب ،ج ،1ص233؛
محمدبنابيبکر زينالدين رازي(رازي) ،مختار الصحاح ،ص.143
 .1محمدبنمحمد مرتضى زبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،7ص.113
 .4همان ،ص.173
 .1محسن ملك افضلي اردكاني ،نظارت و نهادهاي نظارتي ،ص.22
 .3علياصغر محسن شيخي ،نظارت و بازرسي ،ص24؛ به نقل از :علي محمدي ،نظارت درونسازماني در اسالم ،ص.7
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 .4بنا بر يك تعريف كلي كه بسياري نيز آن را نقل كردهاند ،نظارت يعني «مقايسهي هستها با
بايدها ،موجودها با مطلوبها ،عملکردها با پيشبينيها و اهداف»؛
 .1براساس نظر استيفن رابينز ،كنترل و نظارت عبارت است از« :فرايند تحت نظر قرار دادن
فعاليتها بهمنظور حصول اطمينان از اينکه آنها همانگونه كه برنامهريزي شدهاند ،انجام ميشوند،
3
و اصالح انحرافات قابل مالحظه و مهم».
تعريف مورد نظر
بدون توجه به گسترهي نظارت ،اعم از پيشيني و پسيني ،يعني شرايط و عملکرد اشخاص ،و بدون
توجه و تصريح به نوع نظارت يا راهکارها ،اهداف ،نتايج و اقدامات نظارتي كه در برخي تعريفها
آمده است ،ميتوان دو تعريف عام و خاص از ماهيت نظارت ارائه كرد:
 .3نظارت بهطور عام (كه شامل انواع مختلف نظارت ميشود) ،يعني «فرايند بررسي اجراي صحيح
قانون (الهي يا بشري)»؛
 .2نظارت بهطور خاص (تعريف نظارت متناسب با موضوع نظارت) يعني:
نخست ،فرايند بررسي صحت مصوبات و اقدام متناسب با آن (نظارت بر قانونگذاري)؛
دوم ،فرايند بررسي وجود و عدم شرايط و صالحيت اشخاص و اقدام متناسب با آن (نظارت بر
گزينش و انتخاب كارگزاران)؛
سوم ،فرايند بررسي عملکرد اشخاص و مقايسهي عملکردها با قانون و اهداف تعيينشده و اقدام
2
متناسب با آن (نظارت برعملکرد).
تعريف ناظر
دربارهي ناظر نيز تعريفهاي مشابهي وجود دارد:
« .3ناظر در لغت به معني نگاه كننده است .در اصطالح به شخصي گويند كه عمل يا اعمال
نمايندهي شخص يا اشخاصي را مورد توجه قرار داده ،و صحت و سقم آن عمل يا اعمال را به
مقياس معيني كه معهود است ميسنجد و براي اين كار اختيار قانوني داشته باشد (مستفاد از
1
مادهي  423قانون تجارت)»؛
 .3عليآقا پيروز و ديگران ،مديريت در اسالم ،ص ،233به نقل از:
Stoner James & Edward Freeman, Management, p. 600.

 2سيداحمد مرتضايي ،نظارت استصوابي يا استطالعي (بررسي فقهيـحقوقي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات) ،ص .44
 .1محمدجعفر جعفري لنگرودي ،ترمينولوژي حقوق ،ش ،1332ص.703
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« .2ناظر (مدني) در لغت به معني نگاهكننده و نگران است .در اصطالح كسي را گويند كه بر كار
ديگري (مانند متولي موقوفه يا وصي يا وكيل يا قيم و غيره) نظارت ميكند تا عمل صحيحاً
3
صورت گيرد».
تعريف مورد نظر
با توجه به تعريف ارائهشده از نظارت ،در تعريف ناظر به معناي عام ميتوان گفت:
ناظر شخص حقيقي يا حقوقي است كه «فرايند بررسي اجراي صحيح قانون (الهي يا بشري)» را
2
برعهده دارد.
ج) مفهومشناسي انواع نظارت
نظارت انواع متفاوتي دارد؛ اما با توجه به حدود اختيارات ناظر و جايگاه آن ،دو نوع نظارت ،و به
تبع آن دو نوع ناظر وجود دارد :نظارت «اطالعي يا استطالعي» و نظارت «تصويبي يا
استصوابي».
تعريف نظارت استطالعي
دربارهي نظارت اطالعي يا استطالعي تعريفهاي مشابهي ارائه شده است:
 .3نظارت اطالعي ،و آن آگاه شدن بر امور مربوطه به موقوفه از عايدات و مصارف آن ميباشد ،و
بدينجهت متولي بايد عمليات خود را به اطالع ناظر برساند؛ ولي الزم نيست كه در امور موقوفه با
او شور نمايد و تصميم مشترک اتخاذ كنند ،و هرگاه ناظر امري را كه متولي انجام داده است
برخالف ترتيب معينه در وقفنامه بداند ،ميتواند آن را اعالم دارد ،و درصورتيكه متولي تسليم
نگرديد ،ناظر ميتواند به دادگاه مراجعه ،و متولي را وادار به متابعت از مندرجات وقفنامه بنمايد ،و
هرگاه خسارتي از عمل متولي متوجه موقوفه يا موقوفٌعليهم گرديده ،متولي مسئول آن خواهد
1
بود؛
« .2نظارت اطالعي در موردي است كه اعمال متولي تنها به اطالع ناظر ميرسد ،تا اگر خيانت يا
4
تقصير و ناتواني مشاهده كند ،به مقامهاي عمومي اعالم دارد»؛
 .3محمدجعفر جعفري لنگرودي ،مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،ج ،1ش ،31323ص.1301
 2سيداحمد مرتضايي ،نظارت استصوابي يا استطالعي (بررسي فقهيـحقوقي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات) ،ص .41
 .1سيدحسن امامي ،حقوق مدني ،ج ،3ص.34
 .4ناصر كاتوزيان ،حقوق مدني :عقود معين ،ج ،1ص.243
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« .1نظارت اطالعي مراقبت داشتن ناظر بر اعمال متولي است در امور وقف؛ بدين صورت كه از
3
اقدام متولي آگاه گردد؛ وليکن تصويب اعمال متولي ازطرف ناظر الزم نيست».
تعريف مورد نظر
با توجه به تعريفهاي ارائهشده از نظارت و انواع آن ميتوان گفت:
نظارت اطالعي يا استطالعي ،يعني كسب اطالع و آگاهي ناظر از صالحيت ،مصوبات يا عملکرد
2
اشخاص ،بدون نياز به تأييد و تصويب ،و اطالع و گزارش ناظر به مرجع ذيصالح مافوق.
در نظارت استطالعي ،ناظر براساس قانون يا قرارداد معين ،بدون حق دخالت در تصميمگيري و
اجرا بر مجري (نماينده ،متولي) نظارت ميكند .اين ناظر ،مرجع نهايي نيست و مرجع مافوقي دارد؛
بنابراين مجري داراي قدرت تصميمگيري مستقل از ناظر و اختيار تام است؛ يعني اقدامات او به
تصويب و موافقت ناظر نيازي ندارد و در صورت دستور و صدور حکم ناظر ،اطاعت از او الزم
نيست؛ ولي بايد عملکرد خود را به اطالع ناظر برساند .ازاينرو اعمال حقوقي مجري بدون موافقت
ناظر ميتواند معتبر و نافذ باشد .ناظر ،در صورت نداشتن صالحيت ،تخلف و يا ضعف و ناتواني
مجري ،به مراجع تعيينشده (مقام ذيصالح مافوق) اطالع و گزارش ميدهد يا در صورت لزوم
درخواست تغيير ،يا اقدام به شکايت ميكند.
نظارت اطالعي يا استطالعي در موارد مختلفي از قانون اساسي و قوانين عادي آمده است .با
توجه به تعريف و مشخصات اين نظارت ،نظارت «سازمان بازرسي كل كشور» نظارتي استطالعي
است؛ زيرا اين سازمان ،نتايج بازرسيهاي خود را به مراكز مربوط ،مانند مراجع قضايي و ديوان
عدالت اداري ميفرستد .براساس اصل يكصدوهفتادوچهارم« ،براساس حق نظارت قوهي قضائيه
نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري ،سازماني به نام
«سازمان بازرسي كل كشور» زيرنظر رئيس قوهي قضائيه تشکيل ميگردد .حدود اختيارات و
وظايف اين سازمان را قانون تعيين ميكند».
تعريف ناظر اطالعي
با توجه به تعريف ارائهشده از نظارت اطالعي يا استطالعي ،تعريف ناظر اطالعي مشخص
ميشود؛ زيرا ناظر اطالعي ناظري است كه با نظارت اطالعي نظارت ميكند و در واقع ،فاعل
 .3محمد معين ،فرهنگ فارسي معين ،ذيل« :نظارت» ،ج.4
 2سيداحمد مرتضايي ،نظارت استصوابي يا استطالعي (بررسي فقهيـحقوقي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات) ،ص .47
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نظارت اطالعي و استطالعي است؛ بهعبارتديگر ،ناظر اطالعي ،يعني شخصي كه از صالحيت،
مصوبات يا عملکرد اشخاص اطالع كسب ميكند و بدون نياز به تأييد و تصويب ،به مرجع
ذيصالح مافوق اطالع و گزارش ميدهد.
دراينباره نيز تعريفهايي ارائه شده است:
 « .3ناظر اطالعي (مدني) ناظري است كه اعمال نماينده بايد با اطالع او باشد و عدم تصويب او
خدشه به عمل نماينده وارد نميكند ( مادهي  73قانون مدني) و ميتواند از طريق اعالم تخلف
3
كسي كه ناظر بر اوست به دادگاه نظارت خود را كامالً عملي سازد»؛
 « .2ناظر اطالعي (مدني) ناظري است كه اعمال نماينده (وكيل ،ولي ،وصي ،قيم) بايد به آگاهي
2
او برسد و مخالفت با نظر او امکان دارد»؛
« .1ناظر اطالعي :اگر متولي را ملزم كرده باشند كه امور وقف را به نظر و اطالع ناظر برساند،
1
ناظر را ناظر اطالعي نامند».
تعريف نظارت استصوابي
در مورد نظارت استصوابي نيز تعريفهاي مشابهي ارائه شده است:
 .3نظارت استصوابي ،و آن اظهارنظر در امور مربوطهي به موقوفه قبل از انجام آن ميباشد؛
بنابراين درصورتيكه موقوفه ناظر استصوابي داشته باشد ،متولي بايد قبل از اقدام به هر عملي در
امور موقوفه جلب نظر ناظر را بنمايد و در صورت موافقت و تصويب ناظر ،متولي آن را انجام
خواهد داد و متولي بدون تصويب ناظر نميتواند اقدام به امري بنمايد .ناظر استصوابي مانند متولي
است و در اخذ كليهي تصميمات با متولي شريك خواهد بود؛ ولي اجراي آن تصميمات منحصراً با
4
متولي ميباشد؛
 .2نظارت استصوابي كه گاه بهعنوان «نظارت كامل» نيز بهكار ميرود (بند  2مادهي  3قانون
اوقاف) ،در جايي است كه اعمال متولي بايستي به تصويب ناظر برسد ،بدون اينکه او بتواند
پيشنهادكننده و مقدم باشد؛ بهعنوان تمثيل ،ميتوان گفت ناظر اطالعي مانند بازرس شركتها و
1
مؤسسهها و ناظر استصوابي بهمنزلهي عضو هيئتمديره است ،در برابر مديرعامل (متولي)؛
 .3محمدجعفر جعفري لنگرودي ،ترمينولوژي حقوق ،ش ،1334ص.707
 .2محمدجعفر جعفري لنگرودي ،مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،ش ،31321ص.1304
 .1محمد معين ،فرهنگ فارسي معين ،ذيل« :ناظر» ،ج.4
 .4سيدحسن امامي ،حقوق مدني ،ج ،3ص.31
 .1ناصر كاتوزيان ،حقوق مدني :عقود معين ،ج ،1ص.243
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« .1نظارت استصوابي :مراقبت داشتن ناظر بر اقدامات متولي و تصويب كردن اعمال وي پيش از
اجراي آن؛ بدين صورت كه متولي پيش از اقدام به هر عملي با ناظر مشورت ميكند و در صورت
3
موافقت وي عمل مينمايد ،و متولي بدون موافقت ناظر نبايد به هيچ كاري اقدام كند».
تعريف مورد نظر
با توجه به تعريف ارائهشده از نظارت و انواع آن ميتوان گفت:
نظ ارت استصوابي ،يعني افزون بر كسب اطالع و آگاهي ،صالحيت ،مصوبات يا عملکرد اشخاص
2
بايد به تأييد و تصويب ناظر برسد.
در نظارت استصوابي ،ناظر براساس قانون يا قرارداد معين ،با حق تصميمگيري نهايي ،بر مجري
(نماينده ،متولي) نظارت ميكند .در اين نظارت مرجع مافوقي وجود ندارد و همين ناظر ،مرجع
نهايي است؛ بنابراين ،مجري قدرت تصميمگيري مستقل از ناظر و اختيار تام ندارد؛ يعني اقدامات
او نيازمند تصويب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حکم ناظر ،اطاعت از او الزم
است .ازاينرو تأييد و تصويب ناظر شرط صحت و اعتبار حقوقي صالحيت ،مصوبات و عملکرد
مجري است و بدون تصويب ناظر ،فاقد مشروعيت ،اعتبار قانوني و ضمانت اجراست.
نظارت استصوابي نيز در مواد مختلفي از قانون اساسي و قوانين عادي وجود دارد .با توجه به
تعريف و مشخصات اين نظارت ،افزون بر نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و انتخابات ،نظارت
«ديوان عالي كشور» نيز در موارد تصميمگيري نهايي ،نظارتي استصوابي است .براساس اصل
يكصدوشصتويکم« ،ديوان عالي كشور بهمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و
ايجاد وحدت رويهي قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود ،براساس
ضوابطي كه رئيس قوهي قضائيه تعيين ميكند ،تشکيل ميگردد».
تعريف ناظر استصوابي
با توجه به تعريف ارائهشده از نظارت استصوابي ،تعريف ناظر استصوابي نيز همانند ناظر استطالعي
مشخص است؛ زيرا ناظر استصوابي ناظري است كه با نظارت استصوابي نظارت ميكند و در واقع
فاعل نظارت استصوابي است؛ بهعبارتديگر ،ناظر استصوابي ،يعني شخصي كه افزون بر كسب
اطالع و آگاهي ،صالحيت ،مصوبات يا عملکرد اشخاص بايد به تأييد و تصويب او برسد.
دراينباره نيز تعريفهايي ارائه شده است:
 .3محمد معين ،فرهنگ فارسي معين ،ج ،4ذيل« :نظارت».
 2سيداحمد مرتضايي ،نظارت استصوابي يا استطالعي (بررسي فقهيـحقوقي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات) ،ص .43
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 « .3ناظر استصوابي (مدني) ناظري است كه جلب نظر او در مورد نظارت ضرورت دارد و مخالف
3
نظر او اگر كاري صورت گيرد ،اعتبار قانوني ندارد»؛
« .2ناظر استصوابي :اگر واقف كارهاي متولي را در موقوفه منوط به تصويب و امضاي ناظر كرده
2
باشد ،اينگونه ناظر را ناظر استصوابي ميگويند».
قسمت دوم :مفهوم نظارت انتخاباتى
نويسنده مقاله «نظارت انتخاباتي» در تبيين مفهوم نظارت انتخاباتى ميگويد« :انتخابات از مفاهيم
بسيار اساسى در حقوق عمومى مى باشد ،به عبارت ديگر ،اجزا ،عناصر و روند شکل گيرى آن در
بطن حقوق عمومى ،نضج گرفته است .پس مفاهيم ،واژهها و اصطالحات رايج در حقوق
خصوصى ،توان و ظرفيت تبيين آن را ندارند  ...كاربرد اصل نظارت استصوابى و استطالعى ،هر
كدام به تنهايى در حوزه حقوق خصوصى است ،ولى نظارت بر انتخابات از مقوله حقوق عمومى
است[ .اين ديدگاه را برخي ديگر نيز مطرح كرده اند] ...1بنابراين ،نظارت انتخاباتى مفهومى از
مفاهيم حقوق عمومى و مشتمل بر نظارت استصوابى و اطالعى و غير آن دو نيز بوده و فرآيندى
است كه طى آن مرجع ناظر ،با هدف تحقق گزينشى آزاد و منصفانه و بهمنظور صيانت از آراى
ملت و حفاظت از حق بنيادين تعيين سرنوشت افراد و تأمين رقابت سالم انتخاباتى و پاسدارى از
حقوق نامزدها و شرايط مقرر در قوانين انتخاباتى ،بر عملکرد مجريان و دست اندركاران مديريت
انتخاباتى از نقطهي آغازين تا پايان آن و شکل گيرى مراجع قدرت و انتقال و مهار آن ،اعمال مى
4
نمايد».

 .3محمدجعفر جعفري لنگرودي ،مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،ش ،31322ص.1304
 .2محمد معين ،فرهنگ فارسي معين ،ج ،4ذيل« :ناظر».
« 1استصوابي يا اطالعي بودن نظارت در حوزهي حقوق خصوصي محل طرح دارد كه مرتبط با روابط حقوقي مردم با يکديگر است.
حال آنکه مقولهي نظارت بر انتخابات در حوزهي حقوق عمومي محل طرح دارد كه مرتبط با روابط دولت و مردم است» شريف،
محمد« ،نگرشي حقوقي به مقولهي نظارت استصوابي» ،نظارت استصوابي ،چ  ،3تهران :نشر افکار ،3173 ،ص .22و «سابقهي
مباحث مربوط به استصوابي و اطالعي بودن نظارت در فقه يا حقوق موضوعهي ايران (تا قبل از تفسير اصل  )33به حوزة حقوق
خصوصي باز مي گردد ».علينقي ،امير حسين ،نظارت بر انتخابات و تشخيص صالحيت داوطلبان ،بحثي حقوقي پيرامون نظارت
استصوابي و قانون انتخابات ،چ  ،3تهران :نشر ني ، 3173 ،صص 43ـ .10
 4موسي زاده ،پيشين ،صص  32و .31
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نقد و بررسي
 .3ادعاي نويسنده محترم مبني بر «كاربرد اصل نظارت استصوابى و استطالعى ،در حوزه حقوق
خصوصى» حداقل با دو عبارت خودشان تناقض دارد؛ زيرا علي رغم اينكه نظارت استصوابى و
استطالعى را از مفاهيم و اصطالحات حقوق خصوصي ميداند ،ولي تعريف مورد نظر را شامل آن
دو و غير آن دو مي داند و ميگويد «نظارت انتخاباتى مفهومى از مفاهيم حقوق عمومى و مشتمل
بر نظارت استصوابى و اطالعى و غير آن دو نيز بوده  3»...و در جاي ديگري نيز ميگويد« :چون
نظارت شوراى نگهبان در اصل نود و نهم ( )33قانون اساسى مطلق آمده است .لذا اطالق ،شامل
2
تمام انواع نظارت (اعم از استصوابى و استطالعى) مىشود».
 .2در تعريف «نظارت انتخاباتي» ،اهداف نظارت بيان شده است ،ولي اين اهداف از اصطالح
«نظارت انتخاباتي» قابل برداشت نيست و در صورت ادعاي ارائه تعريف و تأسيس يك اصطالح
جديد با اهداف و ويژگيهاي مذكور ،مي توان گفت اين اهداف و ويژگيها اختصاصي به اين
تعريف ندارد .تنها نظارت استصوابي تأمين كننده سالمت انتخابات و اهداف نظارت است ،زيرا
استصوابي به معناي تصويب و تأييد است و فقط انتخابات سالم تأييد ميشود .به عبارت ديگر
تضمين كامل يا حداكثري اين اهداف با نظارت استصوابي امکانپذير خواهد بود .عالوه بر اين،
اصطالحات ،اعتباري و جعلي و قراردادي هستند و براي هر معنايي با رعايت تناسب وضع ميشوند
به همان معنا داللت دارند ،اما جعل اصطالح جديد بايد مزيت و رجحاني نسبت به اصطالح سابق
داشته باشد و تغيير اسم مشکلي را حل نمي كند.
 .1برخي قيود تعريف مانند «مهار آن [قدرت]» كه در پايان تعريف آمده است ،هيچ ارتباطي به
شوراي نگهبان ندارد و شوراي نگهبان بعد از انتقال قدرت و اتمام انتخابات بر عملکردها نظارت
نمي كند و مهار قدرت ،وظيفه نهادهاي ديگري همچون مجلس شوراي اسالمي است .ميتوان
گفت انتقال سالم قدرت به وجه احسن آن با نظارت استصوابي امکانپذير خواهد بود.
« .4نظارت انتخاباتي» ،يعني نظارت بر انتخابات و در واقع انتخابات متعلق و موضوع نظارت است،
نه نوع آن و «نظارت انتخاباتي» از بيان ماهيت فقهي حقوقي نظارت بيبهره است ،حداكثر مي
توان نظارت انتخاباتي را يك قسم از اقسام نظارت محسوب نمود ،ولي هر قسم از اقسام نظارت
مي تواند دو نوع يا دو مرحله (نظارت استصوابى و استطالعى) داشته باشد و شايد به همين دليل

 3موسي زاده ،پيشين ،ص .31
 2همان ،ص 31و . 34

019



فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشهاي انقالب اسالمي ،س  ،9زمستان  ،39ش 00

نويسنده محترم نظارت انتخاباتي را مشتمل بر «نظارت استصوابى و اطالعى و غير آن دو»
ميداند.
 .1نظارت و همچنين نظارت استطالعي و استصوابي از الفاظ مشترک هستند و در علوم مختلف
كاربرد دارند و در مشترک لفظي ،هر لفظي در هر علم معناي خاصي دارد نه اينکه كاربرد نداشته
باشد .واژهي نظارت نيز در حقوق خصوصي استعمال شده است و كاربرد دارد ،اگر بنا بر عدم
استفاده از واژگان و اصطالحات حقوق خصوصي باشد ،در حقوق عمومي از واژه نظارت هم نبايد
استفاده شود .ولي استفاده از يك اصطالح در يك رشته يا حوزه علميمانع استفاده و كاربرد آن در
رشته يا حوزه علميديگر به همان معنا يا معناي ديگر نميشود.
« .3استصوابي و استطالعي بودن نظارت» اختصاص به حقوق خصوصي ندارد ،زيرا نوع نظارت در
حقوق عمومي نيز استصوابي و يا استطالعي است و در اصول متفاوتي از قانون اساسي نظارت ذكر
شده است و نوع نظارت به تناسب جايگاه ناظر ،نظارت استصوابي و يا استطالعي است .نويسنده
نيز ميگويد« :هر يك از شقوق نظارتى فوق [پارلمانى ،سياسى ،قضايى ،مالى ،ادارى و ]...در بطن
خود مى تواند هم استصوابى باشد و هم استطالعى» 3.عالوه براين نظارت استصوابي در حقوق
عمومي نسبت به حقوق خصوصي ،از ضرورت بيشتري برخوردار است؛ زيرا در حقوق عمومي منافع
تمام جامعه مورد نظر است و ناظر براي حفاظت از منافع و حقوق تمام افراد جامعه اعمال نظارت
مي نمايد و اين نظارت مهم بدون نظارت استصوابي محقق نميشود.
 .7مرز ميان حقوق عمومي و حقوق خصوصي ،يك مرز ثابت نيست و اين مرزبندي و تقسيمبندي
هيچگونه منشا حقيقي و شرعي ندارد .تعيين حد و مرز ميان رشتههاي حقوقي و تقسيم آنها به
عمومي و خصوصي با گسترش بيش از پيش دخالت دولتها با چالش جدي روبرو شده است ،به
نحوي كه دولت در اكثر حوزههاي حقوقي دخالت دارد و برخي رشتهها مانند حقوق كار 2كه
زماني در زمره حقوق خصوصي به شمار ميرفتند ،اكنون از رشتههاي حقوق عموميمحسوب
ميشوند ،بنابراين نميتوان گفت هيچگونه ارتباطي بين آنها وجود ندارد .به عبارت ديگر مرز
ميان حقوق عمومي و حقوق خصوصي ،متغير است؛ بسياري از مسائل به مرور زمان از حوزه حقوق
خصوصي خارج و به حوزه حقوق عمومي وارد مي شوند.
 .3يکي از موارد مهم و باسابقهاي كه نظارت استصوابي و استطالعي در آن وجود دارد ،وقف و
موقوفات است .وقف اختصاصي به حقوق خصوصي ندارد؛ زيرا هم وقف براي منافع عمومي انجام
 3همان ،پاورقي ص  ، 33ش .2
 2كاتوزيان ،ناصر ،مقدمه علم حقوق ،ص  37ـ 33
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مي شود و هم اداره موقوفات با دولتهاست و در برخي كشورها نيز وزارت اوقاف يا سازمان حج و
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
باشد ،اين وقف براي آنهاست و در هيچ صورتي غير از آنها حقي در اين وقف ندارد و اگر وقف عام
باشد ،بر همين اساس شامل تمام كساني مي شود كه اين اسم آنها را در بر ميگيرد.
و به تعبير شيخ انصاري(ره):
«
2
».
گاهي الحاق مي شود به مسجد؛  ...مدارس و پلهاي وقفي در راههاي معروف و درختان وقفي
براي بهرهمندي رهگذران  ...و امثال اينها از مواردي كه وقف آنها به قصد و نيت انتفاع عمومي،
براي تمام مردم يا تمام مسلمين است.
قسمت سوم :ريشه و اساس نظارت انتخاباتى
نويسنده در بيان ريشه و اساس نظارت انتخاباتى ميگويد:
«ريشه و اساس نظارت انتخاباتى ،قانون اساسى ،بهويژه اصل نود و نهم ( )33آن قانون مى باشد.
به اين معنا كه قانونگذار قانون اساسى ،تعيين شرايط و كيفيت نظارت بر انتخابات را بر عهده
شوراى نگهبان گذاشته است و مرجع ديگرى حق وضع قواعد در اين زمينه را ندارد؛ چرا كه اين
امر ،مغاير با استقالل نهاد ناظر مى باشد .قوهي مؤسس ،به منظور حفظ استقالل مجلس خبرگان
رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام ،وضع مقررات مربوط به آنها را به خود آنان واگذار نموده
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
 3طوسي ،محمد بن حسن ،النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ،قم :انتشارات قدس محمدي ،ص .133
 2انصاري ،مرتضي(شيخ انصاري) ،مکاسب ،ج  ،4چ  ،3قم :مؤسسة الهادي 3433 ،ه  .ق ،مکاسب ،ص .30
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همچنين تفسير قانون اساسى و در راستاى اصول نود و يکم تا نود و هشتم قانون اساسى ،مقررات
3
مربوط را ،خود تصويب نموده و مجلس شوراى اسالمى يا نهاد ديگرى مداخله ننموده است».
همچنين دربارهي تصويب «قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسالمى و
رياست جمهورى» ميگويد« :اولين قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى
اسالمى و رياست جمهورى در سال ( )3113به تصويب كميسيون امور داخلى مجلس شوراى
اسالمى رسيده و مجلس مجدداً آن را طى دو بار و به مدت چهار سال تمديد نموده و در سالهاى
( 3134و  )3131به تصويب نهايى رسانده است كه به نظر مى رسد اين امر ،مغاير با اصول قانون
اساسى و اصول حقوقى مى باشد؛ چرا كه اوالً :مجلس شوراى اسالمى و رياست جمهورى ،خود
يکى از موضوعات مورد نظارت شوراى نگهبان بوده و شکل گيرى آن منوط به نظارت صحيح اين
شورا مى باشد .بنابراين ،منطقى نيست كه مشمولِ نظارت ،براى ناظر ،تعيين قواعد و تکليف نمايد.
ثانياً :صالحيت مجلس شوراى اسالمى در قانونگذارى عام نبوده ،بلکه به استناد اصل هفتاد و يکم
( ،)73در حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع كند كه يکى از حدود مقرر ،اصل نود و
نهم ( )33مى باشد و اين اصل در واقع حاكم بر اصل هفتاد و يکم مى باشد.
ثالثاً :عبارت «كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد» مصرح در اصل شصت و دوم ()32
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
علنى بودن رأى گيرى ،نظام نسبى يا اكثريت ،الکترونيکى يا ساده بودن و شرايطى چون سن،
2
تحصيالت ،تبليغات و ...را شامل شده و انصراف از موضوع نظارت دارد».
نقد و بررسي
 . 3اصل نود و نهم نظارت بر انتخابات را بيان مي كند ،در واقع موضوع نظارت آن انتخابات است.
ريشه نظارت بر انتخابات در اين اصل بيان نشده است بلکه يك امر فقهي و عقلي براي صيانت از
انتخابات و حفظ حقوق عامه و پاسداري از جمهوريت نظام است كه در انتخابات نمود پيدا ميكند.
بنابراين نمي توان گفت نظارت انتخاباتي ريشه در اين اصل دارد ،بلکه با ادله متعدد همچون
نهايي بودن نظارت شوراي نگهبان و نداشتن مرجع مافوق براي ارجاع و تصميم گيري و نظر

 3موسي زاده ،پيشين ،ص .31
 2همان ،صص 31و .33
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تفسيري شوراي نگهبان ،ميتوان گفت نظارت شوراي نگهبان استصوابي است و اصل نود و نهم
ريشه نظارت استصوابي است.
 .2نويسنده در توضيح ريشه و اساس نظارت انتخاباتي مي گويد «قانونگذار قانون اساسى ،تعيين
شرايط و كيفيت نظارت بر انتخابات را بر عهده شوراى نگهبان گذاشته است و مرجع ديگرى حق
وضع قواعد در اين زمينه را ندارد» ،ولي هيچ اصلي در قانون اساسي دال بر قانونگذار بودن شوراي
نگهبان وجود ندارد و تهيه قانون ،موضوع اصل يکصد و هشتم اختصاص به دوره اول دارد؛ زيرا
براساس اصل مذكور «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ،كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه
داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيلهي فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با
اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقالب برسد .از آن پس هر گونه تغيير و
تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صالحيت خود آنان
است ».عالوه بر اين بر اساس اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصل پنجاه و هشتم و هفتاد و
يکم ،فقط مجلس صالحيت قانونگذاري دارد و صالحيت آن عام است .همچنين «استقالل نهاد
ناظر» به معناي اين نيست كه قوانين مربوط به نظارت را نهاد ناظر تهيه و تصويب كند ،زيرا
قانون نظارت بر انتخابات مجلس و رياست جمهوري را مجلس شوراي اسالمي تصويب و شوراي
نگهبان براساس همان قانون ،بر انتخابات نظارت ميكند.
 .1نويسنده با سه دليل ،تصويب «قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى
اسالمى و رياست جمهورى» توسط مجلس شوراي اسالمي را مغاير با قانون اساسي مي داند كه
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
عهدهي شوراي نگهبان است ».نظارت شوراي نگهبان بر مجلس در امر قانونگذاري منافاتي با
قانونگذاري مجلس در امر انتخابات ندارد ،زيرا آن شورا تنها از دو جهت مذكور بر مصوبات مجلس
نظارت دارد و قانون انتخابات و يا قانون نظارت بر انتخابات مصوب مجلس نيز مانند ساير قوانين
از اين دو جهت بررسي مي شود و تصميم نهايي با شوراي نگهبان است و ميتواند اين قوانين را
تأييد نکند بنابر اين نميتوان گفت مشمولِ نظارت ،براى ناظر ،تعيين قواعد و تکليف مي كند ،ولي
اگر راهکاري انديشيده شود تا قوانين نظارت توسط نهاد ناظر تهيه شود ،نظارت با استقالل
بيشتري اعمال ميشد.
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ثانياً اصل نود و نهم و هفتاد و يکم ،هيچ ارتباطي با هم ندارند تا يکي حاكم بر ديگري باشد ،زيرا
موضوع اصل نود و نهم نظارت بر انتخابات و موضوع اصل هفتاد و يکم قانون گذاري مجلس
است.
ثالثاً نويسنده مي گويد« :عبارت «كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد» موضوع نظارت را
شامل نمى شود» ،ولي مجلس شوراي اسالمي براساس همان اصل شصت و دوم ،قانون نظارت
شوراي نگهبان بر انتخابات را تصويب و در قانون انتخابات نيز به نظارت شوراي نگهبان تصريح
كرده است.
قسمت چهارم :تفاوت نظارت انتخاباتى با نظارتهاى استصوابى و اطالعى
نويسنده با بيان دو عنصر اساسي براي نظارت استصوابي آن را با نظارت انتخاباتي مقايسه ميكند:
«در نظارت استصوابى ،اعمال مجرى زير نظر مستقيم ناظر و با تصويب و صالحديد او انجام
مىشود .پس اين نوع از نظارت در ماهيت خود از دو عنصر اساسى شکل گرفته است -3 :هر
امرى كه مجرى انجام مى دهد ،بايد با تصويب ناظر باشد -2 .مالک تصويب اقدامات مجرى از
سوى ناظر ،صالحديد او مى باشد؛ يعنى ناظر آنچه را كه صالح مى داند ،تأييد كند و آنچه را كه
صالح نداند ،مورد تأييد قرار ندهد كه دو عنصر فوق ،اساس تشکيل دهندهي نظارت استصوابى
مى باشد .در حالى كه نظارت انتخاباتى اوالً :مبتنى بر قوانين و مقررات مى باشد ،نه صالحديد
مرجع ناظر ...ثانياً :در نظارت استصوابى ،شرط اعمال نظارت از جانب ناظر ،تحقق اقدامات مسبوق
به آن از سوى مجرى است .در حالى كه در انتخابات ،در برخى مواقع مقام ناظر ،بى آنکه اقدامى
از جانب مجرى انجام گيرد ،به اعمال نظارت مى پردازد .به عنوان مثال ،در انتخابات رياست
جمهورى و مجلس خبرگان رهبرى ،شرط نظارت بر تأييد صالحيت داوطلبان ،منوط به اقدام از
جانب مجرى نيست ،بلکه اين ناظر است كه ابتدائاً و بدون اينکه اقدامى از جانب مجرى انجام
گيرد ،اقدام به نظارت نموده و صالحيت داوطلبان را با شرايط مقرر قانونى مى سنجد .ثالثاً :در
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
شود ،بىآنکه به تصويب ناظر برسد».

 .3همان ،صص  33و .37
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نقد و بررسي
 .3نويسنده در تفاوت نظارت انتخاباتى با نظارتهاى استصوابى و اطالعى ،دو عنصر اساسي
تشکيلدهنده نظارت استصوابي را بيان ميكند ،ولي عنصر دوم يعني اين كه «مالک تصويب
اقدامات مجرى از سوى ناظر ،صالحديد او مى باشد» ،قابل پذيرش نيست ،زيرا هيچکدام از
قانونگذار ،ناظر و موافقان نظارت استصوابي ،اين مالک را مطرح نکردهاند ،بلکه قبل از نويسنده
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
ناظر انجام مي شود .اين اعمال ،البتّه بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد .بنابر اين تعريف ،چنين به
نظر مي رسد كه تمام امور انتخاباتي زير نظر و با صالحديد شوراي نگهبان اعتبار مي يابد .اين
صالحديد ،يا مصلحت انديشي ،مي تواند ابتکار عمل شورا را تا آن حد باال ببرد كه آنچه را صالح
بداند تأييد كند و آنچه را صالح نداند مورد تأييد قرار ندهد؛ به عبارت بهتر؛ در مراحل انتخاباتي
3
دخل و تصرّف نمايد».
اوالً اگر مقصود از صالحديد ،صوابديد و انطباق بر موازين قانوني باشد قابل پذيرش است؛ ولي قيد
صالحديد و مصلحتانديشي ،بي منبع و مبناست؛ به تعبير ديگر ،قيد مذكور ،برخالف نظر فقها و
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.
ثانياً صالحديد يا مصلحتانديشي؛ يعني تصميمي كه به خاطر مصلحت عامه مردم و براي
جلوگيري از مشکالت اجتماعي ،فراتر از برخي قوانين و به صورت موقت اتخاذ مي گردد؛ ولي
شوراي نگهبان تنها براساس قوانين مدون تصميمگيري مي نمايد و صالحديد يا مصلحتانديشي،
خارج از حدود صالحيت و اختيار آن شورا است؛ به همين دليل در موارد مختلفي صالحيت برخي
افراد با حکم حکومتي مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) ،به خاطر مصلحت جامعه تأييد مي شود.
بنابراين ،معيار و ضابطه شوراي نگهبان قانون است ،نه صالحديد و مصلحتانديشي .مقام معظم
رهبري(مد ظله العالي) در ديدار اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى و مسؤولين بخشهاى نظارتى
در تاريخ  20/04/3133در بارهي معيار و ضابطه شوراي نگهبان در نظارت فرمودند:

 .3هاشمي ،سيد محمد ،حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران :حاكميت و نهادهاي سياسي ،ج ،2چ ،7تهران :نشر ميزان،3132 ،
صص  213و .230
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« معيار عبارت است از مقررات و قانون .سالئق نبايد دخالت كند .گرايش سياسى ،گرايش گروهى،
گرايش جناحى نبايد دخالت كند .سفارش و توصيه نبايد دخالت كند .معيار بايستى بين خود و خدا،
همان معيار قانونى باشد؛ هم در مسئلهى نظارتها ،هم در مسئلهى قبول يا رد قوانين مجلس .فقط
بايد معيار را معيار قانون قرار داد .مرّ قانون بايد رعايت شود .گاهى ممکن است انسان به نظرش
برسد كه اگر اينجا بر طبق قانون عمل كنيم ،مصلحت نباشد .در همانجا رعايت قانون از رعايت
آن مصلحت باالتر و الزمتر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد كه با نظر اشخاص و افراد و
مصلحتانديشىِ اين و آن ،معيارها و ضابطهها به هم بخورد ،ديگر ضابطهاى باقى نخواهد ماند؛
يك روز يك كسى يك جور مصلحت ميداند ،يك روزِ ديگر كس ديگرى جور ديگرى ممکن
است مصلحت بداند ،يا در يك روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا ديگر قانونى باقى نميماند،
3
ضابطهاى باقى نميماند .ضابطه مقدم است بر هر مصلحتانديشى ،بر هر نگاه و ديد و بينش».
 .2نويسنده سه مبنا براي نظارت انتخاباتي و يا سه تفاوت نظارت استصوابي و نظارت انتخاباتي را
بيان مي كند:
الف) مبتنى بودن نظارت انتخاباتي بر قوانين و مقررات :اين مبنا از تعريف نظارت انتخاباتي قابل
برداشت نيست و در حد يك ادعا است و در فرض پذيرش اين ادعا ،مبتني بودن بر قانون
اختصاص به نظارت انتخاباتي ندارد ،زيرا نظارت استصوابي تاكنون براساس قوانين اعمال شده
است و مبتنى بودن نظارت استصوابي بر قوانين و مقررات ،آشکارتر است ،زيرا عالوه بر تصريح
قوانين ،اصطالح استصوابي متضمن معناي تصويب و تأييد است .بنابراين نظارت استصوابي هم
مبتني بر مالک شرعي و هم قوانين موضوعه است.
ب) نويسنده مي گويد« :در نظارت استصوابى ،شرط اعمال نظارت از جانب ناظر ،تحقق اقدامات
مسبوق به آن از سوى مجرى است» ،ولي نظارت استصوابي به تصريح قوانين مختلف انتخابات،
شامل تمام مراحل مي شود و ميتواند در مواقع نياز يا ضرورت پيشگيرانه باشد.
ج) نويسنده مي گويد« :در نظارت استصوابى ،تمامى اقدامات مجرى به تصويب ناظر مى رسد»،
اين را نميتوان به عنوان يك انتقاد مطرح نمود زيرا اين يکي از محسنات نظارت استصوابي است
كه اعتبار اقدامات مجري به تأييد ناظر است.

 3حسيني خامنهاي ،سيد علي(مقام معظم رهبري) ،بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى و
مسئولين بخشهاى نظارتى ،3133/4/20 ،پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبريhttp://www.leader.ir/langs/fa ،
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 .1تعاريف متعددي از نظارت استصوابي توسط حقوقدانان ارائه شده است 3،ولي هيچکدام قيد
«صالحديد» را در آن تعاريف ذكر نکردهاند .و در تعريف نظارت استصوابي ميتوان گفت:
نظارت استصوابي ،يعني عالوه بر كسب اطالع و آگاهي؛ صالحيت ،مصوبات يا عملکرد اشخاص،
بايد به تأييد و تصويب ناظر برسد.
در نظارت استصوابي ،ناظر براساس قانون و يا قرارداد معين ،با حق تصميمگيري نهايي ،بر مجري
(نماينده ،مباشر ،متولي) نظارت ميكند؛ در اين نظارت مرجع مافوقي وجود ندارد و همين ناظر،
مرجع نهايي است ،بنابر اين ،مجري داراي قدرت تصميمگيري مستقل از ناظر نيست و اختيار تام
ندارد ،يعني اقدامات او نيازمند تصويب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حکم
ناظر ،اطاعت از او الزم است ،از اينرو تأييد و تصويب ناظر ،شرط صحت و اعتبار حقوقي
صالحيت ،تصميم و عملکرد مجري است و بدون تصويب ناظر ،فاقد مشروعيت ،اعتبار قانوني و
ضمانت اجرا است.
قسمت پنجم :آثار نظارت انتخاباتى
نويسنده نظريهي نظارت انتخاباتي ،پنج اثر براي آن ذكر ميكند:
«وقتى كه نظارت بر انتخابات را يك فرآيند مستمر تلقى نماييم ،اين نگرش خود به خود آثار مفيد
و انعطاف پذير و همچنين ابزار و تشکيالت الزم را در پى خواهد داشت كه عبارتند از:
الف ـ از آنجا كه نظارت بر انتخابات ،يك امر مستمر مى باشد به اين منظور ،نظارت بر آن بايد
تشکيالتى و در قالب يك سازمان دائمى اعمال گردد.
ب ـ همانگونه كه نظارتهاى ادارى ،قضايى و ساير نظارتهاى مقرر در حقوق عمومى ،عالوه بر
اعمال ،افراد و احوال اشخاص را نيز شامل مى شود ،لذا نظارت انتخاباتى هم كه از جنس
نظارت هاى حقوق عمومى مى باشد ،داراى چنين ويژگى و آثارى خواهد بود .به اين معنا كه اين
نظارت ،عالوه بر امر انتخابات ،شامل اشخاص ،كارگزاران و كليه دست اندركاران انتخابات (اعم از
مجريان ،نامزدها و )...خواهد بود.
ج ـ نظارت بر انتخابات ،شرايط انعطافپذيرى در پى خواهد داشت .به اين معنا كه خصوصيات،
شرايط و ويژگىهاى نظارت ،توسط ناظر تعيين و بر حسب اختالف زمانها و مکانها قابل
بازنگرى خواهد بود .بر اين اساس ،ناظر در برخى شرايط مىتواند بسيارى از امور را به مجرى
 .3امامي ،سيد حسن ،حقوق مدني ،تهران :كتابفروشي اسالميه ،3174 ،چ ،31ج  ،3ص 31و كاتوزيان ،ناصر ،حقوق مدني :عقود
معين ،تهران :يلدا ، 3171 ،چ  ،2ج ،1ص 243و معين ،محمد ،فرهنگ فارسي ،تهران ،3132 :ج  ، 4ص.4747
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تفويض نموده و صرفاً در قالب نظارت استطالعى بر عملکرد مجرى نظارت نمايد و يا صرفاً به
شکايتهايى كه از عملکرد مجرى واصل مى شود ،رسيدگى نمايد.
دـ برخالف نظارت استصوابى كه ناظر صرفاً در پى انجام عملى ،اعمال نظارت مى كند ،نظارت
انتخاباتى محدود به اقدام و عمل نبوده ،بلکه شامل حسن جريان امور نيز مى گردد؛ يعنى اينکه
الزم نيست نظارت حتماً محدود به اقدام و انجام عملى گردد ،بلکه اگر مجموع قرائن و شواهد،
حاكى از حسن جريان نباشد ،ناظر صالحيت اعمال نظارت را خواهد داشت ،هر چند اقدامى از
جانب مجرى به وقوع نپيوندد.
ه ـ از آنجا كه اين نظارت ،در قالب فرآيند مستمر اعمال مى شود ،ساير نظارتها نيز بايد در همين
راستا و در پى تحقق هدفى واحد اعمال شوند .لذا نظارتى كه مغاير با نظارت شوراى نگهبان باشد،
اعتبار قانونى نداشته و مغاير با اصل نود و نهم ( )33خواهد بود .بر اين اساس ،تصويب اعتبارنامه
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
در خصوص شرايط و اوضاع و احوالى كه قبالً ناظر اظهار نظر نموده ،موضوع اعتبار «امر مختومٌ
3
به» را داشته و ساير مراجع حق اظهار نظر مجدد را ندارند».
نقد و بررسي
اثر اول(الف) ،يعني تشکيالتى بودن نظارت در قالب يك سازمان دائمى ،در نظارت استصوابي
وجود دارد و شوراي نگهبان يك نهاد نظارتي دائمي است كه در تمام شهرستانها دفتر نظارت
دارد و اين دفاتر دائمي و داراي مکان و مسؤول مشخص هستند.
اثر دوم(ب) ،يعني اينکه نظارت انتخاباتي عالوه بر امر انتخابات ،شامل اشخاص ،كارگزاران و كليه
دست اندركاران انتخابات خواهد بود ،چيز جديدي نيست و نظارت استصوابي نيز اين كاربرد را دارد
و اساساً انتخابات چيزي غير از عملکرد اشخاص ،كارگزاران و دست اندركاران انتخابات نيست.
اثر سوم(ج) ،نويسنده ميگويد« :نظارت بر انتخابات ،شرايط انعطاف پذيرى در پى خواهد داشت»،
ولي مشخص نيست كه آيا اين را ويژگي نظارت انتخاباتي مي داند يا نه؟ ولي در ادامه به موادي
از قانون كنوني انتخابات استناد مي كند دال بر اين انعطافپذيري هستند ،بنابر اين نمي توان اين
را ويژگي نظارت انتخاباتي محسوب نمود.

 3موسي زاده ،پيشين ،صص  37تا .33
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اثر چهارم(د) ،يعني نظارت بر حسن جريان امور ،اين اثر نيز اختصاصي به نظارت انتخاباتي
ندارد و اساساً حسن جريان امور با اقدام و انجام عملي تحقق مييابد .عالوه بر آن براساس قانون
نظارت كنوني كه مبتني بر نظارت استصوابي است ،به نظارت بر حسن جريان امور تصريح شده
است ،بنابراين ،ويژگي مذكور نيز مربوط به نظارت كنوني يعني استصوابي است .براساس ماده  1و
« 3قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي» مصوب :3131 /1/3
«هيأت مركزي نظارت بر كليه مراحل و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر
انتخابات و هياتهاي اجرايي و تشخيص صالحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات
نظارت خواهد كرد ».و «در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود ،هيأت مركزي نظارت در تمام
كشور و هيأت پنج نفره استانها و هياتهاي سه نفره حوزههاي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت
كامل دارند و در هر مورد كه سو جريان يا تخلفي مشاهده كنند ،به فرمانداران و بخشداران اعالم
و آنان موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند
هيأتها ي نظارت در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به
شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد».
اثر پنجم(ه) ،يعني اعمال نظارتها براي تحقق هدف واحد ،از نظارت انتخاباتي قابل برداشت
نيست ،بلکه بر اساس قانون اساسي و آيين نامهي داخلي مجلس شوراي اسالمي با نظارت
استصوابي قابل تحقق است ،زيرا براساس اصل نود و سوم قانون اساسي« :مجلس شوراي اسالمي
بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد ،مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و
انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان ».بنابراين تصويب اعتبارنامه نمايندگان دليل
خاص در قانون اساسي دارد .عالوه بر اين ،ماده  31آيين نامهي داخلي مجلس شوراي اسالمي در
بارهي رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگان مي گويد« :شعب به موجب جدول حوزههاي انتخابي
مجلس شوراي اسالمي كه براساس حروف الفبا از طرف اداره كل قوانين مجلس با نظارت هيأت
رئيسه تنظيم و توزيع ميشود ،رسيدگي به اعتبارنامهها را شروع و نسبت به مداركي كه در شوراي
نگهبان مورد رسيدگي قرار نگرفته و يا پس از رسيدگي شوراي نگهبان بدست آمده است اتخاذ
تصميم خواهد نمود و گزارش تصويب يا رد آن را از طريق هيأت رئيسه به مجلس تقديم
ميدارند».
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قسمت ششم :نظارتهايي از حقوق عموميكه نه استصوابى اند و نه
استطالعى
نويسنده نظريهي نظارت انتخاباتي ،عليرغم اعتقاد به اختصاص نظارت استطالعي و استصوابي به
حقوق خصوصي ،به استطالعي و استصوابي بودن نظارت در موارد زيادي از حقوق عمومي و
قانون اساسي تصريح ميكند و مثالهايي براي نظارت در حقوق عمومى بيان مي كند؛ برخي
مثال ها را مصداق نظارت استطالعي و يا استصوابي ،برخي را مصداق هردو و برخي ديگر را
مصداق هيچيك از اين دو نمي داند .در اين قسمت مثالهايي بررسي مي شود كه نويسنده آنها را
مصداق هيچکدام از دو نوع نظارت (استطالعي و استصوابي) نمي داند:
الف) نظارت پارلمانى
نويسنده براين باور است كه نظارت پارلماني و نظارت بر آييننامههاى دولتى در برخي موارد نه
استصوابي هستند و نه استطالعي:
« .3نظارت پارلمانى» كه يکى از مفاهيم و نهادهاى حقوق عمومى مى باشد ،منحصر به يکى از
نظارتهاى مقرر در حقوق خصوصى (اطالعى ،استصوابى) نبوده ،بلکه به مقتضاى امر و بر حسب
موضوع از ابعاد متفاوتى برخوردار است كه گاهى جنبه اطالعى داشته (نظير اصل نودم قانون
اساسى) و گاهى جنبه استصوابى (نظير اصل هفتاد و هشتم) و گاهى نيز هر دو را شامل شده و
گاهى نيز هيچکدام از آنها تلقى نمى شود (نظير استيضاح وزرا يا دولت) .به عبارت بهتر ،نظارت
اخير ،نه استصوابى تلقى مى شود و نه استطالعى؛ چرا كه مرجع نظارت ،پس از اطالع ،به جاى
اينکه موضوع را به مرجع ديگرى گزارش نمايد ،خود رأساً با متخلف برخورد مى نمايد كه از اين
جهت ،اطالعى محسوب نشده و از آن جهت كه دولت و يا هر يك از وزرا قبل از اخذ تصويب و
1
صوابديد ناظر اقدام مى كنند ،استصوابى نيز تلقى نمىشود».

 .3همان ،ص . 70
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« .2همچنين نظارت بر آييننامههاى دولتى توسط رئيس مجلس شوراى اسالمى (موضوع اصل
 313قانون اساسى) 3از چنين وضعيتى برخوردار مى باشد؛ چرا كه از آن حيث كه رئيس مجلس
شوراى اسالمى ،پس از اطالع از مغايرت آيين نامهها و مصوبات دولت با قوانين ،آنها را رأساً و
بدون ارجاع به مرجع ديگرى براى تجديدنظر ،به هيأت وزيران ارسال مى دارد و نظر او كه براى
دولت متبع مى باشد ،نظارت استطالعى محسوب نگرديده و از آن حيث كه دولت قبل از اخذ
صوابديد و تصويب و تأييد ناظر( ،رئيس مجلس شوراى اسالمى) آن آيين نامهها را براى اجرا
2
ارسال مى دارد نيز استصوابى تلقى نمىشود»
نقد و بررسي
 .3تصريح به استطالعي و يا استصوابي بودن برخي از نظارتهاي موجود در حقوق عمومي،
ادعاي نويسنده مبني بر اختصاص نظارت استطالعي و استصوابي به حقوق خصوصي را نقض
ميكند.
 . 2استصوابي بودن نظارت لزوماً به معناي تصويب قبل از اجرا نيست ،بلکه به تناسب موارد ممکن
است قبل از اجرا باشد ،مانند رأي اعتماد به دولت و وزرا و بررسي صالحيت كانديداهاي رياست
جمهوري و ممکن است همزمان و در هنگام اجرا باشد ،مانند بسياري از مراحل انتخابات و ممکن
است بعد از اجرا باشد ،مانند تأييد صحت انتخابات.
 .1وزرا قبل از تصويب ناظر يعني رأي اعتماد اوليه اقدام نمى كنند .در رأي اعتماد به دولت و وزرا
مرجع نظارت موضوع را به مرجع ديگرى گزارش نميكند ،بلکه مستقالً و بدون ارجاع به مرجع
ديگري تصميم ميگيرد و به تعبير نويسنده با متخلف برخورد ميكند ،بنابراين ،اين نظارت
استصوابي است.

 .3اصل ( )313قانون اساسي« :عالوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين ميشود ،هيأت
وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آييننامه
بپردازد .هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ،ولي
مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد .دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به
كميسيونهاي متشکل از چند وزير واگذار نمايد .مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور الزم االجرا
است .تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ،ضمن ابالغ براي اجرا به اطالع رئيس
مجلس شوراي اسالمي ميرسد تا در صورتي كه آنها را بر خالف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران
بفرستند».
 .2موسي زاده ،پيشين ،ص 70و . 73
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 .4در مثال دوم ،ارسال همزمان به ناظر و براي اجرا ،با اجازه قانون است و منافاتي با استصوابي
بودن ندارد ،بلکه همانگونه كه نويسنده محترم گفته است «نظر او براى دولت متبع مىباشد»،
تبعيت از نظر ناظر ،دليل بر استصوابي بودن نظارت است.
ب) نظارت ادارى
نويسنده در نظارت اداري نيز انواع نظارت را پذيرفته است:
«در نظارت ادارى ،عالوهبر نظارت بيرونى ،نظارت درونى نيز وجود دارد؛ يعنى نظارتى كه خود
اداره بر اعمال و كاركنان خويش اعمال مىنمايد .اين نظارت نيز داراى ابعاد متعدد و روشهاى
مختلفى مى باشد كه از آن جمله مى توان به نظارت سلسله مراتبى (نظارت مقام مافوق) و نظارت
قيمومتى (نظارت قانونى) اشاره داشت .در هر دو شيوه ،مقام ناظر به نوع خاصى از نظارت پاى بند
نبوده ،بلکه بر حسب مورد ،گاهى نظارت استطالعى و گاهى استصوابى و گاهى هر دو را اعمال
مىنمايد « ...نظارت ادارى» دربرگيرنده يك فرايند و فعاليت مستمر به منظور تحقق نظام ادارى
كارآمد بوده و نظارتهاى اعمال شده شامل همه مراحل؛ اعم از قبل (استصوابى يا پيشينى) ،حين
3
و بعد از اقدامات دستگاههاى اجرايى (استطالعى يا پسينى) مىگردد»
نقد و بررسي
 .3نويسنده خود اعتراف مي كند كه در نظارت اداري «بر حسب مورد ،گاهى نظارت استطالعى و
گاهى استصوابى و گاهى هر دو را اعمال مى نمايد»
 .2نويسنده در پاورقي ص  71مي گويد« :به نظر نگارنده واژههاى پيشينى و پسينى ،جايگزينها و
برگردانهاى مناسب حقوقى به جاى واژههاى استصوابى و استطالعى مىباشند .با اين تفاوت كه
در نظارت پسينى ضمانت اجرا ،مستقيماً از سوى ناظر اعمال مى شود ،اما در نظارت استطالعى،
ناظر فقط وظيفه اطالع رسانى به مقام ذى صالح را داشته و خود صالحيت اتخاذ تصميم راجع به
موضوع را ندارد».
اين نظريه نيز مبهم و بدون تعريف پيشيني و پسيني است و عالوهبر آن نميتوان نظارت
استصوابي را مختص به قبل از اقدام و پيشيني و نظارت استطالعي را مختص به بعد از اقدام و
پسيني دانست.

 .3همان ،صص  72و . 71
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ج) نظارت قضايي
نويسنده محترم نظارت دادستان بر بازپرس ،نظارت ديوان عدالت ادارى ،ديوان عالى كشور يا
دادگاههاى تجديدنظر بر سازمانهاى دولتى ،ادارى ،مراجع بدوى و دادگاههاى تالى را خارج از
چارچوب نظارت استصوابي و استطالعي و متمايز از آنها ميداند:
« .3در برخى موارد ،نظارت دادستان بر بازپرس از ماهيت ويژهاى برخوردار است و در چارچوب
نظارت اطالعى و استصوابى نمىگنجد .بهعنوان مثال ،برابر بند(ط) مادهي( )1قانون تشکيل
دادگاههاى عمومى و انقالب ،مصوب  ،3133فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت
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
دادستان (ناظر) با آن موافقت نمايد و در صورت عدم موافقت ناظر (دادستان) بازپرس موضوع را به
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
ذىصالح گزارش مىنمايد».
نقد و بررسي
براساس بند(ط) مادهي( )1قانون تشکيل دادگاههاى عمومى و انقالب ،مصوب  ...« :3133قرار
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»...
بنابراين توضيح نويسنده با بند(ط) مادهي( )1سازگار نيست و عبارت «اين شخص منظور و
تحت نظارت است كه از اقدام ناظر به مرجع ذىصالح گزارش مىنمايد» كه سند استدالل
نويسنده است ،از ماده مذكور قابل برداشت نيست .در نظارت استصوابي ناظر مرجع مافوق ندارد و
در نظارت استطالعي كه مرجع مافوق وجود دارد ،اين مرجع ،مافوقِ ناظر است نه مافوقِ منظور.
عالوه بر آن عبارت بند فوق يعني «فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان
بهعمل ميآيد» به معناي الزام دادستان به تبعيت از نظر بازپرس نيست تا نويسنده بگويد« :اگر
بازپرس عقيده بر فك قرار بازداشت داشته باشد ،بايد دادستان (ناظر) با آن موافقت نمايد».
 « .2يکى از ابعاد مهم نظارت قضايى ،نظارت ديوان عدالت ادارى ،ديوان عالى كشور يا دادگاههاى
تجديدنظر بر سازمانهاى دولتى ،ادارى ،مراجع بدوى و دادگاههاى تالى مىباشد .وجود برخى از
 .3همان ،صص  74و .71
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خصوصيات و ويژگىهاى مهم در اين نوع از نظارتها ،آنها را كامالً از نظارتهاى استصوابى يا
استطالعى متمايز مىسازد .بهعنوان مثال ،اگر درخواست تجديدنظر به استناد يکى از جهات مقرر
در قانون به عمل آمده باشد ،مرجع ناظر خود را محدود به آن نکرده ،بلکه در صورت وجود جهات
ديگر نيز به آن رسيدگى مىنمايد (مادهي  134ق.آ.د.م) .به عبارت بهتر ،هر چند اطالع و گزارش
در برخى جهات داده نشده است ،اما مرجع ناظر ،مکلف است به آن جهات هم رسيدگى نمايد .در
حالىكه در نظارت استطالعى ،فقط به موارد اعالمى رسيدگى مىشود .يا چنانچه هر يك از
اعضاى ديوان عالى كشور (مرجع ناظر) در حين رسيدگى ،تخلف از مواد قانونى يا اعمال غرض و
بىاطالعى از مبانى قضايى مشاهده نمايد ،آن را بهطور مشروح تذكر داده و رونوشتى را به دادگاه
3
عالى انتظامى قضات ارسال خواهد نمود (مادهي  132همان قانون»).
نقد و بررسي
دربارهي مثال اول (مادهي  134ق.آ.د.م) چند اشکال وجود دارد:
اوالً ،مطلب مذكور در مادهي  134نيست و در مادهي  143قانون آيين دادرسي مدني 2است.
ثانياً ،اين مثال ارتباطي با بحث نظارت ندارد ،زيرا دادگاه رسيدگي قضايي مي كند و تجديدنظر با
نظارت ماهيتاً متفاوت است و اگر درخواست تجديدنظر وجود نداشته باشد ،حکم قطعي ميشود و
دادگاه تجديد نظر دخالتي در حکم نميكند.
ثالثاً ،در اين مثال مرجع تجديد نظر بهعنوان ناظر مطرح شده و تجديدنظر خواه بهعنوان اطالع
رسان و گزارشگر ،در صورتيكه در نظارت ،ناظر استطالعي به مقام و مرجع مافوق خود اطالع و
گزارش ميدهد ،ولي مرجع تجديد نظر ،مقام و مرجع مافوق تجديدنظرخواه نيست.
رابعاً ،بر فرض استطالعي بودن نظارت ،نظارت استطالعي لزوماً به معناي اين نيست كه مرجع
مافوق تنها به گزارشهاي ناظر اكتفا نمايد و در واقع اثبات شي نفي ماعدا نميكند.
 .3همان ،ص . 71
« .2جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است:
الف – ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب – ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود.
ج – ادعاي عدم توجه قاضي به داليل ابرازي.
د – ادعاي عدم صالحيت قاضي يا دادگاه صادر كنندة رأي.
ه – ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.
تبصره :اگر درخواست تجديد نظر به استناد يکي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر ،مرجع
تجديد نظر به آن جهت هم رسيدگي مينمايد».
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مثال دوم يعني مادهي  132نيز با اشکال مواجه است؛ زيرا براساس مادهي  132قانون آيين
دادرسي مدني« :رئيس شعبه ،موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه ميكند يا به
نوبت ،به يکي از اعضاي شعبه براي تهيهي گزارش ارجاع مينمايد .گزارش بايد جامع يعني حاوي
جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجامخواه و جهات قانوني مورد رسيدگي
فرجامي با ذكر استدالل باشد .عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيهي
گزارش ،چنانچه از هر يك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشتهاند تخلف از مواد قانوني ،يا
اعمال غرض و بياطالعي از مباني قضايي مشاهده نمود ،آن را بهطور مشروح و با استدالل در
گزارش خود تذكر دهد .به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي
قضات ارسال خواهد شد»
بنابر فرض نظارت بودن ،تهيهي گزارش و ارسال گزارش از شاخصههاي نظارت استطالعي
هستند و اين مثال نيز ادعاي نويسنده را ثابت نميكند.
نتيجهگيري
نويسنده محترم مقاله نظارت انتخاباتي ،ماهيت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را استصوابي و
يا استطالعي ندانسته ،بلکه آن را نظارت انتخاباتي ناميده است و براي اثبات اين نظريه ،مثالهاي
متعددي را ذكر كرده است ،ولي اين نظريه و مثالهاي آن بررسي و نقد شد و نتيجه اين بررسي
يافتههاي ذيل است:
 .3در تعريف نظارت استصوابي ،صالحديد جايگاهي ندارد ،زيرا قيد صالحديد در اين تعريف،
بيسابقه و بيمناسبت است و نظارت استصوابي؛ يعني در صورت صواب ،درست و مطابق قانون
بودن ،تصويب و تأييد مي شود ،ولي صالحديد؛ يعني تصميمي كه بهخاطر مصلحت عامه مردم و
براي جلوگيري از مشکالت اجتماعي ،فراتر از برخي قوانين و به صورت موقت اتخاذ ميگردد.
 .2نظارت استطالعي و استصوابي اختصاص به حقوق خصوصي ندارند ،زيرا آنها نوع و يا مراحل
نظارت محسوب ميشوند و در هر نظارتي به تناسب جايگاه ناظر يکي از اين دو نوع نظارت وجود
دارد.
 .1ماهيت نظارت شوراي نگهبان انتخاباتي نيست ،زيرا انتخابات موضوع و متعلق نظارت است نه
ماهيت نظارت .در نظارت بر انتخابات مراحل و انواع نظارت استصوابي و استطالعي وجود دارد.
 .4مفهوم نظارت انخاباتي از اصل نود و نهم قانون اساسي و يا تفسير آن قابل برداشت نيست و
آنچه كه مفهوماً و منطوقاً از قانون و تفسير آن قابل برداشت است ،نظارت استصوابي است.
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مثالهاي نويسنده محترم براي اثبات نظارت انتخاباتي ،يا نظارت نيستند و يا يکي از انواع نظارت
استطالعي و استصوابي محسوب ميشوند.
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