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چکیده
امنـاء، قـانون   ئـت یهت مختلـف از جملـه قـانون تشـکیل     با توجه به اختیارات حاصـله از مقـررا  

ها بدون الـزام  قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه20ماده ) ب(اهداف و وظایف وزارت علوم و بند 
هاي دولتی به ویژه قـانون محاسـبات عمـومی،    به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه

هـاي  نامـه گـزاري مناقصـات و صـرفاً بـر اسـاس آیـین      قانون مدیریت خدمات کشـوري و قـانون بر  
ۀ قابل مسئلاما . شوندامناء اداره میئتیهاستخدامی، اداري، مالی و معامالتی و تشکیالت مصوبات 

مصـوبات  کـه یدرصورت. قواعد حقوقی استمراتبسلسلهتوجه، جایگاه و قلمرو این مصوبات در 
ئـت یهوبات شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی یـا      مذکور مخالف قانون اساسی، قانون مجلـس، مصـ  

وزیران باشند تکلیف مجریان در اجراي این مصوبات چیست؟ آیا قلمرو این مصوبات و الزام ناشی 
هـاي  آموزشی و پژوهشی است یـا سـایر دسـتگاه   مؤسساتو هادانشگاهمحدود به هاآناز تصویب 

و بـروز مشـکالت عملـی در اجـراي اختیـار      شود؟ با توجه بـه فقـدان سـابقه   اجرایی را نیز شامل می
مسئلهامناء مقرر کرده است، ضرورت دارد ابعاد این ئتیهکه قوانین صدرالذکر به نفع ايگسترده

هدف از این تحقیق، روشن کردن اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات فـوق و همچنـین   . بررسی شود
.گستره و قلمرو نفوذ آن است

اء، دانشگاه، جایگـاه مصـوبات، دسـتگاه اجرایـی،     امنئتیه: واژگان کلیدي
.استقالل تقنینی

m.banaeioskoei@gmail.com)ره(ییطباطبااستادیار حقوق خصوصی دانشگاه عالمه *
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بیان مسئلهکلیات و-گفتار اول
مقدمه-1

ایـن  ي دارد کـه فـرد بـه منحصـر ي اجرایـی، مشخصـات   هـا دسـتگاه نظام دانشگاهی در میـان  
کنـد مـی حرکت شتابان دانش، ایجاب . استهاآنمشخصات مقتضی انعطاف مقررات حاکم بر 

امکان تصویب و بازنگري ضوابط و مقررات اداري و اسـتخدامی خـود را فـارغ از    هادانشگاهکه 
الزامات عمومی قانونی داشته باشند؛ اگر چه در رویـه معمـول، مجلـس شـوراي اسـالمی حسـب       

، امـا چرخـۀ   کنـد مـی وضع هاآني اجرایی، مقررات خاصی را در خصوص هادستگاهاقتضائات
، بـا  گـذار قـانون . ي علم و فناوري هماهنگی نداردهاضرورتي با گذارقانونطوالنی بررسی قوة 

با دیگر کشورهاي توسعه یافته، در سنوات اخیر بـه سـوي افـزایش    همگامدرك این ضرورت و 
امنـا بـه   ئـت یه. حرکـت نمـوده اسـت   هـا آنآموزش عالی و استقالل تقنینـی  مؤسساتاختیارات 

گوي نیازهاي موسسه آموزش عالی باشد و تمشـیت  پاسختواندیمعنوان یکی از ارکان دانشگاه 
ئـت یهنیز در این مسیر، با شناسـایی جایگـاه   گذارقانون. امور را با تمهید مقررات ویژه مقرر دارد

اعطاي استقالل بـه دانشـگاه و مـآالً    هذامع. به آن واگذار نموده استايگستردهامناء، اختیارات 
قـانونی اسـت کـه در صـورت عـدم رعایـت شـرایط الزم،        امناي آن، نیازمند تمهیـدات ئتیهبه 

ترسـیم نقشــه راه را بــا مشــکل روبـرو کــرده و رســیدن بــه اهـداف تعیــین شــده را دشــوار و گــاه    
.سازدیمرممکنیغ

یئت امناي دانشگاههپیشینه تاریخی و سیر تحول -2
المنفعـه عامامور هاي مشابه که بیشتر در در ایران همانند برخی از تشکلدانشگاهامناي ئتیه

گیري آن وابسته بـه نهـادي   کنند داراي سابقه طوالنی نیست، زیرا اساساً شکلو خیریه فعالیت می
ي به عمل آمده هایبررسبا . است که خود از قدمت چندانی در ایران برخوردار نیست) دانشگاه(

ون در سـال  اولین موسسه آموزش عـالی توسـط امیرکبیـر تحـت عنـوان دارالفنـ      شودمیمشخص 
هـاي دولتـی،   هـاي بعـد و بنـا بـه نیازهـاي دسـتگاه      در سـال . هجري شمسی آغاز بکار کرد1277

به مدارس حقوق، عـالی  توانیمآموزش عالی دیگري شکل گرفت که به عنوان مثال مؤسسات
هاي عدلیـه، فوایـد عامـه و مالیـه     فالحت و صنایع روستایی و عالی تجارت که زیر نظر وزارتخانه

کیـ چیهـ کـه در  شودمیو مقررات مرتبط، مشخص هافرمانبا نگاه به . ار داشتند، اشاره کردقر
امنـاء بـه میـان نیامـده اسـت و حتـی ایـن اصـطالح در تشـکیل          ئتیهفوق سخنی از مؤسساتاز 

کـه اولـین دانشـگاه رسـمی کشـور آغـاز بـه فعالیـت کـرد، دیـده           1313دانشگاه تهران در سـال  
.شودنمی
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) ملـی سـابق  (در اساسنامه دانشگاه شهید بهشتی 1339امناء، اولین بار در سال ئتیهاصطالح 
، اولین دانشـگاهی کـه   واقعبهبینی شد اما شوراي عالی فرهنگ پیش908به موجب مصوبه جلسه 

جیتـدر بـه . بـود 1343در سـال  ) پهلوي سابق(امناء را تشکیل دهد، دانشگاه شیراز ئتیهتوانست 
امناء شـدند کـه   ئتیهداراي ) به موجب مقررات مختلف(آموزشی مؤسساتها و برخی دانشگاه

هـاي خـارجی و   بـه موسسـه عـالی حسـابداري، موسسـه عـالی ادبیـات و زبـان        توانیمبراي مثال 
) 1345(، دانشـکده صـنعت نفـت    )1344(، دانشگاه صنعتی شریف )1343(مدرسه عالی دختران 

، ایـن  1346امناي دانشگاه تهران در سال ئتیهو اختیارات اما تصویب قانون تشکیل . اشاره کرد
تحـوالتی در نظـام آمـوزش عـالی     منشـأ ي از حیات خود کرد که متعاقباً امرحلهنهاد نوپا را وارد 

از همین رو، اولـین مقـررات نسـبتاً جـامع در خصـوص اعضـاي       ) 10: 1389کسکه، . (کشور شد
امنـاي دانشـگاه   ئـت یهتوسـط  » یعلمـ ئـت یهاعضـاي  نامه اسـتخدامی آیین«ی با عنوان علمئتیه

ي امنـاي  هـا ئـت یهقـانون  1350چنـد سـال بعـد در سـال     . به تصویب رسـید 1347تهران در سال 
مـورد  1353ي از مواد قـانون فـوق، در سـال    اپارهدولتی تصویب شد که -عالی علمیمؤسسات

هـا  ي امنـاي دانشـگاه  هائتیهل بازبینی و اصالح قرار گرفت و مقرر شد وزارت علوم براي تشکی
پـس از پیـروزي   . اقدام الزم را به عمل آورد، لکـن اقـدام خاصـی در ایـن خصـوص انجـام نشـد       

ي هـا ئـت یهو موجب ماده واحده مصوب شوراي عـالی انقـالب،   1357انقالب اسالمی، در سال 
، وظیفـه  1»اءي امنـ هـا ئـت یهي جانشـین  نفـر سـه ئـت یه«ی بـا عنـوان   ئتیهها منحل و امناي دانشگاه

ي مزبـور را بـر عهـده گرفـت تـا اینکـه بـه جهـت ضـرورتی کـه در خصـوص اسـتقالل             هائتیه
امنـاء  ئـت یهي وابسته به خود احساس شد، موضوع احیاي هائتیهها و اداره امور توسط دانشگاه

تحت 1367مجدداً مطرح و این بار در نهاد جدیدي به نام شوراي عالی انقالب فرهنگی در سال 
بـه تصـویب   2»آموزشی و پژوهشـی مؤسساتها و ي امناي دانشگاههائتیهقانون تشکیل «وان عن

شـورا اصـالح و تکمیـل شـد و برابـر      239و در جلسـه  1369رسید که البته قـانون فـوق در سـال    
متعاقبـاً  . بینـی شـد  امناي مجزا پـیش ئتیهمصوبه فوق، براي هریک از وزارتین علوم و بهداشت، 

امـا  ) 30: 1383باباجانی، (.مورد اصالح قرار گرفت1371مصوبۀ اخیر نیز در سال برخی از مواد
امنا، تنها اختصاص به قانون فوق ندارد، بلکـه در قـوانین   ئتیهبحث اعطاي اختیارات گسترده به 

بـه  هـا آنامنا و مآالً اعطاي اختیـارات بـه   ئتیهچهارم و پنجم نیز به شناسایی سالهپنجهايبرنامه
به عنوان (سحابی داهللاا دو عضو حقوقی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان برنامه و بودجه و یمزبور بئتیه.1

.تشکیل گردید) عضو حقیقی
توسط ) به معناي دقیق کلمه(در مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی محل بحث است زیرا قانون » قانون«ي واژه ریکارگبه.2

به . رسد استعمال کردلفظ فوق را در سایر مقرراتی که توسط مراجع مختلف به تصویب میشود و نباید قوه مقننه وضع می
.رسد این موضوع مورد توجه شورا بوده و در مصوبات بعدي در حوزه آموزش عالی از آن استفاده نکرده استنظر می
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قـانون برنامـه پـنجم توسـعه، بـدون آنکـه در       20مـاده  ) ب(برابـر بنـد   . شده استدیتأکراحت ص
امنا بحثی را مطرح نماید، در مورد اعطاي استقالل سخن بـه میـان آورده   ئتیهخصوص ساختار 

.است

دالیل توجیهی اعطاي استقالل به دانشگاه-3
مؤسسـات هـا و  قالل بـه دانشـگاه  ي بر مبناي اعطاي اسـت گذارقانوندالیل توجیهی حق وضع 

کـه مجلـس تصـمیم    هنگـامی القاعـده بـه  زیـرا علـی  . آموزشی در ابعاد مختلف قابـل طـرح اسـت   
و ممکن کندمیشود، هدف و منظوري را دنبال قائلگیرد براي موسسه و دستگاهی استقالل می

فرض آن اسـت کـه   اصوالً) 85: 1383ابوالحمد، . (باشدقائلاست دالیل سیاسی یا فنی براي آن 
تواند وظایف محوله را بهتـر تـأمین و دنبـال نمایـد و بـه دور از      با اعطاي این استقالل، موسسه می

مراتـب سلسـله زیرا وفـق  . وابستگی کامل به وزارتخانه مربوط، اهداف ترسیم شده را محقق سازد
الیت و انجام وظیفه نمایـد  ي فعاوزارتخانهمستقیم زیر نظر طوربهاي اداري هرگاه اداره یا موسسه

شـود، لکـن  انجـام مـی  مـافوق تغییرات ساختاري، عزل و نصب مدیران و کارکنـان توسـط مقـام    
شود، موسسـه بـدون رعایـت ایـن     به دستگاه، مستقالً اجازه انجام امور محوله اعطا میکهیهنگام
رتخانـه اعمـال   اداري و به دور از مالحظـات سیاسـی و اجتمـاعی کـه در یـک وزا     مراتبسلسله

از منظـر محتـوایی   توانـد یمـ اصـوالً اسـتقالل   . دیـ نماریزي در امور خـود  شود، اقدام به برنامهمی
ي آموزشی، پژوهشی یا چگونگی انتخاب اسـتاد و پـذیرش   هااستیساختیار در تعیین اهداف و (

.مطرح باشـد )در انتخاب و اعمال شیوه و ابزارهاي تحقق اهداف(باشد یا از نظر شکلی ) دانشجو
(Berdehl, 1990:169-180)

آموزشـی ناشـی از   مؤسسـات دولتی یا غیردولتی از جمله مؤسساتاصوالً اعطاي استقالل به 
جهت رسیدن به اهـداف  کندمیکه ایجاب ) 210: 1386انصاري، (مالحظات فنی و علمی است 

آموزشـی  مؤسسـات هـا و  ترسیم شده یعنی تربیت نیروي انسـانی متخصـص و کارآمـد، دانشـگاه    
بتوانند از آزادي عمل بیشتري برخوردار باشند و براي رسیدن به مطلوب مـورد نظـر بـدون آنکـه     
در بوروکراسی اداري یا تحوالت و جریانات سیاسی قرار گیرند در اداره، استخدام، امور مالی و 

ــین ترســیم ســاختار ســازمانی دانشــگاه از اســتقالل عمــل برخــوردار     ــامالتی و همچن .باشــندمع
آموزشی و پژوهشـی  مؤسساتدر این اعطاي اختیارات، دانشگاه و واقعبه) 59: 1392جاودانی، (

از مجموعه تشکیالت قدرت مرکـزي دولـت، منتـزع و از اسـتقالل و شخصـیت حقـوقی متمـایز        
انجـام سیاسـی و احیانـاً مـداخالت مقطعـی، قـادر بـه       مؤثرشود تا به دور از جریانات میمندبهره

د و متخصـص بـه نحـو     فهیوظ خود بوده و رسالت خویش را در جهت تربیت نیروي انسانی متعهـ
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امنا، موجب صیانت و اسـتقالل  ئتیهبرخی معتقدند اداره دانشگاه با رونیااز. احسن انجام دهند
(Fowle, 2005:19).آن در برابر جریانات خارج از دانشگاه است

بیان مسئله-4
ها و اعطـاي گسـترده اختیـارات    ي دانشگاهخودمختارر تحول استقالل و با نگاه اجمالی به سی

ي در نظـام حقـوقی بـاز    گـذار قـانون باب جدیدي در بحث )  80: 1388صالحی، (، امناءئتیهبه 
یکی از موضـوعاتی  . شدفراوانی در خصوص اعتبار مصوبات فوق مطرح سؤاالتجهیدرنتشد و 

بوده و لکن تاکنون پاسـخ  سؤالهاي گذشته مورد لامناء طی سائتیهکه در خصوص مصوبات 
در خصوص اصـل ایـن   . روشنی به آن داده نشده، جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات مذکور است

هرچنـد کـه در   (نظـري وجـود نـدارد    صالحیت که به موجـب قـانون اعطـا شـده اسـت اخـتالف      
، جایگـاه و  زیـ برانگبحـث و اما نکتـه مهـم   ) تردید کردتوانیمخصوص فلسفه اعطاي این اختیار 

مراتـب سلسـله ، جایگاه حقوقی این مصـوبات در  گریدعبارتبه. استامناء ئتیهقلمرو مصوبات 
تواند اقدام به وضع مقرراتی نمایـد  امناي یک دانشگاه میئتیهقواعد حقوقی چگونه است؟ آیا 

حقـوقی و سـاختار   که مخالف قوانین جاري کشور باشد؟ اعتبار حقوقی مصوبات فـوق در نظـام   
امنـاي دانشـگاه،   ئـت یهي کشور چگونه باید مورد ارزیابی قرار گیرد؟ و آیا عالوه بر گذارقانون

تواند مصوبات فوق را صورتی که مخالف قانون یا سایر مقررات کشور باشد، مراجع دیگري می
تا کجا ادامـه دارد  اثر سازند؟ دامنه و گستره مصوبات فوق ی یا کلی تغییر دهند یا بیجزئبه طور 

هاي اجرایی کشور ملزم بـه رعایـت ایـن مصـوبات هسـتند؟      و آیا عالوه بر دانشگاه، سایر دستگاه
ئـت یهمصوبات مذکور با شرع، قانون اساسی، قانون مصوب مجلـس یـا مصـوبات    کهیدرصورت

وزیران مخالف باشد، تکلیف مجریان چیست؟
ي امنـاي  هـا ئـت یهشـکیل و اعطـاي اختیـار بـه     در قوانین مختلـف مربـوط بـه ت   واقعبههرچند

، تنها در خصوص اعطاي اداره و وضع مقررات در امور استخدامی، تشکیالتی و مـالی  هادانشگاه
و معامالتی صحبت شده لکن در خصوص اعتبـار، شـرایط الزم جهـت طـرح، تصـویب، انتشـار،       

ي اسـت، سـخنی بـه    گـذار نقـانو زمان اجرا، دایره شمول و سایر موضوعات مرتبط که الزمه هـر  
مطـرح اسـت کـه بـر     گفتـه شیپـ میان نیامده است و لذا ابهامات فراوانی در خصوص موضوعات 

شود با استناد به مقررات موجود، اصول مسـلم  ، اما در این نوشتار سعی میدیافزایمدشواري کار 
یـادي، ایـن   حقوقی و با در نظر گرفتن مصـادیقی کـه در عمـل اتفـاق افتـاده اسـت، تـا حـدود ز        

.وضعیت را مشخص کرد
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امناءئتیهاعتبار و جایگاه مصوبات –گفتار دوم 
مراتب قواعد حقوقیبررسی وضعیت جایگاه حقوقی مصوبات در سلسله-5

شود به مرجع وضـع  در یک نظام حقوقی، هرگاه سخن از بررسی اعتبار قوانین و مقررات می
و مقررات نیز اعتبـار و قـدرت خـود را کسـب     و به لحاظ قدرت واضع، قوانین شودیمآن توجه 

در نظام اداري یک کشور، گریزي از وضع قانون و مقررات براي اداره جامعه نیسـت و  . کنندیم
ی قابل تنظیم و اداره است که مقررات آن نیز از یـک منطـق صـحیح و    خوببهیک جامعه، زمانی 

ه قانونی و بـدون تـداخل امـور یـا     برخوردار باشد و هر دستگاهی برحسب وظایف محولمندنظام
ی انجـام  درستبهخارج شدن از حوزه صالحیت، بتواند در محدوده تعیین شده، وظایف محوله را 

هاي حقوقی مرسوم است بـر حسـب اهمیـت و جایگـاه واضـع، مقـررات       لذا در اغلب نظام. دهد
، اهمیـت قواعـد بـر    گـر یدعبـارت به. گیردقواعد حقوقی شکل میمراتبسلسلهو شدهيبنددسته

همــه مقــررات از اعتبــار و اهمیــت یکســانی شــود و لــذاحســب واضــعان آن مــورد ارزیــابی مــی
:شودي معموالً به شکل ذیل انجام میبندمیتقساین ) 46: 1383قاضی، . (برخوردار نیستند

؛)قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس –الف 
؛)قانون عادي(اعمال قوه مقننه –ب 
؛)هانامهها و آئیننامهتصویب(وه مجریه اعمال ق–ج 
).ها و شوراهامصوبات انجمن(اعمال استان، شهرستان و شهر –د 

وضع قواعـد حقـوقی، قـانون اساسـی در رأس ایـن قواعـد       مراتبسلسلهفوق، در مراتببنا به
ي ذارگـ قـانون ترین رکن اساسی گیرد، قانون مصوب مجلس در درجه بعد به عنوان مهمقرار می
دهد و سپس مقـررات وضـع شـده    اي به خود اختصاص میاصل تفکیک قوا جاي ویژهبر اساس

طبیعـی  . گیرنـد توسط قوه مجریه که خود نیز داراي سلسله مراتبی است، در این زنجیره قرار مـی 
نیـز  هـا آنمـاهوي  مراتـب سلسـله شکلی قواعد، در عمل منجـر بـه ایجـاد    مراتبسلسله«است که 

اصـل انطبـاق   . یعنی محتواي قواعد پایین باید منطبق با محتـواي قواعـد بـاالیی باشـد    .خواهد شد
گیـري قـانونی بـا تصـمیمات بـاالتر همچنـین سـازگاري هنجارهـاي فـرودین بـا           هرگونه تصـمیم 

هنجارهاي فرازین، نتیجه منطقی اصل قانونی بودن است که امروزه مـورد قبـول قریـب بـه اتفـاق      
)47: 1383اضی، ق. (»مکاتب حقوقی است

ی کـه پـس از انقـالب در خصـوص     دائمـ بیـان شـد، اولـین مقـررات     تـر شیپـ طور کـه همان
ئـت یهو مورد عمل است قانون تشـکیل  ها وضع شده و تاکنون نیز معتبري امناي دانشگاههائتیه

شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی     1367آموزشی و پژوهشی مصوب مؤسساتها و امناي دانشگاه
هـا در امـور اداري، اسـتخدامی، مـالی و     از تصویب این قانون، بحث استقالل دانشـگاه پس . است
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آموزشـی در  مؤسسـات هـا و  مجدداً مطرح شد ولـی عمـالً اقـدامی از سـوي دانشـگاه     تشکیالت
به عمل نیامد و مقرراتـی کـه در   ) تیاهمکمجز در موارد استثنایی و (جهت اعمال این اختیارات 

امنا، بلکه از طریق مراجع دیگري بـود کـه از جملـه    ئتیهرسید نه از سوي این حوزه به تصویب 
توسط مجلس شـوراي  1369در سال هادانشگاهتوان به تصویب قانون مالی و معامالتی میهاآن

.وزیران اشاره کردئتیهنامه اجرایی آن توسط اسالمی و آیین
امنـاي دانشـگاه تهـران در سـال     تئـ یهی توسط علمئتیهنامه استخدامی اعضاي اگرچه آیین

هـا الزامـی را   دانشگاه تهران، بـراي سـایر دانشـگاه   جزبهنامه فوق به تصویب رسید اما آیین1347
و به موجب تبصـره قـانون بودجـه،    1358کرد تا اینکه مجلس شوراي اسالمی در سال ایجاد نمی

رعایـت مقـررات   واقـع بـه ور غالـب،  بر خـالف بـا  . ها تسري دادنامه فوق را به سایر دانشگاهآیین
امنـاء بلکـه بـه منزلـه     ئـت یهها، نه به عنـوان مصـوبه   استخدامی دانشگاه تهران براي سایر دانشگاه

ي جدید در سـال  هانامهآیینقانون مصوب مجلس، مورد عمل قرار گرفت و لذا پیش از تصویب 
.ی مصوب خود بودندعلمئتیهاستخدامی اعضاي نامهنییآي کشور فاقد هادانشگاه، 1390

ي امنا باشد به تصـویب  هائتیهشود که مقررات قابل توجهی که مصوب بنابراین مالحظه می
قانون برنامه چهارم توسـعه و اجرایـی شـدن آن    49ماده ) الف(لکن با تصویب بند . نرسیده است

اختیـارات  1390ل قانون برنامه پنجم توسعه از ابتداي سـا 20ماده ) ب(و سپس بند 1384از سال 
در بنـد  1.آموزشـی و پژوهشـی اعطـا شـد    مؤسسـات هـا و  ي امناي دانشگاههائتیهاي به گسترده

:، چنـین آمـده اسـت   اسـت قانون برنامه پنجم که در حـال حاضـر معتبـر و مـورد اسـتناد      20ماده 
جـوز از  هـایی کـه داري م  ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگسـتان دانشگاه«

هـاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و       عالی وزارتخانهشوراي گسترش آموزش
بـدون الـزام بـه رعایـت قـوانین و مقـررات       اسـت ربط آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذي

ویژه قـانون محاسـبات عمـومی، قـانون مـدیریت خـدمات       هاي دولتی بهعمومی حاکم بر دستگاه
و فقـط در چـارچوب   هـا آنبرگزاري مناقصات و اصـالحات و الحاقـات بعـدي    کشوري، قانون 
امنـا کـه   ئـت یهي، استخدامی، تشکیالتی مصـوب  وادارهاي مالی، معامالتی نامهمصوبات و آیین

حسب مورد به تأیید وزراي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت درمـان آمـوزش پزشـکی و در    
ی سـتادي  علمـ ئـت یهاعضاي . نمایندرسد، عمل میجمهور میها به تأیید رییسمورد فرهنگستان

. گوناگون سخن به میان آمده استاخیر در مقررات مختلف از اعطاي گسترده حق اداره دانشگاه در ابعاددو دهۀدر .1
صراحتبه، 83قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مصوب سال 10براي مثال، در ماده 

آموزش عالی و تحقیقاتی داراي شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و مؤسساتو هادانشگاهشد است که دیتأک
، اداره رسدیموزیر دییتأامنا و ئتیهالی، معامالتی، اداري، استخدامی و تشکیالتی که به تصویب ي خاص مهانامهنییآ
.شوندیم
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هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکـم  وزارتخانه
شـود و  هـاي قبلـی نیـز مـی    نامـه حکم این بند شامل مصـوبات، تصـمیمات و آیـین   . این بند هستند

.قوت خود باقی هستندمصوبات یادشده مادام که اصالح نگردیده به 
هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی، اداري، معامالتی، استخدامی و تشکیالتی -1تبصره 

هـاي تخصصـی فقـط    عالی و پژوهشی دولتی همچنین فرهنگسـتان ها و مؤسسات آموزشدانشگاه
.مشمول مفاد این بند است

این مراکـز و مؤسسـات، کمـک    یافته از منابع عمومی دولت به اعتبارات اختصاص-2تبصره 
بودجـه تفصـیلی   بـر اسـاس  قطعـی منظـور و   نـه یهزتلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکـز بـه   

.»امنا و با مسؤولیت ایشان قابل هزینه استئتیهمصوب 
هاي چهارم و پنجم توسعه، متولیان امور را به این فکر در قوانین برنامه20و 49تصویب مواد 

هـاي  نامـه نـویس آیـین  فاده از فرصـت بـه وجـود آمـده، بـه تهیـه و تـدوین پـیش        واداشت بـا اسـت  
ی، ســاختار و علمــئــتیهی و غیــر علمــئــتیههــاي اســتخدامی اعضــاي اي در حــوزهچهارگانــه

ئـت یهتشکیالت و مالی و معامالتی اقدام نمایند که با تنظیم مقررات یاد شده، این امر با تصویب 
1.االتباع شدالزم1/12/90امناي هر دانشگاه از تاریخ

مؤسسـات و اکثـر  هادانشگاهمورد عمل تمامی اکنونهمکه ايچهارگانهي هانامهآیینبا تصویب 
ي در نظام حقوقی ایران گشـوده شـد کـه بـه همـراه      گذارقانونپژوهشی کشور است، باب جدیدي از 

چـرا کـه   . مطـرح کـرد  هـا آنقلمرو اعتبار این مصوبات و مآالًنهیدرزمخود سؤاالتی مهم و اساسی را 
وزیـران پیـروي   ئـت یهاز قیود الزم براي تصویب قانون یـا حتـی مصـوبات    کیچیهمصوبات فوق از 

تصــویب (و نــاگزیر داراي ایــرادات فراوانــی اســت کــه در مــدت زمــان عمــر کوتــاه خــود کنــدنمــی
.ا دچار مشکل کرده استآشکار شده و شمار زیادي از مشمولین خود ر) ي چهارگانههانامهآیین

شـود میبا بررسی قوانین و مقررات مختلفی که در این خصوص به تصویب رسیده، مشخص 
باید با تمسک ناچاربهسخنی از جایگاه و همچنین قلمرو مصوبات فوق به میان نیامده است و لذا 

ها و اختیارات وزارت امناي دانشگاهئتیهایراد قابل توجهی که هنوز وجود دارد این است که بین وظایف و اختیارات .1
در ما نحن فیه، اگر چه صرفاً الگوي . به عمل نیامده استتفکیک روشنی) امناي وزارتئتیهمشخصاً مرکز (علوم 

شود که گویی به عنوان یک ي عمل شده و میاگونهبهامنا تدوین شده است لکن در عمل ئتیهپیشنهادي توسط مرکز 
ها زمان اجرا هاي به دانشگابراي مثال، طی بخشنامه. کندها ایجاد میی، تکالیفی را براي دانشگاهوزارتقانون یا بخشنامه 

هاي فوق، نظر نامهاوالً در زمان فوق اساساً در خصوص آیینکهیدرحالاعالم گردید، 1/12/90هاي چهارگانه نامهآیین
ي تهیه شده اگونهبهامناء ئتیهثانیاً متن بخشنامه . نهایی اعالم نشده بود و زمان ارسال چند ماه بعد از موعد فوق بوده است

هاي نامههمچنین در ادامه اجراي آیین. باشندي امناي مکلف به تصویب عین متن پیشنهادي میهائتیهمه بود که گویی ه
فوق، به جهت ایراد دیوان محاسبات در خصوص چگونگی تأمین مالی مصوبات یاد شده، طی بخشنامه وزارتی عدم اجراي 

قانون برنامه پنجم، حتی با 20ماده » ب«برابر بند کهیدرحال. ی اعالم گردیدعلمئتیهنامه استخدامی کارکنان غیر آیین
.امناي دانشگاه را گرفتئتیهتوان جلوي اجراي مصوبه امنا نمیئتیهدستور وزیر یا مرکز 
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خصـوص، ممکـن   در این . اي از قوانین به ارزیابی موضوع پرداختبه اصول مسلم حقوقی و پاره
امناء در مقایسه یا سایر مقـررات و برتـري هریـک    ئتیهاست نسبت به جایگاه و اعتبار مصوبات 

:بر دیگري در صورت تعارض نظرات ذیل را مطرح نمود

یئت امناي دانشگاه با قانون اساسی و شرعهمقایسه مصوبات -6
شـور بـا آن منطبـق    کند که کلیه قوانین مصـوب یـک ک  اصل برتري قانون اساسی ایجاب می

بـراي ایـن منظـور، موضـوع     . باشند و مقرراتی بر خالف اصول قانون اساسـی بـه تصـویب نرسـد    
. کنـد شود که به صورت مثبت یـا منفـی بـروز مـی    کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی مطرح می

گـاه از  شـود و  این کنترل گاهی به دلیل معارض بودن قانون عادي با قانون اساسی باطل تلقی می
)48: 1383قاضی، . (آوردتصویب چنین مقرراتی جلوگیري به عمل می

کلیه قوانین و مقررات مـدنی، جزایـی،   «در حقوق ایران، به موجب اصل چهارم قانون اساسی 
بایـد بـر اسـاس مـوازین اسـالمی      هـا نیـ امالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیـر  

عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم اسـت  این اصل بر اطالق یا . باشد
پاسـداري از  از همـین رو و بـه منظـور   . »و تشخیص این امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان اسـت 

.اسـت احکام اسالم و قانون اساسی، وظیفه بررسی کلیه مصوبات مجلس بر عهده شوراي نگهبان 
)146: 1387زاده، موسی(

ئـت یهل چهارم قانون اساسی مطلق و عام است، لذا همه مقررات از جملـه مصـوبات   اصازآنجاکه
توانـد و نبایـد   امنـاي دانشـگاه نمـی   ئـت یهاز مصوبات کیچیهامناء مشمول اصل فوق بوده و بنابراین 

مغایر قانون اساسی باشد، لکن بحث اصـلی در خصـوص چگـونگی تشـخیص و ابطـال مصـوبه مغـایر        
امنـاء پـس از تصـویب مـورد بررسـی شـوراي       ئتیهمصوبات مجلس، مصوبات است، زیرا برخالف 

وزیـران پـس از تصـویب از    ئـت یهحتی مصوبات کهیدرحال، ردیگینمنگهبان یا مرجع دیگري قرار 
داراي جهـت نیـ اازامنـاء  ئتیهلذا شیوه تصویب مصوبات . گیردسوي مجلس مورد بررسی قرار می

یدایش نسبت به مصوبات فوق وجود نـدارد کـه بایـد مـورد توجـه مقـنن       ایراد است و کنترلی در بدو پ
بدیهی است فقدان نظارت به هنگام تصویب مقررات، تنهـا امکـان ابطـال مصـوبات توسـط      . قرار گیرد

داراي تـوالی  ) بـودن آن بـر زمـان با توجـه بـه   (وجود دارد و این نظارت پس از اجرا صالحيذمراجع 
.بینی شودیشپن راهکار مناسب فاسدي است که باید براي آ

یئت امناي دانشگاه با قانون مجلس شوراي اسالمیهمقایسه مصوبات -7
هـاي  رسـد، کلیـه دسـتگاه   که قانون توسط مجلس شوراي اسالمی به تصـویب مـی  به هنگامی
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اقتضـا دارد کـه مصـوبات قـوه     1زیرا الزمه تفکیـک قـوا،  . باشندیماجرایی مکلف به رعایت آن 
امناء اقـدام  ئتیه، اگر فرضشیپبا این . ورد احترام بوده و توسط سایر قوا به اجرا درآیدمقننه، م

اعتبـار داشـته و   کیـ کـدام به وضع مقرراتی نماید که با قانون مصوب مجلس در تعارض باشـد،  
امنـاي دانشـگاه در خصـوص    ئتیهکهیدرصورتباید مورد عمل مجریان قرار گیرد؟ براي مثال، 

بـه موجـب قـانون    کـه یدرحالبینی کند ی مقرراتی را پیشعلمئتیهدام اعضاي غیر شرایط استخ
مدیریت خدمات کشوري، شرایط دیگري بـراي مسـتخدمین دولـت وضـع شـده اسـت تکلیـف        

یی به پرسش مطروحه الزم اسـت کـه اعتبـار    گوپاسخمجریان چیست؟ در این خصوص و قبل از 
بـه  (امنـاء  ئـت یهمشخص شود که آیا مصـوبات  مصوبات فوق با قانون مصوب مجلس بررسی و

یـا در  اسـت ردیـف قـانون مجلـس    هـم ) قانون برنامـه پـنجم  20ماده » ب«اعتبار مجوز قانونی بند 
:ممکن است دو نظر زیر قابل طرح باشدرونیازا. تر از قانون قرار داردسطحی پایین

امناء اعتبار قانون را داردئتیهمصوبات -نظر اول
هـا،  دانشـگاه «: قانون برنامه پـنجم توسـعه کـه مقـرر نمـوده اسـت      20ماده ) ب(به بند با توجه

مقـررات عمـومی   بدون الزام به رعایـت قـوانین و  ... مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 
خـدمات کشـوري،   هاي دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریتحاکم بر دستگاه

چهـارچوب مصـوبات و   و فقط درهاآنات و اصالحات و الحاقات بعدي قانون برگزاري مناقص
امنـاء کـه حسـب    ئـت یههاي مالی، معامالتی و اداري ـ استخدامی ـ تشـکیالتی مصـوب    نامهآیین

... آمــوزش پزشــکی ي علــوم، تحقیقــات و فنــاوري و بهداشــت، درمــان ووزرامــورد بــه تأییــد 
هرگونـه اصـالح سـاختار و    «: داردیمـ مقـرر  کـه آنک و تبصـرة یـ  . »...نماینـد  رسد، عمل میمی

ها و مؤسسات آمـوزش عـالی و   استخدامی و تشکیالتی دانشگاهمقررات مالی، اداري، معامالتی،
شـاید  .»هاي تخصصی فقـط مشـمول مفـاد ایـن بنـد اسـت      فرهنگستانپژوهشی دولتی و همچنین

را اجـازه وضـع قـانون از سـوي     زیـ . شـوند ردیف قـانون تلقـی مـی   مصوبات فوق هم: بتوان گفت
همچنـین اگـر قـرار    . اسـت االجـرا الزممجلس اعطا شده و این مصوبات همانند مصوبات مجلس 

نباشـیم، امکـان اجـراي    قائـل امنـاي دانشـگاه، ارزشـی هماننـد قـانون      ئـت یهباشد براي مصوبات 
چهـارم و  سالهپنجاي هشود و ماالً هدفی که مقنن در قوانین برنامهمصوبات فوق عمالً فراهم نمی

، صیانت از استقالل دانشـگاه،  گریدعبارتبه. شوددنبال آن بوده است، محقق نمیپنجم توسعه به
ی از جملـه  علمـ ئـت یهي علمـی اعضـاي   هـا تیـ فعالارتقاء پیشرفت و توسـعه دانـش، حمایـت از    

اي خاص است و لذا اصل شانزدهم اعالمیه فلسفه تفکیک قوا، جلوگیري از تمرکز قدرت سیاسی در دست فرد یا عده.1
اي که حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا برقرار نشده باشد، قانون در جامعه«: مقرر داشته است1789حقوق بشر و شهروند

)160: 1383قاضی، . (»اساسی وجود ندارد
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.قـرار گیـرد  که در حوزه آموزش عالی باید مورد توجـه  هاستدانشگاهي امناي هائتیهوظایف 
)Campbel, 2002:2(    اجراي این تکالیف، با اختیارات گسترده در وضـع مقـررات مالزمـه دارد و

.چنین مطلوبی را انتظار داشتتوانینمدر فقدان آن 
امنـاي دانشـگاه در نظـر    ئـت یهمقنن در قوانین فوق، اختیـاراتی وسـیعی بـراي    هرچندهذامع

جایگاه و چگونگی ارتباط مصوبات فوق با سایر قـوانین  رسد در خصوص گرفته، لکن به نظر می
ثمـره عملـی ایـن بحـث زمـانی      . بینی الزم را به عمل نیـاورده اسـت  و مقررات جاري کشور پیش

بـه آن  قائـل اگـر  . امناي دانشگاه تعـارض باشـد  ئتیهشود که بین مصوبات مجلس و آشکار می
شوند، بایـد بـه قـانون مـؤخر وضـع شـده       یردیف قانون تلقی مامناء همئتیهباشیم که مصوبات 

امناء کـه  باشـد، معتبـر بـوده و در صـورت      ئتیهتوجه کنیم و لذا هر یک از مصوبات مجلس یا 
مصـوبات فـوق در   : توان گفتهمچنین در دفاع از این نظر می. تعارض، قانون قبلی را نسخ نماید

س، قانون خاص تلقی شده و از دایـره  مقایسه با قانون با توجه به اختیار تفویض شده از سوي مجل
بعـدي نفـوذ خـود را    مـؤخر شود و حتی در صورت مغایرت با قانون شمول قوانین عام خارج می

.کنندیمحفظ 

تر از قانون قرار داردامناء در سطحی پایینئتیهمصوبات -نظر دوم
شـود و  لقی میي کشور تگذارقانونترین رکن مجلس به موجب قانون اساسی، به عنوان مهم

با توجه به اصل تفکیک قوا، صالحیت ذاتیِ وضع قانون را دارد و اساسـاً وظیفـه اصـلی پارلمـان     
امناء داراي این صالحیت ذاتی نیسـت  ئتیهکهیدرحال) 213: 1383قاضی، (وضع قانون است؛ 

و وظیفه اصلی دانشگاه، در حوزه آموزش عـالی و مربـوط بـه تربیـت نیـروي انسـانی متخصـص        
ي تـر نـازل گیرد و در سطح قانون قرار نمیفیردهمامنا ئتیهاست، لذا با این وصف، مصوبات 

در خصـوص  تـوان یمـ اهـم دالیلـی کـه    .تواند و نباید مغایر مصوبات مجلس باشـد است که نمی
:ازاندعبارتامناء مطرح کرد ئتیهبرتري قانون بر مصوبات 

ئـت یهاعتبار مصوبات کهیدرحالاساسی است، قدرت و اعتبار مصوبات مجلس از قانون-1
امناء ناشی از اختیاري است که از سوي مجلس به آن اعطا شده و به همـین دلیـل هـر زمـانی کـه      

توانـد  به آن باشیم که مجلس مـی قائلکهیدرصورت(تواند از اعطاي این حق مجلس بخواهد می
.امناء سلب نمایدئتیهمقررات را از کرده و امکان وضع نظرصرف) این اختیار را اعطا کند

صالحیت وضع قانون توسط مجلس وابسـته بـه وجـود قـانون و مقـررات دیگـري نیسـت و        - 2
اصل بر اعمال این حق بوده و در نظام حقوقی ما، حق سلب یـا واگـذاري ایـن امـر بـه قـواي دیگـر        

شـرع بـه شـوراي نگهبـان     است و تنها پس از تصویب، جهت تطبیق با قانون اساسی ونشدهبینییشپ
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، تنفیذ شوراي نگهبان، تأیید عمل مجلـس و شـرط   واقعبه) 147: 1387زاده، موسی. (شودارسال می
شـود  ي تلقی نمـی گذارقانوني است اما شوراي مذکور، خود به عنوان مرجع گذارقانونالزم براي 

بنـابراین مالحظـه   . داردهدهبر عبلکه وظیفه خطیر و هدایت مجلس در مسیر قانون اساسی و شرع را 
تواند از مجلس این اختیار را سلب کند و آن را در اختیار مرجع یا شـخص  که مرجعی نمیشودمی

ی روشـن  خوببهي قبل و پس از انقالب نیز این موضوع را گذارقانونسیر تحوالت . دیگري بگذارد
اسـتقاللی نـدارد   نفسـه یفلعرض است و امناء در تصویب مقررات، ثانیاً و بائتیهاما اختیار . کندمی

اختیـارات مجلـس در وضـع قـانون، اوالً و بالـذات و      کـه یدرحالو محدود به موارد مصرحه است، 
امناء در مواردي کـه  ئتیهپس ) 131: 1384هاشمی، . (داراي صالحیت عام در وضع قانون را دارد

- ثانیـاً . اختیارات تفـویض شـده باشـد   باید در محدوده- کند اوالًاقدام به وضع مقررات مختلف می
خـارج از قلمـرو اعطـایی اقـدام بـه وضـع       تواندیمامناء ئتیهي که تردید وجود دارد که موارددر 

.مقرره نماید، اصل بر عدم صالحیت است
، گـر یدعبـارت به. سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاري به دیگري نیست-3
ي بـه اشـخاص و نهادهـاي    گـذار قـانون قوه مقننه است و انتقال اختیـار  ي وظیفه اصلی گذارقانون

گانـه  زیرا با قبول اصـل تفکیـک قـوا، هـر یـک از قـواي سـه       . پذیر نیستخارج از پارلمان امکان
ي به قوه دیگر داده شـود خطـر اخـتالط و    اقوهداراي قلمروي اختصاصی خود بوده و اگر اختیار 

اگـر چـه در برخـی مـوارد بـه     ) 215: 1383قاضـی،  . (وجـود دارد تمرکز قوا و ایجاد دیکتاتوري 
هـاي دیگـر واگـذار    ي بـا حفـظ شـرایطی بـه دسـتگاه     گذارقانوناستثنایی اختیار طوربهدالیلی و 

توانـد اختیـار تصـویب    براي مثال، به موجب اصل هفتادودوم قانون اساسی مجلـس مـی  (شود می
هـاي  ات دولتی یا وابسته به دولت را یا بـه کمیسـیون  ها، مؤسسها، شرکتدائمی اساسنامه سازمان

بـه  هـا آنلکن موارد مذکور استثنایی است و امکان تسري .)  به دولت واگذار نمایدایو ربط ذي
.موارد مشابه وجود ندارد

پذیر برابر اصل تفکیک قوا، صالحیت مجلس براي وضع قانون عام و در همه امور امکان-4
. مگر در مواردي که در قانون اساسی صراحتاً منـع شـده باشـد   ) 214-1383:213قاضی، . (است

تواند در خصوص واگذاري اراضی کشور با دولت دیگري توافق کند یـا  براي مثال، مجلس نمی
در خصوص تغییر جمهوریت و اسالمیت کشور قانون وضع نماید، لکن به لحـاظ وظیفـه ذاتـی و    

با این وصـف،  . قانون در همه امور جاري کشور را داردبینی شده، صالحیت تصویب اصلی پیش
صالحیت است مگر آنکه خـالف آن  در موارد تردید در خصوص دارا بودن صالحیت، اصل بر

صالحیت مجلس در وضع قانون، عام و متکی به قـدرت یـا نهـاد دیگـري     واقعبه1.به اثبات برسد
اگرچه در نظام حقوقی ایران با توجه به وجود شوراي نگهبان که وظیفه بررسی و تطبیق قوانین مجلس با قانون اساسی و .1
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منــاء تنهــا در محــدوده اختیــارات ائــتیهمصــوبات کــهیدرحــال) 131: 1384هاشــمی،(نیســت؛ 
خارج از صالحیت تعیین شـده اقـدام بـه وضـع مقرراتـی      تواندینماعطایی معتبر است و این نهاد 

امناء بسیار محدود و منحصر به مـوارد مصـرحه قـانونی اسـت و     ئتیهصالحیت رونیازانماید و 
.در موارد تردید، اصل بر عدم صالحیت است

گذاري را به هیئت امناي دانشگاه واگذار نماید؟یفه قانونتواند وظآیا مجلس می-8
قانون برنامه پنجم توسعه و اعطاي صالحیت حق وضع مقـررات  20ماده ) ب(با توجه به بند 

ــاحــوزهدر  ــه   ه ــامالتی ب ــالی و مع ــتخدامی، تشــکیالت و م ــف اداري، اس ــتیهي مختل ــاي ئ امن
اساسـاً حـق دارد چنـین اختیـاراتی را بـه      کـه آیـا مجلـس   شودمی، سؤال مهمی مطرح هادانشگاه

دستگاه یا نهادي اعطاي نماید؟ آیا این تفویض از نظـر قـانون اساسـی صـحیح اسـت؟ ابتـدا الزم       
بـه موجـب اصـول مختلـف     . فـوق پاسـخ داد  سـؤال است وظیفه مجلس مشخص شود تا بتوان به 

. امــور کشــور اســتقــانونی اساســی، وظیفــه اصــلی و مهــم قــوه مقننــه وضــع قــانون بــراي اداره  
وضع قانون، وظیفه اصلی پارلمان است و آنچه در تعریـف و قلمـرو قـانون جـاي     «گریدعبارتبه

این وظیفـه ذاتـی،   ) 213: 1383قاضی، . (»هاي پارلمانی استگیرد، قاعدتاً در حیطه صالحیتمی
ایـن  دتوانـ ینمـ به دیگر سـخن، مجلـس   . قائم به شخص نمایندگان است و قابل واگذاري نیست

کنـد  در این خصـوص، فرقـی نمـی   . ها اعطا نمایدوظیفه را به تشخیص خود به سایر قوا یا دستگاه
که این وظیفه به طور کامل از سوي مجلس بـه قـوه یـا دسـتگاه دیگـري واگـذار شـود یـا اینکـه          

1هریک از نمایندگان بخواهند به نوبه خود این وظیفه را به شخص ثالثی حتـی در قالـب وکالـت   

بینـی  مالحظاتی و تحت شرایط خاص که در قـانون اساسـی کشـور پـیش    بنا بهلیکن . طا نماینداع
: 1382کاتوزیـان،  (.، به صورت محدود این تفویض وظیفـه مـورد قبـول قـرار گرفتـه اسـت      شده
124(

اسـکندري و  . (برابر اصل تفکیک قوا که در نظام حقوقی ایران مورد قبـول واقـع شـده اسـت    
صالحیت مجلس در وضع و تصویب قوانین مطلق و انحصاري است و ) 124: 1377دارابکالیی، 

بینـی شـده، غیـر قابـل تفـویض و واگـذاري اسـت؛       لذا غیر از مواردي که در قانون اساسی پـیش 
امناء و ئتیهدار دارد، عمالً موضوع مصداق ندارد، لیکن در ارزیابی و اعتبارسنجی بین مصوبات هشرع انور را بر عهد

.تواند مورد استفاده قرار گیردمجلس می
قائم به شخص است و هاتیفعالبراي کلیه امور خود به دیگري وکالت دهد، لیکن برخی از تواندیماگرچه هر شخصی .1

نقاش ماهري تعهدي را کهیهنگام، از این قبیل است به شودینمدیگران، به منزله انجام تعهد تلقی انجام آن کار حتی توسط 
مضافاً بر این باید یادآور شد ماهیت وکالت در . بیمار خود را جراحی کندشودیمیا پزشک حاذقی متعهد ردیگیمبر عهده 

این امر در خصوص پایان دادن به وکالت و . نیستریپذابتینعرصه عمومی با حقوق خصوصی متفاوت است و موضوع 
.شودیماستعفا یا عزل نماینده نیز مالحظه 
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مجلـس  ...«: و پنجم قانون اساسی مقرر شده استهشتاددر اصل رونیازا)132: 1384هاشمی، (
.»...ی واگذار کندئتیهرا به شخص یا ي گذارقانونتواند اختیار نمی

بینی شده است بسیار محـدود  بر همین مبنا، مواردي که این امکان تفویض براي مجلس پیش
شـده در  اشـاره یکی از مواردي کـه در قـانون اساسـی بـه آن     . و در برخی موارد نیز موقتی است

، در )دووهفتـاد ل بـا رعایـت اصـ   (هشـتادوپنج به موجب اصـل  . خصوص قوانین آزمایشی است
توانــد اختیــار وضــع بعضــی از قــوانین را بــه مــوارد اســتثنایی و بــه جهــت ضــرورت، مجلــس مــی

بدیهی است که دخالت مستقیم مجلس در ایـن نـوع   . ي داخلی مجلس تفویض نمایدهاونیسیکم
قوانین کامالً مشخص است لکن با وجود این، اعتبـار قـوانین فـوق، مـوقتی اسـت و بـراي اینکـه        

بـا  . االتباع باشد، نیاز به تصویب مجدد مجلس داردزمان الزمدر طولی، دائمتواند همانند قانون ب
و سـایر  هـا ئـت یهي بـه  گـذار قـانون توان در خصوص اعطاي گسـترده  این توضیحات، چطور می

شاید گفته شـود بـا وجـود شـوراي نگهبـان و تطبیـق       . شدقائلها این حق را براي مجلس دستگاه
عادي با قانون اساسی، این ایراد قابل توجه نیست زیرا، عدم مغایرت اعطـاي ایـن تفـویض    قوانین 

لکـن  . مورد تنفیذ شورا رسیده است و عدم مغایرت آن با قانون اساسی اعالم شـده اسـت  ترشیپ
20بـراي مثـال، بـا وجـود اینکـه مـاده       . در جواب باید گفت که احتمال اشتباه شـورا وجـود دارد  

هـا و  ه پنجم توسعه در راستاي اهدافی که قـبالً معـروض افتـاد اختصـاص بـه دانشـگاه      قانون برنام
ها دارد، در اقدامی بسیار عجیب و غیرمنتظره، صـندوق  مراکز آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگستان

اي آموزشی و علمی بر عهده ندارد، بـا تصـویب مجلـس    رفاه دانشجویان که به هیچ عنوان وظیفه
هـیچ دلیـل منطقـی    کـه یدرحال1.نگهبان، تحت حاکمیت قانون فوق قرار گرفتو تأیید شوراي 

براي تسري مفاد قانون برنامه پنجم توسعه به صندوق رفاه وجود ندارد و این اقدام برخالف رویه 
شوراي نگهیان در خصوص طرح توزیـع عادالنـه آب، الیحـه    ترشیپ. قبلی شوراي نگهبان است

الب اسالمی و الیحه برنامـه سـوم توسـعه، بـه اسـتناد اصـل عـدم تفـویض         اساسنامه بنیاد شهید انق
بـراي  . داده اسـت ارائـه قانون اساسی، نظرات کامالً مخـالف را  85ي مندرج در اصل گذارقانون

در خصوص الیحه اساسنامه بنیاد شهید در خصـوص اظهـارنظر   2/2/1377مثال، در نظریه مورخ 
عیین مصادیق و چگونگی تشخیص شهید و مآالً تعریف شـهید  الیحه فوق که ت) 4(در مورد ماده 

85شـود، خـالف اصـل    نامه محول نموده بود به لحاظ اینکه این امر، تقنینـی تلقـی مـی   را به آیین
)101: 1389آقایی طوق، (.قانون اساسی دانست

تصور نشود که نویسندة این مقاله با استقالل دانشـگاه مخـالف اسـت، بلکـه هـدف از طـرح      
هرچنـد . اندیشی براي رفـع ایـن عیـوب اسـت    منظور اصالح امور و چارهایرادات حقوقی صرفاً به

.مجلس شوراي اسالمی17/5/91قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 20ماده ) ب(بند قانون الحاق یک تبصره به .1
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رسـد مشـکل   پذیر باشد ولی بـه نظـر مـی   ممکن است برخی از این معایب با اصالح قوانین امکان
این تفویض است و با توجه به شروع دورة مهم و جدیـد  حدوحصریباصلی در خصوص اعطاي 

هـاي چهـارم و پـنجم توسـعه، قطعـاً در      ه سبب اختیارات اعطـایی از قـوانین برنامـه   ي بگذارقانون
.ها و مآالً نیروي انسانی آن خواهد شددانشگاهریگدامندور، اشکاالت جدي چنداننهآیندة 

بـه نظـر  از ایراداتی کـه ممکـن اسـت در آینـده متوجـه مجموعـه دانشـگاه شـود،         نظرصرف
بینـی نمـوده اسـت،    در مواردي کـه قـانون اساسـی ایـن حـق را پـیش      زجبهرسد اساساً مجلس می

امکان تفویض وظایف را ندارد، زیرا به موجب اصل تفکیک قـوا، ایـن حـق منحصـراً در اختیـار      
تر این تکلیـف قـانونی، قـائم بـه شـخص      این حق یا به عبارت صحیحازآنجاکهقوه مقننه است و 

1.مجلس، آن را به دیگران واگذار نمودتوان حتی با تصویبنمایندگان است، نمی

قائـل امنـاي دانشـگاه   ئتیهقانون عادي مجلس این حق را براي بر اساسبر فرض که بتوان 
امناء تنها حق دارد در چارچوب شرایط در نظر گرفتـه شـده اقـدام بـه     ئتیهبود، در این صورت 

قـدام نمایـد، مصـوباتش فاقـد     خارج از اختیار تفویض شده اکهیدرصورتوضع مقررات نماید و 
در موارد تردید، مصوبات فوق فاقد اعتبـار اسـت، زیـرا، بـا     رسدیمحتی به نظر . اثر قانونی است

آیـد و بـرخالف مجلـس کـه اصـل بـر صـالحیت        وجود شک، سخن از صـالحیت بـه میـان مـی    
و لـذا  نشـده بینـی یشپامناء ئتیهي در همه امور کشور را دارد، چنین صالحیتی براي گذارقانون

.اصل بر عدم صالحیت است و مصوبات فوق قابل ترتیب اثر قانونی نیست

یئت امناء پیش و پس از تصویبهایراد عدم ارزیابی حقوقی مصوبات -9
هـاي  گـذاري ها به سبب وظیفه خطیر و مهمی که در جهت سیاسـت ي امناي دانشگاههائتیه

باشند کـه در  موظف به وضع مصوباتی می)Balderson,1995:55(.دارندکالن آموزشی بر عهده 
، مصوبات فوق باید مـورد ارزیـابی   رونیازا. عین صیانت از استقالل دانشگاه، قابل اجرا نیز باشند

امنـاء یـا   ئتیهپیش از طرح در هاشنهادیپاصوالً تطبیق و ارزیابی . کارشناسانه حقوقی قرار گیرند
یی کـه طـی   فرازوفرودهـا امنـاء و  ئتیهاز زمان تأسیس .پس از آن مورد توجه قرار نگرفته است

ي مطروحه بـا قـوانین و   هاشنهادیپسالیان گذشته داشته است، موضوع کارشناسی حقوقی و تطبیق 
شـود کـه   مقررات جاري کشوري مورد امعان نظر نبوده است و به همین لحاظ مقرراتی وضع می

.ی میسر نیستسادگبهو امکان اجراي آن شود به دالیل مختلف در اجرا با مشکل مواجه می
فرد نمایندگان جاري است، بلکه این معنا قائم به شخص بودن وظایف نمایندگی نه تنها در خصوص فردرسدیمبه نظر .1

در مورد مجلس به عنوان شخصیت حقوقی مستقل صادق است و به موجب اصل تفکیک قوا و صراحت قانون اساسی، با 
ي اجرایی هادستگاهي را به دالیل مختلف به سایر گذارقانونبخشی یا همه وظیفه توانینمتصمیم جمعی نمایندگان مجلس 

.واگذار کرد
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ي امنـاي  هـا ئـت یهها برابـر قـانون تشـکیل    ي امناي دانشگاههائتیهبا نگاه به ترکیب اعضاي 
شـود کـه شـیوه    ی مشـخص مـی  خوببه1367در سالآموزشی و پژوهشی مؤسساتها و دانشگاه

نامـه  آیـین ) 7(اده مـ بـه موجـب   هرچنـد اسـت،  نشـده بینـی یشپنظارت حقوقی بر مصوبات فوق 
کمیتـه  «وزیر فرهنگ و آموزش عالی، 9/7/77ي امناء مصوب هائتیهشوراي هماهنگی لیتشک

متشکل از معـاون حقـوقی و امـور مجلـس، مـدیرکل دفتـر       » تخصصی حقوقی و تطبیق مصوبات
نظـر بـا پیشـنهاد معـاون حقـوقی و امـور       ي امناء و دو تـن صـاحب  هائتیهحقوقی، مدیرکل دفتر 

ي امنـاء بـا قـوانین و مقـررات و     هـا ئـت یه، وظیفه بررسی کلی و تطبیق حقوقی مصـوبات  مجلس
تـا  (دارند، اما در عمل بر عهدهمشخص نمودن مواردي که با ضوابط و مقررات مغایرت دارد را 

ضـمن آنکـه جایگـاه ایـن کمیتـه متزلـزل       . ، این کمیته تشکیل نشده اسـت )شدهیبررسجایی که 
امناء، سخنی از آن به میان نیامده و وجـود ایـن کمیتـه بسـتگی بـه      ئتیهیل است و در قانون تشک
دسـتورالعمل نحـوه برسـی و اعـالم نظـر در      «به همین علت اسـت کـه در   . نظر وزیر مربوطه دارد

مؤسسـات ها و امناي دانشگاهئتیههاي خاص ي امناء و کمیسیونهائتیهجلساتصورتمورد 
وزیــر فرهنــگ و 4/10/77مــورخ » مصــوبات دفتــر وزارتآمــوزش عــالی و پژوهشــی و ابــالغ

.استنشدهبینییشپآموزش عالی، الزامی براي بررسی حقوقی مصوبات 
امنـاي دانشـگاه بـه جهـت محصـور بـودن       ئـت یهبا نگاه به سیر تـاریخی تشـکیل و کـارکرد    

ــین     ــویب آی ــه تص ــدود ب ــم مح ــران و آن ه ــگاه ته ــوبات در دانش ــاي  مص ــتخدامی اعض ــه اس نام
ی، بحث لزوم ارزیابی مصوبات پیش و پس از تصویب چندان مورد توجه قرار نگرفت علمئتیه

ی خود بـود و  علمئتیهو در سطح کشور تنها دانشگاه تهران داراي مقررات خاص براي اعضاي 
طـور مـوردي در برخـی مـوارد محـدود همچـون       هـا نیـز بـه   ي امنـاي اغلـب دانشـگاه   هائتیهلذا 

1.را به تصویب رسانیدندبازنشستگی، مقرراتی

ي هائتیهوسیع مورد استفاده طوربهامناء دانشگاه تهران ئتیهنامه مصوبه آیین1358البته ممکن است گفته شود از سال .1
نامه استخدامی ها به رعایت آییناما این سخن درست نیست زیرا تکلیف دانشگاه. هاي دیگر قرار گرفتامناي دانشگاه

امناي هر دانشگاه و لذا عمالً ئتیهموجب قانون ایجاد گردید نه به موجب مصوبه ی دانشگاه تهران بهعلمئتیهاعضاي 
ی از سوي مراجع مختلف اداري، قضایی و حتی علمئتیهنامه استخدامی اعضاي بحث مهمی در خصوص اجراي اصل آیین

هاي مختلف معتقد تگاهرسد علت عمده معطوف به این امر بود که دسبه نظر می. دیوان محاسبات کشور مطرح نگردید
الذکر در ابتدا توسط نامه فوقاگرچه آیین. امناءئتیهی، قانون است، نه مصوبه علمئتیهنامه استخدامی اعضاي بودند آیین

رونیازاآور تلقی گردید و ها نیز الزامتصمیم مقنن براي سایر دانشگاهاما حسبامناي دانشگاه تهران به تصویب رسید، ئتیه
ی به موجب آن تبدیل وضع، بازنشسته یا حقوق علمئتیهی که بسیاري از اعضاي علمئتیهنامه استخدامی اعضاي آیین

تر شاید بتوان گفت پس از در نگاه صحیح. ها قرار نگرفته بودي امناي دانشگاههائتیهاند، مورد تصویب دریافت نموده
ی دانشگاه تهران باالتر بود علمئتیهنامه استخدامی اعضاي اعتبار آیینها از قانون مجلس، اعتبار مقررات مورد عمل دانشگاه

مورد آنچهشد لیکن امناء تلقی میئتیهنامه فوق که توسط دانشگاه تهران مورد اجرا قرار گرفته بود مصوبه زیرا آیین
.بوده استنامه دانشگاه تهرانها بوده قانونی بود که منطبق با متن آییناستفاده سایر دانشگاه
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امنـاء بیشـتر   ئـت یههـاي چهارگانـه، تصـمیمات    نامـه پـیش از تصـویب آیـین   ازآنجاکـه البته 
ی و مـوردي بـوده اسـت، از همـین رو ایراداتـی کـه در ایـن خصـوص از سـوي          جزئـ صـورت به

هـا آنی جزئاشخاص حقیقی و حقوقی طرح و پیگیري شده است در حد ابطال مصوبات یا تغییر 
آنکه به ژهیوبهتر ممکن است دایره ایرادات گسترش یابد لیکن با وضع مقررات کلی. وده استب

در خصوص اعطاي اختیار وضع مقررات در برخی امور، مجلس دچار اشتباه شده و رسدیمنظر 
.اعطاي چنین اختیاراتی از حوزه صالحیت مجلس خارج است

شگاه و آثار تجاوز از حدود اختیاراتامناي دانئتیهقلمرو مصوبات –گفتار سوم 
یئت امناءهقلمرو صالحیت -10

امناء براي رفـع مشـکل جـاري یـا ایجـاد      ئتیهطرح پیشنهادي در درصدددانشگاه کهیهنگامبه 
، همـواره ایـن سـؤال وجـود دارد کـه      اسـت ی یا کارکنان خـود  علمئتیهحق و تکلیف براي اعضاي 

و چگونه ترسیم شده اسـت و اگـر مصـوبات فـوق، حقـوق مسـلم       امناء تا کجا ئتیهحدود اختیارات 
کارکنان مشمول خود را به سبب مخالفت با قوانین و مقررات جـاري کشـور نقـض نمایـد، آیـا چنـین       

مصـوبات امتنـاع   گونـه نیـ اتوان بـه طریقـی از اجـراي    مصوباتی داراي اعتبار قانونی است؟ یا اینکه می
سیر مراحـل تصـویب اعـم از    ازآنجاکهالحه خواستار ابطال آن بود؟ کرد و یا فراتر از آن، در مرجع ص

امناي دانشگاه کـامالً متفـاوت بـا سـیر تصـویب قـوانین       ئتیهبررسی، طرح، تصویب، انتشار مصوبات 
نظـارت کـافی از جهـت حقـوقی قبـل یـا       وزیران است و عمـالً ئتیهتوسط مجلس یا حتی مصوبات 

وجود ندارد، احتمال وضع مصـوباتی بـرخالف قـانون    گفتهشیپحتی پس از تصویب همانند مقررات 
اساسی، قانون عادي یا حتی شـرع بعیـد نیسـت و در صـورت وقـوع چنـین وضـعی، تکلیـف مجریـان          

بینـی شـده اسـت و در    چیست؟ چه راهکـار حقـوقی بـراي جلـوگیري از وضـع مقـررات مغـایر پـیش        
نیتـر مهـم ا دیوان عدالت اداري به عنـوان  توان آن را ابطال نمود؟ آیصورت تصویب به چه نحوي می

بـه آن بـود کـه    قائـل امناء نماید؟ یـا بایـد   ئتیهتواند اقدام به ابطال مصوبات مرجع دادرسی اداري می
سـؤاالت امناء یا مرجع بـاالتر حـق دارد کـه در ایـن خصـوص تصـمیم بگیـرد؟ همـه ایـن          ئتیهخود 

.هرچند به نظر ساده، بسیار مهم و اساسی است
رسـد و بـه   که طرح نمایندگان یا الیحه دولت توسط مجلس به تصویب میصوالً به هنگامیا

هـاي اجرایـی مکلـف بـه     ، نه تنها قوه مقننه بلکه سـایر قـوا و کلیـه دسـتگاه    دیآیدرمشکل قانون 
وزیران نیـز کـم و بـیش رعایـت     ئتیهدر خصوص مصوبات باشند و این موضوعرعایت آن می

معمول امکان تغییر و لغو مصوبه، با همان مرجعی است که آن را ایجاد کـرده  و به طور 1شودمی
وزیران تا اظهارنظر مغایرت با قانون از سوي رییس مجلس یا ابطال توسط دیوان ئتیهبرابر قوانین موجود اعتبار مصوبات .1
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وزیران همانند مصوبات ئتیهاست، اما این بدان معنا نیست که اعتبار و قدرت اجرایی مصوبات 
پس از تصویب، امکان ابطـال آن در نظـام حقـوقی کشـور مشـخص شـده       رونیازامجلس است 

وزیران در جایی که مخـالف قـانون اسـت بـه سـه طریـق زیـر        ئتیهاثر کردن مصوبات بی. است
:شودانجام می

لغو مصوبه با اعالم رییس مجلس؛-1
عدم اجراي مصوبات مخالف قانون اساسی و قانون عادي از سوي محاکم کشور؛-2
.امکان ابطال توسط دیوان عدالت اداري-3

ئـت یههـارم و پـنجم توسـعه، مصـوبات     چهـاي برنامـه امناء و قوانین ئتیهبرابر قانون تشکیل 
از بیـان  . شـده اسـت  مسـتثنا هـاي اجرایـی   امناء تنها از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دسـتگاه 

امنا براي آزادي عمل بیشتر از شمول قوانین حاکم بر سـایر  ئتیهکه شودمیمقنن چنین استنباط 
ی حـاکم بـر دولـت    بوروکراسدور از ي اجرایی خارج شده است تا بتواند هرچه بهتر وهادستگاه

به وظایف محوله خود بپردازد لیکن این به این معنی نیست که مجلس حق ندارد از حقی کـه بـه   
امنـاء نبایـد   ئتیهمصوباتجهیدرنتامنا داده است عدول نماید و یا از حدود آن بکاهد لذا ئتیه

ه قـانون مجلـس قبـل یـا بعـد از      کنـد کـ  با قانون خاص مجلس مغایرت داشته باشد و تفاوتی نمی
توانـد  همچنین تصمیمات فوق، موردي نیسـت و نمـی  . امناء به تصویب رسیده باشدئتیهمصوبه 

در خصوص شخص خاصی وضع شود بلکه این حق براي وضع مقررات کلـی از قبیـل مقـررات    
.استخدامی است

ایئت امنهي اجرایی در خصوص اجراي مصوبات هادستگاهتکلیف سایر -11
هاي اجرایی کشور مکلف به رعایـت  رویه معمول در نظام اداري کشور آن است که دستگاه

در اغلـب مـوارد،   . هستند) به بعد317: 1384هاشمی، (وزیران ئتیهمقررات مجلس و مصوبات 
، به جهت محدود بـودن  شودمیمقرراتی که در خصوص اجازه وضع مقررات به دستگاهی داده 

کان تداخل وظایف و الزام رعایت مقررات فوق بـراي دسـتگاه دیگـر پـیش     اختیارات حاصله، ام
هاي چهـارم و پـنجم   آید، لیکن با توجه به تفویض اختیارات گسترده به موجب قوانین برنامهنمی

ئـت یهمهـم و اساسـی در خصـوص مصـوبات     سـؤال امناي دانشـگاه، ایـن   ئتیهتوسعه کشور به 
هـاي اجرایـی   توانـد بـراي سـایر دسـتگاه    مصوبات فـوق مـی  که آیا شودمیامناي دانشگاه مطرح 

هـاي فـراروي   یکـی از چـالش  واقـع بـه انتزاعی نیست و سؤال، یک سؤالالزامی ایجاد کند؟ این 
به بهانه مغایرت با قانون از اجراي آن امتناع نمایند و تنها محاکم به توانندینمي اجرایی هادستگاهعدالت اداري معتبر و 

در صورت تشخیص مغایرت مصوبات با قانون از ترتیب اثر دادن به آن خودداري توانندیمرأساًایی هنگام رسیدگی قض
.نمایند ولی به هر حال مصوبه فوق تا ابطال آن معتبر است
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کـه  بـراي مثـال، آیـا بـه هنگـامی     . آموزشی و پژوهشـی اسـت  مؤسساتها و امناي دانشگاهئتیه
نمایـد و دامنـه اجـراي آن بـه خـارج از      مـی ايامناي دانشگاه تهران اقدام بـه وضـع مقـرره   ئتیه

باشند یا نه؟ها مکلف به رعایت آن میشود، سایر دستگاهدانشگاه کشیده می
االجـرا مطابقـت داشـته    البته بدیهی است اگر مصوبه وضع شده با قانون و سایر مقـررات الزم 

سـتگاه دیگـر را   امناء قابلیـت اجـرا توسـط د   ئتیهو مصوبه شودنمیباشد، مشکل خاصی مطرح 
امنـاء اسـت بلکـه از بـاب     ئتیهنه به دلیل اینکه دستگاه فوق در حال اجراي مصوبه همآندارد، 

کند کـه  لکن مشکل جایی بروز می. ي دولتیهادستگاهرعایت مقررات قانونی عمومی حاکم بر 
ضـع،  در ایـن و . امناء با سایر مقررات جاري حاکم بر دسـتگاه در تعـارض اسـت   ئتیهمصوبات 

امناء را بـه موقـع اجـرا گذاشـت؟     ئتیهتوان مصوبه تکلیف دستگاه اجرایی چیست و چگونه می
:هاي ذیل باشدتواند داراي پاسخسؤال فوق می

زیـرا  :امنـاء اسـت  ئـت یهدستگاه اجرایی مکلف به رعایت و اجراي مصـوبه  -الف
توانـد بـه   اسـت و دسـتگاه نمـی   بینی شدهکه الزام به رعایت قانون در خود قانون پیشگونههمان
امنـاء نیـز همـین    ئـت یههاي مختلف از اجـراي قـانون امتنـاع ورزد، در خصـوص مصـوبات      بهانه

به دیگر سخن، همان قانونی که الزام دستگاه را بـه رعایـت قـانون در    . تکلیف قانونی وجود دارد
دیهی اسـت بـه هنگـامی   نظر گرفته است، اجازه وضع مقررات را براي دانشگاه در نظر گرفته و ب

الرعایـه  شـود اقتضـا دارد مصـوبات آن نیـز الزم    که اجازه وضع مقررات براي دانشگاه لحاظ مـی 
بنـابراین  . باشد و اجازه وضع مقررات، بدون اثر نفوذ، لغو است و این امر از مقنن پسندیده نیسـت 

، اذن در ءیشـ در امنـاء اسـت و طبیعـی اسـت اذن    ئـت یهلزوم احترام به قانون، اجراي مصـوبات  
نخواسـته اسـت از سـویی    گـذار قـانون به دیگر سخن، . هستلوازم آن یعنی اجراي مصوبات نیز 

هاي کشور اعطا نماید ولی از سویی دیگر، اثـري بـر مصـوبات    اجازه وضع مقررات را به دانشگاه
شـد  قائـل توان تفکیکی بین مصوبات تبعیت از مصوبات فوق، مطلق بوده و نمی. نباشدقائلفوق 

.بینی نموده باشدامناء خود این تمایز را پیشئتیهمگر آنکه 

رعایـت یـا   :امناء نداردئتیهدستگاه اجرایی تکلیفی به رعایت و اجراي مصوبه -ب
قلمـرو حقـوقی   امناء توسط یک دستگاه دولتی بستگی به جایگـاه و ئتیهعدم رعایت مصوبات 

اگر . شودیبازموان از گستره شمول مصوبات بیان نمود، تامناء و برداشتی که میئتیهمصوبات 
امناء جایگاه و اعتبار قـانون را دارد، بـدیهی اسـت کـه بایـد      ئتیهبه این باشیم که مصوبات قائل

امـا اگـر بـراي مصـوبات فـوق،      . امنـاء را الزامـی بـدانیم   ئتیهها از مصوبات تبعیت سایر دستگاه
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تـوان  یم و مصـوبات را محـدود بـه دانشـگاه کنـیم، دیگـر نمـی       باشـ قائلتر از قانون ارزشی پایین
قانون برنامـه پـنجم   20ماده ) ب(زیرا بند . دانستآورالزامها مصوبات مذکور براي سایر دستگاه

آموزشی و پژوهشی را بدون الزام به رعایت قـوانین و  مؤسساتها و توسعه کشور، اداره دانشگاه
امنـاء در  ئـت یهمصـوبات  بـر اسـاس  هاي اجرایی و صرفاً گاهمقررات عمومی حاکم بر سایر دست

امناء به میـان نیامـده   ئتیهها از مصوبات نظر گرفته است و هیچ جا سخنی از تبعیت سایر دستگاه
هـا  است، نه براي سایر دسـتگاه آورالزامامناء براي دانشگاه ئتیه، مصوبات گریدعبارتبه. است

ی و غیـر علمـی،   علمـ ئـت یهمالی و معامالتی، استخدامی اعـم از  نهیدرزمتواند رو، میو از همین
هماننـد  توانـد ینمـ تشکیالت و ساختار سازمانی دانشـگاه اقـدام بـه وضـع مقـررات نمایـد، لکـن        

ها با وضع مقرراتی ایجاد تکلیف نماید که با قـانون حـاکم بـر دسـتگاه     مجلس براي سایر دستگاه
از ایـن منظـر، نـه تنهـا دسـتگاه هـیچ       . باشـد افی بـراي آن  در تعارض است یا مستلزم تکلیـف اضـ  

نقـض  واقـع بـه تکلیفی به رعایت مصوبات معارض با قانون ندارد، بلکه عمل بـه مصـوبات فـوق،    
.براي دستگاه استتیمسئولقانون مجلس و موجب 

در خصـوص موضـوعی   گـذار قـانون بدان شد که در مواردي که قائلحتی فراتر از این باید 
زیرا قبول تکلیف اضـافی بـراي هـر    . امناء ترتیب اثر دادئتیهتوان به مصوبات است نمیساکت

دستگاهی تنها از ناحیه الزامات قانونی قابل تصور اسـت و دسـتگاه دولتـی آزاد نیسـت بـه میـل و       
براي او ترسیم نموده است، وظایف خود گذارقانوناختیار خود و خارج از حدود و وظایفی که 

قانون مارالذکر، نیز مؤید این ادعا است زیرا، صـالحیت  ) ب(بند . یش دهد یا از آن بکاهدرا افزا
مقررات عمومی حـاکم  از شمولدانشگاه در اداره امور محدود به دانشگاه بوده و صرفاً دانشگاه 

هـا  شود که سایر دسـتگاه هاي دولتی خارج شده است و از این قانون استنباط نمیبر سایر دستگاه
.باشندیز از شمول قوانین عمومی خارج هستند و لذا ملزم به رعایت مصوبات مذکور مین

براي مثال و براي روشن موضوع بحث به یک مصداق عملی که در حال حاضر براي بخـش  
امنـاي  ئـت یه. شـود مـی ایجـاد مشـکل کـرده اسـت، اشـاره      هـا دانشـگاه قابل توجهی از کارکنان 

ی، علمـ ئـت یهوبات خود و در جهت تـرمیم حقـوق کارکنـان غیـر     دانشگاه تهران در یکی از مص
العاده مقرر همانند سایر مزایاي مستمر به عنوان مزایـاي  فوق. العاده جذب نموداقدام به وضع فوق

ثابت تلقی و مشمول کسور بازنشستگی شد، لـیکن سـازمان بازنشسـتگی کشـور از پـذیرش ایـن       
قـانون مـدیریت   106ان مـذکور آن اسـت کـه وفـق مـاده      اسـتدالل سـازم  . العاده امتناع نمودفوق

العـاده جـذب نکـرده    هاي قانونی نموده، سخنی از فـوق العادهخدمات کشوري که ذکري از فوق
توانـد ینماست، لذا ) امناءئتیهنه مصوبات (این سازمان ملزم به رعایت قانون ازآنجاکهاست و 
.ر دهدامناء ترتیب اثئتیهالعاده جذب مصوب به فوق
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قابـل  زمـان مـدت هـا  شـود کـه بـدانیم برخـی از دانشـگاه     تر مطرح مـی این ابهام زمانی جدي
به عنوان کسور بازنشسـتگی  )العاده جذباز جمله کسر فوق(توجهی از حقوق کارکنان خود را 

بـاره کاند ولی با صدور حکم بازنشستگی به یو به حساب سازمان بازنشستگی واریز نمودهکسر
ي کــاهش یافــت و بــا وجــود پرداخــت کســور امالحظــهقابــلطــوربــهاشــخاص مــذکور حقــوق

ــیچ    ــتگی ه ــازمان بازنشس ــتگی، س ــئولبازنشس ــوق   تیمس ــل حق ــت کام ــوص پرداخ ی را در خص
1.پذیردنمیهادانشگاهي امناي هائتیهبازنشستگی مطابق تصمیم 

رسـاند در برخـی   یب مـی امناء به تصوئتیهشود، مصوباتی که که مالحظه میطورهمانلذا 
هاي اجرایی خارج از دانشـگاه  موارد شمول آن نه تنها در محدوده دانشگاه، بلکه به سایر دستگاه

قـانون برنامـه پـنجم کـه اداره دانشـگاه را      20مـاده  ) ب(یابد و برخالف ظـاهر بنـد   نیز تسري می
ن حـوزه اعطـا نمـوده    بینی و حـق وضـع مقرراتـی در ایـ    یشپامناء ئتیهصرفاً بر اساس مصوبات 

.شودینمامناء محدود به دانشگاه ئتیهاست، مصوبات 

یئت امنا از قلمرو صالحیت و تعارض با قانون مجلسهخروج -12
قواعـد حقـوقی، در سـطحی بـاالتر از     مراتـب سلسـله مطرح شد، که قانون مجلس در ترشیپ

امنـاي دانشـگاه، در   ئـت یهبات امنا قرار دارد و لذا با قبول برتري قـانون بـر مصـو   ئتیهمصوبات 
:صورت تعارض، موضوع از دو جهت قابل بررسی است

کـه مجلـس   بـه هنگـامی  :امناء با قانون عام مجلسئتیهمغایرت مصوبات -فرض اول
باشـند و مـواردي   هاي مشمول مکلف به رعایت آن میکند، کلیه دستگاهاقدام به وضع قانون می

ست برخی از اشخاص را از دایره شمول قـانون خـارج کنـد، بـا     بنا به مصالحی خواسته اکه مقنن
117بـراي مثـال، بـه موجـب مـاده      ) 82: 1373محمـدي،  (.کنـد احصاء موارد، به آن تصریح می

انـد،  ی از شـمول قـانون مـذکور خـارج شـده     علمئتیهقانون مدیریت خدمات کشوري، اعضاي 
آموزشـی را  مؤسساتها و ن دانشگاهی که بخش وسیعی از مستخدمیعلمئتیهلیکن اعضاي غیر 

نامـه اسـتخدامی کارکنـان غیـر     اما با تصویب آیـین . باشنددهند، مشمول این قانون میتشکیل می
هـاي فاحشـی بـا قـانون مـذکور      کـه تفـاوت  1391ها در سال امناي دانشگاهئتیهی در علمئتیه

ور معتبر و قابل اجرا است؟یک از آن دو مقرره مذکدارد، این ابهام بروز و ظهور کرد کدام
امنـاء  ئتیهاگرچه مصوبات -اول: پاسخ به پرسش فوق ممکن است به دو صورت بیان شود

قانون مدیریت خدمات کشوري 117ماده ) ب(بند اختالف بین سازمان بازنشستگی و وزارتین علوم و بهداشت به استناد .1
در معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور مطرح و نهایتاً مصوبه شوراي توسعه مدیریت و سرمایه 7/12/1391مورخ 

با وجود مصوبه فوق، سازمان بازنشستگی از پذیرش آن خودداري . انسانی معاونت مذکور به نفع دانشگاه اعالم نظر کرد
.نمود
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امنـاء تـا زمـانی کـه توسـط مرجـع       ئـت یه، لیکن مصوبات شودنمیقانون مجلس تلقی فیردهم
از قـانون  امنـاء  ئـت یهجایگـاه و اعتبـار مصـوبه    ازآنجاکـه -دوم. صالحه ابطال نشده، معتبر است

.تر است، نباید مغایر قانون مجلس  باشدپایین
باشـد زیـرا بـا نگـاه اجمـالی بـه اعتبـار مقـررات از جملـه          ترقبولقابلرسد نظر اول به نظر می

شود که بعضاً مصوبات شود، مشاهده میردیف قانون تلقی نمیوزیران که قطعاً همئتیهمصوبه 
وزیران در زمـان اجـرا   ئتیهگفت که مصوبات توانینمد و شوها اجرا ابطال میفوق پس از ماه

138الزمه اعطاي اختیارات برابـر اصـل   . اعتبار بوده استو پیش از ابطال فاقد مبانی حقوقی و بی
وزیران آن است که حق داشته باشد در حـدود صـالحیت اقـدام بـه وضـع      ئتیهقانون اساسی به 

ما این امر بدان معنا نیسـت کـه امکـان وضـع مقرراتـی      ا) 245: 1389آقایی طوق، (، کندمقررات 
بنـابراین در  ) حتی در صورت بررسی ابتدایی توسـط ریـیس مجلـس   . (خالف قانون وجود ندارد

اگرچـه مصـوبات فـوق، جایگـاهی     : تـوان گفـت  امناي دانشگاه نیز مـی ئتیهخصوص مصوبات 
ئـت یهتلف، حق وضع مقـررات بـراي   همانند قانون ندارد اما بنا به اختیارات حاصله از قوانین مخ

.بینی شده و تا زمانی که مصوبات فوق ابطال نشده، معتبر و قابل اجرا استامنا پیش
ایـن فـرض زمـانی    :امناء با قانون خاص مجلـس ئتیهمغایرت مصوبات -فرض دوم

امنـاء اقـدام بـه تصـویب مقـرره      ئـت یهکند که در موضوعی واحد، هم مجلس و مصداق پیدا می
تـوان بـه   امناء مغایر بـا قـانون مجلـس باشـد، دیگـر نمـی      ئتیهبدیهی است اگر مصوبات . یندنما

کند که قانون مجلس پـیش یـا پـس    در این خصوص فرقی نمی. امناء ترتیب اثر دادئتیهمصوبه 
براي مثال، با وجود قانون مالی و معامالتی مصـوب  . امناء به تصویب رسیده باشدئتیهاز مصوبه 

نامه مـالی و معـامالتی   امناي هیچ دانشگاهی حق وضع آیینئتیهس شوراي اسالمی، مجل1369
امنـاي دانشـگاه توسـط دیـوان عـدالت      ئـت یهابطال برخی مصوبات . مغایر با قانون فوق را ندارد

.امنا از قانون مجلس استئتیهي بر لزوم تبعیت مصوبه دییتأاداري 

نگیتعارض با مصوبات شوراي عالی انقالب فره-13
از مباحث مختلفی که پیرامون جایگاه قانونی شوراي عالی انقالب فرهنگی و مآالً نظرصرف

تــرین رکــن اعتبــار مصــوبات آن مطــرح اســت در حــال حاضــر، شــوراي فــوق بــه عنــوان مهــم  
نمایـد و حسـب   ي در امور آموزشی و فرهنگی، اقدام به وضـع مقـررات مختلـف مـی    گذارقانون

که بین مجلس و شـوراي مـذکور وجـود دارد، هرگـاه شـورا در حـوزه       ) نانوشته(تقسیم وظایفی 
از . کنـد کند، مجلس از پرداختن به آن خـودداري مـی  اي میآموزش عالی اقدام به وضع مصوبه

سالیان گذشته تاکنون بخش قابل توجهی از مقرراتی که در حوزه آمـوزش عـالی در حـال اجـرا     
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به تصویب رسیده است و مجلـس در ایـن خصـوص    است از سوي شوراي عالی انقالب فرهنگی 
شخص حقوقی تأثیرگـذار در  نیترمهمبراي مثال، انتخاب رییس دانشگاه به عنوان . قانونی ندارد

شـود کـه در شـوراي عـالی     اي انتخـاب و منصـوب مـی   امنـاء، بـه شـیوه   ئتیههر دانشگاه پس از 
جامع مدیریت دانشـگاه در  نامهنییآبسیاري از مقرراتی از قبیل. انقالب فرهنگی مقرر شده است

در ازآنجاکـه . خصوص ساختار و تشکیالت دانشگاه توسط این شورا بـه تصـویب رسـیده اسـت    
خصوص اعتبار مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی گفتگوي بسیار شـده و مقـاالت متعـددي    

شـود میخودداري به رشته تحریر درآمده است به جهت اجتناب از اطاله کالم از پرداختن به آن
هـاي اجرایـی از   که رویه حاکم بـر مجلـس، شـوراي نگهبـان و دسـتگاه     شودیمو اجماالً یادآور 

جمله وزارتین علوم و بهداشت آن است که براي مصوبات شورا همانند قانون، اعتباري بـاالتر از  
.شودامناي دانشگاه در نظر گرفته میئتیهمصوبات 

ي امنـاي  هـا ئـت یهمبناي قانونی ایجـاد و ادامـه حیـات    : ید گفتاز رویه موجود، بانظرصرف
به این بود کـه دسـتگاه متولـد شـده بـه      قائلتوانینمها، با مصوبه این شورا بوده است و دانشگاه

، در خصـوص برتـري مصـوبات    رونیازا. موجب شورا، اختیاراتی فراتر از ایجادکننده خود دارد
حتـی فراتـر از ایـن، بـا توجـه بـه اینکـه        . توان تردید کردنمیامناءئتیهشورا نسبت به مصوبات 

ها توسط این شـورا بـه تصـویب رسـیده     بخش قابل توجهی از مصوبات در حال اجرا در دانشگاه
امنـاي دانشـگاه را   ئـت یهاست، نادیده انگاشتن مصوبات شـورا، در درجـه اول، جایگـاه قـانونی     

.سازدمتزلزل می
مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی را برتر از مصـوبات  کهیورتدرصمراتب فوق و بنا به

امناي هیچ دانشگاهی حق وضع مقررات برخالف مصـوبات  ئتیهامنا بدانیم، بدیهی است ئتیه
دسـت، اقتضـا   شورا را ندارد، زیرا حاکمیت قانون و اطالق آن بـر کلیـه اقـدامات مقامـات پـایین     

بـه  هـذا مـع ) (Smith, 1962: 205.قررات عالی وضع نشـود دارد، تبعیت مقررات تابعه، برخالف م
قـرار  هـا دانشـگاه ي امنـاي  هائتیهوزارت متبوع و مسئوالناین موضوع مورد توجه رسدیمنظر

شـوراي  5/10/91مـورخ  727به مغـایرت مصـوبه جلسـه    توانیماین ادعا دییتأدر . نگرفته است
ی داراي شـرایط  علمـ ئـت یهدمت اعضـاي  عالی انقالب فرهنگی در خصـوص امکـان تـداوم خـ    

ي امنـاي  هـا ئـت یهی مصـوب  علمـ ئـت یهاستخدامی اعضاي ) جدید(ي هانامهآیینبازنشستگی با 
نامـه نیـی آی در علمـ ئـت یهزیرا مقررات مربـوط بـا بازنشسـتگی اعضـاي     . ، اشاره کردهادانشگاه

باید بازنشسـته شـوند،   جدید و شرایط چگونگی ادامه خدمت اعضایی که به جهت داشتن شرایط
به فراخور حال و نیـاز خـود بـه هـر یـک از      هادانشگاهمتفاوت است و در حال حاضر، هریک از 

در جایی که تمایل بـه ادامـه خـدمت عضـو خـود دارد، بـه اسـتناد        . دیجویممقررات فوق استناد 
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دیگـر از  و در خصـوص برخـی   نـد ینمایمـ ی امتنـاع  علمئتیهمصوبه شورا، از بازنشستگی عضو 
ی علمـ ئـت یهنمـودن عضـو   نشسـته بـاز جدید، مباردت به نامهنییآی، به استناد علمئتیهاعضاي 

ایـن رویـه ناصـواب، قابـل قبـول نیسـت و بایـد همـاهنگی بیشـتري در          رسـد یمـ به نظر . کنندیم
.آیدبه وجودي سراسر کشور هادانشگاهخصوص تصویب مقررات و مآالً اجراي آن توسط 

یئت وزیرانهبا مصوبات تعارض-14
فیوظـا انجـام ي بـرا توانـد،  وزیـران مـی  ئتیههشتم قانون اساسی، وبرابر اصل یکصدوسی

. بپـردازد نامهنییآو نامهبیتصووضع بهي اداري هاسازمانمیتنظو نیقواني اجرانیتأمي و ادار
شیخـو فیوظاحدود نیز در رانیوزاز کهر ی) 317: 1384و هاشمی،696: 1383ابوالحمد، (

مقـررات نیـ ای مفـاد  ولـ را دارند بخشنامهو صدور نامهنییآوضع حقرانیوزئتیهمصوباتو 
ي بـرا ابـالغ ضـمن ، دولتي هانامهآیینو هانامهبیتصو. باشدمخالفنیقوانروحو متننباید با 

نیقـوان خـالف را بـر هاآنکهیدرصورتتا رسدیمی اسالمي شورامجلسسییراطالعبهاجرا 
.بفرستدرانیوزئتیهبهدنظریتجدي برالیدلبیابد با ذکر 

قـانون اساسـی   وهشـتم یکصدوسـ و همچنـین ی هشتادوپنجبه موجب قانون نحوه اجراي اصل 
ي ریـیس مجلـس شـوراي اسـالمی مصـوب      هـا تیمسـئول جمهـوري اسـالمی ایـران در رابطـه بـا      

الــذکر، در صـورت تعــارض  بـه قــانون فـوق  و همچنـین قـانون اصــالحیه پـنج تبصــره    26/10/68
:وزیران با قانون مجلس موارد زیر باید اجرا شودئتیهمصوبات 

اي که توسط ریـیس مجلـس خـالف قـانون تشـخیص      دستور فوري توقف اجراي مصوبه-1
شود، اعم از اینکه تمام مصوبه یا بخشی از آن مغایر قانون باشد؛داده می

وزیـران، پـس از اعـالم نظـر     ئـت یهبه اصالح یا لغو از سوي وزیران نسبت ئتیهتکلیف -2
رییس مجلس؛

وزیران در صورت عدم اقـدام دولـت در اصـالح یـا تغییـر، نسـبت بـه        ئتیهابطال مصوبه -3
.بخشی که مورد ایراد رییس مجلس قرار گرفته است

ي شـکل وزیـران در ابتـدا  ئـت یهنظارت پارلمانی بر مصوبات شودمیمالحظه طور کههمان
ازآنجاکـه همچنـین  ) 164: 1387زاده، موسـی . (دولـت وجـود دارد  ئـت یههـاي  نامـه گیري آیین

نیتـأم گیـرد،  هاي اجرایی و از جمله دانشگاه به معناي عام در قلمرو قوه مجریه قـرار مـی  دستگاه
آقـایی (.رودمصـادیق اجـرا بـه شـمار مـی     نیتـر مهـم هاي اداري از اجراي قانون و تنظیم سازمان

) 255: 1389طوق، 
.تواند با قانون و مقررات باالدستی در تعارض باشندمصوبات فوق نمیرونیازا
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: گیـرد وزیران در دو سطح مورد کنتـرل و ارزیـابی قـرار مـی    ئتیهبه طور معمول، مصوبات 
به مجلس است که توسط کارشناسـان مجموعـه   ارائهسطح اول مربوط به بررسی ابتدایی پیش از 

معمول آن است که ابتدا پیشـنهاد در دسـتگاه مربوطـه    . گیرده دولتی مورد بررسی قرار میدستگا
سـطح بعـدي   . شـود دولت نهـایی مـی  ئتیهمورد بررسی قرار گرفته و سپس در کمیسیون لوایح 

قـانون اساسـی و   138وزیران پس از تصویب اسـت کـه بـه موجـب اصـل      ئتیهکنترل مصوبات 
و اصالحیه آن، 26/10/1368قانون اساسی مصوب 138و 85اصول همچنین قانون نحوه اجراي 

.مصوبه براي رییس مجلس ارسال تا در خصوص عدم مغایرت آن با قانون اظهارنظر شود
امناء نه پیش از تصویب از چنین امکانی بـراي بررسـی   ئتیهاین در حالی است که مصوبات 

تنهـا  . گیـرد جعی مـورد ارزیـابی قـرار مـی    کارشناسانه برخوردار است و نه پس از تصویب در مر
وجه مشترك هر دو نوع مصـوبات مربـوط بـه امکـان ابطـال مصـوبات در دیـوان عـدالت اداري         

.است
نظـر یـا تـداخل در وظـایف     قانون اساسـی، در مـوارد اخـتالف   134عالوه، به موجب اصل به

ئـت یهنون نداشته باشـد تصـمیم   نیاز به تفسیر یا تغییر قاکهیدرصورتهاي دولتی و قانونی دستگاه
بـا  ) 327: 1384هاشـمی، . (اسـت االجـرا الزمشـود  وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می

وزیـران  ئتیهبه آن بود که اگر در خصوص موضوعی مشترك، قائلتوان این وصف، حتی می
امناء ئتیهن بر مصوبه وزیرائتیهاي نمایند، مصوبه امناي دانشگاه، اقدام به وضع مقررهئتیهو 

)241: 1381موذنیان، . (این نظر در نظریه شوراي نگهبان نیز مذکور افتاده است. حاکم است

یئت امناءههاي قانونی قلمرو اجراي مصوبات یتمحدود-15
براي اجراي درست هر مقرره قـانونی، مرجـع وضـع کننـده آن مکلـف اسـت ضـمن فـراهم         

امنـاي  ئـت یهدر خصـوص مصـوبات   . راه آن را مرتفـع نمایـد  کردن مقتضیات اجرا، موانع بر سر
ي امنـاء و  هـا ئـت یهدانشگاه این موضوع به خوبی مشخص نشده است و از این نظر قانون تشکیل 

چهارم و پنجم توسعه، داراي ایراد است و در مـواردي امکـان اجـراي    هايبرنامههمچنین قوانین 
سـم یمکانخصـوص مصـوبات مجلـس بـا توجـه بـه       در . امنا عمالً فـراهم نیسـت  ئتیهماتیتصم

عمومــاً , زیــرا در خصــوص مصــوبات مجلــسخــوردینمــبینــی شــده ایــن ایــراد بــه چشــم یشپــ
در (یـا نماینـدگان   ) در قالب الیحه تقدیمی به مجلس(ي فراوان و عمیقی توسط دولت هایبررس

عدم مغایرت بـا قـانون   و مجدداً نیز مصوبه در شوراي نگهبان از جهت شودمیانجام ) قالب طرح
بررسی دیگري که توسط این شورا انجام . ردیگیماساسی و شرع مورد بررسی و اعالم نظر قرار 

بینـی بـار مـالی    یشپـ ، بررسی مصوبات مجلـس بـه جهـت    شودمیولی کمتر به آن توجه شودیم
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بـار مـالی   یعنی مصوبه مجلس حتی اگر اصوالً مخالف شرع و قانون اساسی نیز نباشد لکن . است
ایجـاد کنـد، از سـوي ایـن شـورا رد      ) بینی شده باشـد بدون آنکه منبع آن را پیش(را براي کشور 

از اعتبـار مصـوبات   نظـر صرفامناي دانشگاه نیز این شرط ئتیهدر خصوص مصوبات . شودمی
مطـرح شـد، مشـکالتی را بـراي     تـر شیپـ فوق، بسیار ضروري است و بـا توجـه بـه ایراداتـی کـه      

.ایجاد نموده استهاهدانشگا
، هـا نامـه بیتصـو قـانون برنامـه پـنجم توسـعه، کلیـه      224ماده ) ت(براي مثال، به موجب بند 

ي بنـد طبقـه ، تغییـرات تشـکیالت، تغییـر ضـرایب، جـدول حقـوقی و       هـا دستورالعمل، هابخشنامه
همچنـین  ي نیـرو و ریکـارگ بـه مشاغل و افزایش مبناي حقوقی، اعطاي مجوز هر نوع اسـتخدام و  

ي امناء که متضمن بار مالی براي دولت باشد در صورتی قابـل طـرح، تصـویب    هائتیهمصوبات 
است که بار مالی ناشی از آن در گذشته، محاسبه و در قانون بودجه کـل کشـور یـا منـابع     اجراو 

اقدام دستگاه اجرایی برخالف این حکم، تعهـد . تأمین شده باشدربطيذداخلی دستگاه اجرایی 
آمـده  صـراحت بـه قانون مـذکور نیـز   29مفاد این حکم در ماده . شودبر اعتبار محسوب میزائد

قـانون برنامـه پـنجم    224امنـا در مـاده   ئتیهها اختالف بود که آیا عبارت بکار رفته مدت. است
ي طـوالنی و پـس از   ریتـأخ سـرانجام مجلـس بـا    . شود یا نهامناي دانشگاه میئتیهتوسعه شامل 

224بـر مـاده   دیـ تأکضـمن  4/9/93ها انجام شد، در مورخ ماتی که توسط برخی از دانشگاهاقدا
امناي دانشگاه را مکلف به رعایت مفاد مـاده فـوق در خصـوص    ئتیهقانون برنامه پنجم توسعه، 

ی قـانون بـراي طـرح، تصـویب و     تیمحـدود واقـع بهتکلیف مجلس . تصویب مصوبات خود نمود
1.اجرا است

ه این الزام قانونی، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیـوان محاسـبات   مستند ب
خطاب بـه وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوري، بـر غیرقـانونی        28/12/1391کشور طی نامه مورخ 

در افـزایش حقـوق کارکنـان خـود تأکیـد      هـا دانشـگاه بودن برخی از مصـوبات اخیـر بعضـی از    
امنـاء در  ئـت یهان محاسبات، به منزلـه عـدم پـذیرش صـالحیت تقنینـی      اقدام دیوواقعبه. کندمی

است که مطابق دکترین حکومت مجلس، تقنین را منحصراً در ) مالی و معامالتی(وضع مقررات 
بـراي روشـن شـدن موضـوع الزم اسـت      ) 247: 1389آقـایی طـوق،   (.داندصالحیت مجلس می

مجلس 4/9/93مصوبه مورخبه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتطرح الحاق موادي 37ماده ) ف(بند اساسبر.1
ها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهتصویب،)جدید(یاسالمشوراي 

ها و امناي دانشگاهئتیهمصوباتويریکارگبهبندي مشاغل و افزایش مبناي حقوقی، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و طبقه
یاجرائی باشد، در صورتيهابازنشستگی و دستگاهيهامؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی براي دولت و صندوق

قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی 
.شوداقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می. تأمین شده باشدربط دستگاه اجرائی ذي
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عمومی و اختصاصی هستند که درآمد عمـومی  داراي دو درآمدهادانشگاهتوضیح داده شود که 
امنـاء  ئتیهبینی و به عنوان کمک، تلقی و با مصوبات یشپسالیانه در قانون بودجه سنواتی هاآن

بـا مصـوبه   تواننـد یمـ داراي درآمد اختصاصی بـوده کـه   هادانشگاهلکن برخی از . شودمیهزینه 
هادانشگاهعمده بودجه ازآنجاکه. دام کنندامناء جهت پرداخت بخشی از حقوق و مزایا اقئتیه

شودنمی، لذا نفس استقالل در وضع مقررات، موجب شودیمنیتأماي عمومی از طریق درآمده
.امناء نیز قابلیت اجرا داشته باشدئتیهکه مصوبات 

1387قـانون بودجـه سـال    17در بند ترشیپقانون برنامه پنجم، 224و 9حکم مقرر در مواد 
و همچنـین مصـوبات   ...هـا بخشـنامه ، هـا نامـه بیتصـو کلیـه  1387از ابتداي سال «: نین آمده بودچ
اجـراي قـانون   چـارچوب مواردي که در جزبهامناء که متضمن بار مالی براي دولت باشد، ئتیه

مدیریت خدمات کشوري است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجرا است که بار مـالی ناشـی   
در غیـر ایـن صـورت عمـل     . اسبه و در قانون بودجه کل کشـور تـأمین شـده باشـد    از آن قبالً مح

» .قـانون تعزیـرات اسـت   598بر اعتبار و مشـمول حکـم مـاده    زائددستگاه اجراي در حکم تعهد 
بینی بار مالی اسـت، قابلیـت اجـرا    یشپنه تنها مصوباتی که متضمن عدم شودیمبنابراین مالحظه 

1.هستوق، موجب مستوجب کیفر نیز ندارد بلکه وفق قانون ف

هاي امناءیئتهنظارت دولت بر مصوبات -16
هـا تـا حـدي    منطقی استقالل دانشـگاه طوربه. بیان شد که اداره دانشگاه نیازمند استقالل است

، نظـارت  مؤسسـات گونـه  قابل قبول است که منجر به هرج و مرج نشـود و دولـت بتوانـد بـه ایـن     
مؤسسـات ظارت را که قیمومیت اداري گویند از طرف دولت نسبت بـه  این ن. اصولی داشته باشد

کلـی از نظـارت دولـت    اعطاي استقالل به این معنـی نیسـت کـه دانشـگاه بـه     . شودیمفوق اعمال 
)216: 1386انصاري، . (خارج شود

تـرین دسـتگاه نظـارت   اولـین و مهـم  . شـود ها نیز از طرق مختلفی انجام مینظارت بر دانشگاه
ی شده در قانون نیبشیپاست لذا مجازات سالهکقانون ی1387قانون بودجه سال ازآنجاکه، رسدیمبه نظردر وهله اول .1

ي است اگونهبهنه رویه ناصحیح در وضع قوانین بودجه متأسفا. چنین نیستکهیدرحالفوق پس از انقضاء سال منتفی است، 
ي بعد، هاسالکه در سالکمقررات موقتی و محدود به ی-1: شودیمکه دو دسته از مقررات در قانون بودجه سنواتی دیده 

ز قوانین یعنی به جاي آنکه این مقررات به طور مستقل و خارج ا. یدائممقررات -2. شودیممقررات دیگر جایگزین آن 
مالحظاتی و عمدتاً به جهت عجله در تصویب و بدون کار کارشناسی کافی، در قالب بنا بهبودجه سنواتی مطرح گردد، 

ی دانشگاه تهران علمئتیهاستخدامی اعضاي نامهنییآنیز معروض افتاد، ترشیپکه طورهمان. شودیمبودجه سنواتی مطرح 
قانون بودجه 36تبصره ) الف(گردید، به موجب بند االجراالزمي سراسر کشور هانشگاهدای علمئتیهکه براي سایر اعضاي 

در مگر آنکهی بودن آن است دائمدر خصوص محدودیت زمانی مصوبات مجلس نیز اصل بر . کل کشور بود1358سال 
.خود قانون به موقتی بودن آن تصریح شود
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یـا  (دارد، وزارت علـوم  بـر عهـده  که در حقیقـت وظیفـه هـدایت و راهبـردي دانشـگاه را      کننده
وابسـته بـه وزارت متبـوع اسـت و بسـیاري از      دانشـگاه است، زیرا به لحاظ موضـوعی،  ) بهداشت

وفـق تبصـره شـماره    . االتبـاع اسـت  ها الزمشده از سوي این وزارت براي دانشگاهمقررات تدوین
و 18/5/83ده قــانون اهــداف و وظــایف و تشــکیالت وزارت علــوم مصــوب مــا) ب(از بنــد ) 9(

هـا  ، انتصاب روساي دانشگاه21/2/72شوراي عالی انقالب فرهنگی مصوب 441جلسه همچنین 
بـدین ترتیـب وزیـر در    . شـود مـی به پیشنهاد وزیر و از طریق شوراي عالی انقالب فرهنگی انجام 

کنـد و  امناء دخالت میئتیهین مقام اجرایی دانشگاه بعد از تعیین رییس دانشگاه به عنوان باالتر
توانـد در عـزل و نصـب معـاونین و مـدیران      بدیهی است که رییس دانشگاه به نوبه خـود نیـز مـی   

وزیر، نـه  رونیازامستقیم یا غیرمستقیم دخالت نماید و طوربهدانشگاه و بسیاري از امور دانشگاه 
1.ها نیز مسئول استانه خود، بلکه در خصوص عملکرد دانشگاهتنها در قبال اقدامات وزارتخ

امناي همـان  ئتیهامناء، رییس هر دانشگاه، دبیر ئتیه، به موجب قانون تشکیل نیبر اعالوه 
ي هـا شـنهاد یپکه با توجه به نقش تعیین کننده دبیر در خصـوص طـرح   شودمیدانشگاه محسوب 
از نظـر صـرف . شـود مـی و نصب وي به خوبی آشکار امناء، اهمیت عزل ئتیهاولیه جهت طرح 

گفـت نقـش وي در طـرح و    تـوان یمـ واقـع بـه امنـا دارد،  ئتیهحق رأیی که رییس دانشگاه در 
لذا مبرهن است که رییس دانشـگاه صـرفاً نـه    . سازي استامناء، نقش تصمیمئتیهي ریگمیتصم

ــاي    ــی از اعض ــوان یک ــه عن ــتیهب ــو ک  ئ ــوان عض ــه عن ــه ب ــاء، بلک ــین امن ــدي و تعی ــده در لی کنن
.استدارعهدهو مهمی را مؤثرامناء نقش ئتیهي هايریگمیتصم

امنـاي  ئـت یهامنـاء، عـالوه بـر ریاسـت بـر      ئتیههمچنین وزیر علوم به موجب قانون تشکیل 
هاي سراسر کشور است و بدین طریق بر کار کلیـه  ي امناي دانشگاههائتیهمرکزي، رییس همه 

امنـاء  ئـت یههاي سراسر کشـور نظـارت دارد و اساسـاً زمـانی مصـوبات      دانشگاهي امناي هائتیه
در حقیقت تنفیذ وزیر به منزله آن است کـه تصـمیماتی   . قابلیت اجرا دارد که به تأیید وزیر برسد

.منطبق است) دولت(هاي کالن وزارت علوم کند با نظر وزیر و سیاستامناء اتخاذ میئتیهکه 
به نظارت خارج از وزارت علوم است که از طریق مجلس بـر عملکـرد   نظارت بعدي مربوط

ایـن نظـارت در قالـب سیاسـی یـا مـالی در دو سـطح نماینـدگان         . شـود علوم نظارت مـی وزارت
:شودمجلس یا دیوان محاسبات کشور انجام می

هــاي اعمــال شــده هریــک از نماینــدگان مجلــس حــق دارنــد در خصــوص سیاســت -الــف
نموده یـا بـا شـرایطی وي را استیضـاح و موجـب      سؤالو دانشجویی از وزیر، آموزشی، فرهنگی

ئتیهاز سویی باید پاسخگوي رییس جمهور و . فی قابل طرح استمسئولیت وزیر در مقابل اشخاص حقوقی مختل.1
وزیران باشد که در صورت ناهماهنگی با دولت امکان تغییر وي وجود دارد و از سوي دیگر، باید پاسخگوي عملکرد 

.ها در برابر مجلس باشدوزارتخانه خود و دانشگاه
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ئتیهبنابراین اگر مصوبه ) 127: 1384و هاشمی، 228: 1383قاضی، (تغییر وي را فراهم سازند؛ 
حق اشخاص مشمول خود شـود یـا بـر خـالف قـوانین آمـره و       عییتضامناي دانشگاهی، موجبات 

و رفـع ابهـام خـود را    سؤالدر خصوص موضوع، تواندیممجلس نظم عمومی باشد، هر نماینده 
.از وزیر علوم درخواست نماید

تواند استفاده نماید و ایـن نظـارت بـرخالف    همچنین مجلس از ابزار نظارت مالی نیز می-ب
1.شـود ی انجـام مـی  دائمـ طور موردي و اتفاقی است، بـه صـورت مسـتمر و    نظارت سیاسی که به

تنها محدود به نظـارت دیـوان محاسـبات نیسـت، بلکـه در اصـل اختصـاص        نظارت مالی مجلس
. شـود یابـد، ایـن نظـارت دیـده مـی     بودجه که هر ساله در قابل بودجه سنواتی بـروز و ظهـور مـی   

وسیله نظارت مجلـس اسـت کـه بـه هنگـام تصـویب و سـپس        نیترمهمبودجه : باید گفتواقعبه
)539: 1380و قاضی، 152: 1386انصاري، (. شودمینظارت بر حسن اجراي آن اعمال 

، یعنـی زمـانی اسـت    کندیماگرچه نظارت مالی مجلس اساساً پس از خرج معنا و مفهوم پیدا 
در بـدو  توانـد یمـ این نظارت میرمستقیغامناء در حال اجرا است، لیکن به طور ئتیهکه مصوبه 

ي دانشگاه در خصـوص تصـمیماتی   امنائتیهبدین توضیح که . واقع شودمؤثري نیز ریگمیتصم
بینی یشپکه متضمن بار مالی است، مکلف است ابتدا بار مالی تصمیم خود را در بودجه عمومی 

بـه جهـت   هـا دانشـگاه برخی از . نماید و لذا باید نظر موافق مجلس را در این خصوص اخذ نماید
ط را به عمل آورنـد و نگرانـی   که این احتیانندیبینماي اختصاصی، نیازي داشتن منابع و درآمده

ي دولتـی کشـور عمـده    هـا دانشـگاه در خصوص تأمین مـالی اقـدامات خـود ندارنـد، امـا اغلـب       
و الزاماً باید در تصمیمات خود بـه ایـن   کنندیمنیتأمي خود را از طریق بودجه هر ساله هانهیهز

زائـد شـده، تعهـد   در صورت عدم رعایت این موضوع، تعهـد بـه عهـده گرفتـه    . نکته توجه کنند
.امناء خواهد بودئتیهقانونی براي تیمسئولتلقی و موجب 

شـود کـه   نظارت دیگر از سوي قوه قضائیه و از طریق سازمان بازرسی کل کشـور انجـام مـی   
، شـاکی و قاضـی   گـر یدعبـارت به. ضمانت اجراي خاصی همانند دیوان محاسبات به همراه ندارد

سازمان بازرسی در صورت عـدم توجـه دسـتگاه بـه     کهیرحالد2.در دیوان محاسبات یکی است
توانـد اقـدام بـه شـکایت از طریـق مراجـع       ي مطروحه در جهت اصـالح امـور تنهـا مـی    هاشنهادیپ

.صالحه نماید
خانه جه او است، نسبت به همگامی وزارتصحیح قانون که متووزیر علوم عالوه بر مسئولیت حسن جریان امور و اجراي.1

قانون اساسی در مقابل 137ي کالن کشور و مصوبات مجلس به موجب اصل هااستیسوابسته با مؤسساتمتبوع خود و 
.رئیس جمهور و مجلس شوراي اسالمی مسئولیت سیاسی دارد

وان شاکی و قاضی را در یک طرف میز قرار داد و این ایراد تبرابر قواعد مسلم حقوقی در یک رسیدگی قضایی، نمی.2
.هاي دیوان محاسبات کشور وجود داردجدي است که در خصوص رسیدگی
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هایی که کم و بـیش بـه طـور جـاري در خصـوص اشـخاص شـاغل در        یکی دیگر از نظارت
ي تخلفـات انتظـامی و   هـا ئـت یهآنـان از طریـق   دانشگاه قابل اعمال است، نظارت اداري بر رفتار

ایـن نظـارت   . شـود ی اعمال مـی علمئتیهاداري است که حسب مورد نسبت کارکنان و اعضاي 
ی در قـوانین  مجـازات هاي نظارت مدیریتی اسـت کـه بـا توجـه بـه تخلـف مرتکـب،        یکی از شیوه

)323: 1384هاشمی،. (مرتبط حسب تخلف صورت گرفته، مقرر شده است

وظیفه محاکم در خصوص مصوبات خارج از قلمرو اعطایی-17
آید مغفول بوده و تاکنون مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت، ترتیـب    میبه نظرنکته دیگري که 
قـانون اساسـی کـه مقـرر     170وفـق اصـل   . امناء توسط محـاکم اسـت  ئتیهاثر دادن به مصوبات 

هاي دولتی کـه مخـالف   نامهها و آییننامهاز اجراي تصویباندمکلفها قضات دادگاه«: داردمی
» ...قوانین و مقررات اسالمی یـا خـارج از حـدود اختیـارات قـوه مجریـه اسـت خـودداري کننـد          

و 150: 1372کاتوزیـان،  (.انـد قضات از رسیدگی به تصمیمات خـالف قـانون دولـت منـع شـده     
جهـت ابطـال مصـوبات    قـانون اساسـی در  170به طـور معمـول، اصـل    ) 166: 1387زاده، موسی

گیـرد و عمـالً محـاکم در خصـوص ترتیـب اثـر نـدادن بـه مصـوبات          دولت مورد عمل قرار مـی 
بـه موجـب قـانون    کـه یدرصـورت دهـد،  ي انجام نمـی مؤثري اقدام اوزارتخانهغیرقانونی دولت یا 

سخن مشخص ما در خصوص دیـوان عـدالت   . بینی شده استاساسی این حق براي محاکم پیش
-الـف : شـود در رویه دیوان عدالت اداري بـه طـور عمـده دو رسـیدگی انجـام مـی      . استاداري 

رسـیدگی جهـت   -ب. رسیدگی نسبت به شکایت از تضییع حـق مسـتخدم دولـت یـا شـهروندان     
در رسیدگی به شکایت از تضییع حق مستخدم یا شهروندان، معموالً بـه ایـن   . ابطال مصوبه دولت

شود توسط مقام صالح وضع شـده  اي که به آن استناد میا مصوبهآی-شود که اولنکته توجه نمی
آیا مصوبه واضع، برخالف قانون است یا نه؟ تا نوبت به رسیدگی بـه اسـتناد مصـوبه    -است؟ ثانیاً

.دولت باشد
گیرد، پس بایـد  ردیف قانون قرار نمیامناء همئتیهبه آن باشیم که مصوبات قائلحال اگر 

ئـت یهتوانند از رسیدگی به دعوي که مستند آن مصوبه الت اداري نیز میگفت قضات دیوان عد
حتـی  ایـ و امناي یک دانشگاه که خارج از صالحیت مقرراتی را وضع کرده است، امتنـاع کننـد   

بـراي مثـال، بـه موجـب رأي     . عمومی دیوان درخواسـت نماینـد  ئتیهدرخواست ابطال آن را از 
امنـاء در تصـویب   ئتیهمی دیوان عدالت اداري، تصمیم عموئتیه19/5/90مورخ 195شماره 

هـا کـه مفهـم عـدم لـزوم ارسـال اسـناد و        نامـه مـالی و معـامالتی دانشـگاه    آیین55اصالحیه ماده 
و حسابرسی به دیوان محاسـبات کشـور بـود، ابطـال شـد و دیـوان       مدارك الزم جهت رسیدگی
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.ونی اعطایی استامناء خارج از صالحیت قانئتیهاعالم کرد که تصمیم 
امنـاي دانشـگاه   ئـت یهاي کـه مسـتند آن مصـوبه    در دعوي پرونـده واقعبهمراتب فوق، بنا به

االجراسـت و بایـد   وظیفـه اولیـه وي ارزیـابی مصـویه الزم    : داردبر عهـده است، قاضی دو وظیفه 
امنـاء وضـع شـده اسـت و     ئـت یهبررسی کند که مصوبه فـوق در حـدود صـالحیت و اختیـارات     

.کندتصمیم دانشگاه را منطبق به قانون دید در مرحله بعد به اصل دعوي رسیدگی میکهگاهآن
اساساً رسیدگی دیوان عدالت اداري در خصوص اعتبار و عـدم مغـایرت مصـوبات وزارتـین     

ي امناء، محدود بـه زمـانی   هائتیههاي سراسر کشور اعم از مصوبات علوم و بهداشت یا دانشگاه
بـر  ، لکـن ایـن وظیفـه قضـایی     شودمیعمومی دیوان مطرح ئتیهابطال آن در است که موضوع

ها و مصوبات دولت به هنگام رسـیدگی  نامهقضات دیوان است که در خصوص اعتبار آیینعهده
درست است که این اظهارنظر در رسیدگی شعب دیوان، تـأثیري بـر سرنوشـت    . اظهارنظر نمایند

ي مصوبات فوق در مرجع دیگري بایـد مـورد بررسـی قـرار     عتبارایبمقررات فوق ندارد و اعالم 
متیقن آن است از ترتیب اثر دادن به مصوباتی که موجب تضـییع حقـوق اشـخاص    گیرد، اما قدر

.کندشود، جلوگیري میمی

نتیجه-18
، هـا دانشـگاه ي امنـاي  هـا ئـت یهبر خالف دیدگاه رایج در نزد مجریان نظام آموزش عالی و 

هـا و  ي امنـاي دانشـگاه  هـا ئتیهفکیک قوا و برخی از اصول قانون اساسی، مصوبات برابر اصل ت
تر از قـانون مجلـس قـرار دارنـد و لـذا مصـوبات       آموزشی و پژوهشی در سطحی پایینمؤسسات

توانـد مخـالف مصـوبات شـوراي عـالی انقـالب       امناء محدود بـه الزامـاتی اسـت کـه نمـی     ئتیه
امناء، تنهـا از  ئتیههمچنین مصوبات . رع یا قانون اساسی باشدی خالف شاولقیطربهفرهنگی و 

بوده و نباید با قانون خاص مجلـس  مستثناهاي اجرایی قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه
کنـد کـه قـانون    مغایرت داشـته باشـد و تفـاوتی نمـی    ) یا مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی(

همچنـین تصـمیمات فـوق،    . منـاء بـه تصـویب رسـیده باشـد     ائـت یهمجلس قبل یا بعد از مصـوبه  
تواند در خصوص شخص خاصـی وضـع شـود بلکـه ایـن حـق بـراي وضـع         موردي نیست و نمی

هـا،  ي امنـاي دانشـگاه  هـا ئـت یهقلمـرو مصـوبات   . مقررات کلی از قبیل مقررات استخدامی است
هـاي  اند براي سایر دسـتگاه توصرفاً محدود به اداره دانشگاه در وضع مقررات مرتبط است و نمی

لزوم همـاهنگی و تطبیـق در مـواردي کـه قلمـرو مصـوبات       . اجرایی تکلیفی به همراه داشته باشد
کنـد در صـورتی   هـاي اجرایـی نیـز تسـري پیـدا مـی      امناء عالوه بر دانشگاه به سایر دستگاهئتیه

ایـن تکلیـف ایجـاد    صالح تنفیذ شود یا به موجـب قـانون  امکان اجرا دارد که از سوي مرجع ذي
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دارنـد و مـآالً   بـر عهـده  امناء را ئتیهمحاکم در رسیدگی قضایی وظیفه ارزیابی مصوبات . شود
.نباید به مصوبات مغایر قانون خاص مجلس ترتیب اثر دهند
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