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در نظــام حقوقــی ایــران ،نهادهــای متعــددی ،مرجــع سیاســتگذاری در امــور
فرهنگــی بــه شــمار میرونــد .در ایــن میــان ،وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه عنــوان
متولــی اصلــی اداره امــور فرهنگــی ،در صــدور مجــوز مؤسســات فرهنگــی نقــش مهمــی دارد.
صــدور مجــوز مؤسســات فرهنگــی بــر اســاس موازینــی صــورت میگیــرد کــه ایــن وزارتخانــه
تعییــن میکنــد .ایــن وزارتخانــه پــس از صــدور مجــوز مؤسســات فرهنگــی ،نظــارت پســینی
خــود را بــر آنهــا از طریــق هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی اعمــال میکنــد.
بــا بررســی ســند مؤســس ایــن مرجــع یعنــی «ضوابــط و مقــررات تأســیس مراکــز ،مؤسســات،
کانونهــا و انجمنهــای فرهنگــی و نظــارت بــر فعالیــت آنهــا» میتــوان ســاختار و
صالحیتهــای مقــرر بــرای ایــن هیئــت را شناســایی کــرد و بــا تحلیلــی حقوقــی ،انتقادهــای
وارد بــر آن را برشــمرد .از جملــه ایرادهــای ســاختاری میتــوان بــه دولتــی بــودن تمــام اعضــای
هیئــت ،قائــم بــه شــخص بــودن تصمیمهــای صادرشــده از ایــن هیئــت و اســتفاده نکــردن از
نهادهــای مردمــی در ترکیــب هیئــت اشــاره کــرد .در زمینــه ایرادهــای صالحیتــی نیــز میتــوان
از ابهــام در مــورد صالحیتهــا و اختیــار گســترده در اعمــال تنبیههــای انضباطــی نــام بــرد.
بــا توجــه بــه اهمیــت نهادهــای فرهنگــی و تأثیــری کــه در حقــوق فرهنگــی دارنــد ،عملکــرد صحیح این
نهادهــا در نهایــت بــه ارتقــای حقــوق فرهنگــی خواهــد انجامیــد .در ایــن مقاله بــه دنبال معرفــی الگویی
جامــع بــا تأکیــد بــر معیارهــای دادرســی عادالنه و نیــز حکمرانــی مطلوب هســتیم .روش تحقیــق در این
پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی اســت و در جمعآوری منابع از روش کتابخانهای اســتفاده شــده اســت.
کلیدواژهها:دادرسی اداری ،نظام صدور مجوز ،هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی ،نظارت قضایی.
* .دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران( .نویسنده مسئول)
** .دانش آموخته دوره دکتری حقوق عمومی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران.
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آسیبشناســی ســاختار و صالحیــت هیئــت رســیدگی بــه

امــور مراکــز فرهنگــی؛ ارائــه الگــوی مطلــوب دادرســی اداری

مقدمه
حقــوق فرهنگــی در تفســیری گســترده شــامل همــه حقــوق مدنــی ،سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعی
مرتبــط بــا فرهنــگ اســت .در ایــن گســتره ،حــق موجودیــت ،آزادی مذهــب ،حــق آزادی بیــان ،حــق
آمــوزش ،حــق تعییــن سرنوشــت و حــق برخــورداری از موازیــن دادرســی عادالنــه ،حقــوق فرهنگــی بــه
شــمار میآینــد .حقــوق فرهنگــی ،یکــی از محوریتریــن و در عیــن حــال ،چالشبرانگیزتریــن مفاهیــم
مطرحشــده در حــوزه مطالعــات فرهنگــی و حقوقــی اســت .پراکندگــی قوانیــن و مقــررات ،ابهــام
مفهومــی و مصداقــی ،نگرانــی دولتهــا از اینکــه تبییــن حقــوق فرهنگــی بــه تشــویق گروههــای
اقلیــت بــرای گرایشهــای جداییطلبانــه منجــر شــود و مالحظــات ایدئولوژیکــی و بودجــهای از
جملــه دالیلــی اســت کــه حقــوق فرهنگــی را ذیــل عنوانهایــی ماننــد «دســته غفلــت واقعشــده» یــا
1
«دســته توســعهنایافته» قــرار میدهــد.
در ایــن میــان ،ورود حکومتهــا بــه مقولــه هنــر و فرهنــگ بــا دو راهبــرد عمــده «دخالــت» و
«نظــارت» صــورت میگیــرد .در راهبــرد دخالــت ،شــیوه پیشگیرانــه اعمــال میشــود و هنرمنــد
بــرای خلــق و ارائــه اثــر بایــد بــه صــورت پیشــینی ،حکومــت را در جریــان بگــذارد و اجــازه بگیــرد.
در ایــن نظــام کــه بــر اســاس اعتمــاد نداشــتن بنــا شــده اســت ،صــدور مجــوز بــا تشــریفاتی مشــخص
بایــد پیگیــری و کســب شــود و رضایــت حکومــت نیــز جلــب گــردد .در ایــن روش ،بحــث نظــارت
مطــرح نیســت .بــه بیــان بهتــر ،نظــارت بــه صــورت پیشــینی اعمــال میشــود و بــه تنــزل حقهایــی
2
نظیــر آزادی بیــان و حــق بــر آزادی انتخــاب شــغل میانجامــد.
در نظــام حقوقــی ایــران ،بــا کثــرت ســازمانها و نهادهــای تصمیمگیــر و سیاستســاز در
حــوزه مســائل فرهنگــی روبهروییــم .ســازمانهای فرهنگــی کشــور بــه مشــکلی بــه نــام «نبــود تمایــز
مأموریتــی» دچارنــد .بــه همیــن دلیــل ،عــاوه بــر همپوشــانیهایی کــه چنــد ســازمان ممکــن اســت
در یــک حــوزه داشــته باشــند ،متأســفانه ،وضعیتــی پدیــد آمــده اســت کــه یــک ســازمان مشــخص هــم
در مقولــه سیاســتگذاری وارد میشــود و هــم سیاســتهایی را اجــرا میکنــد کــه خــود ،آنهــا را
3
تدویــن کــرده اســت و هــم بــر کار و فعالیــت خــود ،نظــارت و عملکــردش را ارزیابــی میکنــد.
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز بــه عنــوان رکــن اصلــی اجرایــی در حــوزه مباحــث فرهنگــی،
وظایــف و صالحیتهــای متعــددی در حــوزه مســائل فرهنگــی دارد .در مــاده  2قانــون اهــداف و
 .1رضادوســت ،ســعید ،حقــوق فرهنگــی ( :)1مفهومشناســی ،تهــران :دفتــر مطالعــات فرهنگــی مجلــس شــورای
اســامی ،1389 ،ص .1
 .2آگاه ،وحیــد« ،تحلیــل نظــام صــدور مجــوز اجراهــای صحنــهای موســیقی و نظــارت بــر آن در ایــران»،
فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،1397 ،شــماره  ،59ص .138
 .3صالحــی امیــری ،رضــا و اســماعیل کاووســی ،فرهنــگ و مدیریــت ســازمانهای فرهنگــی ،تهــران :پژوهشــکده
تحقیقــات اســتراتژیک و شــادان ،1387 ،ص .120
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وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،وظایــف وزارتخانــه در  30بنــد احصــا شــده اســت .بنــد 15
تــا  22مــاده  3قانــون اهــداف و وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه بحــث صــدور مجوزهــای
مختلــف از جانــب ایــن وزارتخانــه پرداختــه اســت .ایــن وزارت در زمینــه نظــام صــدور مجوزهــا در
امــر مربــوط بــه فعالیــت مؤسســات خبــری و نمایندگــی خبرگزاریهــا و رســانههای خارجــی ،فعالیــت
کانونهــای تبلیغاتــی ،چاپخانههــا ،مؤسســات آزاد آموزشهــای فرهنگــی و هنــری و ســینمایی،
مراکــز اقامتــی و پذیرایــی و دفاتــر خدمــات مســافرتی و جهانگــردی ،ورود و خــروج آثــار ســمعی و
بصــری ،ناشــران و کتابفروشــان ،مراکــز و مؤسســات فیلمنامهنویســی و تولیدکننــدگان نــوار ســمعی
و بصــری صالحیــت دارد .نظــام صــدور مجوزهــا و اجــازه تأســیس یــا انحــال مراکــز مــورد نظــر در
بــاال ،تابــع آییننامههــای اداری اســت کــه تعدادشــان نیــز بســیار اســت.
یکــی از مراجــع مقــرر کــه بــه موجــب ســند حقوقــی مصــوب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تأســیس شــده« ،هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی» اســت
ت مؤسســات
کــه دو کارویــژه اساســی یعنــی صــدور مجــوز مؤسســات فرهنگــی و نیــز نظــارت بــر فعالیـ 
و اعمــال تنبیههــای انضباطــی دارد.
«هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی» در زمینــه صــدور مجــوز مؤسســات فرهنگــی گاهــی
بــه منزلــه مرجــع تشــخیصی عمــل میکنــد .صالحیتهــای تشــخیصی در حقــوق اداری در برابــر
صالحیتهــای تکلیفــی قــرار دارنــد .منظــور از آن هــم ایــن اســت کــه قانــون ،مقــام اداری را در
انتخــاب روشهــای تصمیمگیــری آزاد گذاشــته اســت ،بــه گونــهای کــه اصطالحــاً مقــام اداری،
حاشــیههای ارزیابــی یــا قــدرت مانــور دارد .در حقیقــت ،صالحیــت تشــخیصی« ،آزادی انتخــاب» و
1
گزینــش مقــام اداری اســت.
گاهــی نیــز «هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی» بــه مثابــه دادگاه اختصاصــی اداری،
عمــل و تنبیههــای مختلــف انضباطــی را اعمــال میکنــد .اختیــارات فــراوان ایــن هیئــت در حیطــه
مســائل فرهنگــی و مبهــم بــودن مفــاد ســند مؤســس ســبب میشــود حقــوق مخاطبــان و مراجعــان
بــه ایــن هیئــت در برخــی مــوارد در معــرض تضییــع قــرار گیــرد .صــدور تصمیمهــای کلــی و منفــی
از ســوی ایــن هیئــت در امــور فرهنگــی بــا اصــل تســاهل و تســامح فرهنگــی تعــارض دارد و نــگاه
ســختگیرانه ایــن هیئــت بــا الزامــات موجــود در مــورد حقــوق فرهنگــی متعــارض اســت.
در مــورد دادرســی اداری در حــوزه مطالعــات حقوقــی ،پژوهشهایــی صــورت گرفتــه اســت .بــرای
نمونــه ،علیاکبــر گرجــی ازندریانــی و یونــس فتحــی در مقالــه «آسیبشناســی فرآینــد دادرســی در
هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری :تأملــی پیرامــون یــک الگــوی مطلــوب» ،بــا بررســی و تحلیــل
 .1مشــهدی ،علــی« ،تأملــی بــر نظــارت قضایــی دیــوان عدالــت اداری بــر صالحیتهــای تشــخیصی در پرتــوی
مــاده  64قانــون دیــوان» ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی ،دوره نوزدهــم ،1395 ،شــماره  ،74ص .195
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آســیبهای موجــود در ســاختار و صالحیــت هیئــت رســیدگی بــه تخلفــات اداری ،بــه معرفــی الگــوی
مطلــوب پرداختهانــد .یونــس فتحــی ،جعفــر شــفیعی سردشــت و مریــم وهیبیفخــر در مقالــه «نظــام
مطلــوب دادرســی اداری در ایــران» ،معیارهــای دادرســی مطلــوب را برشــمردهاند .در مــورد دادرســی
در حــوزه مســائل فرهنگــی نیــز وحیــد آگاه در دو مقالــه بــا نامهــای «تحلیــل نظــام صــدور مجــوز
اجراهــای صحن ـهای موســیقی و نظــارت بــر آن در ایــران» و نیــز «تحلیــل شــیوه نظــارت حکومــت
بــر آثــار نمایشــی و ســینمایی در نظــام حقوقــی ایــران مشــروطه» بــه موضــوع نظــارت مقــام اداری در
حیطــه امــور موســیقایی و نمایشــی و ســینمایی پرداختــه اســت .بــا ایــن حــال ،دربــاره نظــام صــدور
مجــوز مؤسســات فرهنگــی و دادرســی اداری در ایــن حــوزه تاکنــون پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت.
از ایــن رو ،در ایــن مقالــه بــه دنبــال معرفــی الگویــی مطلــوب در دادرســی هیئــت رســیدگی بــه امــور
مراکــز فرهنگــی بــا در نظــر گرفتــن معیارهــای انصــاف آیینــی و حکمرانــی مطلــوب هســتیم .روش
تحقیــق در ایــن پژوهــش ،توصیفــی ـ تحلیلــی اســت و در گــردآوری اطالعــات از روش کتابخان ـهای
اســتفاده شــده اســت.

گفتار اول .دادرسی اداری در حوزه نهادهای فرهنگی
دادرســی اداری ،رســیدگی بــه شــکایات افــراد از دســتگاههای دولتــی و اداری از نظــر رعایــت
نشــدن قوانیــن و مقــررات و نقــض حقــوق و آزادیهــای اشــخاص و دعوایــی میــان اداره و شــهروند
اســت .دادرســی اداری در تضمیــن حقهــا و آزادیهــای شــهروندان و جلوگیــری از خودســری
دســتگاهها و مقامهــای اداری جایگاهــی ویــژه دارد .هــدف از دادرســی اداری و غیــر اداری تنهــا
فصــل خصومــت نیســت ،بلکــه اجــرای عدالــت و احقــاق حــق ،هــدف نهایــی دادرســی اســت .دادرســی
اداری ،ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی دارد کــه موجــب تمایــز آن از دادرســی مدنــی و کیفــری
میشــود .پــس ضــرورت دارد دادرســی اداری بــا عنایــت بــه اهــداف و ویژگیهــای خــاص آن بــه طــور
ویــژه تحلیــل و بررســی شــود تــا بســتری مناســب بــرای احقــاق حقــوق و آزادیهــای شــهروندان و
تظلمخواهــی آنهــا فراهــم آیــد .هــدف از دادرســی اداری ،حاکــم کــردن قانــون بــر دســتگاههای
1
اداری ،جلوگیــری از خودســری مقامهــای اداری و حفــظ حقــوق شــهروندان اســت.
بــه تعبیــر دیگــر ،دادرســی اداری ،الزمــه تضمیــن حاکمیــت قانــون و پاســخگو کــردن دولــت
و در نهایــت ،احقــاق حقــوق شــهروندان اســت .در غیــر ایــن صــورت ،تجــاوز صاحبــان قــدرت از
حــدود صالحیــت و اختیــارات خــود و تضییــع حقــوق شــهروندان حتمــی خواهــد بــود .بــا توســل بــه
دادرســی اداری ،اداره ،ملــزم بــه پاسـخگویی و بیــان مبانــی تصمیــم خــود میشــود و بــا بیــان مبانــی
و مســتندات قانونــی تصمیــم خویــش از اقدامــات و تصمیمهایــش دفــاع میکنــد .موضــوع دادرســی
 .1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،1387 ،ص .198
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

اداری ،اعمــال اداری اســت و منظــور از آن ،اعمالــی اســت کــه دولــت بــا هــدف حفــظ نظــم عمومــی
1
و تأمیــن منافــع عمومــی بــه صــورت مســتقیم انجــام میدهــد یــا زیــر نظــر دولــت انجــام میشــود.
بــر ایــن اســاس ،در نظــام حقوقــی ایــران ،قانونگــذار در کنــار مراجــع قضایــی ،نهادهایــی را
بــا عنــوان «مراجــع شــبه قضایــی» یــا «دادگاههــای اختصاصــی اداری» بــه رســمیت شــناخته اســت
تــا متولــی عمــل شــبه قضایــیباشــند .عمــل شــبه قضایــی ،عملــی شــبیه عمــل قضایــی اســت کــه
نهادهــای غیــر قضایــی انجــام میدهنــد .ماهیــت عمــل شــبه قضایــی ،امــری قضایــی اســت و همــان
آثــار عمــل قضایــی را دارد و ماننــد اعمــال و احــکام قضایــی ،بــرای اشــخاص ،حــق و تکلیــف ایجــاد
2
میکنــد و الزماالجراســت.
ایــن تعریــف جامــع و مناســب را در مــورد مراجــع شــبه قضایــی میتــوان ارائــه داد« :دادگاههــای
اختصاصــی اداری ،مراجعــی اداری بــا صالحیــت ترافعــی اختصاصــی هســتند کــه بــه موجــب قوانیــن
خــاص در خــارج از ســازمان رســمی قضایــی و محاکــم دادگســتری و عموم ـاً بــه عنــوان واحدهــای
کــم و بیــش مســتقل ،ولــی مرتبــط بــه ادارات عمومــی تشــکیل شــدهاند و صالحیــت آنهــا منحصــر
بــه رســیدگی و تصمیمگیــری در مــورد اختالفــات ،شــکایات و دعــاوی اختصاصــی اداری از قبیــل
دعــاوی اســتخدامی ،انضباطــی ،مالــی ،اراضــی و ســاختمانی میباشــد کــه معمــوالً بــه هنــگام اجــرای
قوانیــن خــاص مرتبــط بــا ارائــه خدمــات عمومــی و فعالیتهــای دولــت ،میــان ســازمانهای دولتــی
3
و مؤسســات عمومــی و افــراد بــه وجــود میآیــد و مطــرح میگــردد».
در مســئله مــورد بررســی در مقالــه نیــز بایــد گفــت «هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی»
را میتــوان در شــمار مراجــع دادرســی اداری در حــوزه امــور فرهنگــی قــرار داد کــه بــا توجــه بــه
ـیال بــودن مفهــوم فرهنــگ ،کارکــرد صحیــح ایــن مرجــع در
اهمیــت موضوعــات فرهنگــی و نیــز سـ ّ
بهبــود عملکــرد نهادهــای فرهنگــی تأثیــری بســزا دارد.

گفتــار دوم .ســند حقوقــی تأســیس هیئــت رســیدگی بــه امــور
مراکــز فرهنگــی
ســند حقوقــی بــرای تعییــن ضوابــط و مقــررات حاکــم بــر تشــکیل و تأســیس مراکــز ،مؤسســات،
کانونهــا و انجمنهــای فرهنگــی و نظــارت بــر فعالیــت آنهــا بــا عنــوان دقیــق «ضوابــط و مقــررات
 .1انصاری ،ولیالله ،کلیات حقوق اداری ،تهران :میزان ،1372 ،ص .102

 .2امامی ،محمد و کوروش استوارسنگری ،حقوق اداری ،تهران :میزان ،1391 ،ج  ،1ص .10

 .3هداونــد ،مهــدی و مســلم آقایــی طــوق ،دادگاههــای اختصاصــی اداری در پرتــوی اصــول و آیینهــای دادرســی
منصفانــه حقــوق ایــران و مطالعــه تطبیقــی ،تهــران :خرســندی ،1389 ،ص .128
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تأســیس مراکــز ،مؤسســات ،کانونهــا و انجمنهــای فرهنگــی و نظــارت بــر فعالیــت آنهــا» ،مصــوب
جلســه  1375/6/27شــورای مشــترک کمیســیونهای شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت .بــه موجــب مــاده  1ایــن ســند ،مراکــز ،مؤسســات ،کانونهــا و
انجمنهــای فرهنگــی ،تشــکیالتی اســت کــه بــا اهــداف و مقاصــد فرهنگــی اعــم از انتفاعــی و غیــر
انتفاعــی (طبــق مــاده  584قانــون تجــارت و آییننامــه اصالحــی ثبــت تشــکیالت و مؤسســات غیــر
تجــاری مصــوب  )1337و بــر اســاس شــرایط منــدرج در ایــن ضوابــط بــه مســئولیت اشــخاص حقیقــی
یــا حقوقــی اعــم از دولتــی ،عمومــی و خصوصــی ،افــراد واجــد شــرایط بــرای فعالیــت در یــک یــا چنــد
قلمــروی فرهنگــی ،هنــری ،ســینمایی ،مطبوعاتــی بــا ســرمایه ایرانــی تشــکیل میدهنــد و وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،مجــوز تأســیس ،نظــارت بــر فعالیتهــا و انحــال آنهــا را صــادر میکنــد.
در مــاده  3ایــن ســند ،تأســیس مراکــز فرهنگــی اقلیتهــای دینــی رســمی کشــور در محــدوده
امــور فرهنگــی آن اقلیــت نیــز بــه دریافــت مجــوز طبــق ضوابــط وابســته اســت.

بند اول .ترکیب و اعضای هیئت

بــه موجــب مــاده  11ســند یادشــده ،بــرای بررســی تقاضاهــای دریافتــی و تحقیــق و رســیدگی بــه
صالحیــت متقاضیــان و مدیــران مســئول و صــدور موافقــت اصولــی تأســیس مراکــز فرهنگــی و نظــارت
بــر عملکــرد آنهــا و نیــز رســیدگی بــه مــوارد تخلــف و تعلیــق و لغــو جــواز صادرشــده ،هیئتــی بــه
تشــخیص و تعییــن وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،متشــکل از اشــخاص ذیــل تشــکیل میشــود:
 .1وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و یا نماینده تاماالختیار وزیر (رییس هیئت)؛
 .2معاونــان امــور فرهنگــی ،هنــری ،مطبوعاتــی ،ســینمایی و ســمعی و بصــری و پژوهشــی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی؛
 .3ســه نفــر از صاحبنظــران امــور هنــری ،فرهنگــی و ســینمایی بــه انتخــاب وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد اســامی.
در مــاده  12نیــز تصریــح شــده اســت« :اعضــای هیئــت بــا حکــم وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
منصــوب میشــوند و مــدت عضویــت افــراد منتخــب ،دو ســال و تجدیــد انتخــاب آنهــا بــرای دورههــای
بعــدی بالمانع اســت».
بــر اســاس مــاده « ،14دبیــر هیئــت ،تقاضاهــای دریافتــی را پــس از تکمیــل مــدارک در جلســات
هیئــت ،مطــرح و نتایــج را در صــورت جلســات منعکــس میکنــد و پــس از امضــای اعضــا و تصویــب
و تأییــد وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،تصمیمــات را رییــس هیئــت ابــاغ میکنــد .پروانــه فعالیــت
مراکــز ،مؤسســات ،کانونهــا و انجمنهــای فرهنگــی بــا امضــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
صــادر میشــود».
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چنــد نکتــه دربــاره ایــن مــاده قابــل بحــث و بررســی اســت .شــیوه بیــان و ســیاق عبارتهــای بــه
کار رفتــه در مــاده  14آن اســت کــه تصمیمهــای صادرشــده از جانــب هیئــت بایــد بــه تأییــد وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی برســد .حــال ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه امضــای شــخص وزیــر از
بــاب ریاســت وی بــر هیئــت اســت یــا جنبــه تنفیــذی دارد؟
بــا توجــه بــه فلســفه شــورایی بــودن هیئــت ،تفســیر منطقــی اقتضــا میکنــد کــه مــاده مــورد
نظــر را بــه ایــن صــورت تحلیــل کنیــم :امضــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی از بــاب ریاســت وی
بــر ایــن هیئــت اســت ،ماننــد امضــای قوانیــن بــه دســت رییــس جمهــوری کــه تشــریفاتی اســت .در
غیــر ایــن صــورت ،اساس ـاً فلســفه تشــکیل شــورای یادشــده نقــض خواهــد شــد و تشــکیل شــورا بــا
چنــد عضــو ،چیــزی جــز تحمیــل هزینههــای اضافــه نــدارد.

بند دوم .صالحیتها و اختیارات

 .1آسیبشناسی صالحیت هیئت در صدور مجوز تأسیس مراکز فرهنگی
متأســفانه ســند «ضوابــط و مقــررات تأســیس مراکــز ،مؤسســات ،کانونهــا و انجمنهــای فرهنگــی
و نظــارت بــر فعالیــت آنهــا» ،هیــچ گونــه معیــار دقیــق و ضابط ـهای ارائــه نــداده اســت و مشــخص
م خواهــد گرفــت .بــه نظــر میرســد کــه شایســته بــود
نیســت هیئــت بــر چــه مبنــا و اساســی تصمیـ 
ایــن هیئــت در مقــام دادرســی و صــدور مجــوز ،خــود را بــه بررســی شــاخصها و معیارهــای دقیــق
ماهــوی مکلــف میکــرد .در رویــه عملــی قطع ـاً معیارهایــی بــرای بررســی صــدور مجــوز وجــود دارد،
امــا پرســش اساســی ایــن اســت کــه معیارهــای مــورد نظــر بــا اصــول دادرســی و شــاخصهای حقــوق
فرهنگــی ماننــد تســامح و تســاهل ،کثرتگرایــی و توجــه بــه خردهفرهنگهــا همخوانــی دارد یــا
خیــر؟
چــون دولــت در جامعــه ایــران ،مداخلــه حداکثــری در فرهنــگ دارد و بــه نوعــی ،متولــی مدیریــت
آن محســوب میشــود ،فرهنــگ بایــد آن گونــه کــه در دولــت نمــود پیــدا میکنــد ،بررســی و تحلیــل
شــود .بــر اســاس قانــون اساســی و برنامههــای توســعه ،وظایــف گوناگونــی بــر عهــده حاکمیــت نهــاده
شــده اســت تــا در حــوزه فرهنــگ و سیاسـتگذاری فرهنگــی مداخلــه کنــد 1.بــه ویــژه اینکــه تجربــه
موســع از فرهنــگ و بیتوجهــی بــه
کشــور مــا در زمینــه مســائل فرهنگــی نشــاندهنده تفســیر ّ
خردهفرهنگهــا و در نظــر گرفتــن تســاهل و تســامح فرهنگــی اســت .در نبــود ضوابــط و معیارهــای
دقیــق ،قطعــاً تصمیــم صادرشــده بــر مبنــای یــک ســری فرضهــای کلــی اســت و ارزش حقوقــی
نــدارد.
 .1هوشــیار ،مهــدی« ،دفــاع فرهنگــی در نظــام عدالــت کیفــری ایــران و امریــکا» ،پژوهشنامــه حقــوق کیفــری،
ســال هفتــم ،1395 ،شــماره  ،2ص.280

43

آسیبشناســی ســاختار و صالحیــت هیئــت رســیدگی بــه

امــور مراکــز فرهنگــی؛ ارائــه الگــوی مطلــوب دادرســی اداری

 .2آسیبشناسی صالحیت هیئت در رسیدگی به تخلفات
بــر اســاس مــاده  15ســند یادشــده بــه تخلفــات مراکــز و مؤسســات فرهنگــی در «هیئت رســیدگی
بــه امــور مراکــز فرهنگــی» رســیدگی میشــود .در صــورت اثبــات تخلــف ،حســب مــورد ،مجازاتهــای
اخطــار شــفاهی یــا کتبــی ،تعلیــق جــواز یــا تعطیــل موقــت مرکــز فرهنگــی از ســه مــاه تــا یــک ســال،
تعطیــل دایــم و لغــو مجــوز اعمــال میشــود و دبیــر هیئــت آن را ابــاغ میکنــد.
یکــی از نــکات قابــل انتقــاد در متــن ایــن ســند آن اســت کــه عنوانهــای تخلفاتــی احصــا نشــده
اســت ،در حالــی کــه مطابــق اصــل قانونــی بــودن جــرم ،قانونگــذار بایــد هــر جرمــی را بــه صــورت
دقیــق تبییــن و تشــریح کنــد .ایــن امــر در تخلفــات اداری و صنفــی نیــز جــاری اســت .نگارنــده بــا
بررســی پایــگاه اینترنتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه فایلــی دسترســی پیــدا کــرد کــه انــواع
تخلفــات مراکــز فرهنگــی را احصــا کــرده اســت .البتــه مشــخص نیســت ایــن متــن ،بخشــی از یــک
1
آییننامــه اســت یــا ســندی دیگــر .هیئــت یادشــده ،تخلفــات را در  27بنــد برشــمرده اســت.
 .1 .1عــدم نصــب تابلــوی مناســب بــر ســر در مــکان مؤسســه بــا مشــخصات ذیــل :الــف) قیــد اســم ثبتشــده مؤسســه
طبــق روزنامــه رســمی زمــان تأســیس بــه صــورت کامــل؛ ب) قیــد جملــه (بــا مجــوز رســمی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی) .ج) قیــد شــماره ثبــت.
 .2عدم نصب پروانه فعالیت یا مجوزهای خاص در معرض دید مراجعان؛
 .3اســتفاده از ســربرگهای نامناســب و خــارج از ضوابــط بــا توجــه بــه مــوارد ذیــل :الــف) ذکــر اســم ثبتشــده مؤسســه
طبــق روزنامــه رســمی زمــان تأســیس بــه صــورت کامــل؛ ب) ذکــر عبــارت بــا مجــوز رســمی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی؛ ج) ذکــر شــماره ثبــت؛ د) ذکــر نشــانی دقیــق و شــماره تمــاس؛ و) اســتفاده از کلمــات التیــن در ســربرگ ممنــوع
میباشــد.
 .4ســوء اســتفاده از نــام آموزشــگاههای دیگــر و برندهــای معــروف .5 .تغییــر مــکان مؤسســه بــدون اطــاع اداره کل
متبــوع و دبیرخانــه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی .6 .عــدم اقــدام بــرای ارســال گــزارش عملکــرد .7 .ادامــه
فعالیــت مؤسســه علیرغــم اتمــام اعتبــار پروانــه فعالیــت .8 .فعالیــت در زمینــه موضوعــات اســاسنامه بــدون دریافــت
مجــوز خــاص یــا مجــوز غیــر معتبــر .9 .اســتفاده از اســاتید غیــر همجنــس .10 .برگــزاری دورههــای آموزشــی بــه صــورت
مختلــط .11 .فعالیــت در حیطــه موضوعــات خــارج از اســاسنامه ماننــد روانشناســی ،اعــزام دانشــجو ،آمادگــی کنکــور و. ...
 .12عــدم رعایــت شــرایط مجوزهــای آموزشــی ماننــد اخــذ شــهریه اضافــی ،عــدم رعایــت اســتانداردهای آموزشــی و.13 . ...
تشــکیل کالسهــای صــوری و عــدم حضــور و غیــاب کالســی در برگــزاری دورههــای آموزشــی .14 .وجــود شــاکیان متعــدد.
 .15عــدم پاسـخگویی و همــکاری مدیرمســئول در زمینــه تخلفــات مؤسســه و فعالیتهــای آن .16 .تکــرار تخلفــات و عــدم
پایبنــدی بــه تعهــدات قبلــی .17 .خــروج اکثریــت اعضــای مؤســس و اکثریــت صاحبــان ســرمایه .18 .اعطــای نمایندگــی
و ایجــاد شــعبه بــدون مجــوز دبیرخانــه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی .19 .عــدم رضایــت اداره کل فرهنــگ
و ارشــاد اســامی اســتان مربوطــه و دبیرخانــه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی از عملکــرد مؤسســه .20 .اجــاره
دادن مجــوز بــه اشــخاص دیگــر .21 .احــراز عــدم صالحیــت اعضــای مؤسســه در طــول دوران فعالیــت .22 .فــروش و
واگــذاری آن بــه غیــر .23 .عــدم تأییــد فعالیــت مؤسســه توســط مراجــع امنیتــی .24 .سببســازی شــکلگیری روابــط
ناســالم دینــی و عرفــی در محیــط فعالیــت مؤسســه .25 .تولیــد محصوالتــی کــه اثــرات ضــد فرهنگــی و ضــد ارزشــی داشــته
باشــد .26 .فعالیــت در زمینــه آمــوزش و ترویــج عرفانهــای کاذب و نوظهــور .27 .کالهبــرداری و ســوء اســتفاده از مجــوز
مؤسســه کــه منجــر بــه جــرم عمومــی شــود.
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برخــی از مــواردی کــه بــه عنــوان تخلــف در نظــر گرفتهانــد ،عنــوان کلــی دارنــد و معیــار دقیقــی
بــر آنهــا حاکــم نیســت ،از جملــه بنــد  19یعنــی «عــدم رضایــت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان مربوطــه و دبیرخانــه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی از عملکــرد مؤسســه» .ایــن
بنــد ،ایــن امــر را بــه ذهــن میرســاند کــه فعالیــت مراکــز و مؤسســات فرهنگــی تنهــا در صورتــی
مــورد تأییــد نهــاد مرکــزی یعنــی وزارتخانــه اســت کــه بــا اصــول مــورد قبــول مرکــز همخوانــی
داشــته باشــد و هــر گونــه فعالیــت فرهنگــی مغایــر بــا ضوابــط مــورد پذیــرش در مرکــز قطعـاً موجبــی
بــرای طــرح تخلــف در هیئــت خواهــد شــد کــه ایــن امــر بــا اصــول حاکــم بــر فرهنــگ و حقــوق
فرهنگــی تعــارض آشــکار دارد.
در بنــد  23نیــز از «عــدم تأییــد فعالیــت مؤسســه توســط مراجــع امنیتــی» ســخن بــه میــان آمــده
اســت .بــه نظــر میرســد فلســفه و هــدف تشــکیل مراجــع امنیتــی بــا مســائل و موضوعــات فرهنگــی
هیــچ ســنخیتی نــدارد .مشــخص نیســت ایــن «عــدم تأییــد» در چــه مرحلـهای صــورت خواهــد گرفــت
و مراجــع امنیتــی چــه مالکهایــی را بــرای «عــدم تأییــد» در نظــر میگیرنــد .بنابرایــن ،عنــوان ایــن
تخلــف نیــز بــا نــگاه بدبینانــه بــه عملکــرد مراکــز و مؤسســات فرهنگــی همــراه اســت.
نکتــه دیگــر در مــورد اعمــال مجازاتهــای مــورد نظــر در مــاده  15ســند یادشــده ،اصــل تناســب
میــان تخلــف ارتکابــی و نیــز اعمــال تنبیــه انضباطــی اســت کــه بایــد در نظــر گرفــت و هیئــت بایــد
بــا توجــه بــه شــدت تخلــف ارتکابــی ،تنبیهــی مناســب اعمــال کنــد .در اجــرای ایــن اصــل ،شــدت
مجــازات بایــد میــزان تقبیــح یــا تأییــد نشــدن رفتــار غیــر قانونــی را نشــان دهــد و بــا مقــدار تقبیــح
یــا تأییــد نشــدن افزایــش یابــد و تأییــد نشــدن و تقبیــح نیــز بایــد متناســب بــا شــدت رفتــار غیــر
1
قانونــی افزایــش یابــد.

گفتــار ســوم .الگــوی مطلــوب دادرســی اداری بــر اســاس معیارهای
انصــاف آیینی
در فرآینــد دادرســی اداری ،هــر شــخصی در برابــر اداره ،حقوقــی دارد کــه اداره بایــد آنهــا را
بــه رســمیت بشناســد .در غیــر ایــن صــورت ،مســئول شــناخته میشــود و از معیارهــای اداره خــوب
دور خواهــد شــد« .دادرســی عادالنــه» ،یکــی از مفاهیــم جدیــدی اســت کــه در اندیش ـههای حقــوق
بشــری ریشــه دارد .اهمیــت دادرســی عادالنــه بــه ویــژه در نظــام عدالــت کیفــری اهمیتــی دوچنــدان
دارد .دادرســی عادالنــه ،مجموعــه تضمینهایــی اســت کــه حقــوق متهــم و هــم بزهدیــده را فراهــم
 .1نکویــی ،محمــد« ،اصــل تناســب جــرم و مجــازات در قلمــروی تخلفــات اداری» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال
هشــتم ،1399 ،شــماره  ،25ص .260
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امــور مراکــز فرهنگــی؛ ارائــه الگــوی مطلــوب دادرســی اداری

میکنــد و ســبب تحکیــم حقــوق طرفیــن دعــوا میشــود .دادرســی عادالنــه را میتــوان معــادل
انصــاف آیینــی دانســت و آن را از حقــوق بنیادیــن شــمرد.
بنیادیــن بــودن برخــی از حقهــا از آن روســت کــه وجــود آنهــا مایــه قــوام و نبــود آنهــا موجــب
زوال شــخص اســت .حقهــای بنیادیــن ،ترجمــان واقعــی دســتهای از هنجارهــای اخالقــی ،سیاســی و
1
فلســفی اســت کــه از آبشــخور آزادی ،برابــری ،مردمســاالری و دولــت قانونمــدار ســیراب میشــود.
پیآمــد انصــاف آیینــی کــه عدالــت شــکلی یــا انصــاف رویـهای هــم بــه آن میگوینــد ،ایــن اســت
کــه مقامــات عمومــی هنــگام تصمیمگیــری مکلفنــد آیینهــا و قواعــد شــکلی مشــخصی را رعایــت
کننــد .انصــاف آیینــی در مفهــوم ســاده آن ،مشــتمل بــر مجموعــهای از حقهــای شــکلی اســت،
ماننــد :حــق برخــورداری از فرصــت کافــی بــرای آمــاده کــردن پاســخ ســؤاالت و دفــاع مناســب ،حــق
دسترســی بــه پرونــده ،فرصــت اظهــار نظــر شــفاهی ،حــق معرفــی وکیــل ،فرصــت اظهــار نظر شــفاهی،
2
داشــتن فرصــت بــرای فراخوانــدن و پرســیدن ســؤال مســتقیم از شــهود طــرف مقابــل و طــرف دعــوا.
حقهــای رویــهای ،تضمینهایــی هســتند کــه هماننــد حقهــای ماهــوی ،ماهیتــی مطالبــهای
دارنــد .بــه دیگــر ســخن ،حقهــای رویـهای نیــز بســان حقهــا و آزادیهــای ماهــوی ،حــق ـ ادعاهــای
شــهروندان اســت کــه البتــه الزمــه حــق ـ ادعــا بــودن ایــن حقهــا ،وجــود متعهــد و مکلــف یــا
متعهــد یــا مکلفهایــی در تأمیــن و تضمیــن ایــن حقهاســت .در بــادی امــر ،مکلــف و متعهــد بــه
تأمیــن حقهــای روی ـهای ،حکومــت اســت و از ایــن نظــر بیــن حقهــای روی ـهای و حقهــای ماهــوی
3
تفاوتــی وجــود نــدارد.

بند اول .رعایت اصل تخصص (استفاده از نهاد کارشناسی)

اختالفــات ،شــکایات و دعــاوی میــان افــراد و دســتگاههای اجرایــی و ســازمانهای حرفـهای تنــوع
زیــادی دارد .بــا ایــن حــال ،هــر کــدام ابعــاد فنــی ،اداری ،کارشناســی و تخصصــی خــاص خــود را دارنــد
کــه بــدون توجــه بــه آن ابعــاد ،رســیدگی مطلــوب و تصمیمگیــری شایســته ،مشــکل خواهــد بــود .بــا
وجــود رواج تخصصــی شــدن رســیدگیها در دادگاههــای عمومــی دادگســتری ،قضــات ایــن دادگاههــا
بــه علــت نداشــتن تخصــص در امــور و مســائل فنــی و اداری ،توانایــی الزم و کافــی را بــرای قضــاوت در
مــورد دعــاوی پیچیــده اداری ندارنــد .همچنیــن قضــات دادگســتری بــا پیشــرفت ســریع و تحــوالت
مســتمر علــوم و فنــون جدیــد و مقــررات جزئــی حاکــم بــر آنهــا مثــل اصــول و قواعــد شهرســازی یــا
 .1گرجی ازندریانی ،علیاکبر ،در تکاپوی حقوق اساسی ،تهران :جنگل جاودانه ،چاپ دوم ،1388 ،ص .200
 .2هداوند و آقایی طوق ،پیشین ،ص .139
 .3قــاری ســید فاطمــی ،ســید محمــد ،حقــوق بشــر در جهــان معاصــر (دفتــر یکــم) ،ﭼﺎپ دوم ،تهــران :ﻣؤﺳﺴﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و پژوهشهــای ﺣﻘﻮقــی ﺷﻬﺮ داﻧﺶ ،1390 ،ص .125
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

مســائل پزشــکی یــا امــور اقتصــادی و مالــی هـمگام نیســتند .بــه همیــن دلیــل ،ایــن گونــه دعــاوی در
1
حیطــه تبحــر و تســلط آنــان قــرار نــدارد.
در زمینــه رعایــت اصــل تخصــص در نهادهــای دادرســی اداری در امــور فرهنگــی بــه نظــر میرســد
ـدی روبهروســت .همــانگونــه کــه پیشتــر بیــان شــد ،مراجــع
کاربســت ایــن اصــل بــا خدشــه جـ ّ
دادرســی اداری در امــور فرهنگــی گاهــی ماهیــت یــک دادگاه اختصاصــی را دارنــد ،مثــل زمانــی کــه
بــه لغــو مجــوز یــک مؤسســه فرهنگــی و یــا تعطیــل کــردن یــک مؤسســه حکــم میکننــد .در ایــن
صــورت ،ماهیــت تصمیمگیــری ،تصمیــم شــبه قضایــی اســت .گاهــی نیــز نهادهــای مــورد نظــر بــه
عنــوان مرجــع تشــخیصی عمــل میکننــد .ایــن فــرض در زمانــی اســت کــه ابتــدا بــه ســاکن ،در مــورد
صــدور مجوزهــای مختلــف ســینمایی ،موســیقایی و نظیــر آن تصمیمگیــری میکننــد.
در هــر دو فــرض ،رعایــت اصــل تخصــص بــه ویــژه در مــورد اعضــای نهادهــای فرهنگــی اهمیــت
دارد؛ چــون بــدون دارا بــودن تخصــص در مســائل و امــور فرهنگــی قطعـاً تصمیمگیریهــای نهادهــای
فرهنگــی ،حقــوق اشــخاص را زیــر ســؤال خواهــد بــرد .بــا توضیحاتــی کــه در قســمتهای قبــل ارائــه
شــد ،در ترکیــب هیئتهــا اصــوالً از کارشناســان اســتفاده شــده اســت ،امــا انتصابــی بــودن ایــن اعضــا
توســط مدیــر کل قســمت مربــوط ممکــن اســت ســبب شــود اشــخاصی نامتخصــص تنهــا بــه دلیــل
همنظــری و همســویی بــا عقایــد شــخص مدیــر کل منصــوب شــوند .بــه ایــن ترتیــب ،اصــل تخصــص
در رســیدگی بــه امــور فرهنگــی نقــض خواهــد شــد.
اهمیــت ایــن امــر زمانــی پررنــگ میشــود کــه بدانیــم بــرای خــروج از بحــران فرهنــگ بایــد
چارچوبهــای اساســی فرهنــگ و ســطح فرهنگــی جامعــه در گروههــای مختلــف شناســایی شــود.
متأســفانه ،شــواهد نشــان میدهــد کــه در حــوزه فرهنــگ ،کادر تخصصــی انــدک یــا ضعیفــی داریــم.
2
بــه همیــن دلیــل ،در حــوزه فرهنگــی بــه تربیــت افــراد متخصــص نیــاز فراوانــی حــس میشــود.
بنابرایــن ،بــرای رعایــت اصــل تخصــص در «هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی» شایســته
اســت عــاوه بــر اعضــای انتصابــی ،اشــخاص متخصــص از بطــن جامعــه نیــز در هیئــت حضــور یابنــد
تــا تصمیمگیریهــای هیئــت ،نماینــده افــکار واقعــی جامعــه باشــد.

بند دوم .رعایت اصل تناظر

عمــوم و شــمول اصــل تناظــر اقتضــا میکنــد کــه همــه مراجــع قضاوتــی اعــم از قضایــی (حقوقــی
و کیفــری) ،اداری و انتظامــی ایــن اصــل را رعایــت کننــد و از ایــن نظــر بیــن مراجــع عمومــی و
 .1هداونــد ،مهــدی« ،دادگاههــای اختصاصــی اداری» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه شــهید بهشــتی،1379 ،
ص .21
 .2باباشــمس ،آرزو و همــکاران« ،ارائــه الگــوی مطلــوب توســعه فرهنگــی در کتابخانــه ملــی» ،مجلــه مدیریــت
فرهنگــی ،ســال یازدهــم ،1396 ،شــماره  35و  ،36ص .13
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اختصاصــی تفاوتــی وجــود نــدارد .قاعــده لــزوم اســتماع اظهــارات هــر دو طــرف دعــوا در قلمــروی
دادرســی اداری اقتضــا دارد اشــخاصی کــه در معــرض تضــرر از یــک تصمیــم یــا اقــدام اداری قــرار
میگیرنــد ،حــق داشــتهباشــند از ادعاهــای مطــرح علیــه خــود آگاه شــوند و قبــل از تصمیمگیــری
نهایــی ،فرصتــی منصفانــه بــرای پاســخگویی بــه آنهــا در اختیارشــان قــرار گیــرد.
امــروزه در حقــوق بســیاری از کشــورها ،اصــل حــق بــر اســتماع شــدن بــه عنــوان یکــی از اصــول
کلــی حقــوق اداری پذیرفتــه شــده اســت کــه ســازمانها و مقامــات اداری را ملــزم میســازد در رونــد
تصمیمگیــری اداری ،نظــر اشــخاص و گروههــای ذینفــع را قبــل از تصمیمگیــری نهایــی اســتماع
1
کننــد.
ایــن اصــل در فرآینــد دادرســی اداری در مراجــع فرهنگــی بــه طــور کلــی نقــض شــده اســت .در
آییننامههــای مــورد عمــل دربــاره مراجــع صــدور پروانــه نمایــش و فیلــم و نیــز تأســیس مراکــز
فرهنگــی ،شــخص متقاضــی یــک بــار مــدارک خــود را بــه صــورت غیــر حضــوری ارائــه میدهــد .پــس
از تشــکیل شــورا یــا هیئــت مربــوط ،بــدون دعــوت از متقاضــی ،هیئــت تصمیمگیــری میکنــد .بــا
ـیال بــودن مفهــوم فرهنــگ و حقــوق فرهنگــی بــه ویــژه در حیطــه آثــار هنــری و نمایشــی
توجــه بــه سـ ّ
شایســته اســت در آییننامههــای مــورد عمــل ،حداقــل بــه دعــوت از متقاضیــان و شــنیدن توضیحــات
آنــان اشــاره میشــد تــا تصمیــم صادرشــده از هیئــت و شــورا بــا اصــل تناظــر همخوانــی مییافــت.
متأســفانه ،در حــال حاضــر ،تصمیــم هیئــت بــه صــورت یکجانبــه و اقتدارگرایانــه ،صــادر و تصمیــم
مــورد نظــر تنهــا بــه شــخص متقاضــی ابــاغ خواهــد شــد.

بند سوم .رسیدگی دومرحلهای

حــق تجدیــد نظرخواهــی ،حــق بــر یــک دادرســی اصیــل و بــدون شــتابزدگی بــه پرونــده اســت
کــه شــامل مســائل ماهــوی و شــکلی پرونــده میشــود .پذیــرش حــق تجدیــد نظرخواهــی بــه عنــوان
یکــی از عناصــر اصلــی دادرســی عادالنــه بــه موجــب قانــون ،مســتلزم وجــود مرجــع باالتــر از مرجــع
2
بــدوی بــرای بررســی مجــدد کامــل موضــوع پرونــده در آن مرجــع اســت.
رســیدگی دومرحلــهای و حــق بــر تجدیــد نظرخواهــی نیــز در مراجــع تصمیمگیــر فرهنگــی
گاهــی نقــض میشــود .بــرای مثــال ،در مــورد تصمیمهــای صادرشــده از هیئــت رســیدگی بــه امــور
مراکــز فرهنگــی میبینیــم کــه تمــام مجازاتهــای اعمالشــده توســط ایــن هیئــت قابــل تجدیــد
نظرخواهــی نیســت و ایــن امــر قطعـاً دایــره حــق بــر رســیدگی دومرحلـهای را محــدود میکنــد و بــا
 .1رســتمی ،ولــی و دیگــران ،دادرســی عادالنــه در مراجــع اختصاصــی ایــران ،چــاپ اول ،تهــران :دانشــکده حقــوق و
علــوم سیاســی و گرایــش ،1388 ،ص .20
 .2هداونــد ،مهــدی و علــی مشــهدی ،اصــول حقــوق اداری در پرتــوی آرای دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :خرســندی،
 ،1389ص .125
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

اطــاق و عمــوم حــق بــر تجدیــد نظرخواهــی در تعــارض اســت .افــزون بــر آن ،تصمیمگیــری دربــاره
تقاضــای تجدیــد نظرخواهــی مؤسســان مؤسســات فرهنگــی در یــد مطلــق شــخص وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد اســامی قــرار گرفتــه اســت .در اقدامــی عجیــب ،بــا وجــود رســیدگی گروهــی در مرحلــه بــدوی
(هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی) ،در مرحلــه عالــی (تجدیــد نظــر) نیــز تصمیمگیــری،
قائــم بــه شــخص شــده اســت کــه قابــل انتقــاد اســت .اصــوالً رســیدگی در مرحلــه تجدیــد نظــر بایــد
بــا تعــداد بیشتــری از دادرســان یــا قضــات صــورت گیــرد کــه در دســتورالعمل مــورد اشــاره ،بــر
خــاف معیارهــای رایــج ،شــخص واحــد در مرحلــه تجدیــد نظــر رســیدگی میکنــد.

بند چهارم .صدور تصمیمهای مستدل و مستند

اصــل مســتدل و مســتند بــودن آرای قضایــی را گاهــی مهمتریــن قاعــده حاکــم بــر انشــای رأی
قضایــی و یکــی از اصــول مس ـلّم دادرســی دانســتهاند 1.ایــن اصــل ،یکــی از پیششــرطهای اجــرای
عدالــت اســت؛ زیــرا دادرســی منصفانــه بــه شــفافیت بســتگی دارد و شــفافیت ،مســتلزم مســتدل و
2
مســتند بــودن رأی قضایــی اســت.
بــه تبــع حاکمیــت ایــن اصــل در آرا و تصمیمهــای قضایــی ،امــروزه مفهــوم اصــل مســتند و
مســتدل بــودن اقدامــات و تصمیمهــای اداری یــا تکلیــف بــه بیــان دالیــل و مبانــی تصمیــم نیــز بــه
رســمیت شــناخته شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،مقامــات اداری بایــد مبنــا و دالیــل تصمیمهــای خــود
را بــه روشــنی بیــان کننــد ،بــه گون ـهای کــه آشــکارا مشــخص شــود بــا چــه توجیهــی و بــر اســاس
چــه قوانینــی تصمیــم گرفتهانــد .مطابــق ایــن اصــل ،هــر شــخصی حــق دارد از دالیــل تصمیمگیــری
مقامهــای عمومــی و اداری اطــاع پیــدا کنــد .بــرای مثــال ،اگــر مقامــی دولتــی ،درخواســت شــهروندی
را بــرای دریافــت مجــوز اداری رد کنــد ،صــرف گفتــن «نــه» یــا «رد درخواســت» کفایــت نمیکنــد،
3
بلکــه مبنــای قانونــی ایــن امتنــاع از صــدور مجــوز نیــز بایــد بیــان شــود.
بــه طــور کلــی ،هنگامــی کــه تصمیــم اداری بــر حقــوق و منافــع شــهروندان اثــر بگــذارد ،بیــان
دلیــل ،ضرورتــی اجتنابناپذیــر پیــدا میکنــد .همچنیــن در صالحیتهــای اختیــاری ،بــه دلیــل
دشــواری تطابــق اقــدام اداری بــا متــن قانــون ،ارائــه دالیــل ،ضرورتــی دوچنــدان خواهــد یافــت؛ چــون
 .1آگاه ،وحیــد ،حقــوق بنیادیــن و اصــول حقــوق عمومــی در رویــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری،
تهــران :جنــگل ،چــاپ اول ،1389 ،ص .90
 .2ویــژه ،محمدرضــا و احمــد کتابــی رودی« ،حــدود صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در انتصــاب مدیــران

مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی (مطالعــه مــوردی مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی)» ،فصلنامــه دیــدگاه
هــای حقــوق قضایــی ،1393 ،شــماره  ،65ص .200
 .3هداونــد ،مهــدی و داوود کاظمــی« ،تأملــی بــر اصــول مــدرن حقــوق اداری در قانــون مدیریــت خدمــات

کشــوری (تحلیــل مــاده  90قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری)» ،فصلنامــه راهبــرد ،1392 ،شــماره  ،22ص .25
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در غیــر ایــن صــورت ،امــکان نظــارت قضایــی بــر آن اقــدام یــا تصمیــم ناممکــن خواهــد شــد .مسـلّم
اســت کــه در عرصــه اســتانداردهای الزمالرعایــه در ادلّــه بیانشــده از جانــب مقــام اداری ،دالیــل
کمــی و کیفــی کافــی باشــد و بــه روشــنی ،زاویههــای مختلــف آن تصمیمگیــری
ابــرازی بایــد از نظــر ّ
را تبییــن کنــد .از ایــن رو ،اصــل تکلیــف بــه ارائــه دالیــل تصمیمهــا صرفـاً بــا ارائــه نــدادن ایــن دالیــل
نقــض نمیشــود ،بلکــه اگــر مبانــی بیانشــده ،کافــی و گویــا نباشــد ،ایــن تخلــف صــورت میگیــرد.
همچنیــن مقــام اداری بایــد از کلیگویــی و ابــراز دالیــل کلیشــهای بپرهیــزد .در حقیقــت ،وی
بــا ابــراز ایــن گونــه دالیــل ،بــه جــز در مــوارد خــاص ،تکلیــف خــود را بــرای ارائــه مبانــی تصمیمــش
انجــام نــداده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،بــه دلیــل تفاوتهــای موضوعــی پروندههــای مختلــف اداری،
دالیــل کلــی و کلیشـهای ،جنبههــای مختلــف تصمیــم یادشــده را نشــان نمیدهــد؛ زیــرا هــر پرونــده،
مبانــی و دالیــل خــاص خــود را دارد کــه بــا تبییــن آنهــا بایــد عمــل اداری بــه خوبــی توجیــه شــود.
پــس مقــام اداری بایــد ادلّــه و قوانیــن مبنایــی بــرای صــدور تصمیــم اداری را بــه گونـهای بیــان کنــد
1
کــه مرجــع قضایــی بتوانــد قانونــی بــودن یــا نبــودن آن تصمیــم را ارزیابــی کنــد.
در آییننامههــا و اســناد مــورد عمــل دربــاره مراجــع فرهنگــی در نظــام حقوقــی کشــور بــه اصــل
مســتدل و مســتند بــودن تصمیمهــا اشــاره صریــح نشــده اســت کــه آن را نبایــد بــه منزلــه نادیــده
انگاشــتن ایــن اصــل مهــم دانســت .رویــه تصمیمهــای صادرشــده از مراجــع فرهنگــی در مقــام صــدور
یــک تصمیــم تشــخیصی یــا تصمیــم شــبه قضایــی نشــان میدهــد تصمیمهــای مــورد نظــر در قالــب
جمــات کوتــاه ماننــد «موافقــت نمیشــود» یــا «مخالفــت میشــود» اعــام میگــردد کــه بــا اصــل
مســتدل و مســتند بــودن تصمیمهــای مقامهــای اداری همخوانــی نــدارد .ارائــه دالیــل و مبانــی
تصمیــم از جانــب نهــاد اداری ســبب میشــود مخاطــب تصمیــم بــا توجــه بــه دالیــل ارائهشــده در
مرحلــه نخســتین ،امــکان دفــاع مناس ـبتری در مرحلــه تجدیــد نظــر داشــته باشــد.

بند پنجم .رسیدگی در مهلت و زمان معقول

لــزوم رعایــت مهلــت منطقــی در رســیدگی ،تضمینــی اســت کــه در حقــوق داخلــی کشــورها بــه
صــورت صریــح ،روشــن و مشــخص شناســایی و رعایــت نشــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه مطلــوب
بــودن بــازه زمانــی در احقــاق حــق و رســیدگی بــه دعــاوی و اجــرای حکــم بــه صــورت منطقــی و
بدیهــی بایــد بخشــی جداییناپذیــر از یــک دادرســی مطلــوب و مناســب باشــد .حــق بــر رســیدگی در
زمــان معقــول ،تضمیــن اساســی بــرای حمایــت از همــه طرفیــن در برابــر تأخیرهــای رویـهای بیــش از
 .1رضایــیزاده ،محمدجــواد و فرامــرز عطریانفــر« ،اصــل الــزام بــه ارائــه دالیــل تصمیمــات اداری در پرتــوی

مفهــوم اداره خــوب :مطالعــه تطبیقــی نظــام حقوقــی ایــران و اتحادیــه اروپــا» ،فصلنامــه دانــش حقــوق

عمومــی ،ســال ســوم ،1391 ،شــماره  ،10ص .94
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انــدازه اســت کــه ممکــن اســت بــه اثربخشــی و اعتبــار دادگاههــا آســیب بزنــد .اســاس حــق رســیدگی
در مهلــت معقــول ،حــق اقامــه دعــوا و حــق بــر صــدور رأی بــه موقــع اســت .شــاخصهای متعــددی
بــرای تعییــن جــدول زمانــی معقــول وجــود دارد :پیچیدگــی یــا ســادگی پرونــده ،رفتــار خواهــان و
شــیوه برخــورد و رســیدگی دعــوا بــه وســیله مراجــع اداری و قضایــی صالحی ـتدار ،ماهیــت حــق در
1
معــرض خطــر و منافــع فــردی متقاضــی ،اهمیــت زمــان بــرای خواهــان در تحصیــل یــک تصمیــم.
در مــاده  8ضوابــط اجرایــی تأســیس مراکــز فرهنگــی و هنــری چنیــن تصریــح شــده اســت:
«وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا مصاحبه-هــا و بررســیهای الزم و کافــی ،ظــرف مــدت یــک
مــاه دربــاره تأییــد صالحیــت یــا عــدم پذیــرش تقاضــا اعــام نظــر خواهــد نمــود و در صــورت اعــام
موافقــت اصولــی بــا تقاضــا ،مؤســس یــا مؤسســان موظفنــد در مــدت یــک مــاه از تاریــخ اعــام نســبت
بــه ارائــه اســاسنامه و تحقــق شــرایط منــدرج در آنکــه در ایــن ضوابــط بــه آن تصریــح شــده اســت،
اقــدام نماینــد».
بنابرایــن ،اصــل رســیدگی در مهلــت معقــول و تصمیمگیــری ،یــک مــاه در نظــر گرفتــه شــده
اســت کــه بــه نظــر میرســد مهلتــی مناســب اســت .البتــه در ســند مربــوط بــه ضوابــط اجرایــی در
مــورد ضمانــت اجــرای تصمیمگیــری و اظهــار نظــر نکــردن هیئــت در ظــرف مهلــت یــک مــاه ســخنی
نیامــده اســت .بــه نظــر میرســد اقــدام نکــردن در مهلــت یــک مــاه را بایــد بــر موافقــت وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی بــا صالحیــت مؤسســان حمــل کــرد .بــه عبــارت دیگــر ،اقــدام نکــردن هیئــت و مقــام
اداری در مهلــت مقــرر قانونــی نبایــد ســبب تضییــع حقــوق شــهروندان و متقاضیــان شــود.

گفتــار چهــارم .الگــوی مطلــوب دادرســی اداری بــا توجــه بــه اصول
حکمرانــی خوب
حکمرانــی خــوب یــا حکمرانــی مطلــوب یکــی از مباحــث بســیار مهــم و جدیــد اســت کــه از دهــه
 1980بــه بعــد در ادبیــات توســعه مطــرح شــده اســت .ایــن مســئله بــه ویــژه در راســتای اســتقرار
و نهادینهســازی جامعــه مدنــی در سیاســتهای مربــوط بــه اعطــای کمکهــا در کشــورهای در
حــال توســعه جایگاهــی ویــژه دارد .بانــک جهانــی بــه عنــوان یکــی از نهادهــای بینالمللــی معتبــر
در گزارشــی کــه در ســال  1989منتشــر کــرد ،بــرای اولیــن بــار ،حکمرانــی خــوب را خدماترســانی
2
عمومــی کارآمــد ،نظــام قضایــی قابــل اعتمــاد و نظــام اداری پاس ـخگو تعریــف کــرد.
 .1یــاوری ،اســدالله« ،حــق برخــورداری از دادرســی منصفانــه و آییــن دادرســی نویــن» ،فصلنامــه حقــوق اساســی،
 ،1383شــماره  ،2ص .284
 .2شــریفزاده ،فتــاح و رحمتاللــه قلیپــور« ،حکمرانــی خــوب و نقــش دولــت» ،مجلــه مدیریــت فرهنــگ ســازمانی،
دوره اول ،1382 ،شــماره  ،2ص .95
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آسیبشناســی ســاختار و صالحیــت هیئــت رســیدگی بــه

امــور مراکــز فرهنگــی؛ ارائــه الگــوی مطلــوب دادرســی اداری

بند اول .شفافیت و زمینههای تحقق آن در دادرسی امور فرهنگی

شــفافیت بــه معنــای آن اســت کــه عملکــرد و اقدامــات و تصمیمهــای نهادهــای دولتــی بایــد در
دســترس عمــوم قــرار گیــرد .پنهــانکاری در تضــاد آشــکار بــا دموکراســی اســت و بــه ایــن دلیــل،
آزادی دسترســی بــه اطالعــات ،یکــی از انــواع آزادیهایــی اســت کــه بایــد در مقــام عمــل بــه رســمیت
شــناختهشــود .امــکان نظــارت همگانــی از طریــق شفافســازی فراهــم میشــود.
اصطــاح «شــفافیت» امــروزه زیــاد بــه کار م ـیرود ،امــا بــه نــدرت بــا دقــت و موشــکافی تعریــف
میشــود .شــفافیت در عرضــه و دریافــت اطالعــات مطــرح اســت کــه در حوزههــای مختلــف بــه
کار م ـیرود .در علــم سیاســت ،شــفافیت بــه ایــن معناســت کــه بــا اطالعاتــی کــه دولــت در اختیــار
شــهروندان میگــذارد ،بــه آنهــا امــکان میدهــد از آنچــه دولــت انجــام میدهــد ،آگاه شــوند .هــدف
از شــفافیت ،اجــازه دادن بــه شــهروندان ،بــازار و گروههاســت تــا دیگــران را در قبــال سیاســتها و
عملکردهایشــان ،پاسـخگو نگــه دارنــد .بنابرایــن ،شــفافیت را میتــوان بــه منزلــه اطالعاتــی دانســت کــه
نهادهــا منتشــر میکننــد و ارزیابــی ایــن نهادهــا را آســانتر و روشــنتر میســازند 1.شفافســازی
عملکــرد نهادهــای اداری رســیدگیکننده بــه امــور فرهنگــی مســتلزم فراهــم بــودن زمینههــای آن
اســت .بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت روشــن بــودن قوانیــن ،پرهیــز از کثــرت تصویــب آییننامههــا
و نیــز انتشــار اطالعــات اســت کــه در ایــن قســمت ،هــر یــک را بررســی میکنیــم.
الف) روشن بودن قوانین
روشــن بــودن قانــون را یکــی از ویژگیهــای ذاتــی آن شــمردهاند؛ زیــرا تنهــا در صــورت وجــود
چنیــن صفتــی اســت کــه شــهروندان از آزادی برخــوردار میشــوند و میتواننــد درون مرزهــای
قانونــی ،میــان گزینههــای مختلــف انتخــاب کننــد .یــک قانــون مبهــم و متناقــض نــه تنهــا موجــب
ســردرگمی و گمراهــی مجریــان میشــود ،بلکــه زمینــه را بــرای تفســیر ناصــواب آن نیــز فراهــم
2
میکنــد.
در حــوزه قوانیــن ناظــر بــر امــور فرهنگــی ،سیاس ـتهای ســازنده قوانیــن فرهنگــی ابهــام دارنــد
و ایــن ابهــام بــه قوانیــن حــوزه فرهنــگ نیــز ســرایت میکنــد .در مــورد مراجــع و نهادهــای اداری در
امــور فرهنگــی ،بیشتــر ایــن مراجــع بــه موجــب آییننامههــای مصــوب وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی تأســیس شــدهاند .پــس قانــون در معنــای اخــص نیســتند و اساسـاً ســازوکارهای نظارتــی بــر
 .1یزدانــی ،زهــور ،بررســی نقــش شــفافیت در تحقــق حکمرانــی مطلــوب ،نشــریه حقــوق عمومــی ،شــماره ،1388 ،5
ص 36
 .2راســخ ،محمــد« ،ویژگیهــای ذاتــی و عرضــی قانــون» ،فصلنامــه مجلــس و پژوهــش ،ســال ســیزدهم،1385 ،
شــماره  ،51ص .56
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قوانیــن در مــورد ایــن آییننامههــا وجــود نــدارد .در مــورد نظــارت بــر آییننامههــای مصــوب وزیــر،
ســازوکارهایی ماننــد نظــارت رییــس مجلــس شــورای اســامی در قانــون اساســی پیشبینــی شــده
اســت ،امــا در بســیاری از مــوارد ،آییننامههــای خــاف قوانیــن از بــار نظارتــی دور میماننــد و حتــی
در صــورت مغایــرت بــا قانــون ،ســالها بــه حیــات خــود ادامــه میدهنــد.
نکتــه بعــدی دربــاره آییننامههــای مــورد عمــل در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،کثــرت،
تعــدد و پراکندگــی آنهاســت ،بــه گون ـهای کــه در بســیاری از مــوارد ،مراجعــان را دچــار ســردرگمی
میکنــد .شــناخت ناکافــی از مقــررات اداری مربــوط بــه مراجــع اداری متولــی رســیدگی بــه امــور
فرهنگــی ســبب تضییــع حقــوق اعضــای جامعــه خواهــد شــد .راهــکاری کــه در ایــن جــا بــه نظــر
میرســد ،پیشبینــی قوانیــن و آییننامههــای مربــوط بــه مراجــع و نهادهــای فرهنگــی در یــک
متــن و ســند جامــع اســت تــا از پراکندگــی جلوگیــری شــود و اشــخاص نیــز بتواننــد بــا مراجعــه بــه
متــن واحــد ،از ســردرگمی رهایــی یابنــد.
ب) ارائه اطالعات شفاف و دقیق به مردم از سوی نهادهای فرهنگی
همــان گونــه کــه بیــان شــد ،کثــرت مراجع رســیدگی بــه امــور فرهنگــی و نیــز تعــدد آییننامههای
موجــد حــق و تکلیــف بــرای مــردم ســبب میشــود مــردم اطالعــات دقیــق و مناســبی از وضعیــت
عملکــرد و بوروکراســی اداری موجــود در ایــن نهادهــا نداشــته باشــند و ایــن امــر بــه تضییــع حقــوق
آنهــا خواهــد انجامیــد.
یکــی از موضوعــات اصلــی در گفتمــان دموکراســی مشــارکتی ،تحقــق مفهــوم شــهروندی اســت.
بــر پایــه ایــن مباحــث ،آنچــه مفهــوم شــهروندی را تحقــق میبخشــد ،برخــورداری افــراد جامعــه از
حقــوق مدنــی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت .گســتره حقــوق نیــز حــق تجربــه کــردن ،حــق
مشــارکت ،حــق آگاهــی و حــق اطالعــات را شــامل میشــود .بــا ایــن رویکــرد ،دموکراســی ،معنایــی
فراتــر از صــرف برگــزاری انتخابــات و برخــورداری از حــق رأی مییابــد .بــه بیــان دقیقتــر ،جامعــه
نویــن بــر پایــه رضایــت شــهروندان آگاه و مشــارکت آگاهانــه آنــان در فرآیندهــای سیاســی بنــا شــده
اســت .در ایــن میــان ،حــق دسترســی بــه اطالعــات بــه شــهروندان امــکان میدهــد از آنچــه در درون
حکومــت میگــذرد ،مطلــع شــوند و بــر بنیــان ایــن آگاهــی بــه حسابرســی کنشهــا یــا بیکنشــی
1
سیاســتگذاران جامعــه بپردازنــد و بــرای اداره جامعــه ،تصمیمهــای درســتتری بگیرنــد.
آزادی اطالعــات و حــق دسترســی بــه اطالعــات عــاوه بــر آنکــه ســبب شــفافیت میشــود ،باعــث
آگاهــی مــردم از رونــد تصمیمگیریهــا میشــود و ایــن امــر ،زمینــه اجــرا و پذیــرش بهتــر تصمیمهــا
را فراهــم میکنــد .امــروزه در بیشتــر کشــورها ،قوانیــن خاصــی در زمینــه پذیــرش آزادی اطالعــات
 .1نمکدوســت تهرانــی ،حســن« ،آزادی اطالعــات و حــق دسترســی :بنیــان دموکراســی» ،نشــریه مجلــس و
راهبــرد ،1388 ،شــماره  ،42ص .70
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بــه تصویــب رســیدهاســت .بــه طــور کلــی ،میتــوان گفــت وجــود آزادی اطالعــات و بــه رســمیت
شــناختن ایــن حــق ،متضمــن اصــل شــفافیت خواهــد بــود.

بنــد دوم ـ پاســخگویی و زمینههــای تحقــق آن در دادرســی امــور
فرهنگــی

پاســخگویی بــه عنــوان یکــی از اصــول مهــم نــه تنهــا در نظــام اداری ،بلکــه در نظــام سیاســی
نیــز مطــرح اســت .بــر اســاس ایــن اصــل ،مقامــات دارای قــدرت اعــم از سیاســی و اداری بایــد بــرای
اقدامــات ،عملکــرد و انجــام وظایــف خــود در برابــر مــردم پاس ـخگو باشــند یعنــی مســئولیت اعمــال
خــود را بپذیرنــد و در صــورت تخطــی در انجــام وظایــف ،افــکار عمومــی و وجــدان عمومــی جامعــه
بایــد دربــاره آنهــا قضــاوت کنــد.
الف) روشن بودن حدود اختیارات و وظایف مراجع دادرسی فرهنگی
بــا توجــه بــه تصمیمگیریهــای مهــم مراجــع مربــوط کــه بــر سرنوشــت فرهنگــی اعضــای
جامعــه اثــر میگــذارد ،الزم اســت حــدود وظایــف و اختیــارات ایــن مراجــع و اعضــای آنهــا بــه
خوبــی مشــخص و روشــن باشــد .همچنیــن صالحیتهــای هیئتهــا و نهادهــا بایــد بــه طــور دقیــق
روشــن و تبییــن شــود .از ایــن رو ،کلیگویــی ،ابهامگویــی و تصویــب متــون دوپهلــو و مبهــم بایــد
منــع گــردد.
ب) توجه مقامهای تصمیمگیر به بازتاب تصمیمهایشان
هنــگام مطالعــه در مــورد ارتبــاط بیــن دموکراســی و بوروکراســی ،حداقــل ســه معیــار وجــود دارد:
معیــار نخســت آن اســت کــه نهادهــای عمومــی بایــد وظایــف اصلــی خــود را در خدماترســانی
عمومــی بــه درســتی انجــام دهنــد .بــرای انجــام ایــن وظیفــه ،آنهــا بــه حفــظ کارکنــان حرف ـهای،
روشهــا و فنونــی نیــاز دارنــد کــه پاســخگویی آنهــا را در برابــر شــهروندان افزایــش دهــد .معیــار
دوم ایــن اســت کــه شــهروندان بایــد از عملکــرد خدمــات بخــش دولتــی رضایــت داشــته باشــند و
ایــن رضایــت ،شــاخص اصلــی در یــک بوروکراســی اســت .معیــار ســوم و مهمتریــن معیــار ایــن اســت
کــه عملکــرد نظــام اداری و رضایــت شــهروندان بایــد بــا توجــه بــه نگــرش سیاســی مــردم نســبت بــه
حکومــت و میــزان اعتمــاد بــه آن باشــد.
شــهروندان بــه عنــوان مشــتریان خدمــات عمومــی میخواهنــد نظرهــای خــود را بــر
تصمیمگیرنــدگان و مؤسســات دولتــی تحمیــل کننــد .جــای تعجــب اســت کــه در بســیاری از
دموکراســیهای مــدرن ،میــزان نارضایتــی مــردم باالســت .مطالعــات صورتگرفتــه در کشــورهای
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مختلــف و بــا فنــون و روشهــای مختلــف نشــان میدهــد میــزان اعتمــاد مــردم بــه دولــت و شــاخه
اجرایــی آن بــه طــور کلــی کــم اســت .معمــوالً دولتهــا ســطح پاسـخگویی و مســئولیت کمــی دارنــد.
نظامهــای اداری مــدرن در پــی افزایــش رضایــت شــهروندان هســتند تــا از ایــن طریــق ،عملکــرد
خــود را بهبــود ببخشــند .بایــد گفــت کــه ایــن راهبــرد بــا آنکــه پذیرفتــه شــده ،امــا در عمــل،
1
محدویتهایــی دارد و انتقادهایــی بــر آن وارد اســت.
هنــگام تصمیمگیریهــای فرهنگــی در مراجــع دادرســی فرهنگــی نیــز اعضــای ایــن مراجــع بایــد
دقــت کننــد کــه تصمیمهــای آنهــا بــر روی مخاطــب و کلیــت جامعــه چــه اثــری خواهــد گذاشــت؟
آیــا تصمیمهــای مــورد نظــر بــرای اکثریــت جامعــه و نیــز مخاطــب مســتقیم آنــان اقناعآفریــن اســت
یــا صرفـاً ســبب نارضایتــی خواهــد شــد؟ تصمیمگیریهــای مراجــع یادشــده بــه ویــژه در حیطههایــی
ماننــد هنــر ،موســیقی و هنرهــای نمایشــی بــه دلیــل گســتردگی مخاطبــان و عالقهمنــدان بــه ایــن
حوزههــا در جامعــه امــروزی بایــد بــه قــدر کافــی ،معقــول ،منطقــی ،متناســب و بــا خواســت اکثریــت
جامعــه هماهنــگ باشــد.

بنــد ســوم ـ مشــارکت و زمینههــای تحقــق آن در دادرســی امــور
فرهنگــی

مشــارکت ،یکــی دیگــر از عناصــر حکمرانــی خــوب اســت کــه بــر مفهــوم مشــارکت اعضــای جامعــه
در تصمیمگیریهــای مهــم مقامهــای سیاســی و اداری تأکیــد دارد .فــرض بــر ایــن اســت کــه بــا
مشــارکت مــردم در تصمیمگیریهــای مختلــف در حیطههــای گوناگــون اجتماعــی ،مــردم آن
تصمیمهــا را آســانتر خواهنــد پذیرفــت.
مشــارکت واقعــی ،توانایــی و فرصــت اثرگــذاری بــر فرآینــد تصمیمگیــری عمومــی اســت کــه
مســتلزم درگیــری فعــال و مــداوم اســت .مشــارکت عمومــی ،فرآینــد مشــورت و رایزنــی بیــن
تصمیمگیرنــدگان و تمــام طرفهــای ذینفــع و اثرپذیــر اســت .مشــارکت متضمــن آن اســت کــه
ســاختار حکومــت بــه میــزان الزم انعطافپذیــر باشــد تــا بــه ذینفعهــا و دیگــر افــراد اثرپذیــر از
حکومــت ،فرصــت بهبــود طراحــی و اجــرای برنامههــا و پروژههــای گوناگــون را بدهــد .همچنیــن
در تعریفــی تــازه از ســوی ســازمان ملــل متحــد ،مشــارکت بــه ایــن شــکل تعریــف شــده اســت:
«دخالــت دادن و درگیــر کــردن مــردم در فرآیندهــای اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی کــه
2
بــر سرنوشــت آنــان اثــر میگــذارد».

;1-Vigoda, E., “Managers; Quality; Performance appraisal; Corporate governance; Studies; Organizational behavior
Correlation analysi, The International Journal of Public Sector Management, 2003, P. 5

 .2واالیی شریف ،حمید ،مدیریت مشارکتی ،تهران :شرکت نشر و چاپ بازرگانی ،چاپ اول ،1384 ،ص .36
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الف) مشارکت در تصمیمگیری
ـیال اســت .تصمیمگیــری در نهادهــای فرهنگــی بایــد بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی
مقولــه فرهنــگ سـ ّ
صــورت پذیــرد و بــرای تحقــق یــک تصمیــم شایســته و مؤثــر بــر حــوزه فرهنگــی کشــور بایــد بــه
دیدگاههــای مختلــف توجــه کــرد .بــه عبــارت دیگــر ،در میــان اعضــای هیئتهــای تصمیمســاز
بایــد نماینــدگان اعضــای جامعــه نیــز حضــور داشــته باشــند .همــان گونــه کــه مشــاهده شــد ،ترکیــب
هیئتهــای مــورد نظــر کام ـ ً
ا دولتــی اســت و اعضایــی هــم کــه بــه عنــوان کارشــناس در هیئتهــا
حضــور دارنــد ،از جانــب مقــام دولتــی انتخــاب و منصــوب می-شــوند .بــه نظــر میرســد بــرای طراحــی
الگــوی مطلــوب از نظــر تحقــق مشــارکت ،اعضــای غیــر دولتــی در ترکیــب هیئتهــا بایــد منتخــب
اعضــای صنــف خــاص و نماینــدگان حقیقــی مــردم در حــوزه مربــوط باشــند تــا عنصــر مشــارکت در
تصمیمگیــری هیئتهــا محقــق گــردد.
ب) استفاده از ظرفیت نهادهای مشارکت مدنی
مقولــه بســیج نیروهــا در حــوزه حقــوق عمومــی بــه منابــع انســانی ،امکانــات و تجهیــزات مــادی
اطــاق میشــود .حاکمــان بــرای جلــب رضایــت عمومــی و افزایــش اعتمــاد سیاســی و در نتیجــه،
جلــب مشــارکت عمومــی بایــد از همــه امکانــات ،ظرفیتهــای مــادی و انســانی بهــره بگیرنــد .در
واقــع ،بــا بســیج ظرفیتهــای انســانی و مــادی میتــوان مشــارکت عمومــی را افزایــش داد .بــا ایــن
توضیحــات ،توجــه کافــی بــه زمینهســازی بــرای فعالیــت ســازمانهای غیــر دولتــی ضــروری اســت
تــا بــه عنــوان بخشــی از جامعــه در کنــار دولــت و نهادهــای انتفاعــی خصوصــی نظیــر شــرکتها و
فروشــگاهها بــه رســمیت شــناخته شــوند .بــه عبــارت دیگــر ،جامعــه بایــد بپذیــرد کــه نهادهــای غیــر
دولتــی مردمــی از حــق تأســیس ،فعالیــت و کمــک بــه مراحــل قانونگــذاری ،سیاســتگذاری و
اجــرا برخوردارنــد .ســازمانهای غیــر دولتــی ،واســطه میــان دولــت و شــهروندان هســتند و در تعدیــل
1
سیاســتهای آمرانــه دولتهــا نقــش مهمــی دارنــد.
بــا توجــه بــه ماهیــت کار ســازمانهای غیــر دولتــی ،قوانیــن حاکــم بــر شــکلگیری ســازمانهای
مردمنهــاد نبایــد محدودکننــده باشــند .مــردم ،ســازمانهای مردمنهــاد را بــه عنــوان بخــش مهمــی از
جامعــه مدنــی خودجــوش بــا انگیزههــای پــاک انســانی و بــرای تأمیــن انــواع نیازهــای جامعــه تأســیس
میکننــد .مــردم ،نیازهــا را شناســایی و راههــای تأمیــن آنهــا را جســتوجو میکننــد و بــا توجــه
بــه تواناییهــای بالقــوه و بالفعــل خــود ،حــدود و شــیوه فعالیــت را مشــخص میســازند .ماهیــت ایــن
 .1علیخانــی ،صــادق ،رضــا اســامی و صابــر نیاورانــی« ،ظرفیتهــای قانــون اساســی ایــران در افزایــش مشــارکت

شــهروندان در پرتــوی راهبردهــای حکمرانــی خــوب» ،فصلنامــه تحقیقــات حقــوق خصوصــی و کیفــری،1398 ،

شــماره  ،40ص .25
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گونــه نهادهــا ،برقــراری تماسهــای مســتمر بــا مســئوالن و مــردم ،ارتقــای آگاهــی عمومــی ،شناســایی
و همــکاری بــا نهادهــای همفکــر ،نظــارت و شناســایی نقــاط ضعــف تشــکیالت دولتــی و تــاش بــرای
رفــع آنهــا ،بــه کارگیــری مهارتهــای خــاص خــود از طریــق مشــورت دادن بــه قانونگــذاران و
سیاس ـتگذاران ،اجــرای داوطلبانــه قوانیــن ،شــانه بــه شــانه مجریــان دولتــی و جم ـعآوری ،نگ ـهداری
و اســتفاده از اطالعــات اســت .فعــاالن نهادهــای غیــر دولتــی بــا رأی مــردم انتخــاب نمیشــوند یــا
مقامهــای دولتــی ،آنهــا را منصــوب نمیکننــد.
در نتیجــه ،عواملــی ماننــد نمایندگــی ،پاســخگویی ،مشــارکت ،شــفافیت در کار و اقدامــات
انجامشــده ،تضمینکننــده ســامت ایــن گونــه نهادهاســت .ســازمانهای غیــر دولتــی در بســتر
وجــود جامعــه مدنــی میتواننــد بــا پیگیــری بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود ،مشــارکت،
همگرایــی و وحــدت همــه اقشــار جامعــه را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد .در واقــع ،ســازمانهای
مردمنهــاد یــا غیــر دولتــی از بســیاری از ظرفیتهــای جامعــه مدنــی بهــره میگیرنــد تــا اهــداف
1
جامعــه مدنــی را محقــق کننــد.

بنــد چهــارم ـ اصــل حاکمیــت قانــون و زمینههــای تحقــق آن در دادرســی
امــور فرهنگی

اصــل حاکمیــت قانــون ،یکــی از مهمتریــن اصــول و عناصــر حکمرانــی مطلــوب محســوب میشــود.
مهمتریــن معیارهــا و شــاخصهای اصــل حاکمیــت قانــون ،وجــود منابــع حقوقــی مشــخص ،سلســله
مراتــب میــان منابــع ،ســازوکارهای تضمیــن سلســله مراتــب ،عمومیــت ،انتشــار ،صراحــت ،همســویی
بــا وجــدان عمومــی ،برابــری در برابــر قانــون ،در دســترس بــودن دادگاههــا ،اســتقالل قضایــی و نظــارت
2
قضایــی اســت.
الف) آیین دادرسی شفاف و روشن
یکــی از آســیبهای مهــم مراجــع دادرســی اداری از جملــه هیئــت رســیدگی بــه امــور فرهنگــی،
نداشــتن آییــن دادرســی شــفاف و واحــد اســت .گاهــی در قانــون تأســیس آنها بــه ترکیــب و صالحیت
مرجــع اشــاره شــده ،ولــی هیــچ مقــررهای در مــورد مســائل شــکلی و آییــن دادرســی آنهــا بیــان
نشــده اســت 3.نبــود آییــن دادرســی شــفاف و روشــن در هیئــت مــورد مطالعــه نیــز کام ـ ً
ا مشــهود
 .1همان ،ص .26
 .2هداونــد ،مهــدی و همــکاران ،آیینهــای تصمیمگیــری در حقــوق اداری (مطالعــه تطبیقــی) ،تهــران :خرســندی،
 ،1389ص.256
 .3هداونــد ،مهــدی و هرمــز یزدانــی زنــوز ،نظــام حقوقــی رســیدگی بــه اختالفــات عــوارض شــهرداری ،تهــران :جنگل،
 ،1390ص .23
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اســت .همیــن ابهامهــای موجــود ســبب گســترش اختیــارات هیئــت میشــود و ســکوت و نبــود آییــن
دادرســی روشــن و شــفاف بــه نفــع طــرف دولتــی اســت .همانــا پیشبینــی ســندی جامــع در مــورد
شــیوه رســیدگی هیئــت ســبب تحقــق حاکمیــت قانــون خواهــد شــد.
ب) تدارک نظام آموزشی مناسب برای اعضای هیئتهای فرهنگی
دربــاره وجــود اصــل حاکمیــت قانــون در دســتگاههای اداری بایــد دانســت کــه پیــروی از قوانیــن و
مقــررات عمومــی و اختصاصــی مســتلزم ایــن اســت کــه کارمنــدان عــاوه بــر آگاهــی از قوانیــن عمومی
کشــور ،از روشهــا و دســتورالعملهای مربــوط در حــوزه کاری مربــوط آگاهــی داشــته باشــند و الزمــه
ایــن امــر ،آمــوزش کافــی بــه کارمنــدان اســت .تحقــق اصــل حاکمیــت قانــون در نهادهــا و مراجــع
فرهنگــی نیازمنــد آن اســت کــه اعضــای هیئتهــا آموزشهــای کافــی ببیننــد .ایــن آموزشهــا نــه
تنهــا بایــد شــامل آمــوزش قوانیــن و دســتورالعملهای مــورد عمــل در حــوزه فرهنــگ باشــد ،بلکــه
بایــد آموزشــی جامــع دربــاره اقتضائــات خــاص هــر نهــاد فرهنگــی و ویژگیهــای خــاص حاکــم بــر
مقولــه فرهنــگ باشــد.
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نتیجهگیری
ـیال بــودن و تغییرپذیــری
فرهنــگ و حقهــای فرهنگــی بــه طــور ذاتــی در درون خــود از ویژگــی سـ ّ
برخوردارنــد .در عرصــه نســلهای حقــوق بشــر ،حقهــای فرهنگــی بــر خــاف همتایــان خــود
پیشــرفت چندانــی نداشــتهاند .همیــن امــر ســبب شــده اســت همــواره بــه حقــوق فرهنگــی بــه دیــده
تردیــد نگریســته شــود .در عرصــه عمــل نیــز ایــن حقهــا ابهامهــای زیــادی دارنــد .از یــک ســو ،در
فضــای حقــوق داخلــی ،در مــورد شــیوه فعالیــت نهادهــای فرهنگــی بــا تعــدد مراجــع تصمیمگیــر
و سیاستســاز روبهروییــم .از ســوی دیگــر ،انبــوه آییننامههــای اداری بــه ویــژه در بحــث صــدور
مجــوز مؤسســات فرهنگــی ،مخاطبــان را دچــار ســردرگمی و ابهــام میکنــد.
در ایــن مقالــه ،جایــگاه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی را بررســی کردیــم .ایــن مرجــع
گاهــی بــه مثابــه دادگاه اختصاصــی اداری عمــل میکنــد و گاه بــه منزلــه مرجــع تشــخیصی صالحیــت
تصمیمگیــری دارد .در هــر دو الگــو ،دادرســی اداری در حــوزه فرهنگــی ،موانــع و محدودیتهایــی
دارد کــه ســبب میشــود از الگــوی مطلــوب دادرســی فاصلــه بگیــرد .بــرای بهبــود عملکــرد هیئــت
رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی بــه عنــوان یــک مرجــع دادرســی اداری ،راهکارهایــی ارائــه
شــده اســت .مهمتریــن نکتــه در رســیدگی مراجــع مقــرر در وزارت فرهنــگ ارشــاد و اســامی بــه
امــور فرهنگــی ،توجــه بــه مفهــوم فرهنــگ ،متغیــر بــودن ایــن پدیــده و اقتضائــات خــاص حقهــای
فرهنگــی اســت.
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تهــران :پژوهشــکده تحقیقات اســتراتژیک و شــادان.1387 ،
 .7طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت.1387 ،
 .8قــاری ســید فاطمــی ،ســید محمــد ،حقــوق بشــر در جهــان معاصــر (دفتــر یکــم) ،ﭼﺎپ
دوم ،تهــران :ﻣؤﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و پژوهشهــای ﺣﻘﻮقــی ﺷﻬﺮ داﻧﺶ.1390 ،
 .9گرجــی ازندریانــی ،علیاکبــر ،در تکاپــوی حقــوق اساســی ،تهــران :جنــگل جاودانــه ،چــاپ
دوم.1388 ،
 .10نرگسیان ،عباس ،تئوریهای مدیریت دولتی ،تهران :نگاه دانش ،چاپ اول.1390 ،
 .11واالیــی شــریف ،حمیــد ،مدیریــت مشــارکتی ،تهــران :شــرکت نشــر و چــاپ بازرگانــی،
چــاپ اول.1384 ،
 .12هداونــد ،مهــدی و علــی مشــهدی ،اصــول حقــوق اداری در پرتــوی آرای دیــوان عدالــت
اداری ،تهران :خرســندی.1389 ،
 .13هداونــد ،مهــدی و مســلم آقایــی طــوق ،دادگاههــای اختصاصــی اداری در پرتــوی اصــول
و آیینهــای دادرســی منصفانــه حقــوق ایــران و مطالعــه تطبیقــی ،تهــران :خرســندی،
.1389
 .14هداونــد ،مهــدی و هرمــز یزدانــی زنــوز ،نظــام حقوقــی رســیدگی بــه اختالفــات عوارض
شــهرداری ،تهران :جنــگل.1390 ،
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 .15هداونــد ،مهــدی و همــکاران ،آیینهــای تصمیمگیــری در حقــوق اداری (مطالعــه
تطبیقــی) ،تهــران :خرســندی.1389 ،
ب) مقاله
 .1آگاه ،وحیــد« ،تحلیــل نظــام صــدور مجــوز اجراهــای صحن ـهای موســیقی و نظــارت
بــر آن در ایــران» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،1397 ،شــماره .59
 .2باباشــمس ،آرزو و همــکاران« ،ارائــه الگــوی مطلــوب توســعه فرهنگــی در کتابخانــه
ملــی» ،مجلــه مدیریــت فرهنگــی ،ســال یازدهــم ،1396 ،شــماره  35و .36
 .3حیــدری ،ســیروس« ،اصــل تناظــر در حقــوق فرانســه و کامــن ال» ،مجلــه مطالعــات
حقوقــی دانشــگاه شــیراز ،دوره دوم ،1389 ،شــماره .1
 .4خانباشــی ،محمــد ،شمسالســادات زاهــدی و مهــدی الوانــی« ،پاســخگویی :بســتری
بــرای تقویــت اعتمــاد عمومــی» ،پژوهشنامــه نظــام و امنیــت نظامــی ،تابســتان  ،1390شــماره
.14
 .5راســخ ،محمــد« ،ویژگیهــای ذاتــی و عرضــی قانــون» ،فصلنامــه مجلــس و پژوهــش،
ســال ســیزدهم ،1385 ،شــماره .51
 .6رضایـیزاده ،محمدجــواد و فرامــرز عطریانفــر« ،اصــل الــزام بــه ارائــه دالیــل تصمیمــات
اداری در پرتــوی مفهــوم اداره خــوب :مطالعــه تطبیقــی نظــام حقوقــی ایــران و اتحادیــه
اروپــا» ،فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی ،ســال ســوم ،1391 ،شــماره .10
 .7رضایـیزاده ،محمدجــواد و یحیــی احمــدی« ،مبانــی حــق دسترســی شــهروندان به اســناد
و اطالعــات دولتــی» ،فصلنامــه حقــوق دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی ،1388 ،شــماره .4
 .8شــریفزاده ،فتــاح و رحمتاللــه قلیپــور« ،حکمرانــی خــوب و نقــش دولــت» ،مجلــه
مدیریــت فرهنــگ ســازمانی ،دوره اول ،1382 ،شــماره .2
 .9علیخانــی ،صــادق ،رضــا اســامی و صابــر نیاورانــی« ،ظرفیتهــای قانــون اساســی ایــران
در افزایــش مشــارکت شــهروندان در پرتــوی راهبردهــای حکمرانــی خــوب» ،فصلنامــه
تحقیقــات حقــوق خصوصــی و کیفــری ،1398 ،شــماره .40
 .10مشــهدی ،علــی« ،تأملــی بــر نظــارت قضایــی دیــوان عدالــت اداری بــر صالحیتهای
تشــخیصی در پرتــوی مــاده  64قانــون دیــوان» ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی ،دوره نوزدهــم،
 ،1395شــماره .74
 .11نکویــی ،محمــد« ،اصــل تناســب جــرم و مجــازات در قلمــروی تخلفــات اداری»،
فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال هشــتم ،1399 ،شــماره .25
61

آسیبشناســی ســاختار و صالحیــت هیئــت رســیدگی بــه

امــور مراکــز فرهنگــی؛ ارائــه الگــوی مطلــوب دادرســی اداری

 .12نمکدوســت تهرانــی ،حســن« ،آزادی اطالعــات و حــق دسترســی :بنیان دموکراســی»،
نشــریه مجلــس و راهبرد ،1388 ،شــماره .42
 .13ویــژه ،محمدرضــا و احمــد کتابــی رودی« ،حــدود صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در
انتصــاب مدیــران مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی (مطالعــه مــوردی مدیرعامــل ســازمان
تأمیــن اجتماعــی)» ،فصلنامــه دیــدگاه هــای حقــوق قضایــی ،1393 ،شــماره .65
 .14هداونــد ،مهــدی و داوود کاظمــی« ،تأملــی بــر اصــول مــدرن حقــوق اداری در قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری (تحلیــل مــاده  90قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری)»،
فصلنامــه راهبــرد ،1392 ،شــماره .22
 .15هوشــیار ،مهــدی« ،دفــاع فرهنگــی در نظــام عدالــت کیفــری ایــران و امریــکا»،
پژوهشنامــه حقــوق کیفــری ،ســال هفتــم ،1395 ،شــماره .2
 .16یــاوری ،اســدالله« ،حــق برخــورداری از دادرســی منصفانــه و آییــن دادرســی نویــن»،
فصلنامــه حقــوق اساســی ،1383 ،شــماره .2
 .17یزدانــی ،زهــور « ،بررســی نقــش شــفافیت در تحقــق حکمرانــی مطلــوب»  ،نشــریه
حقــوق عمومــی ،شــماره 1388 ،5
ج) پایاننامه
 .1هداونــد ،مهــدی« ،دادگاههــای اختصاصــی اداری» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه
شــهید بهشــتی.1379 ،
2-Latin Source

1-Vigoda, E., «Managers; Quality; Performance appraisal; Corporate governance; Studies; Organizational behavior; Correlation analysi, The International Journal of Public Sector
Management, 2003
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Pathology of the structure and competence of the
Board of Supervisors of Cultural Centers; Provide an
optimal model of administrative proceedings
Seyed Ahmad Habibnezhad *
Zahra Danesh Nari**
Abstract:
In our legal system, several institutions are the policy reference in cultural affairs.
Meanwhile, the Ministry of Culture and Islamic Guidance, as the main trustee of the
Department of Cultural Affairs, has an important role in issuing licenses to cultural
institutions. Licensing of cultural institutions is based on criteria set by the ministry,
but after the licensing of cultural institutions, the Ministry of Culture exercises its posterior supervision through the Board of Cultural Centers. By examining the founding
document of this authority, ie, “Rules and regulations for the establishment of cultural centers, institutions, centers and associations and supervising their activities”, the
structure and competencies prescribed for the said board can be identified and with a
Legal analysis enumerated the criticisms leveled at it. Among the structural objections,
we can mention the governmental nature of all the members of the board, the independence of the decisions issued by the board, and regarding the competence objections,
we can mention the ambiguity about the competencies and the wide authority to apply
disciplinary sanctions.
Keywords:Administrative Proceedings- Licensing Syste-, Cultural Centers Board- Judicial Oversight.
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