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چکیده
ــای  ــوق و آزادی ه ــع حق ــری از تضیی ــن شــیوه های جلوگی ــی یکــی از مؤثرتری نظــارت قضای  
افــراد در مقابــل حاکمیــت می باشــد، چراکــه افــراد از موضــع برابــری در مقابــل حاکمیــت و در معنــای 
ــودن  ــه جهــت دارا ب اخــص آن یعنــی اداره برخــوردار نمی باشــند، و همــواره بیــم سوءاســتفاده اداره ب
ــد. در  ــی می باش ــارت قضای ــات نظ ــت از جه ــام و موقعی ــتفاده از مق ــی رود. سوءاس ــر م ــت برت موقعی
ــط  ــارات اداری توس ــری اختی ــای به کارگی ــه معن ــت، ب ــام و موقعی ــتفاده از مق ــی سوءاس ــون حقوق مت
ــف شــده  ــارات می باشــد، در جهتــی خــارج از اهــداف اداری تعری متصــدی اداری کــه واجــد آن اختی
ــی از  ــوم و مصادیق ــه مفه ــه چ ــت ک ــن اس ــردد ای ــادر می گ ــن متب ــه در ذه ــوالی ک ــا س ــت؛ ام اس
ــده اســت؟  ــه گردی ــت اداری ارائ ــوان عدال ــه شــعب دی ــت اداری در روی ــام و موقعی سوءاســتفاده از مق
ــا  ــه شــده اســت. ب ــت اداری مراجع ــوان عدال ــه شــعب دی ــه روی ــن پرســش ب ــن پاســخ ای ــرای یافت ب
ــام  ــتفاده از مق ــت اداری، سوءاس ــوان عدال ــی دی ــن دادرس ــکیالت و آیی ــون تش ــه در قان ــود اینک وج
ــی  ــن در دادرس ــت، لک ــده اس ــاء گردی ــی احص ــارت قضای ــات نظ ــی از جه ــوان یک ــه عن ــت ب و موقعی
ــا  ــه ب ــت ک ــواردی را یاف ــوان م ــدرت می ت ــت و به ن ــده اس ــور مان ــت اداری مهج ــوان عدال ــاوی دی دع
ــد.  ــه باش ــورت گرفت ــم ص ــدور حک ــت اداری ص ــام و موقعی ــتفاده از مق ــه سوءاس ــتقیم ب ــتناد مس اس
ــام  ــه مق ــد چراک ــوار می باش ــی دش ــام قضای ــرای مق ــت اداری ب ــام و موقعی ــتفاده از مق ــراز سوءاس اح
ــت  ــوب صالحی ــل وی در چهارچ ــت و عم ــوده اس ــض ننم ــررات را نق ــن و مق ــر قوانی اداری، در ظاه
ــوان  ــات دی ــه، قض ــد ک ــود می باش ــی موج ــوان آرای ــه دی ــا در روی ــد؛ ام ــه وی می باش ــده ب ــا ش اعط
نموده انــد. حکــم  صــدور  موقعیــت  مقــام  از  سوءاســتفاده  مصادیــق  با توجه بــه  اداری  عدالــت 
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مقدمه
ــار  ــد در اختی ــهروندان، نیازمن ــه ش ــات ب ــر خدم ــه بهت ــه هرچ ــور ارائ ــه منظ ــی ب ادارات دولت
ــزان  ــت، می ــف دول ــطح وظای ــش س ــا افزای ــروزی ب ــع ام ــند. در جوام ــی می باش ــتن صالحیت های داش
ــه  ــش یافت ــف افزای ــن وظای ــام ای ــور انج ــه منظ ــز ب ــت نی ــدان دول ــه کارمن ــی ب ــای اعطای صالحیت ه
ــا  ــام اداری تنه ــن مق ــد بنابرای ــت می باش ــدم صالحی ــر ع ــل ب ــی اص ــوق عموم ــواره در حق ــت. هم اس
ــه  ــون ب ــا عمــل اداری نمایــد کــه مجــوز آن از ســوی قان ــه اتخــاذ تصمیــم ی ــد اقــدام ب زمانــی می توان
وی اعطــا گردیــده باشــد. البتــه پیچیدگــی امــور مانــع از آن اســت کــه بتــوان تمامــی ایــن صالحیت هــا 
ــن  ــام اداری اعطــاء نمــوده اســت. ای ــه مق ــن رو قانون گــذار تاحــدودی آزادی عمــل ب را برشــمرد. از ای
ــن آزادی عمــل،  ــا ای آزادی در حقــوق عمومــی تحــت عنــوان صالحیــت اختیــاری نامیــده می شــود. ب
کارمنــد اداری می توانــد همــواره از میــان چندیــن تصمیــم، بهتریــن آن را در جهــت ارائــه خدمــات بــه 
مــردم اتخــاذ نمایــد؛ امــا گاهــی همیــن صالحیــت و اختیــارات گســترده موجبــات سوءاســتفاده مقــام 
اداری را فراهــم می نمایــد. اینجاســت کــه اهمیــت کنتــرل و نظــارت بــر عمــل مقــام اداری نمــود پیــدا 
می کنــد؛ امــا چــه ســازوکاری بــرای رســیدگی بــه سوءاســتفاده احتمالــی مقــام اداری از اختیاراتــی کــه 
بــه موجــب قانــون بــه وی اعطــا شــده پیش بینــی شــده اســت. مطابــق اصــل یکصــد و هفتــاد و ســوم 
قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران: »بــه منظــور رســیدگی بــه شــکایات، تظلمــات و اعتراضــات 
مــردم نســبت بــه مأموریــن یــا واحدهــا یــا آیین نامه هــای دولتــی و احقــاق حقــوق آنهــا، دیوانــی بــه 
نــام عدالــت اداری زیــر نظــر رئیــس قــوه قضاییــه تأســیس می گــردد. حــدود اختیــارات و نحــوۀ عمــل 

ــد.«  ــن می کن ــون تعیی ــوان را قان ــن دی ای

سوءاســتفاده از اختیــارات در بنــد 1 مــاده 12 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت 
اداری بــه عنــوان یکــی از جهــات ابطــال مصوبــات مــورد شناســایی قــرار گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس، 
ــی  ــوق خصوصــی و عموم ــی حق ــی و حقوق ــر صــورت شــکایت اشــخاص حقیق ــد ب ــاد می توان ــن نه ای
ــت اداری  ــوان عدال ــن یکــی از جهــات رســیدگی قضایــی در دی ــه عمــل آورد؛ بنابرای اقدامــات الزم را ب
»سوءاســتفاده ازاختیــارات« اســت. در مــاده 8  قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری مصــوب 1372/9/7، 
مصادیــق تخلفــات اداری بــه تفکیــک بیــان شــده اســت. بــه موجب بنــد 30 ایــن مــاده، »سوءاســتفاده از 
مقــام و موقعیــت اداری« بــه عنــوان یکــی از انــواع تخلفــات اداری احصــاء شــده اســت کــه ایــن تخلــف، 
هرگونــه سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت اداری کارمنــد کــه موجبــات تضییــع حقــوق مــادی یــا معنوی 
ــد،  ــه قوانینــی کــه بیــان گردی ــد را شــامل می شــود. باتوجه ب ــا ســایر اشــخاص را فراهــم نمای ــت ی دول
سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت در قوانیــن شــناخته شــده اســت. ســوالی کــه در راســتای ایــن پژوهــش 
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در ذهــن متبــادر می گــردد ایــن اســت کــه چــه مفهــوم و مصادیقــی از سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت 
ــوان  ــه دی ــه در روی ــه نظــر می رســد ک ــل اســتخراج اســت؟ ب ــت اداری قاب ــوان عدال ــۀ دی اداری در روی
عدالــت اداری تعریفــی بــه نحــو مفهومــی و مصداقــی بــرای سوءاســتفاده از مقــام و موقعیت مطرح نشــده 
ــد اهــداف  ــام و موقعیــت اداری مانن ــق سوءاســتفاده از مق ــه مصادی ــان آراء اســتناد ب ــا در می اســت؛ ام
نامناســب و مغایــر بــا هــدف قانون گــذار بــه چشــم می خــورد کــه بــا اســتناد مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
آن، حکــم صــادر شــده اســت. مفهــوم سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت اداری، از مفاهیمــی اســت کــه 
جایــگاه خــود را در دیــوان عدالــت اداری به درســتی نیافتــه اســت، البتــه در ارتبــاط بــا ایــن مفهــوم در 
قوانیــن و کتــب حقــوق اداری بــه صــورت جزئــی و پراکنــده بحــث شــده اســت و نیــز تألیفــات پیشــین 
بــه بررســی سوءاســتفاده از اختیــارات در آراء هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری و یــا بررســی تطبیقــی 
سوءاســتفاده در نظــام حقوقــی ایــران و انگلســتان پرداخته انــد؛ بنابرایــن وجــه تمایــز پژوهــش پیــش رو و 
آثــار پیشــین، در ایــن اســت کــه پیــش از ایــن مفهــوم و مصادیــق سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت تنهــا 
در رویــه هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بررســی شــده اســت لکــن در ایــن پژوهــش بــا بررســی 
و تحلیــل آراء شــعب دیــوان عدالــت اداری درصــدد ارائــه مفهــوم و مصادیقــی از سوءاســتفاده از مقــام 
و موقعیــت هســتیم کــه بــر رویــه شــعب دیــوان عدالــت اداری حاکــم اســت. اهمیــت و ضــرورت ایــن 
پژوهــش در ایــن اســت کــه مقــام اداری بــه موجــب قانــون، دارای صالحیت هــای گســترده ای می باشــد 
و ممکــن اســت در مســیر اعمــال ایــن صالحیت هــا دچــار انحــراف گردیــده و مرتکــب سوءاســتفاده از 
مقــام و موقعیــت و یــا خــروج از صالحیــت گــردد. بــه نظــر می رســد ایــن دو مفهــوم بــا یکدیگــر خلــط 
شــده اند و در اکثــر مــوارد در یــک معنــا بــه کار بــرده می شــوند. در ایــن پژوهــش ایــن دو مفهــوم بــه 
منظــور درک وجــوه تمایــز آنهــا بررســی می گــردد. بــه ایــن منظــور مقالــه زیــر در ســه گفتــار، ابتــدا 
بــه بررســی مفهــوم و مصادیــق سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت در متــون حقوقــی و قوانیــن و مقــررات 
ــا سوءاســتفاده از مقــام و  ــه بررســی مفهــوم خــروج از صالحیــت و وجــه تمایــز آن ب ایــران و ســپس ب
ــوان  ــه شــعب دی ــق سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت در روی ــار ســوم، مصادی موقعیــت اداری و در گفت

ــردازد. ــت اداری می پ عدال

گفتــار اول. مفهــوم و مصادیــق سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت در 
حقــوق اداری 

هــر عملــی کــه جایــگاه اداری کارمنــدان را خدشــه دار نمایــد و مــآاًل موجبــات نقــض حقــوق افــراد را 
فراهــم آورد تخلــف اداری محســوب می گــردد. تخلفــات اداری ممکــن اســت درمقایســه با ســایر جرائــم 
کــه در بســتر جامعــه در حــال وقــوع هســتند، ماننــد قتــل، ســرقت و...، رعب انگیــز نباشــد امــا ســهم 
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ــروز فســاد  ــات زمینه ســاز ب ــن تخلف ــه ای ــه دارد؛ چراک ــی جامع ــب و انحــراف عموم به ســزایی در تخری
ــه بخــش خصوصــی در  ــری نســبت ب ــار مخرب ت ــت آث ــان دول اداری هســتند و فســاد در ســطح کارکن
تمامــی ابعــاد جامعــه در بــر دارد. لــذا برخــورد مناســب و منطقــی بــا تخلفــات اداری نقــش به ســزایی 
در کاهــش آن ایفــا می نمایــد؛ بنابرایــن نخســتین گام در کاهــش تخلفــات اداری، شناســایی مفاهیــم و 
برشــمردن مصادیــق آن می باشــد. در ایــن گفتــار بــه بررســی مفهــوم سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت 
اداری بــه عنــوان یکــی از مصادیــق تخلفــات اداری کــه در قوانیــن احصــاء گردیــده و بیــان مصادیــق آن 

ــم. ــران می پردازی ــی ای در نظــام حقوق

بند اول. مفهوم سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در حقوق اداری

ــف از آن  ــه تخطــی و تخل ــی اســت ک ــت عموم ــن منفع ــات اداری تأمی ــال و تصمیم ــدف از اعم ه
اصطالحــًا »سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت«1 نامیــده می شــود. در بنــد 30 مــاده 8 قانــون رســیدگی 
بــه تخلفــات اداری، سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت بــه عنــوان یکــی از تخلفــات اداری احصــاء شــده 
ــوان  ــت عن ــت اداری از آن تح ــوان عدال ــی دی ــن دادرس ــکیالت و آیی ــون تش ــاده 12 قان ــا م ــت؛ ام اس
»سوءاســتفاده از اختیــارات« نــام بــرده اســت. در حقــوق اداری ایــران مفهوم مســتقلی برای سوءاســتفاده 
ــا  ــن معن ــه ای ــده و ایــن دو در یــک مفهــوم اســتعمال می شــوند.2 ب از مقــام و موقعیــت تعریــف نگردی
ــا عملــی را انجــام دهــد کــه کامــاًل درحیطــۀ صالحیتــش  کــه مقــام اداری تصمیمــی اتخــاذ نمایــد ی
می باشــد امــا از انجــام آن هدفــی مغایــر بــا هــدف قانون گــذار را تعقیــب می نمایــد. در سوءاســتفاده از 
مقــام و موقعیــت، مقــام اداری ظاهــر قوانیــن را نقــض نمی نمایــد بلکــه در چهارچــوب قوانیــن از مقــام 
و موقعیــت خویــش در جهــت اغــراض شــخصی یــا خانوادگــی و حزبــی بهــره می بــرد. سوءاســتفاده از 
مقــام و موقعیــت بــه عنــوان یــک معیــار نظــارت قضایــی می توانــد مؤثــر در عــدم تخطــی و سوءاســتفاده 
ــی را  ــام اداری اختیارات ــه مق ــود ک ــق می ش ــی محق ــد و زمان ــود باش ــای خ ــام اداری از صالحیت ه مق
کــه بــه او ســپرده شــده اســت بــا هدفــی نامشــروع بــه کار گیــرد یــا در به کارگیــری اختیــارات خــود 
ــارات، روشــی افراطــی در پیــش گیــرد.  ــا در اعمــال اختی ــد، ی ــده دســت بزن ــه اقدامــی لغــو و بی فای ب
ممکــن اســت عمــل یــا تصمیــم مقــام اداری متأثــر از کینه تــوزی یــا حتــی حــب و در جهــت منافــع 
خویــش یــا گروهــی دیگــر و یــا حتــی کمــک خیرخواهانــه بــه افــراد باشــد؛ امــا مثبــت یــا منفــی بــودن 
انگیــزه و نیــت مقــام اداری در ارتــکاب و یــا عــدم ارتــکاب سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت تأثیرگــذار 
نمی باشــد.3 از ســوی دیگــر، اگــر انجــام وظیفــه از راه دیگــری، کــه زیانــی برکســی وارد نیــاورد، مقــدور 

1-Abuse of Power

 2. موالبیگی، غالمرضا، صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، تهران، 1394، ص121.
3. کبــم جوزانــی، مریــم، مفهــوم صالحیــت تشــخیضی و چگونگــی کنتــرل آن در حقــوق اداری، تهــران، دانشــگاه 

آزاداســالمی واحــد تهــران مرکــز، 1390، ص132.
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بــوده و متصــدی عمــداً راهــی را کــه موجــب زیــان شــده اســت را برگزیــده باشــد، مرتکــب سوءاســتفاده 
از مقــام و موقعیــت شــده اســت. هــدف از اعمــال و تصمیمــات اداری، تأمیــن منفعــت عمومــی اســت کــه 

ــه تخلــف از آن سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت نامیــده می شــود.  هرگون

امــا در دیگــر متــون حقوقــی سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت، هم معنــا بــا سوءاســتفاده از صالحیــت 
بــه کار بــرده شــده اســت. سوءاســتفاده از صالحیــت یعنــی مقــام اداری از صالحیتــی کــه قانــون بــه وی 
اعطــاء نمــوده، سوءاســتفاده نمایــد. بــه عنــوان مثــال، مقــام اداری در اتخــاذ تصمیمــات هدفــی مغایــر بــا 
هــدف قانــون را دنبــال نمایــد یــا از صالحیــت اعطایــی خویــش در جهــت اغــراض شــخصی بهره بــرداری 
ــا  ــدف ی ــه ه ــا ب ــت را عدم اعتن ــز سوءاســتفاده از صالحی ــار تشــخیص و تمی ــدگاه معی ــن دی ــد. ای نمای
اهدافــی کــه قانون گــذار از اعطــاء صالحیــت بــه مقــام اداری در نظــر دارد، تعریــف می نمایــد؛ لــذا هــرگاه 
ــون منحــرف گــردد زمینــۀ سوءاســتفاده از صالحیــت فراهــم شــده  ــام اداری از مســیر و هــدف قان مق
اســت.1 درواقــع می تــوان گفــت کــه مفهــوم ارائــه  شــده، همــان مفهومــی اســت کــه بــرای سوءاســتفاده 

از اختیــارات بیــان گردیــده اســت. 

بند دوم. مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در حقوق اداری

درحقــوق اداری ایــران تاکنــون مصادیــِق سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت ارائــه نگردیــده اســت و 
همــواره بــه منظــور بررســی و بیــان مصادیــق سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت بــه منابــع حقــوق کامــن ال 
مراجعــه گردیــده اســت. در انگلســتان دو دســته بندی بــرای نظــارت قضایــی وجــود دارد کــه در قوانیــن 
ــان،  ــن می ــا در ای ــد؛ ام ــال نموده ان ــات اعم ــیم بندی را قض ــن تقس ــده و ای ــاره نش ــه آن اش ــه ب موضوع

تقســیم بندی دکتــر دیپــالک بیشــتر مــورد توجــه حقوقدانــان قــرار دارد. 

اول. دســته بندی لــرد دیپــالک: وی بــه خــروج از صالحیــت در مفهــوم مضیــق و موســع اشــاره دارد. 
لــرد دیپــالک خــروج از صالحیــت در مفهــوم موســع را شــامل عامــل اهــداف مغایــر یــا متفــاوت از هــدف 
ــی اهــداف  ــد ممکــن اســت در پ ــون عمــل نمای ــص قان ــق ن ــام اداری مطاب قانون گــذار )حتــی اگــر مق
نامطلــوب باشــد( یــا توجــه بــه عوامــل غیرمرتبــط و توجــه نکــردن بــه عوامــل مرتبــط دراتخــاذ تصمیــم 

و خــروج از صالحیــت در مفهــوم مضیــق را شــامل اصــل قانونی بــودن می دانــد.

1. مشــهدی، علــی، قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در نظــم حقوقــی کنونــی، تهــران، 

خرســندی، 1395، ص 37.
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 برخــی دیگــر، به کارگیــری صالحیــت معیــن بــه جــای صالحیتــی دیگــر را از مصادیــق سوء اســتفاده 
می داننــد و گروهــی دیگــر نیــز غیرعقالنــی و برخــی دیگــر غیرمعقــول بــودن را در مصادیــق سوءاســتفاده 
بیــان می کننــد. بدیــن ترتیــب ایشــان سوءاســتفاده را موجبــی می داننــد کــه مقــام اداری را بــه دخالــت 
ــر مبنــای صالحیــت تشــخیصی، صــرف  در امــور غیرمرتبــط وامــی دارد. غیرقانونی بــودن عمــل اداری ب
نظــر از اینکــه بــه علــت قصــور در اســتفاده از صالحیــت تشــخیصی باشــد یــا سوءاســتفاده از آن، در هــر 

صــورت خــروج از صالحیــت تشــخیصی در مفهــوم موســع خــود محســوب می شــود.1

ــاوز از  ــامل تج ــته ش ــن دس ــت در ای ــام و موقعی ــتفاده از مق ــیک: سوءاس ــته بندی کالس دوم. دس
اختیــارات ماهــوی )خــروج از صالحیــت( و تجــاوز از اختیــارات شــکلی )سوءاســتفاده از اختیــارات( بیــان 

می دارنــد.

گفتــار دوم. مفهــوم خــروج از صالحیــت و ارتباط آن با سوءاســتفاده 
از مقــام و موقعیت اداری

در برخــی منابــع حقــوق اداری ایــران خــروج از صالحیــت به عنــوان مفهــوم مشــابه بــا سوءاســتفاده 
ــت در  ــِم با اهمی ــت از مفاهی ــروج از صالحی ــت. خ ــده اس ــرده ش ــه کار ب ــت اداری ب ــام و موقعی از مق
ــای  ــواره از دغدغه ه ــرای آن هم ــت اداری و اج ــه صالحی ــل ک ــن دلی ــه ای ــد. ب ــوق اداری می باش حق
ــر عــدم صالحیــت  اصلــی اندیشــمندان حقــوق اداری اســت، چراکــه همــواره در حقــوق اداری اصــل ب
اســت. عــدم صالحیــت بــا جلوگیــری از تداخــل صالحیت هــا، باعــث ایجــاد نوعــی نظــم و انضبــاط اداری 

می گــردد.

بند اول. مفهوم خروج از صالحیت

ــه مســتخدم دولتــی اعطــاء شــده  ــون ب ــه موجــب قان صالحیــت مجموعــه اختیاراتــی اســت کــه ب
اســت کــه اعمــال معینــی را انجــام دهــد.2 مأمــور دولــت مکلــف اســت صالحیــت خــود را در حــدودی 
کــه قانــون مقــرر نمــوده اســت، اجــرا نمایــد. تخلــف از صالحیــت عــالوه بــر آنکه ســبب ایجاد مســئولیت 

ــت  ــوان عدال ــی در دی ــاس، گفتارهای ــی زاده، عب ــم؛ توازن ــد قاس ــتانی، محم ــهاب الدین؛ تنگس ــوی زاده، سیدش 1. موس
ــال 1393، تهــران، مرکــز  ــان س ــا پای ــه ت ــوه قضایی ــت های پژوهشــگاه ق ــا و  نشس ــه گزارش ه اداری مجموع

ــوه قضائیــه، 1394، ص220. مطبوعــات انتشــارات ق
2. مظهــری، محمــد، بررســی آثارحقوقــی مترتــب برتمایــز صالحیــت در حقــوق عمومــی و اهلیــت در حقــوق 

خصوصــی، دو فصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی دانــش حقــوق مدنی،ســال هفتــم، شــماره اول ،1397، ص69.

مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت
 اداری در رویه شــعب دیوان عدالت اداری
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بــرای مأمــور متخلــف خواهــد شــد، تصمیمــات و اعمــال وی را نیــز ابطــال می نمایــد؛ بنابرایــن فقــدان 
یــا تجــاوز از حــدود صالحیــت اعطــاء شــده بــه مقــام اداری در معنــای خــروج از صالحیــت بــه کار بــرده 
می شــود و مخصــوص واقعــی اســت کــه مقــام اداری اختیــارات خویــش را در خــالف جهتــی کــه منظــور 
قانــون اســت بــه کار گیــرد و یــا بــرای منظــوری بــه کار بنــدد درحالی کــه ظاهــراً صحیــح و قانونی اســت 
امــا، اساســًا مبنــی بــر یــک محــرک نامشــروع باشــد.1 خــروج از صالحیــت، یعنــی اینکــه کارمنــد عملــی 
را انجــام دهــد کــه مربــوط بــه وی نمی شــود، بلکــه درصالحیــت مقــام اداری دیگــر باشــد یــا در زمــان 

و یــا مکانــی انجــام دهــد کــه قانونــًا در آن زمــان و مــکان مجــاز بــه انجــام آن نیســت.2

مأمور دولتی ممکن است به یکی از شیوه های ذیل مرتکب خروج از صالحیت گردد:
1ـ تجــاوز از صالحیــت بــه ســبب عــدم رعایــت مــدت و قلمــرو مأموریت؛ صالحیــت هر مأمــور اداری 
بــرای زمــان معینــی تعریــف شــده اســت و تصمیمــات وی خــارج از ناحیــه و موعــد معین شــده بی اثــر 
خوهــد بــود. ماننــد اینکــه اداره ای حکــم اســتخدام فــردی را پیــش از قطعیــت نتیجــه مســابقه ورودی 

اعــالم نمایــد یــا اینکــه مأمــوری پــس از بازنشســتگی اتخــاذ تصمیــم نمایــد. 

ــر اســاس اصــل انفصــال قــوا، عملکــرد  2ـ مداخلــه مأمــور اداری در امــر قانون گــذاری و قضایــی؛ ب
قــوه مجریــه از قــوای مقننــه و قضاییــه منفصــل می باشــد و هرگــز نبایــد در امــور آنــان دخالــت نمایــد. 
اگــر مأمــور تصمیمــی بگیــرد کــه داخــل در صالحیــت ســایر قــوا باشــد، تصمیــم وی باطــل می باشــد. بــه 

عنــوان مثــال، مقــام اداری مالیــات وضــع نمایــد یــا در امــور مــردم قضــاوت نمــوده و رأی صــادر نمایــد.

ــه  ــت ب ــروج از صالحی ــوع از خ ــن ن ــر؛ ای ــور دیگ ــت مأم ــوزه فعالی ــور اداری در ح ــه مأم 3ـ مداخل
ــا  ــه ی ــا چنــد وزارتخان ــه عنــوان مثــال، برخــی امــور بیــن دو ی ــه چشــم می خــورد. ب نســبت بیشــتر ب
مقــام اداری مشــترک اســت و صالحیــت هریــک از آنهــا نســبت بــه آن مشــخص نیســت. در ایــن مــوارد 

ــد.  ــالف می نماین ــل اخت ــران« ح »هیئت وزی

ــوان  ــت عن ــه از آن تح ــد ک ــت می باش ــدم صالحی ــی ع ــه نوع ــز ب ــه نی ــام وظیف ــتنکاف از انج اس
صالحیــت منفــی یــاد می شــود. بــه عنــوان مثــال مقــام اداری بــه عنــوان اینکــه امــری در صالحیــت وی 

نیســت از انجــام آن خــودداری نمایــد.3

1. کاشانی، محمود، نظریه تقلب نسبت به قانون، تهران، دانشگاه ملی ایران، 1352، ص226

2. مشتاق، زرگوش، مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن، انتشارات جنگل، تهران، 1392، ص 55.

3. مؤتمنی طباطبایی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1391، صص466-465.
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بند دوم. ارتباط خروج از صالحیت و سوءاستفاده از مقام و موقعیت

حقوقدانــان انگلیســی و فرانســوی بــرای صالحیــت یــک ُبعــد یــا مــرز درونــی و یــک بعــد بیرونــی را 
تعریــف نموده انــد. خــروج از صالحیــت در مفهــوم مضیــق آن بــه معنــای نقــض ُبعــد بیرونــی صالحیــت 
ــد؛  ــت می باش ــی صالحی ــای درون ــض مرزه ــای نق ــه معن ــت ب ــام و موقعی ــتفاده از مق ــت و سوءاس اس
بنابرایــن سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت اداری در معنــای موســع می توانــد بــه نوعــی یکــی از انــواع 
خــروج از صالحیــت باشــد )درواقــع بــا نقــض و خــروج از مرزهــای درونــی مرتکــب سوءاســتفاده شــده 
ــت  ــامل خــروج از صالحی ــق ش ــوم مضی ــا در مفه ــده اســت( ام ــی وارد نگردی ــون خلل ــر قان ــه ظاه و ب

نمی باشــد. 

ــت  ــتفاده از صالحی ــی ناشــی از سوءاس ــن اســت گاه ــت اداری ممک ــام و موقعی ــتفاده از مق سوءاس
تشــخیصی باشــد. درواقــع صالحیــت هنگامــی تشــخیصی یــا تخییــری اســت کــه مقــام اداری در انتخاب 
ــه افزایــش بهــره وری و کارآمــدی اداره و تأمیــن  ــد منجــر ب ــن امــر می توان ــی آزاد باشــد. ای روش قانون
هرچــه بهتــر منفعــت عمومــی شــود، امــا ممکــن اســت وجــود ایــن اختیــار بــرای مقــام اداری تهدیــدی 
بــرای منفعــت عمومــی باشــد از ایــن جهــت کــه اِعمــال نامناســب اختیــار ممکــن اســت منجــر به فســاد 
اداری شــود. ارتبــاط میــان صالحیــت تخییــری و فســاد اداری را از دو جهــت می تــوان بررســی کــرد :

ــاط  ــری. ارتب ــای تخیی ــتفاده از صالحیت ه ــًا، سوءاس ــری ثانی ــای تخیی ــترش صالحیت ه اواًل، گس
ــی از فســاد  ــک جهان ــف مشــهور بان ــتفاده از تعری ــا اس ــری و گســترش آن را ب ــت تخیی ــان صالحی می
ــرای کســب منافــع شــخصی و حتــی منافــع گروهــی«، می تــوان  »سوءاســتفاده از اختیــارات دولتــی ب
تبییــن کــرد؛ بنابرایــن در ایــن تعریــف فــرض بــر ایــن اســت کــه در سوءاســتفاده از اختیــارات بــه دلیــل 
اعطــاء صالحیــت تخییــری بــه کارمنــد قدرتــی بــه وی اعطــاء میشــود کــه زمینــه سوءاســتفاده را در 
کارمنــد اداری افزایــش می دهــد.1 بدیهــی اســت تفاوت هایــی بیــن خــروج از صالحیــت و سوءاســتفاده 
ــت مطــرح  ــدم صالحی ــام اداری، بحــث ع ــت مق ــت وجــود دارد. در خــروج از صالحی ــام و موقعی از مق
می باشــد؛ امــا در سوءاســتفاده، مقــام اداری دارای صالحیــت و اختیــارات می باشــد امــا از آن در جهتــی 
خــالف هــدف قانون گــذار اســتفاده نمــوده اســت. سوءاســتفاده از اختیــارات و خــروج از صالحیــت در 
بحــث مصادیــق نیــز بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد. عــدم رعایــت اصــل تناســب در تصویــب آیین نامه هایــی 
کــه در حــوزه اختیــارات مقــام اداری اســت از مصادیــق بــارز سوءاســتفاده از اختیــارات می باشــد و عــدم 

1. مشــهدی، علــی؛ جلیلــی مــراد، آیت اللــه، دکتریــن تخییــری در حقــوق ایــران و فرانســه، اندیشــه هــای حقــوق 

اداری: مقــاالت اهدایــی بــه اســتاد دکتــر موتمنــی طباطبایــی، مجــد، 1393، ص286-283.

مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت
 اداری در رویه شــعب دیوان عدالت اداری



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال سوم / شمـــاره هفتم /تابستان 1400

91

ــت  ــروج از صالحی ــق خ ــا از مصادی ــاد آیین نامه ه ــه مف ــه ب ــدم توج ــله مراتب اداری و ع ــت سلس رعای
می باشــد.1

گفتارســوم. مفهــوم و مصادیــق سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت در 
رویــه شــعب دیــوان عدالــت اداری 

سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت در متــون حقوقــی و قوانیــن حقــوق اداری ایــران پذیرفتــه شــده 
ــا خــروج از حــدود  ــا شــرع ی ــون ی ــا قان ــت ب ــت اداری مخالف ــوان عدال ــون دی ــواد 1 و 12 قان اســت، م
اختیــارات را جداگانــه بیــان نمــوده اســت. ایــن امــر بیانگــر ایــن اســت کــه خــروج از حــدود اختیــارات را 
بــه عنــوان یــک جهــت مســتقل شناســایی میتــوان تلقــی کــرد. امــا آنچــه کــه حائــز اهمیــت می باشــد، 
ایــن اســت کــه سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت در رویــه شــعب دیــوان عدالــت اداری چــه نمــودی دارد.

ــوان  ــعب دی ــت در آراء ش ــام و موقعی ــتفاده از مق ــوم سوءاس ــد اول. مفه بن
ــت اداری  عدال

ــا  ــط ب ــای مرتب ــا پرونده ه ــورد ب ــت اداری در برخ ــوان عدال ــات دی ــه قض ــد، روی ــر می رس ــه نظ ب
ــود: ــدی نم ــی طبقه بن ــته کل ــه دس ــوان در س ــت را می ت ــام و موقعی ــتفاده از مق سوءاس

الف. صدور رأی به سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری
در رویــه شــعب دیــوان عدالــت اداری بــه نــدرت می تــوان رأیــی بــه اســتناد مســتقیم بــه سوءاســتفاده 
از مقــام و موقعیــت یافــت. علــت ایــن امــر در ماهیــت سوءاســتفاده از اختیار اســت؛ چراکه در سوءاســتفاده 
ــه در محــدوده  ــد بلک ــور نمی کن ــون عب ــی قان ــای بیرون ــام اداری از مرزه ــت اداری، مق ــام و موقعی از مق
ــه  ــدون آســیب ب ــون و ب ــا اســتفاده از ظرفیت هــای ظاهــری قان درونــی صالحیــت اختیــاری خویــش، ب
ظاهــر آن، اقــدام بــه اعمــال برداشــت ســلیقه ای خویــش از قانــون می نمایــد. درواقــع همیــن عــدم نقــض 
مرزهــای خارجــی صالحیــت و ظاهــر قانونــی عمل مقــام اداری، تشــخیص سوءاســتفاده از مقــام و موقعیت 
را بــرای مقــام قضایــی بــا دشــواری مواجــه ســاخته اســت؛ بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه مقــام قضایــی، 
بــه ایــن علــت از احــراز سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت اداری و صــدور حکــم مبتنــی بــر آن اکــراه دارد.

دادنامــه شــماره 9609970900400325 از شــعبه 44 بــدوی مــورخ 1396/3/13 ناظــر بــر 

1. موالبیگی،پیشین ، ص121.
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ــرارداد  ــد ق ــاع از تمدی ــر »امتن ــی ب ــت وی« مبن ــت »دانشــگاه محــل خدم ــه طرفی ــاکی ب ــکایت ش ش
پیمانــی شــاکی«، بــا ایــن اســتدالل کــه در بخــش ریاضــی دانشــگاه نیــازی بــه خدمــت شــاکی نیســت. 
ــه شــده، دروســی کــه ســابقًا توســط شــاکی  ــده توســط شــاکی ارائ ــه مســتنداتی کــه در پرون باتوجه ب
ــس  ــر تدری ــر ام ــه شــده و اســاتید دیگ ــان ارائ ــز همچن ــی 96-95 نی ــس شــده، در ســال تحصیل تدری
ایــن دروس را برعهــده داشــته اند. ایــن امــر بیانگــر نیــاز دانشــگاه بــه خدمــت شــاکی اســت؛ بنابرایــن 
اســتدالل دانشــگاه مبنــی بــر عــدم نیــاز بــه خدمــت شــاکی رد می شــود؛ امــا از ســوی دیگــر بــا توجــه 
بــر قــراردادی بــودن اســتخدام شــاکی، طــرف شــکایت الزامــی در تمدیــد ایــن قــرارداد نــدارد چراکــه 
مــدت قــرارداد یــک ســال بــوده و پایــان یافتــه اســت. بــا ایــن حــال بــرای اســتفاده از اختیــار بــه منظــور 

ــت می نمــود.1 ــد مقــررات و قوانیــن حاکــم را رعای ــز بای ــرارداد نی ــد ق ــاع از تمدی امتن

ــدان و  ــرد کارمن ــی عملک ــتورالعمل ارزیاب ــاده 2 »دس ــد 1 م ــه بن ــه ب ــا توج ــده ب ــن پرون در ای

ــکایت  ــرف ش ــگاه ط ــورخ 1393/11/13، دانش ــمی« م ــدان غیررس ــرارداد کارمن ــد ق ــط تمدی ضواب

ــارات الزم  ــود اعتب ــن وج ــتخدم و همچنی ــت مس ــه خدم ــه ادام ــاز ب ــورت نی ــت در ص می بایس

قــرارداد شــاکی را تمدیــد نمایــد، مســتندات شــاکی حاکــی از ایــن اســت کــه پســت اســتمرار 

ــه ایــن امــر کــه  داشــته و فــرد دیگــری در ایــن پســت مشــغول خدمــت شــده اســت. باتوجه ب

قــرارداد شــاکی بــا ایــن اســتدالل کــه بــه همــکاری شــاکی در شــغل مــورد تصــدی وی در بخــش 

ریاضــی دانشــگاه دیگــر نیــازی نیســت، تمدیــد نگردیــده اســت. با توجه بــه مــدارک و مســتندات 

ــا سوءاســتفاده از اختیــار  ــه صــدور رأی در رابطــه ب ارائه شــده توســط شــاکی قاضــی مبــادرت ب

ــروی  ــری نی ــه به کارگی ــت؛ چراک ــوده اس ــگاه نم ــام اداری دانش ــت مق ــام و موقعی ــی از مق ناش

جدیــد در دانشــگاه و عــدم تمدیــد قــرارداد شــاکی بــا وجــود اینکــه بــه آن نیــرو بــرای تدریــس 

در دانشــگاه نیــاز بــوده اســت و ازآنجاکــه اداره ادلــه ای دال بــر ناکارآمــدی مســتخدم مذکــور در 

پرونــده ارائــه ننمــوده اســت می تــوان نتیجــه گرفــت کــه اداره مربــوط موجــب تضییــع حقــوق 
مســتخدم مبنــی بــر عــدم تمدیــد قــرارداد وی بــا وجــود نیــاز بــه نیــروی خدمــت شــده اســت.2

ب. صدور رأی به صالحیت محاکم عمومی
قضــات دیــوان عدالــت اداری بــدون ورود بــه ماهیــت پرونــده اقــدام بــه صــدور قــرار رد صالحیــت 
ــوان  ــن دادرســی دی ــون تشــکیالت و آیی ــاده 12 قان ــه براســاس م ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای نموده ان
ــد و آن را  ــی می باش ــرل قضای ــات کنت ــی از جه ــت، یک ــام و موقعی ــتفاده از مق ــت اداری، سوءاس عدال

1. رفیعــی، محمدرضــا، قالب هــای طــرح دعــوی و صــدور حکــم در شــعب دیــوان عدالــت اداری، تهــران، مرکــز 

مطبوعــات و انتشــارات قــوه قضاییــه، 1398، ص 86.

2. همان، ص87.

مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت
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ــون  ــاده 8 قان ــد30 م ــق بن ــر وف ــوی دیگ ــمارد و از س ــخاص برمی ش ــوق اش ــع حق ــق تضیی از مصادی
رســیدگی بــه تخلفــات اداری، از جملــه تخلفــات اداری شــناخته می شــود. مــاده 10 قانــون تشــکیالت و 
آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1390 بــه طــور اعــم رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات را 
بیــان نمــوده اســت،از آن رو کــه در ایــن مــاده بــه شــکل عــام بیــان شــده اســت ســبب طــرح شــکایت 
ــی دارد: »در  ــان م ــه بی ــاده 11 ک ــاده و همان طــور م ــن م ــه صراحــت ای ــد باشــد. ب ــری می توان ــر ام ه
صورتــی کــه تصمیمــات و اقدامــات موضــوع شــکایت، موجــب تضییــع حقــوق اشــخاص شــد باشــد...« و 
مــاده 12 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1392 رســیدگی بــه دعــاوی 
بــا موضــوع سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت از مــواردی اســت کــه در صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان 
عدالــت اداری اســت و بــا توجــه بــه تعریــف سوءاســتفاده از اختیــارات مبنــی بــر تضییــع حقــوق افــراد 
ــی و  ــر دو دادگاه جزای ــن ه ــد؛ بنابرای ــیدگی را دارن ــت رس ــز صالحی ــوان نی ــت شــعب دی ــوان گف می ت
اداری بــه موجــب قوانیــن و مقــررات صالــح در رســیدگی بــه دعــوی سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت 
هســتند و رســیدگی یکــی از آنهــا مانــع از رســیدگی مرجــع دیگــر نخواهــد بــود. البتــه قاضــی می توانــد 
بــا اســتدالل بــه اینکــه پرونــده بــدواً بایــد در هیات هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری رســیدگی شــود 
رأی بــه عــدم صالحیــت خویــش و ضــرورت رســیدگی ابتدایــی در هیأت هــای رســیدگی بــه تخلفــات 
اداری دهــد امــا جایــز نیســت تنهــا بــا ایــن اســتدالل کــه دعــوی سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت وصف 
کیفــری دارد از رســیدگی امتنــاع ورزد، هــر چنــد در آرای دیــوان چنیــن اســتنادی مشــاهده نمی گــردد. 
البتــه ایــن گونــه نیــز می تــوان تحلیــل نمــود کــه اگــر چــه ارســال پرونــده بــرای رســیدگی بــه جنبــه 
عمومــی آن بــه دادگاه هــای عمومــی در ابتــدای امــر ممکــن اســت موجــب کوتــاه شــدن مســیر دادرســی 
شــود. ایــن آســیب را بــه همــراه دارد کــه مقــام قضایــی بــه جهــت مقــام عمومــی بــودن مشــتکی عنه، 
ــع  ــات اداری در جهــت مناف ــد؛ چراکــه اصــواًل اقدام ــه ندان ــل مطالب ــه اشــخاص را قاب خســارت وارده ب
اکثریــت اســت و گاهــی ممکــن اســت در راســتای ایــن منافــع، آســیب هایی بــه اقلیــت افــراد وارد آیــد.

 
پرونــده بــه شــماره دادنامــه 92099702800841  شــعبه 28 بــدوی مــورخ 1392/4/1 کــه پیــش 
از ایــن بــه طرفیــت »شــهرداری منطقــه 13 تهــران در دادســرای عمومــی و انقــالب تهــران بــه همــراه 
مســتندات مطــرح شــده بــود، پــس از بررســی دادســرا بــه دلیــل اخفــا و معــدوم نمــودن اســناد توســط 
مقامــات شــهرداری بــا اســتناد بــه بنــد پ مــاده 11 قانــون دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1360 و احــراز 
ــوان  ــار دی ــه اعتب ــرار عــدم صالحیــت خــود را ب ــام اداری ق ــام و موقعیــت مق جــرم سوءاســتفاده از مق
ــت اداری  ــوان عدال ــه دی ــوی ب ــت دع ــیدگی ماهی ــرای رس ــده ب ــد. پرون ــادر می نمای ــت اداری ص عدال
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فرســتاده مــی شــود، قاضــی شــعبه 28 دیــوان عدالــت اداری در رأی خــود بیــان مــی دارد کــه معــدوم 
ــرای  ــون مجــازات اســالمی نیــز ب ــه دارد و در قان ســاختن اســناد و مــدارک ســاختمان عنــوان مجرمان
آن کیفــر در نظــر گرفتــه شــده و هرکــس مرتکــب چنیــن جرائمــی شــود بایــد طبــق قانــون مجــازات 
اســالمی مجــازات گــردد بنابرایــن، بــا توجــه بــه عناویــن منــدرج در پرونــده قابــل رســیدگی در دیــوان 
نبــوده و تنهــا قابــل رســیدگی در مراجــع کیفــری مــی باشــد. بدیــن ترتیــب شــعبه قــرار عــدم صالحیت 

ــد.« ــادر می نمای ص

ــه دادســرای عمومــی و انقــالب تقدیــم گردیــد و  ایــن پرونــده، تحــت عنــوان تخریــب و ســرقت ب
پــس از رســیدگی قاضــی بــه ایــن علــت کــه اختفــا و معــدوم نمــودن اســناد توســط مقامــات اداری از 
مــوارد سوءاســتفاده از اختیــارات و خــودداری از انجــام وظایــف اســت رای بــه عــدم صالحیــت بــه اعتبــار 
دیــوان عدالــت اداری صــادر نمــوده و پرونــده بــه دیــوان ارجــاع شــده اســت. دیــوان عدالــت اداری بــا 
اســتناد بــه قانــون مجــازات اســالمی مبنــی بــر جــرم بــودن عناویــن ســرقت، تخریــب و معــدوم کــردن 
ــر  ــی ب ــه اداری آن مبن ــه جنب ــدون ورود ب ــد و ب ــیدگی می دان ــه رس ــاز ب ــری را مج ــناد دادگاه کیف اس
تخلــف مقــام اداری و سوءاســتفاده از اختیــارات خویــش در از بیــن بــردن مــدارک دولتــی رأی بــه عــدم 

صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بــه اعتبــار محاکــم عمومــی دادگســتری صــادر می نمایــد.

ج. صدور رأی به صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ــوان در موضــوع سوءاســتفاده مقامــات اداری از مقــام و موقعیــت خویــش، در  ــه دی در بررســی روی
ــه  ــه پرونده هــا اقــدام ب ــوان در رســیدگی ب ــدان پرداختــه شــد، قضــات دی ــر ب پرونده هایــی کــه پیش  ت
ــا در بررســی  ســایر  ــد؛ ام ــه نفــع محاکــم کیفــری می نمودن ــوان ب ــه عــدم صالحیــت دی صــدور رأی ب
آراء، یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه گاهــی قضــات شــعب رأی بــه عــدم صالحیــت شــعبه دیــوان بــه 
اعتبــار صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان صــادر نموده انــد. درســت اســت کــه طبــق مــاده 19 قانــون 
دیــوان عدالــت اداری رســیدگی بــه سواســتفاده مقــام اداری از مقــام و موقعیــت خویــش در صالحیــت 
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری می باشــد؛ امــا قضــات دیــوان بــدون ورود بــه ماهیــت دعــوی رأی 

بــه عــدم صالحیــت شــعب دیــوان بــه نفــع هیــأت عمومــی صــادر می نمایــد. 

پرونــده شــماره 920986/8 شــعبه 8  مــورخ 1393/2/15 دیــوان عدالــت اداری، مبنــی بــر 
ــدور  ــوه ص ــتورالعمل نح ــد 2-5-1 دس ــال بن ــی برابط ــم مبن ــدور حک ــرح: »ص ــه ش ــاکی ب ــکایت ش ش
ــرو ابطــال اقدامــات مصــوب  ــر نی مجــوز بســته بندی آب جهــت مصــارف شــرب، صــادره از ســوی وزی
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ــوان  ــی«، قاضــی دی ــه آب بســته بندی و اســترداد وجــوه دریافت ــن تعرف ــره درخصــوص تعیی هیئت مدی
ــت اداری،  ــوان عدال ــون دی ــاده 19 قان ــب م ــه موج ــه ب ــه اینک ــر ب ــد: »نظ ــر می نمای ــن اظهارنظ چنی
ــایر  ــا و س ــی ازآیین نامه ه ــا حقوق ــی ی ــات و اعتراضــات اشــخاص حقیق ــه شــکایات وتظلم رســیدگی ب
ــا قانــون و احقــاق حقــوق  نظامــات و مقــررات دولتــی و شــهرداری ها ازحیــث مخالفــت مدلــول آنهــا ب
اشــخاص، درمــواردی کــه تصمیمــات یــا اقدامــات یــا مقــررات مذکــور بــه علــت برخــالف قانــون بــودن 
ــا تخلــف در اجــرای  ــا سوءاســتفاده از اختیــارات ی ــا تجــاوز ی ــوط ی ــا عــدم صالحیــت مرجــع مرب آن ی
ــا ایــن حــال ایــن  قوانیــن و مقــررات در صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری می باشــد«، ب
ــه شایســتگی هیــأت محتــرم  ــرار عــدم صالحیــت ب ــه رســیدگی ندانســته و ق ــح ب شــعبه خــود را صال

ــردد.« ــالم می گ ــادر و اع ــت اداری ص ــوان عدال ــی دی عموم

در ایــن پرونــده باتوجه بــه مــاده مذکــور سوءاســتفاده از اختیــارات بــه عنــوان معیــار نظــارت قضایــی 
شــناخته شــده اســت و هیــأت عمومــی صالــح بــه رســیدگی شــناخته شــده اســت؛ امــا قاضی، اســتداللی 
در جهــت وجــود یــا عــدم وجــود سوءاســتفاده ارائــه نمی نمایــد و بــه ماهیــت دعــوی وارد نمی شــود و 
ــوان  ــد. البتــه از بررســی آراء هیــأت عمومــی دی ــرار عــدم صالحیــت اکتفــا می نمای ــه صــدور ق تنهــا ب
عدالــت اداری نیــز ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه قضــات دیــوان عدالــت بیشــتر ترجیــح می دهنــد کــه 
ــه معیارهــای نظــارت قضایــی ســنتی صــادر  ــا توجــه ب ــه مفهــوم سوءاســتفاده وارد نشــوند و آراء را ب ب

نماینــد.1

ــی  ــی مبن ــأت عموم ــورخ 1383/12/18 هی ــه 886 م ــماره دادنام ــه ش ــده ب ــر پرون ــه دیگ نمون
ــرو،  ــه ســیصدوهفتادویکمین جلســه کمیســیون تخصصــی آب وزارت نی ــر درخواســت »ابطــال مصوب ب
درخصــوص تخصیــص آب غیرمتعــارف جهــت صنعــت در کفــه طاقســتان« می باشــد؛ طبــق ایــن مصوبــه 
مجــوز برداشــت از رودخانــه زاینــده رود بــرای مصــارف صنعتــی صــادر شــده بــود. بنابــر قانــون توزیــع 
عادالنــه آب، مدیریــت منابــع آب از اختیــارات وزارت نیــرو اســت. وزارت نیــرو از ایــن اختیــار خــود در 
جهــت حفــر چــاه و احــداث پمــپ در حریــم و بســتر زاینــده رود بــه منظــور تأمیــن آب مصــارف صنعتــی 
سوءاســتفاده نمــوده اســت و بــه حقآبــه زمین هــای زراعــی ضــرر وارد آورده اســت. در ایــن پرونــده نیــز 

ــد. ــت اداری صــادر می نمای ــوان عدال ــأت عمومــی دی ــه صالحیــت هی قاضــی رأی ب

1. حیــدری، نازنیــن، نظــارت قضایــی بــر ســوء اســتفاده از اختیــارات مقامــات اداری بــا نگــرش تطبیقــی بــر 

حقــوق انگلســتان، تهــران، دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، 1394، ص78.
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ــوان  ــعب دی ــه در ش ــی ک ــب پرونده های ــوان و در اغل ــه دی ــه روی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب  این گون
ــتفاده از  ــت سوءاس ــه جه ــام اداری ب ــاوی شــکایت از مق ــر ح ــده اســت اگ ــت اداری مطــرح گردی عدال
ــه نفــع محاکــم عمومــی صــادر نمــوده  ــه عــدم صالحیــت ب مقــام و موقعیــت باشــند، قاضــی رأی را ب
اســت و در پرونده هایــی کــه مربــوط بــه ابطــال مصوبــات بــه اســتناد سوء اســتفاده از مقــام و موقعیــت 
می باشــد، قاضــی رأی بــه عــدم صالحیــت شــعبه دیــوان بــه نفــع هیــأت عمومــی صــادر نمــوده اســت. 
وجــه اشــتراک در ایــن پرونده هــا در ایــن اســت کــه قضــات شــعب دیــوان بــدون ورود در ماهیــت دعــوی 
رأی بــه عــدم صالحیــت صــادر می نماینــد. بررســی آراء هیــأت عمومــی بــه جهــت آنکــه عنــوان ایــن 
پژوهــش ذکــر رویــه شــعب دیــوان عدالــت اداری می باشــد، از موضــوع ایــن بحــث خــارج اســت امــا، 
پژوهش هــای پیشــین مؤیــد ایــن اســت کــه هیــأت عمومــی در هیــچ رأیــی بــه طــور صریــح بــه عبــارت 
سوءاســتفاده ازمقــام و موقعیــت اشــاره نمی کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در بنــد 1 مــاده 19 قانــون 
ســابق دیــوان عدالــت اداری و بنــد 1 مــاده 12 قانــون فعلــی، »سوءاســتفاده از اختیــارات« بــه عنــوان 

یکــی از جهــات کنتــرل قضایــی توســط دیــوان عدالــت اداری، تصریــح شــده اســت.

د. صدور رأی به خروج از صالحیت
در رویــه شــعب دیــوان عدالــت اداری مــواردی یافــت می گــردد کــه سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت 
ــام  ــتفاده از مق ــای سوءاس ــر مبن ــدور رأی ب ــوان از ص ــات دی ــن قض ــت لیک ــرز اس ــد اداری مح کارمن
ــد. آراِء  ــرار داده ان ــت ق ــروج از صالحی ــه خ ــدور رأی ب ــت را ص ــد و اولوی ــاع می ورزن ــت امتن و موقعی
مربــوط بــه خــروج صالحیــت مقــام اداری حائــز اکثریــت هســتند و قاضــی دیــوان عدالــت اداری پــس از 
رســیدگی و بــا توجــه بــه مســتندات پرونــده رأی را بــه اســتناد خــروج از صالحیــت مقــام اداری صــادر 
ــول در  ــور و مغف ــاری محج ــوان معی ــه عن ــت ب ــام و موقعی ــتفاده از مق ــن سوءاس ــت. بنابرای ــوده اس نم
دیــوان عدالــت اداری باقــی مانــده اســت. بــه نظــر می رســد کــه، عــدم تمایــل قضــات بــه صــدور رأی 
صراحتــًا بــه اســتناد سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت اداری ماهیــت سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت 
اســت. علی االصــول مقــام اداری در چهارچــوب قانــون و صالحیــت اختیــاری خــود مرتکــب ایــن عمــل 
می شــود، بــه طــوری کــه هیــچ خدشــه ای بــه ظاهــر قانــون وارد نمی آیــد و مقــام اداری از صالحیــت 
و اختیــاری کــه بــه موجــب مقــام و موقعیــت خویــش قانونگــذار بــه وی اعطــاء نمــوده اســت، در جهــت 
منافــع شــخصی خــود یــا بالعکــس در جهــت تضییــع حقــوق اشــخاص بهــره می گیــرد. ممکــن اســت، 
همیــن عــدم وجــود ادلــه واضــح و آشــکار مبنــی بــر نقــض قوانیــن تشــخیص را بــرای مقــام قضایــی 
دشــوار نمــوده باشــد؛ چراکــه مقــام اداری در خــروج از صالحیــت از حیطــۀ صالحیت هــای واگــذار شــده 
بــه وی پــا را فراتــر گذاشــته اســت؛ بنابرایــن اثبــات خــروج از صالحیــت ســهل تر از اثبــات سوءاســتفاده 
از مقــام و موقعیــت اداری می باشــد، چراکــه در سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت اداری، برخــالف خــروج 
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از صالحیــت مقــام اداری مرزهــای صالحیــت خویــش را آشــکارا نقــض نمی نمایــد. بــه همیــن جهــت 
عــدم اســتناد مســتقیم بــه سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت اداری بــرای قضــات دیــوان عدالــت اداری 

ارجــح اســت.

 البتــه عــدم اســتناد بــه سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت را این گونــه هــم می تــوان تفســیر و تحلیــل 
کــرد، بــه جهــت اینکــه عمــل و تصمیــم مقــام اداری در جهــت منفعــت اکثریــت اشــخاص اســت ممکــن 
اســت درراســتای انجــام ایــن مهــم تصمیمــی اتخــاذ شــود کــه بــه منافــِع شــخص خصوصــی خدشــه ای 
وارد آیــد، ازآنجاکــه اصــل پذیرفتــه شــده در تصمیمــات مقــام اداری بــر منافــع عمومــی اســت و مقــام 
ــه  ــر ادل ــا ب ــه نظــر می رســد ترجیــح دارد کــه حتی االمــکان بن ــی هــم براســاس همیــن اصــل، ب قضای
دیگــر پرونــده مبــادرت بــه صــدور حکــم نمایــد؛ چراکــه عمــل مقــام اداری را بنــا بــر مصلحــت و منفعــت 
ــت.  ــت اس ــر اکثری ــت در براب ــی از اقلی ــای آن چشم پوش ــی اقتض ــه گاه ــد ک ــه می دان ــت جامع اکثری
هرچنــد ایــن اســتدالل ممکــن اســت کامــاًل صحیــح نباشــد، چراکــه درســت اســت کــه هــدف مقــام 
عمومــی منفعــت اکثریــت اســت امــا اقلیــت نیــز از حقوقــی برخوردارنــد کــه نمی تــوان بــه نفــع اکثریــت 

مــورد اغمــاض قــرار گیــرد.

دادنامــه شــماره 9209970955100012 شــعبه 2 مــورخ 1392/12/21 »اتهــام ارتبــاط نامشــروع 
تنهــا در صالحیــت دادگاه صالــح بــوده و اخــراج مســتخدم بــه اســتناد ایــن اتهــام، خــارج از صالحیــت 
هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری اســت.« ایــن پرونــده مبنــی بــر شــکایت از ســلب صالحیــت 
پاســداری شــاکی توســط هیأت هــای رســیدگی بــه تخلــف اداری بــه اتهــام رابطــه نامشــروع می باشــد. 
ــه آن در صالحیــت محاکــم  ــد کــه رســیدگی ب دیــوان عدالــت اداری عنــوان یادشــده را جرمــی می دان
ــده وجــود  ــن جــرم در پرون ــکاب ای ــر ارت ــن هیــچ مدرکــی هــم دال ب ــح کیفــری اســت؛ عالوه برای صال
نــدارد، لــذا قاضــی شــعبه 6 دیــوان عدالــت اداری رأی بــه خــروج از صالحیــت مقــام اداری در اخــراج 
و ســلب صالحیــت پاســداری شــاکی صــادر می نمایــد. در ایــن دادنامــه مقــام اداری حکــم بــه اخــراج 
شــاکی و ســلب عنــوان پاســداری از وی نمــوده اســت بــه اتهــام رابطــه نامشــروع، اول اینکــه اثبــات وجود 
رابطــه نامشــروع بــر عهــده محاکــم صالــح اســت و نــه دیــوان عدالــت اداری، دوم اینکــه حتــی ادلــه کافی 
بــرای اثبــات وجــود رابطــه نامشــروع در پرونــده وجــود نداشــته اســت. اســتدالل در ایــن پرونــده ایــن 
ــر مبنــای آن حتــی وقتــی  ــه وجــود رابطــه نامشــروع و صــدور حکــم اخــراج ب اســت کــه رســیدگی ب
کــه ادلــه کافــی بــرای اثبــات آن وجــود نــدارد ازجملــه اختیــارات مقــام اداری نیســت؛ بنابرایــن مقــام 
ــا  ــف اعط ــدان خاطــی و متخل ــراج کارمن ــم اخ ــت صــدور حک ــه وی در جه ــه ب ــی ک اداری از صالحیت
شــده در جهــت نادرســتی اســتفاده نمــوده و درواقــع مرتکــب سوءاســتفاده از اختیــارات خویــش شــده 
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اســت. درحالی کــه مــدارک کافــی و مســتدل دال بــر وقــوع تخلــف در پرونــده وی وجــود نداشــته اســت 
هرچندکــه وجــود ادلــه کافــی نیــز مؤیــد وجــود صالحیــت مقــام اداری نیســت؛ چراکــه تشــخیص وقــوع 

رابطــه نامشــروع در حیطــه اختیــارات مقــام اداری نیســت و در صالحیــت محاکــم عمومــی اســت.

ــورخ1391/12/20  ــعبه 22، م ــه 9109970902202807 ش ــماره دادنام ــه ش ــر ب ــده دیگ در پرون
ــام و  ــتفاده از مق ــه سوءاس ــتناد ب ــه اس ــت وی ب ــرای رد صالحی ــش اداری ب ــته گزین ــاکی از هس »ش
موقعیــت بــه منظــور اخــذ وام از بانــک شــکایت نمــوده اســت، قاضــی بــا بررســی محتــوای پرونــده و 
رد صالحیــت شــاکی توســط هســته گزینشــی بــه اســتناد مــاده 2 قانــون گزینــش در خصــوص شــرایط 
عمومــی اشــتغال و همچنیــن در چهارچــوب تبصــره 2 همــان مــاده قانونــی در مــورد انتخــاب اصلــح 
نمی گنجــد و هــرگاه شــاکی فاقــد یکــی از شــرایط گزینشــی باشــد بایــد در پرونــده گزینــش درج شــود، 
همچنیــن هنــگام مصاحبــه بیشــترین ســواالت در مــورد تخلفــی انتســابی شــاکی مطــرح شــده کــه از 
نظــر قاضــی دیــوان عدالــت اداری هســته گزینــش را در جایــگاه بازپــرس یــا اعضــای هیئــت رســیدگی 

بــه تخلفــات اداری قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن خــود، خــروج از صالحیــت اداری اســت.«

در ایــن پرونــده شــاکی از هســته گزینــش اداری شــکایت نمــوده اســت، بــا ایــن تفســیر کــه مقامــات 
اداری مذکــور در رونــد انجــام گزینــش و مصاحبــه تنهــا بــه تخلفــی کــه در گذشــته و ســمت پیشــین 
ــت  ــه هیئ ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــت وی اســتناد نموده ان ــرای رد صالحی ــده، ب ــع گردی شــاکی واق
ــی  ــات و بررس ــه تحقیق ــدام ب ــط اداری اق ــون و ضواب ــوب قان ــت در چارچ ــف اس ــش اداری موظ گزین
شــرایط تصــدی ســمت مــورد نظــر نمایــد؛ بنابرایــن قاضــی شــعبه 22 دیــوان عدالــت اداری رأی هیئــت 
گزینــش مــورد شــکایت را نقــض نمــوده و بیــان مــی دارد کــه رســیدگی بــه بــزه منتســب بــه شــاکی 
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــده هیئ ــوب 1374 برعه ــور مص ــش کش ــون گزین ــاده 14 قان ــره 3 م ــاس تبص براس
تخلفــات اداری می باشــد بنابرایــن رأی بــه خــروج از صالحیــت قانونــی متصــدی مصاحبــه صــادر نمــوده 
اســت. گویــی مصاحبــه کننــده در جایــگاه مســتنطق و یــا اعضــای هیئــت رســیدگی بــه تخلفــات اداری 
قــرار گرفتــه اســت. در واقــع مقــام اداری، صالحیــت گزینــش از فــرد داوطلــب اســتخدام را دارد امــا از 
ایــن صالحیــت در جهتــی مغایــر آنچــه کــه قانــون گزینــش کشــور بیــان مــی دارد اســتفاده نمــوده و 

مرتکــب سوءاســتفاده از اختیــارات گردیــده  اســت.

مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت
 اداری در رویه شــعب دیوان عدالت اداری
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بنــد دوم. مصادیــق سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت در رویــه شــعب دیــوان 
عدالــت اداری

ــا  ــه ب ــت ک ــده ای را یاف ــوان پرون ــدرت می ت ــت اداری به ن ــوان عدال ــعب دی ــی ش ــه قضای در روی
اســتناد مســتقیم بــه سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت اداری رســیدگی و حکــم صــادر شــده باشــد؛ امــا 
باتوجه بــه مصادیقــی کــه پیشــتر بیــان گردیــد، بــه بررســی ایــن مــوارد در رویــه شــعب دیــوان عدالــت 

می پردازیــم: اداری 

الف. اهداف نامطلوب یا مغایر هدف قانون گذار
ــاس  ــه و اس ــن پای ــت و قوانی ــی اس ــدف خاص ــال ه ــه دنب ــن ب ــع قوانی ــذار در وض ــواًل قانون گ اص
ــات  ــوی مقام ــات از س ــه خدم ــیله ارائ ــه وس ــی ب ــدار عموم ــال اقت ــوی دیگراعم ــد. از س ــی دارن حقوق
حکومــت بــه منظــور تأمیــن نفــع عمومــی واجــد ارزش اســت. بدیــن جهــت مقامــات اداری در اعمــال 
ــه نفــع عامــه و احقــاق حقــوق افــراد بیاندیشــند؛ چراکــه  صالحیــت و اقتــدارات خویــش بایــد تنهــا ب
ایــن اقتــدارات صرفــًا بــه منظــور تحقــق منفعــت عمومــی بــه ایشــان اعطــاء شــده اســت و نبایــد آن را 
وســیله ای بــرای رســیدن بــه امیــال و اغــراض شــخصی خــود قــرار دهنــد. از دیگــر ســو صالحیــت بایــد 
ــرای هدفــی غیــر از ایــن هــدف و  تنهــا در جهــت هــدف مــورد نظــر قانون گــذار باشــد و اعمــال آن ب
ــه  ــه ب ــا ایــن توصیــف این گون ــود. ب ــه برخــی اهــداف دیگــر، نامعتبــر خواهــد ب بــه منظــور دســتیابی ب
ــه  نظــر می رســد کــه مقــام اداری برخــالف هدفــی کــه قانون گــذار در هنــگام  واگــذاری صالحیتــی ب
وی داشــته اســت ایــن صالحیــت را بــا هــدف و غــرض منفعــت شــخصی یــا اضــرار بــه شــخص دیگــر 
ــزه  ــا انگی ــا آنکــه ب ــدد و ی ــه کار ببن ــی خاصــی ب ــی، سیاســی و حزب ــه اهــداف اخالق ــل ب ــرای نی ــا ب ی
منفعــت بــرای دســتگاه اداری خــود یــا تأمیــن منفعتــی کــه حاصــل آن بــه افــراد در جامعــه خواهــد 
رســید، اعمــال کنــد.1 در اهــداف نامطلــوب، مســتخدم اداری تصمیماتــی می گیــرد یــا عملــی را انجــام 
ــرده  ــن ک ــذار تعیی ــی خــالف آنچــه قانون گ ــا در حقیقــت، هدف ــی اســت ام ــراً قانون ــه ظاه می دهــد ک
ــد و  ــز وارد نباش ــدف نی ــر آن ه ــراد خاصــی ب ــن اســت ای ــه ممک ــد. هرچندک ــال می نمای اســت را دنب
هــدف در جهــت منفعــت و اغــراض شــخصی مســتخدم هــم نباشــد.2 همچنیــن در برخــی مــوارد ممکــن 
اســت تصمیــم اتخاذشــده علی رغــم اینکــه ظاهــراً در چهارچــوب اختیــارات قانونــی بــوده امــا بــا هــدف 

 1-Treves G.E., ‘Administrative Discretion and Judicial Control’, in: Blackwell Publishing, The Modern Law

 .Review, Vol. 10, No. 3, Jul. 1947, p. 287(, 6 Ian, op.cit, p. 57

2. نجابت خــواه، مرتضــی، مفهــوم سوءاســتفاده از اختیــارات در نظــام حقوقــی کامــن ال، حقــوق و مصلحــت، ســال 

دوم شــماره5، 1388، صص93-91.
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ــتفاده از  ــی سوءاس ــه نوع ــوع، ب ــتگاه متب ــت دس ــت منفع ــه جه ــوده و ب ــاد ب ــذار درتض ــی قانون گ غای
اختیــار تلقــی گــردد و در ایــن صــورت حتــی اگــر مقــام اداری بهتریــن نیــت و انگیــزه را هــم از اتخــاذ 
تصمیــم یــا عمــل داشــته باشــد، بــاز هــم اینگونــه اعمــال، مصــداق بــارزی از سوءاســتفاده مقــام اداری 
از اختیاراتــی اســت کــه از ســوی پارلمــان بــه وی واگــذار شــده اســت و محــل ایــراد هســت. بــه نظــر 
می رســد دو معیــار بــرای نظــارت مقــام اداری مطــرح اســت. معیــار نخســت آن اســت کــه قاضــی بــه 
انگیــزه و محــرک مقــام اداری توجــه می کنــد تــا دریابــد انگیــزه مقــام اداری از اعمــال ایــن اختیــار چــه 
بــوده یــا چــه عملــی محــرک وی بــوده اســت. محــرک بــه معنایــی متناظــر بــا مفهــوم داعــی در حقــوق 
ــی  ــه جهت ــت هــدف ب ــا هدای ــداف ی ــودن اه ــوب ب ــا »نامطل ــار دوم نامناســب ی خصوصــی اســت؛ معی
خــالف هــدف مقنــن« اســت. سوءاســتفاده از اختیــار بــه معنــای اســتفاده از اختیــار قانونــی به وســیلۀ 
ــدون  ــی اختیــار و ب ــدون تجــاوز و خــروج از حــدود و قلمــرو بیرون مقــام عمومــی واجــد آن اختیــار، ب
نقــض اصــل قانونــی بــودن عمــل اداری در مفهــوم مضیــق آن، در راســتای هدفــی بــه جــز هــدف مــورد 
نظــر مقنــن از اعطــای آن اختیــار اســت، اعــم از اینکــه آن هــدف قانونــی یــا غیرقانونــی باشــد؛ بنابرایــن 
سوءاســتفاده از اختیــار را فقــط بــه مــوارد ســوء نیت مقــام اداری نبایــد محــدود نمــود بلکــه حتــی اگــر 

سوءاســتفاده آشــکار یــا پنهــان باشــد، در جهــت منافــع شــخصی یــا اهــداف غیرقانونــی باشــد.

 شــرط وقــوع سوءاســتفاده تحقــق هــدف نیســت و همیــن کــه مقــام اداری بتوانــد منجــر بــه اضــرار 
بــه افــراد و اشــخاص خصوصــی یــا تجــاوز بــه منافــع عمومــی شــود، اعــم از اینکــه قصــد و انگیــزه اضــرار 
بــه غیــر یــا تجــاوز بــه منافــع عمومــی وجــود داشــته یــا نداشــته باشــد و اعــم از اینکــه اضــراری بــه 

اشــخاص یــا منافــع عمومــی وارد شــده یــا نشــده باشــد.1

یــک نمونــه از ایــن امــر دادنامــه شــماره 9109970903203705 شــعبه 33 بــدوی مــورخ 
ــه  ــه اســتناد اینکــه ملــک ب ــه ســاختمانی ب ــده شــهرداری از صــدور پروان 1391/12/20 »در ایــن پرون
صــورت غیرقانونــی تفکیــک شــده اســت، امتنــاع ورزیــده اســت. قاضــی شــعبه 32 بــا اســتناد بــه مــاده 
ــد و امــر  ــه ســاختمانی را از وظایــف مقــام اداری می دان ــون شــهرداری، صــدور پروان 101 اصالحــی قان
ــون  ــاده 55 قان ــد 24 م ــتناد بن ــه اس ــی دارد، ب ــالم م ــه اع ــدور پروان ــدا از ص ــی ج ــک را موضوع تفکی
ــع در طرح هــای دولتــی و شــهرداری،  ــون تعییــن تکلیــف اراضــی واق ــاده واحــده قان شــهرداری ها و م

ــه ســاختمانی صــادر و اعــالم  مــی دارد.« ــه ورود شــکایت و صــدور پروان حکــم ب

ــف  ــه ســاختمانی از وظای ــه صــدور پروان ــی دارد ک ــان م ــت بی ــوان عدال ــده قاضــی دی ــن پرون در ای
شــهرداری ها می باشــد و تفکیــک غیــر قانونــی ملــک مانــع از صــدور پروانــه نیســت و امــر جداگانــه ای 

1. زارعی، محمدحسین، جزوه حقوق اداری تطبیقی، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکز، 1378،ص 94.
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محســوب می گــردد. البتــه شــهرداری اختیــار عــدم صــدور پروانــه را در مــوارد وجــود منــع قانونــی را 
ــی  ــدون وجــود مجــوز قانون ــه ســاختمانی ب ــاع از صــدور پروان ــع، عمــل شــهرداری در امتن دارد. درواق
ــون تعییــن تکلیــف اراضــی می باشــد. هــدف قانون گــذار از اعطــاء  ــون شــهرداری ها و قان ــا قان ــر ب مغای
ــا  ــام اداری ب ــا مق ــی می باشــد ام ــت عموم ــق منفع ــه، تحق ــام اداری در صــدور پروان ــه مق ــارات ب اختی
امتنــاع از صــدور پروانــه، درواقــع هدفــی مغایــر بــا هــدف قانون گــذار را در جهــت تضییــع حقــوق افــراد 
را دنبــال می نمایــد. مقــام اداری از اختیــارات و صالحیــت خویــش در جهــت صــدور و یــا عــدم صــدور 
پروانــه )در صــورت وجــود موانــع قانونــی( بــدون ورود مجــوز قانونــی، سوءاســتفاده نمــوده و اقــدام بــه 

امتنــاع از صــدور پروانــه نمــوده اســت. 

دادنامــه دیگــر از همــان شــعبه بــه شــماره 9109970903203189 شــعبه 5 مــورخ 1391/01/30 
ــده علــت امتنــاع شــهرداری  ــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن پرون ــه پیشــین دارد، ب ــا نمون مشــابهت هایی ب
از صــدور پروانــه قــرار گرفتــن ملــک در حریــم رودخانــه اســت کــه قاضــی دیــوان بیــان مــی دارد: »بــا 
توجــه بــه بنــد 2 مــاده 100 قانــون شــهرداری قــرار گرفتــن در حریــم رودخانــه و صــدور پروانــه دو امــر 
ــه مــاده قانونــی عمــل شــهرداری را  ــا اســتناد ب جــدا از هــم هســتند.« در ایــن دادنامــه هــم قاضــی ب
خــالف نــص قانــون می دانــد؛ بنابرایــن رأی بــه صــدور پروانــه پایــان کار ســاختمان مذکــور می دهــد. در 
ایــن پرونــده نیــز هماننــد نمونــه پیشــین قاضــی دیــوان ایــن امــر را تصریــح می نمایــد کــه صــدور و یــا 
عــدم صــدور پایــان کار از اختیــارات شــهرداری می باشــد امــا از ایــن اختیــارات در جهتــی مغایــر هــدف 
قانون گــذار بهــره بــرده اســت؛ بنابرایــن اقــدام مقــام اداری مغایــر بــا نــص قانــون مذکــور و بنابــر آنچــه 

ــر بیــان گردیــد، از مصادیــق سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت می باشــد. کــه پیش ت

ب. توجه به عوامل نامرتبط و عدم توجه به عوامل مرتبط
یکــی دیگــر از فاکتورهــا در شــناخت مصادیــق سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت اداری ایــن اســت 
کــه مقامــات اداری بایــد تصمیمــات نامربــوط بــا موضــوع را در تصمیم گیری هــای خــود دخالــت ندهنــد. 
مفهــوم مخالــف ایــن نظــر ایــن اســت کــه مقــام اداری بایــد بــرای اتخــاذ تصمیــم بــه عوامــل اصــل و 
مرتبــط رجــوع نمایــد و نســبت بــه عوامــل مرتبــط بی توجــه نباشــد. عــدم توجــه بــه مالحظاتــی کــه 
ــه کافــی  ــدون وجــود ادل ــه معنــای اتخــاذ تصمیــم توســط مقــام اداری ب ــا تصمیــم اســت ب مرتبــط ب
ــی اهمیــت پیــدا  ــه عوامــل مرتبــط زمان ــه عوامــل نامرتبــط و عــدم توجــه ب می باشــد. البتــه توجــه ب
ــراد شــود  ــور اداره نباشــد و موجــب اضــرار اف ــط در حیطــه ام ــام اداری فق ــم مق ــه تصمی ــد ک می کنن
ــه  ــه واســطه عــدم توجــه ب و ایشــان تعقیــب مقــام اداری را خواســتار شــوند و اینکــه تصمیــم اداری ب

ــرار گیــرد.1 ــه عوامــل نامرتبــط تحت الشــعاع ق ــا توجــه ب عوامــل مرتبــط ی

ــت اداری،  ــوان عدال ــو آراء دی ــی در پرت ــات دولت ــال مصوب ــات ابط ــی جه ــل و بررس ــد، تحلی 1. شــیرزاد، امی
ــتی،1392، ص91. ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش ــوم سیاس ــوق و عل ــکده حق ــران، دانش ته
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1. نحوه تشخیص مالحظات مورد نظر قانون گذار
در برخــی مــوارد عوامــل و مالحظــات مرتبــط و غیــر مرتبــط در قانــون بــه طــور صریــح مشــخص 
ــون تعییــن شــده اند.  ــه صــورت ضمنــی براســاس قلمــرو، هــدف و موضــوع قان ــا اینکــه ب ــد، ی شــده ان
در صــورت عــدم تصریــح نظــارت قضایــی بــه لحــاظ رعایــت اصــول تناســب، معقــول و منصفانــه بــودن 
دارای اهمیــت می باشــد. البتــه بــه نظــر می رســد آنچــه کــه عنــوان »مرتبــط« یــا »غیرمرتبــط« را در 
تصمیم گیــری مقــام اداری دارد ممکــن اســت بــا تغییــر هنجارهــا و ارزش هــای اجتماعــی تغییــر کنــد 

و صــورت دیگــری بــه خــود بگیــرد. 

2. نحوه تفکیک مالحظات مرتبط و غیرمرتبط
در برخــی مــوارد مقــام اداری بــه منظــور اتخــاذ تصمیــم چندیــن مــورد را بــه عنــوان عامــل مؤثــر و 
مرتبــط در تصمیم گیــری مــد نظــر قــرار می دهــد؛ لــذا توجــه بــه یــک عامــل و چشم پوشــی از عوامــل 

دیگــر، ممکــن اســت قانون منــدی تصمیــم اداری را در معــرض مخاطــره قــرار دهــد. 

ــاذ  ــد در اتخ ــود می توان ــد خ ــر صالحدی ــام اداری بناب ــه مق ــود دارد ک ــم وج ــی ه ــه مالحظات البت
تصمیــم بــدان توجــه نمایــد. ماننــد مــواردی کــه قانون گــذار تأکیــد می نمایــد کــه در تصمیم گیری هــا 
مــورد توجــه قــرار گیــرد. هرچنــد وجــود ایــن مالحظــات بــه معنــای عــدم توجــه بــه ســایر مالحظــات 

ــر اســت. ــه نظــر قانون گــذار نزدیک ت ــن عوامــل ب ــه نظــر می رســد کــه ای ــا ب نیســت ام

ــه  ــورخ 1392/11/9 ک ــعبه 1 تشــخیص م ــه 920997090500903 ش ــماره دادنام ــه ش ــده ب پرون
ــرای همســایگان صــادر نمــوده  ــل ســایه اندازی و مزاحمــت ب ــه دلی ــا را ب ــع بن »شــهرداری دســتور قل
اســت. »بنــا بــر تبصــره یــک مــاده 100 قانــون شــهرداری ها ضــرورت قلــع بنــا و تأسیســات ســاختمانی 
بایــد در آراء کمســیون مــاده صــد ذکــر شــود. ایــن در حالــی اســت کــه هیــچ دلیــل و علــت قانونــی 
ــمی  ــناس رس ــر کارش ــق نظ ــده، طب ــر نگردی ــه ذک ــی متنازع فی ــالک ثبت ــع در پ ــرورت قل ــر ض دال ب
دادگســتری و نظریــه ناظــر و محاســب ســاختمان کــه از ناحیــه شــاکیان ارائــه شــده، اجــرای تخریــب 
ــه می باشــد، موجــب ترک  هــای ســازه ای و غیرســازه ای در  ــی در ســازه کــه بتــن آرم در بناهــای اضاف
ــه  ــب طــرف شــکایت ارائ ــی از جان ــچ دفاع ــااًل ســاختمان های مجــاور می شــود. هی ســاختمان و احتم

نشــده همچنیــن هیــچ شــکایتی از همســایگان مبنــی بــر مزاحمــت ارائــه نگردیــده اســت«.

ــز  ــه نی ــن دادنام ــد. در ای ــه ورود شــکایت صــادر می نمای ــم ب ــک تشــخیص حک ــن شــعبه ی بنابرای
ــه نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری و  ــا ب ــه ســاخت بن ــب اضاف ــم تخری شــهرداری در صــدور حک

مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت
 اداری در رویه شــعب دیوان عدالت اداری
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همچنیــن نظــر ناظــر و محاســب ســاختمان توجــه ننمــوده اســت و همچنیــن بــه ایــن امــر نیــز کــه 
تخریــب بنــا منجــر بــه وارد آمــدن خســارت بــه امــالک مجــاور می شــود، بــه عنــوان عوامــل مرتبــط 
بــا پرونــده توجــه نشــده اســت؛ عالوه برایــن هیــچ شــکایتی مبنــی بــر وقــوع مزاحمــت از ســوی ملــک 
مذکــور وجــود نــدارد؛ بنابرایــن مقــام اداری اختیــار قلــع بنــا در صــورت وجــود ادلــه قانونــی را دارد امــا 
در ایــن پرونــده، از اختیــارات خویــش در جهــت تخریــب ملــک بــدون وجــود جهــات قانونــی و همچنیــن 
در جهــت اضــرار بــه شــاکی سوءاســتفاده نمــوده اســت. یکــی از فاکتورهــای شــکل دهنده سوءاســتفاده از 
مقــام و موقعیــت )اختیــارات( عــدم توجــه بــه مالحظــات مرتبــط اســت. مقــام اداری ملــزم بــه توجــه بــه 
عوامــل و مالحظــات مرتبــط بــا تصمیــم می باشــد. قصــور در توجــه بــه عوامــل مرتبــط، می توانــد بــه 

ایــن معنــا باشــد کــه مقــام اداری بــدون ادلــه کافــی اقــدام بــه اتخــاذ تصمیــم نمــوده اســت.1

ج. مقید نمودن صالحیت اداری
مقــام اداری بایــد صالحیت هــا و اختیــارات خــود را بــر مبنــای قانــون و بــر اســاس منفعــت مصلحــت 
عمومــی جامعــه اعمــال نمایــد و تنهــا مرجــع بــرای اعطــاء، ســلب یــا محــدود نمــودن ایــن صالحیــت 
و اختیــارات قانونگــذار اســت امــا گاه، مقــام اداری به تنهایــی و از جانــب خویــش صالحیــت اعطایــی را 
مقیــد و محــدود می نمایــد، کــه در حقــوق انگلســتان، ذیــل مصادیــق سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت 
ــد  ــب مقی ــد موج ــی می توان ــل گوناگون ــود. عوام ــع می ش ــی واق ــارت قضای ــورد نظ ــار اداری( م )اختی
ــه  ــت ک ــت آن اس ــودن صالحی ــد نم ــوارد مقی ــن م ــود: از مهم تری ــام اداری ش ــت مق ــودن صالحی نم
مقــام عمومــی، صالحیــت تشــخیصی خــود را بــه صالحیــت تکلیفــی تبدیــل کنــد؛ بدیــن معنــا کــه بــا 
وجــود اعطــاء صالحیــت از جانــب قانونگــذار بــه مقــام عمومــی بســیار ســطحی عمــل نمــوده و »عدالــت 
انتزاعــی را تبدیــل بــه عدالــت شــخصی نمی کنــد«. درواقــع، مــورد بــه مــورد قضایــا را مــورد بررســی 

ــد. ــد کــردن صالحیــت تشــخیصی می گوین ــه آن مقی ــه ب ــرار نمی دهــد. ک ق

به کارگرفتــن و اجــرای صالحیــت قانونــی معیــن توســط مقــام اداری بــه جــای صالحیــت قانونــی 
ــه عنــوان مصــداق دیگــری از مقیــد نمــودن صالحیــت اداری دانســت. آنچــه  ــوان ب دیگــر را نیــز می ت
ــه هــدف خاصــی  ــه اینکــه هــر صالحیتــی ب ــن اســت کــه باتوجه ب ــد ای ــان اهمیــت می یاب ــن می در ای
ــی  ــت اصل ــای صالحی ــه ج ــری ب ــت دیگ ــد از صالحی ــع اداری نمی توان ــام و مرج ــاص دارد، مق اختص
ــه وی ارجــاع شــده اســت،  ــه جهــت اتخــاذ و اجــرای تصمیمــات اداری ب مــورد نظــر کــه قانونگــذار ب
اســتفاده نمایــد وگرنــه مصداقــی از اســتفاده ناصحیــح از صالحیــت ارجــاع شــده از ســوی قانون گــذار 
بــه وی می باشــد. البتــه در مــواردی کــه قانونگــذار بــه مقــام اداری صالحیــت انتخــاب یکــی از اعمالــی 

1. هداونــد، مهــدی؛ مشــهدی، علــی، اصــول حقــوق اداری )در پرتــو آرای دیــوان عدالــت اداری(، تهــران، معاونــت 

حقوقــی و توســعه قضایــی قــوه قضاییــه مرکــز مطالعــات قضایــی، 1391، ص 194.
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ــد یکــی از روش هــای مختلفــی را کــه  ــد انجــام دهــد واگــذار کنــد، مقــام اداری می توان را کــه می توان
ــام اداری اعطــاء  ــه مق ــف ب ــای مختل ــه صالحیت ه ــواردی ک ــا در م ــد؛ ام ــار دارد انتخــاب نمای در اختی
ــد، اســتفاده از یــک صالحیــت و  ــی مشــخص شــده اســت کــه کدام یــک را انتخــاب نمای می-شــود ول
کنــار گذاشــتن باقــی صالحیت هــا غیرقانونــی می باشــد، خصوصــًا اگــر حقــوق شــخصی را تحــت تأثیــر 
قــرار دهــد. بــا ایــن وجــود، قانون گــذار می توانــد تعییــن نمایــد کــه مقــام اداری یــک صالحیــت را بــه 
جــای صالحیــت دیگــر در صــورت همزمانــی حتــی در صــورت تحت الشــعاع قــرار دادن حقــوق افــراد 

بــه کار گیــرد.1

در آرایــی از شــعب دیــوان عدالــت اداری کــه در ایــن پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفــت، با توجه بــه 
الگــوء تقســیم بندی کامن الیــی کــه بیــان گردیــد، ممنــوع بــودن توســیع و تعمیــم قانــون و همچنیــن 
مقیــد، محــدود نمــودن و تخصیــص قانــون و انجــام صالحیتــی غیــر از صالحیتــی کــه بــه موجــب قانــون 

بــه مقــام اداری اعطــاء شــده اســت بــه چشــم می خــورد.

ــا  ــذار ی ــب قانون گ ــی از جان ــت اعطای ــر از صالحی ــه غی ــی ب ــد انجــام صالحیت ــان گردی ــر بی پیش ت
ــق  ــی انگلســتان از مصادی ــه قضای به اصطــالح خــروج از صالحیــت، در متــون حقوقــی و همچنیــن روی
سوءاســتفاده از اختیــارات می باشــد. درحالی کــه براســاس قوانیــن و مقرراتــی کــه مــورد بررســی قــرار 
دادیــم و همچنیــن مــاده 12 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عــدم صالحیــت و سوءاســتفاده 
ــد،  ــاء گردیده ان ــوان احص ــاوی در دی ــیدگی دع ــت رس ــه جه ــوم جداگان ــوان دو مفه ــه عن ــار ب از اختی
پــس نمی تــوان خــروج یــا عــدم صالحیــت مقــام اداری را از مصادیــق سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت 
ــد  ــن دو مصــداق دیگــر از مقی ــرد؛ بنابرای ــان ک ــت اداری بی ــوان عدال ــی دی ــه قضای ــارات( در روی )اختی

کــردن صالحیــت کــه بیــان گردیــد را در ذیــل مــورد بررســی قــرار خواهیــم داد:

1. تفسیر، توسیع و تعمیم دایره شمول قانون
در آراء دیــوان، تفســیر، توســیع و تعمیــم دایــره شــمول قانــون ممنــوع اعــالم شــده اســت، بــه عنوان 
مثــال دادنامــه شــماره 9309970955400072 شــعبه 37 مــورخ 1393/01/30 در خصــوص شــکایت 
شــاکی بــه طرفیــت وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات مبنــی »بــر الــزام شــاکی بــه پرداخــت هزینــه 
جابه جایــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه صنــدوق تأمیــن اجتماعــی«، در ایــن دادنامــه شــاکی از 
شــرکت مخابــرات بــه جهــت اخــذ هزینــه جابجایــی صنــدوق بازنشســتگی بــه تأمیــن اجتماعی شــکایت 

1. افشــاری، فاطمــه، الگــوی مطلــوب نظــارت قضایــی بــر اشــتباه مقــام اداری در حقــوق ایــران بــا رویکــردی 

ــوم سیاســی عالمــه طباطبایــی، 1396،  ــه، تهــران، دانشــکده حقــوق و عل ــتان و فرانس ــوق انگلس ــه حق ــی ب تطبیق
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ــی  ــش خصوص ــه بخ ــرات ب ــرکت مخاب ــی ش ــون اساس ــل 44 قان ــر اص ــه بناب ــت درحالی ک ــوده اس نم
منتقــل گردیــده اســت و طبــق بنــد )د( مــاده 21 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری کارمندانــی کــه 
در جهــت اصــل 44 تغییــر وضعیــت اســتخدامی دهنــد، هزینــه نقل وانتقــاِل حــق بیمــه ایــام اشــتغال 
بایــد توســط وزارتخانــه متبــوع کارمنــد پرداخــت گــردد. در حالی کــه ایــن وجــه از خــود کارمنــد اخــذ 

گردیــده اســت.

ــس از  ــال 1386، پ ــوب س ــوری مص ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده 21 قان ــد )د( م ــه بن با توجه ب
انتقــال تمــام یــا بخشــی از وظایــف دســتگاه اجرایــی بــه بخــش خصوصــی در صــورت تمایــل کارمنــدان 
بــه تغییــر صنــدوق بازنشســتگی، هزینــه جابجایــی و تغییــر صنــدوق ذی ربــط بــا حفــظ ســوابق، توســط 
ــر  ــه نظ ــد.  ب ــن می باش ــا قوانی ــف ب ــاکی مخال ــه از ش ــذ وج ــن اخ ــردد؛ بنابرای ــن می گ ــت تامی دول
ــت  ــوده و پرداخ ــتفاده نم ــش سوءاس ــت خوی ــام و موقعی ــام اداری از مق ــده مق ــن پرون ــد در ای می رس
وجــه کــه بــه موجــب قوانیــن از وظایــف وزارتخانــه بــوده را باتوســعه و تفســیر قانــون، پرداخــت را بــه 

مســتخدم هــم تعمیــم داده اســت. 

دادنامــه دیگــر بــه شــماره کالســه 553/91/5 شــعبه 5 مــورخ 1393/4/23 »مبنــی بــر شــکایت بــه 
طرفیــت اداره اماکــن و موضــوع امتنــاع اداره مذکــور ازصــدور پروانــه کســب« اگــر چــه حســب بنــد 11 
مــاده 3 آیین نامــه اجرایــی تبصــره یــک مــاده 12 نظــام صنفــی مصــوب 1382 کشــور موافقــت اداره 
اماکــن از شــروط اخــذ پروانــه اســت، امــا ایــن اختیــار بــرای اداره اماکــن مطلــق نبــوده بلکــه محــدود 
و مقیــد بــه حــدود مقــررات قانونــی اســت، از طــرف دیگــر، طــرف شــکایت مــدرک و اســناد و ادلــه ای 
کــه داللــت بــر عــدم صالحیــت فعالیــت کســبی شــاکی باشــد ارائــه ننمــوده اســت. قاضــی دیــوان بــا 
اســتناد بــه اصــل بیســت ودوم قانــون اساســی و بیــان اینکــه شــغل اشــخاص از تعــرض مصــون اســت و 
همین طــور اصــل بیست وهشــتم ق.ا کــه هرکــس حــق دارد شــغلی کــه بــه آن مایــل اســت و مخالــف 
اســالم و مصالــح عمومــی و حقــوق دیگــران نیســت را برگزینــد، حکــم بــه ورود شــکایت شــاکی و الــزام 

طــرف شــکایت بــه اعــالم موافقــت کســبی شــاکی صــادر می نمایــد.

ــه در رأی  ــد، چراک ــن می باش ــت اداره اماک ــودن صالحی ــد نم ــه مقی ــن دادنام ــی ای ــور اصل مح
صادرشــده بیــان گردیــده، صالحیــت اداره اماکــن در صــدور پروانــه کســب مطلــق نیســت و دارای قیــود 
قانونــی می باشــد؛ )ماننــد اصــول 22 و 28 ق.ا( بنابرایــن عمــل مقــام اداری در امتنــاع از صــدور مجــوز 
بــه علــت مخالفــت بــا حرفــۀ مــورد نظــر شــاکی، در صالحیــت عمــل اداره اماکــن نبــوده و مقــام اداری 
بــا توســیع قانــون بــه نفــع خویــش، دایــره اختیــارات خــود را توســعه داده کــه بــه نحــوی سوءاســتفاده 

از اختیاراتــی اســت کــه بــه موجــب مقــام و موقعیــت بــه وی اعطــا شــده اســت.
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2. محدود و مقید نمودن قانون
ــر  ــه شــماره دادنامــه 9209970903001106 شــعبه 30 مــورخ 04/15/ 1392 مبنــی ب ــده ب پرون

ــر می باشــد: ــه شــرح زی ــه طرفیــت شــهرداری ب ــای )ع.ع( ب شــکایت آق

ــرا  ــت، زی ــاور نیس ــایه مج ــه اذن همس ــازی ب ــرازی، نی ــای اف ــرای پالک ه ــه ب ــدور پروان   »در ص
تصمیــم راجــع بــه یــک پــالک بــه پــالک دیگــر تســری نــدارد.« در ایــن پرونــده آقــای )ع.ع( مدعــی 
شــده اســت کــه شــهرداری 20 ســال پیــش بــدون اذن وی اجــازه ســاخت بــه ملــک همجــوار بــا دیــوار 
مشــترک را داده اســت؛ امــا اکنــون کــه وی قصــد ســاخت و ســاز دارد صــدور مجــوز را منــوط بــه اذن 

مالــک ملــک همســایه نمــوده اســت.

در ایــن پرونــده مقــام اداری اختیــار و صالحیــت صــدور مجــوز ســاخت بنــا را بــا توجــه بــه ضوابــط 
ــه  ــرده اســت. ب ــون بهره ب ــودن قان ــد نم ــت مقی ــارات در جه ــن اختی ــا از ای ــن دارا می باشــد، ام و قوانی
ایــن صــورت کــه مقــام اداری شــهرداری صــدور مجــوز ســاخت ملکــی کــه 20 ســال پیــش بــه دو ملــک 
مجــاور افــراز و تفکیــک گشــته را مقیــد و مشــروط بــه رضایــت ملــک همســایه نمــوده اســت. درواقــع، 
ــای  ــی در صالحیت ه ــون را حت ــمول قان ــره ش ــد دای ــام اداری نمی توان ــودن، مق ــی ب ــل قانون ــر اص براب
اختیــاری خویــش »تضییــق«، »تقییــد« یــا »مشــروط« نمایــد. امــا در ایــن پرونــده وی از صالحیت هــای 
ــون سوءاســتفاده نمــوده اســت؛ چراکــه در  ــاری خویــش در جهــت تقییــد و مشــروط نمــوده قان اختی
ــرای اخــذ مجــوز ســاخت نیســت و قیــد اذن  ــه اذن همســایه ب ــازی ب پالک هــای افرازشــده و جــدا نی

همســایه مجــاور، ناشــی از تصمیــم مقــام اداری اســت. 

 نتیجه
ــدی  ــه متص ــردد ک ــق می گ ــی محق ــی، زمان ــوق عموم ــت در حق ــام و موقعی ــتفاده از مق سوءاس
ــا در  ــه کار گیــرد و ی ــی نامشــروع ب ــا هدف ــه او ســپرده شــده اســت ب ــی را کــه ب مقــام اداری اختیارات
به کارگیــری اختیــارات خــود بــه اقدامــی لغــو و بی فایــده دســت بزنــد یــا در اعمــال اختیــارات، روشــی 
افراطــی در پیــش گیــرد. اگــر انجــام وظیفــه از راه دیگــری کــه زیانــی بــر کســی وارد نیــاورد، مقــدور 
بــوده و متصــدی عمــداً راهــی را کــه موجــب زیــان شــده اســت را برگزیــده باشــد، مرتکــب سوءاســتفاده 
از مقــام و موقعیــت شــده اســت. هــدف از اعمــال و تصمیمــات اداری، تأمیــن منفعــت عمومــی اســت 
کــه هرگونــه تخلــف از آن سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت نامیــده می شــود؛ بــه گونــه ای کــه عمــل یــا 
تصمیــم مقــام اداری صحیــح و در صالحیــت وی مــی  باشــد امــا از انجــام آن هدفــی را دنبــال می کنــد 
کــه مغایــر قانــون اســت. در بنــد 30 مــاده 8 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری، سوءاســتفاده از مقــام 

مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت
 اداری در رویه شــعب دیوان عدالت اداری
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ــون تشــکیالت  ــاده 12 قان ــا م ــات اداری احصــاء شــده اســت؛ ام ــوان یکــی از تخلف ــه عن ــت ب و موقعی
و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری از آن تحــت عنــوان سوءاســتفاده از اختیــارات نــام بــرده شــده 
اســت. در حقــوق اداری ایــران، ایــن دو در یــک مفهــوم اســتعمال می شــوند و عبــارت اســت از اســتفاده 
از اختیــار قانونــی توســط مقــام اداری بــدون تجــاوز و خــروج از قلمــروی بیرونــی صالحیــت و  نقــض 
ــق  ــان مصادی ــرض از بی ــوده و غ ــی نب ــن پژوهــش بحــث تطبیق ــودن عمــل اداری. محــور ای ــی ب قانون
سوءاســتفاده در نظــام کامــن ال ایــن اســت کــه ایــن نظــام بــه تعبیــری خاســتگاه مفهــوم سوءاســتفاده 
از مقــام و موقعیــت اســت و هــر آنچــه کــه در قوانیــن مــا بیــان شــده بــه نحــوی الهام گرفتــه از ایــن 
ــه ای  ــد و روی ــف نموده ان ــام و موقعیــت تعری ــرای سوءاســتفاده از مق ــز ب نظــام اســت و مصادیقــی را نی
مســتدل و مســتحکم در ایــن زمینــه دارنــد؛ امــا بــرای روشــن تر شــدن رویــه شــعب دیــوان بایــد بــه آراء 
شــعب مراجعــه نمــود و بررســی نمــود کــه قضــات بــر چــه اســاس و معیــاری صــدور حکــم می کننــد. 
بــا بررســی و تحلیــل آراء شــعب مصادیقــی کــه در رســیدگی بــه پرونده هــای سوءاســتفاده بــدان اشــاره 
ــه سوءاســتفاده  ــوط ب شــده اســت مشــخص شــد و همین طــور نحــوه تعییــن تکلیــف پرونده هــای مرب
ــوان،  ــون دی ــه در قان ــتفاده ک ــاس سوءاس ــر اس ــدور رأی ب ــات در ص ــرد قض ــت رویک ــام و موقعی از مق
ــدان اشــاره شــده اســت. ایــن معیارهــا از متــون  تحــت عنــوان یکــی از معیار-هــای نظــارت قضایــی ب
و دکتریــن حقوقــی نظــام کامــن ال اســتخراج شــده و تعــدادی از آنهــا در رویــه دیــوان کاربــرد دارنــد. 
رویــه دیــوان عدالــت اداری ایــران حاکــی از ایــن اســت کــه در حــال حاضــر سوءاســتفاده از اختیــارات 
بــه عنــوان یکــی از جهــات نظــارت قضایــی فقــط در متــن قوانیــن شناســایی شــده ولــی عمــاًل شــعب 
دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه دعــاوی مواضــع گوناگونــی ماننــد رد صالحیــت از خــود بــدون 
ورود بــه ماهیــت دعــوا و ارجــاع امــر بــه هیــأت عمومــی دیــوان یــا ارجــاع بــه محاکــم عمومــی اکتفــا 
ــه برخــی مصادیــق سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت کــه در متــون  ــا توجــه ب ــد؛ عالوه بر ایــن ب نموده ان
حقوقــی بــه آنهــا اشــاره شــده اســت، ماننــد اهــداف نامناســب و عــدم توجــه بــه عوامــل مرتبــط در آراء 
بــه صــورت صریــح یــا ضمنــی صــدور رأی صــورت گرفتــه اســت. برخــی غیرمعقــول بــودن را از مصادیــق 
سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت می داننــد، چراکــه غیرمعقــول بــودن را تــوأم بــا خــروج از صالحیــت و 
ــا توجــه بــه عوامــل  سوءاســتفاده از اختیــارات می داننــد. برخــی دیگــر غیرمعقــول بــودن را هم معنــا ب
ــه  ــدم اســتناد مســتقیم قضــات ب ــت ع ــد. عل ــل مرتبــط می دانن ــه عوام ــدم توجــه ب ــط و ع ــر مرتب غی
ــام اداری  ــول مق ــه علی االص ــد، چراک ــت آن باش ــت ماهی ــن اس ــت ممک ــام و موقعی ــتفاده از مق سوءاس
ــچ  ــه هی ــود، به نحوی ک ــل می ش ــن عم ــب ای ــود مرتک ــاری خ ــت اختی ــون و صالحی ــوب قان در چهارچ
خدشــه ای بــه ظاهــر قانــون و حتــی صالحیــت مقــام اداری وارد نمی آیــد. در خــروج از صالحیــت، مقــام 
اداری مرزهــای بیرونــی صالحیــت را نقــض می نمایــد امــا در سوءاســتفاده مرزهــای درونــی صالحیــت 
نقــض می شــود، بــه ایــن جهــت تشــخیص آن بــرای قضــات دیــوان عدالــت اداری کــه آشــنایی کمــی بــا 
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ایــن معیــار دارنــد و همچنیــن در برخــی مــوارد ســواد کافــی در جهــت شناســایی معیارهــا و مصادیــق 
ــه  ــودن ب ــد ب ــه محــدود و مقی ــد، ســهل الوصول نیســت. البت ــت را ندارن ــام و موقعی سوءاســتفاده از مق
متــن قانــون و عــدم ابتــکار درتفســیر قانــون توســط قضــات نیــز از آســیب های دیــوان عدالــت اداری در 

زمینــه صــدور رأی بــه اســتناد بــه مقــام و موقعیــت اســت.
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 A Reflection on the concept and examples of Abuse of 
Administrative Position in the Procedure of the Court 

of Administrative Justice
Hamed Nikonahad *
Hadis Kalvandi**

Abstract: 
Judicial oversight is one of the most effective ways to prevent the violation of the rights 
and freedoms of individuals against the government, because individuals do not have 
an equal power before the government and in its specific meaning, the administration, 
and always fear the abuse of the administration to have The position goes superior. 
Abuse of position is aspects of judicial oversight in the Court of Administrative Justice. 
In legal texts, abuse of position means being exercised by an administrative author-
ity who has those powers in a direction outside of administrative purposes. But the 
question that comes to mind is what concept and examples of abuse of position in the 
procedure of the branches of the Court of Administrative Justice? To find the answer, 
refer to the procedure of the branches of the Administrative Court of Justice. Although 
in the Law on the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice, 
abuse of position is considered as one of the aspects of judicial supervision, but in the 
proceedings of the Court of Administrative Justice, it has been neglected and rarely 
can cases be found that refer directly to Abuse of official position has been issued. It is 
difficult for a judicial official to abuse her administrative position, because the adminis-
trative official has not apparently violated the laws and regulations.. However, it is in 
the court procedure that the judges of the Administrative Court of Justice have issued 
a verdict according to the cases of abuse of power.   
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tion, legality  

*. Associate Prof. Department of Publice and intenation Law University of Qom  
hamednikoonahad@gmail.com
**. MA. In Public Law. University of Qom     (Corresponding Author)
hadiskalvandi1993@gmail.com


