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ــون اصــاح و تســّری  ــاده 38 قان واکاوی هیئــت حــل اختــاف م
آیین نامــه معامــات شــهرداری تهــران بــه کان شــهرها و نظــارت 

ــر آرای آن ب
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چکیده
مطابــق مــاده 38 قانــون اصــالح و تســّری آیین نامــه معامــالت شــهرداری تهران به کالن شــهرها،   
اختالفــات ناشــی از معامــالت موضــوع ایــن آیین نامــه در هیئــت حــل اختالفی بــا عضویت یک نفــر قاضی 
دادگســتری بــا انتخــاب رییــس قــوه قضاییــه، یک نفــر از اعضای شــورای اســالمی شــهر با انتخاب شــورای 
یادشــده، نماینــده شــهرداری بــه انتخــاب شــهردار، نماینــده بخشــدار یــا فرمانــدار حســب مــورد و نماینده 
قانونی طرف قرارداد، قابل رســیدگی و حکم صادرشــده از طرف قاضی جلســه برای طرفین الزم االجراســت. 
در ایــن پژوهــش، پــس از بررســی ماهیــت هیئــت موضــوع مــاده 38 و نــوع معامــالت موضــوع 
ایــن آیین نامــه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ایــن هیئــت، مرجعــی اداری و جــزو مراجــع 
را در شــهرداری  نــوع معاملــه ای  نیســت. هم چنیــن هــر  نهــاد داوری  و  اســت  شــبه قضایــی 
ــرد و رأی  ــیدگی ک ــرح و رس ــوان مط ــت می ت ــن هیئ ــود، در ای ــرارداد ش ــاد ق ــه انعق ــر ب ــه منج ک
ایــن هیئــت بــه اعتبــار مرجــع اداری بــودن، در دیــوان عدالــت اداری قابــل اعتــراض اســت. 
بــه  رســیدگی  بــر  نظــارت  صرفــًا  مراجــع  ایــن  در  قاضــی  عضویــت  از  قانون گــذار  هــدف 
ــت  ــرار نیس ــت و ق ــی اوس ــی و حقوق ــر قضای ــتفاده از نظ ــع و اس ــن مراج ــرح در ای ــای مط موضوع ه
گونــه  ایــن  عضــو  قاضــی  می گــردد  پیشــنهاد  رو،  ایــن  از  شــود.  تشــکیل  اداره  در  دادگاهــی 
مراجــع شــبه قضایــی رأی صــادر نکنــد و ایــن مراجــع بــا اکثریــت اعضــا رأی صــادر کننــد.
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مقدمه
ــون  ــه موجــب قان ــه ب ــی هســتند ک ــی، مراجع ــا مراجــع شــبه قضای  مراجــع اختصاصــی اداری ی
ــات  ــات و تخلف ــردم از اقدام ــای م ــکایت ها و اعتراض ه ــه ش ــیدگی ب ــه رس ــوند و وظیف تشــکیل می ش
اداری واحدهــای دولتــی یــا مأمــوران آن هــا یــا تخلفــات اشــخاص غیــر دولتــی از ضوابــط و مقــررات 

مربــوط یــا رســیدگی بــه اختالفــات بیــن اشــخاص را بــر عهــده دارنــد.1
ــزوم  ــك ســو و ل ــه شــهرداری ها از ی ــوط ب ــات مرب ــودن موضوع ــه تخصصــی ب ــا توجــه ب ــذار ب قانون گ
ــه  ــده از ســوی دیگــر، هیئتــی را ب ــه وجــود آم ــات ب ــه اختالف سرعت بخشــی در تصمیم گیــری نســبت ب
همیــن منظــور بــا اصــالح مــاده 38 آیین نامــه معامــالت شــهرداری تهــران و تســّری آن بــه شــهرهای دارای 
جمعیــت بیــش از یــک میلیــون نفــر، مراکــز اســتان ها و کالن شــهرها پیش بینــی کــرد کــه هــم از نظــر 
ماهیــت و ترکیــب اعضــا و هــم از نظــر شــیوه رســیدگی و صــدور رأی بــا هیئــت ســابق2 متفــاوت اســت. از 
ایــن پــس، از هیئــت موضــوع ایــن آیین نامــه بــه اختصــار بــه »هیئــت موضــوع مــاده 38« تعبیــر می شــود.

ــت و  ــا دق ــی ب ــه مرجع ــد ک ــاب می کن ــهرداری ها ایج ــرارداد ش ــواع ق ــتردگی ان ــی و گس فراوان
ســرعت بــه حــل اختالفــات حادثــه اقــدام کنــد. بــا توجــه بــه صالحیــت ذاتــی هیئــت موضــوع مــاده 
ــا  ــران، مصــوب 1355، ب ــالت شــهرداری ته ــه معام ــون اصــالح و تســّری آیین نام ــر اســاس قان 38، ب
اصالحــات بعــدی بــه شــهرداری های مراکــز اســتان ها، کالن شــهرها و شــهرهای بــاالی یــک میلیــون 
نفــر جمعیــت، مصــوب 1390 و رســیدگی بــه اختالفــات قــراردادی، چنــد ســؤال مهــم مطــرح می شــود 

ــرد فــراوان دارد. ــه آن هــا هــم از جنبــه نظــری و هــم عملــی کارب کــه پاســخ گویی ب
ــن هیئــت جــزو  ــا ای ــاده 38 اســت  کــه آی اولیــن ســؤال در خصــوص ماهیــت هیئــت موضــوع م
مراجــع اداری محســوب می شــود یــا مراجــع قضایــی؟ دومیــن ســؤال ایــن  اســت کــه آیــا ایــن هیئــت، 
ــت  ــای هیئ ــه صالحیت ه ــن اســت  ک ــؤال ای ــومین س ــاد داوری؟ س ــا نه ــی اســت ی ــبه قضای ــاد ش نه
ــوع معامــالت و اختالفــات ناشــی از آن هاســت؟ چهارمیــن  ــه چــه ن موضــوع مــاده 38 در رســیدگی ب
ــا توجــه بــه ســکوت  ــاره قابلیــت اعتــراض بــه رأی هیئــت حــل اختــالف اســت کــه آیــا ب ســؤال درب
ــهرداری های  ــه ش ــران ب ــهرداری ته ــالت ش ــه معام ــّری آیین نام ــالح و تس ــون اص ــذار در قان قانون گ
ــت، مصــوب 1390، رأی  ــر جمعی ــون نف ــک میلی ــاالی ی ــز اســتان ها، کالن شــهرها و شــهرهای ب مراک
ــودن، در  ــع اداری ب ــار مرج ــه اعتب ــا ب ــراض اســت ی ــل اعت ــالف در دادگســتری قاب ــت حــل اخت هیئ

ــل اعتــراض اســت؟ ــت اداری قاب ــوان عدال دی

واکاوی هیئــت حــل اختــالف مــاده 38 قانون اصالح و تســّری آیین نامه 
معامــالت شــهرداری تهــران بــه كالن شــهرها و نظــارت بــر آرای آن

1. موالبیگی، غالم رضا، صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل، 1398، ص 59.

2. هیئــت مــاده 38 ســابق، مرکــب از دو عضــو )نماینــده شــهرداری بــه انتخــاب شــهردار تهــران و نماینــده انجمــن شــهر( 

بــود کــه می توانســت بــا طــرف قــرارداد توافــق کنــد و بــه نظــر می رســد ماهیــت تصمیمــات ایــن هیئــت، نوعــی ســازش 

بیــن طرفیــن اختــالف بــوده و از ســویی بــه نهــاد داوری نیــز شــباهت داشــته اســت.
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گفتار اول. ماهیت هیئت موضوع ماده 38 

ــگاه  ــن جای ــیس و تبیی ــدف از تأس ــی، ه ــبه قضای ــع ش ــت مراج ــه ماهی ــدا ب ــش، ابت ــن بخ در ای
آن هــا در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران و انــواع آن در قوانیــن و مقــررات مختلــف کشــور 
ــم. ســپس ماهیــت هیئــت موضــوع مــاده 38 و هم چنیــن ماهیــت رأی صادرشــده در آن را  می پردازی

ــم. ــی می کنی بررس

بند اول. ماهیت مراجع شبه قضایی
مراجــع قضاوتــی، مراجعــی هســتند کــه بــه موجــب قانــون ایجــاد می شــوند و بــه امــوری کــه در 
صالحیــت آن هاســت، رســیدگی و رأی صــادر می کننــد. بــه ایــن ترتیــب، مراجــع قضاوتــی هــم شــامل 
مراجــع قضایــی »حقوقــی و کیفــری« می شــوند و هــم مراجــع اداری را دربرمی گیرنــد.1 عنــوان مراجــع 
ــالق  ــی اط ــا و مراجع ــر نهاده ــود، ب ــتنباط می ش ــن واژه اس ــر ای ــه از ظاه ــی، هم چنان ک ــبه قضای ش
می گــردد کــه بــا وجــود صالحیتــی ماهیتــًا قضایــی، در بعــد ســاختاری ـ ســازمانی، نــه در بدنــه قــوه 
قضاییــه، بلکــه در بدنــه دیگــر نهادهــا و بــه صــورت خــاص، قــوه مجریــه، ایجــاد می شــوند و فعالیــت 

می کننــد.2
ــی  ــت ترافع ــی اداری از صالحی ــع اختصاص ــری، مراج ــر دیگ ــه تعبی ــا ب ــی ی ــبه قضای ــع ش مراج
ــه  ــن اطــالق می شــود. ب ــه در حــق معی ــه منازع ــوا ب ــای دعواســت و دع ــه معن ــع ب ــد. تراف برخوردارن
عبــارت دیگــر، هــر گاه دو یــا چنــد شــخص در وجــود حــق معیــن یــا چگونگــی اجــرای آن اختــالف 
داشــته باشــند، هــر یــک از آن هــا می توانــد رفــع ایــن اختــالف را از دادگاه بخواهــد. ویژگــی ترافعــی 
بــودن رســیدگی در ایــن مراجــع، از نظــر ماهــوی و کارکــردی، آن هــا را شــبیه دادگاه هــای دادگســتری 

ــد:  ــاوت دارن ــا تف ــا دادگاه ه ــار منظــر ب ــن مراجــع از چه ــا ای ــد، ام می نمایان
1. تفاوت سازمانی و ساختاری؛

2. تفاوت در هدف و مبانی حقوقی؛
3. تفاوت در شیوه و آیین دادرسی؛
4. تفاوت در مرجعیت عام و خاص.

ــار، عبداللــه  1. »مرجــع قضاوتــی«، اصطالحــی اســت کــه بــه عنــوان جامــع مراجــع اداری و قضایــی آن را بــرای اولیــن ب

شــمس در کتــاب آییــن دادرســی مدنــی خــود بــه کار بــرد. نــك: شــمس، عبداللــه، آییــن دادرســی مدنــی، تهــران: دراك، 

چــاپ هشــتم، 1384، ج 1، ص 31.

2. پرویــن، خیراللــه و حســین آیینــه نگینــی، »صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه اعتــراض از آرای 

ــر یــک رأی(«، فصل نامــه حقــوق اداری، ســال هشــتم، پاییــز 1399، شــماره 24،  مراجــع شــبه قضایــی )تأملــی ب

صــص 29ـ47.
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از نظــر ســازمانی و ســاختاری، ایــن مراجــع، بخشــی از »اداره« هســتند. اعضــای ایــن مراجــع نیــز 
ــای  ــا صالحیت ه ــر آن ه ــه بیش ت ــد ک ــدان متخصــص و مجــّرب دســتگاه های اداری ان ــًا از کارمن عموم
خــاص قضایــی ندارنــد. از نظــر تفــاوت در مبانــی و اهــداف حقوقــی نیــز بایــد اشــاره کــرد کــه ایــن 
ــوق  ــز از نظــام حق ــی متمای ــد و احکام ــه قواع ــی کشــورند ک ــوق عموم مراجــع، بخشــی از نظــام حق
خصوصــی دارنــد. در مراجــع شــبه قضایــی، داوری میــان نهادهــای دولتــی و افــراد اســت، در حالــی کــه 
حقــوق خصوصــی بــر روابــط بیــن افــراد حاکــم اســت. بــر ایــن اســاس، مراجــع شــبه قضایــی از قواعــد 
خــاص حقــوق عمومــی پیــروی می کننــد. مثــاًل بــر خــالف آییــن دادرســی مدنــی کــه اصــواًل تحصیــل 
دلیــل توســط دادگاه ممنــوع اســت، اعضــای مراجــع اداری می تواننــد بــا پذیــرش روش »اثبــات بــاز«، 
دالیــل را جمــع آوری کننــد تــا بــه وظیفــه خــود بــه عنــوان »نگهبــان حقــوق عمومــی« عمــل کــرده 

باشــند.
ــاده،  ــگان، س ــیدگی رای ــه رس ــت ک ــد گف ــم بای ــی ه ــن دادرس ــیوه و آیی ــاوت در ش ــورد تف در م
ســریع و بــدون تشــریفات از ویژگی هــای مراجــع اختصاصــی اداری اســت کــه آن هــا را از دادگاه هــای 
ــب اشــاره دارد  ــن مطل ــه ای ــم ب ــام و خــاص ه ــت ع ــاوت در مرجعی ــد. تف ــز می کن دادگســتری متمای
کــه بــر خــالف دادگاه هــای عمومــی دادگســتری، صالحیــت مراجــع اختصاصــی اداری اصــواًل بــه مــوارد 
مشــخص در قانــون محــدود اســت و احــراز صالحیــت آنــان در مــوارد تردیــد، نیازمنــد دلیــل اســت.1

ــد. از ایــن رو، آرایشــان  ــرای حــل و فصــل و مرافعــه ندارن مراجــع شــبه قضایــی شــرایط کافــی ب
ــس  ــراض باشــد. پ ــل اعت ــت اداری قاب ــوان عدال ــا دی ــی ی ــی دادگاه عموم ــر یعن ــد در مراجــع باالت بای
ــل  ــر قاب ــی و غی ــاًل قطع ــیون را کام ــت«، رأی کمیس ــی و الزم االجراس ــیون قطع ــارت »رأی کمیس عب
ــت اداری رســیدگی شــود.  ــوان عدال ــد در دی ــن مراجــع بای ــه رأی ای ــراض ب ــد و اعت ــراض نمی کن اعت
ــه شــماره 78۶  ــی کشــور در رأی وحــدت روی ــوان عال ــی دی ــه هیئــت عموم ــی اســت ک ــن در حال ای
ــون  ــم قان ــاه و نه ــد و پنج ــل یك ص ــر اص ــمت اخی ــق قس ــرد: »مطاب ــالم ک ــورخ 1398/10/24 اع م
اساســی، »تشــکیل دادگاه هــا و تعییــن صالحیــت آن هــا منــوط بــه حکــم قانــون اســت« و طبــق مــاده 
24 قانــون ســازمان نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان، مصــوب 1374، »نظــرات شــورای انتظامــی 
نظــام مهندســی بــا اکثریــت ســه رأی موافــق، قطعــی و الزم االجراســت« و قطعیــت مــورد نظــر مقنن در 
مــاده مذکــور اطــالق دارد. بنابرایــن، بــه نظــر اکثریــت اعضــای هیئــت عمومــی، رأی شــعبه 28 دادگاه 
تجدیــد نظــر اســتان تهــران کــه نظــر صــادره از شــورای انتظامــی نظــام مهندســی را قابــل اعتــراض در 

مرجــع قضایــی ندانســته، صحیــح و مطابــق بــا موازیــن قانونــی اســت«.

1. نجابت خــواه، مرتضــی، فاطمــه افشــاری و ســید شــهاب الدین موســوی زاده، »آســیب شناســی ســاختار و 

ــی،  ــوق قضای ــای حق ــه دیدگاه ه ــران«، دوفصل نام ــوق اداری ای ــی اداری در حق ــع اختصاص ــای مراج صالحیت ه

ــص 211ـ212. ــماره 77 و 78، ص ــتان 139۶، ش ــار و تابس به

واکاوی هیئــت حــل اختــالف مــاده 38 قانون اصالح و تســّری آیین نامه 
معامــالت شــهرداری تهــران بــه كالن شــهرها و نظــارت بــر آرای آن
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بــر خــالف ایــن رأی و بــا توجــه بــه دالیــل اشاره شــده، نگارنــدگان ایــن مقالــه بــر قابــل اعتــراض 
بــودن آرای ایــن گونــه مراجــع شــبه قضایــی در دادگاه عمومــی یــا دیــوان عدالــت اداری اعتقــاد دارنــد.

بند دوم. اهداف تأسیس مراجع شبه قضایی
مرجــع شــبه قضایــی، یــک دادگاه و مرجــع قضایــی نیســت کــه بایــد قاضــی داشــته باشــد. یکــی از 
اهــداف تأســیس مراجــع شــبه قضایــی، اســتفاده از تجربه هــا و تخصــص اداری کارشناســان در حــوزه 
حقــوق اداری و قوانیــن و مقــررات اداری اســت کــه عمومــًا قضــات دادگســتری چنیــن تخصص هــای 

اداری و تســلط بــر قوانیــن و مقــررات اداری را ندارنــد.
یکــی دیگــر از اهــداف تأســیس ایــن مراجــع، تفکیــک قواســت یعنــی بــر اســاس اصــل تفکیــک 
قــوا، مســائل اداری بایــد در اداره حــل و فصــل شــود و نــه در دادگاه. بنابرایــن، ارجــاع موضوعــات اداری 
ــات  ــوا در موضوع ــت ق ــدارد و دخال ــی ن ــه دادگاه توجیه ــائل اداری ب ــی از مس ــات ناش ــل اختالف و ح
ــی، اعضــای اداری  ــر مراجــع شــبه قضای ــد. متأســفانه، در بیش ت ــادر می کن ــن متب ــه ذه ــر را ب یکدیگ
فقــط نظــر می دهنــد و قاضــی دادگســتری در نهایــت رأی صــادر می کنــد. ایــن موضــوع بــا صالحیــت 
ــرت دارد و از  ــت، مغای ــص آن هاس ــا تخص ــه همان ــان اداری ک ــت کارکن ــتگاه های اداری و صالحی دس
تخصــص و تجربه هــای اعضــای اداری بایــد بــرای صــدور حکــم صحیــح و قانونــی اداری در ایــن نــوع 

مراجــع اســتفاده کــرد.

بند سوم. جایگاه مراجع شبه قضایی در قانون اساسی
بــر اســاس اصــول متعــدد قانــون اساســی و بــه صــورت خــاص، اصــل 34، بنــد اول اصــل 15۶ و 
اصــل 159، قــوه قضاییــه و دادگاه هــای دادگســتری، مرجــع رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات افــراد 
در نظــام حقوقــی ایــران هســتند. بــا ایــن حــال، رســیدگی بــه بخشــی از دعــاوی و شــکایات افــراد در 
نظــم کنونــی حقــوق ایــران، در صالحیــت مراجعــی خــارج از قــوه قضاییــه، معــروف بــه مراجــع شــبه 
قضایــی قــرار گرفتــه اســت. توجــه بــه کلیــت قانــون اساســی بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه عمــده 
مراجــع شــبه قضایــی کــه در نظــم حقــوق کنونــی ایــران بــا عملکــردی ماهیتــًا قضایــی فعالیــت دارنــد، 

در هندســه قانــون اساســی، جایــگاه حقوقــی ندارنــد.1
قانــون اساســی در اصــول متعــددی، شــیوه و ســاختار رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات افــراد را 
مشــخص کــرده و ایــن مهــم را در صالحیــت ارکان مختلــف قــوه قضاییــه اعــم از دادگاه هــای عمومــی و 
دادگاه هــای اختصاصــی قــرار داده اســت. بنابرایــن، آشــکار اســت کــه قــرار دادن رســیدگی بــه شــکایات 
و تظلمــات اشــخاص در صالحیــت نهادهایــی خــارج از قــوه قضاییــه، امــری مغایــر بــا قانــون اساســی 

1. صدرالحفاظــی، نصراللــه، نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت در دیــوان عدالــت اداری، تهــران: شــهریار، 1372، 

ص 280.
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و جایــگاه اساســی دادگاه هــای دادگســتری در نظــام حقوقــی ایــران اســت. بــا ایــن وصــف، تأملــی در 
ــن مراجــع در قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای  ــگاه اساســی ای ــان در تأییــد جای ــه شــورای نگهب روی
اســالمی نشــان می دهــد کــه شــورای نگهبــان بــا ایــن اســتدالل و چشــم انداز کــه آرای مراجــع شــبه 
قضایــی در نهایــت در یــک مرجــع قضایــی )عمدتــًا دیــوان عدالــت اداری( بررســی و بازبینــی می شــود، 
تشــکیل ایــن مراجــع را مغایــر بــا قانــون اساســی ندانســته و جایــگاه ایــن مراجــع را در نظــم حقوقــی 
کشــور بــه رســمیت شــناخته اســت. بــه دیگــر ســخن، هــر گاه مجــرای شــکایت از آرای ایــن مراجــع 
در دادگاه هــای دادگســتری و مراجــع قضایــی مفتــوح باشــد، ایــن شــرط ســبب می شــود تــا هم چنــان 
اصــول قانــون اساســی راجــع بــه حــق دادخواهــی در دادگاه و صالحیــت قــوه قضاییــه در رســیدگی بــه 

دعــاوی و شــکایات افــراد مخــدوش نشــود.
ســیری در رویــه شــورای نگهبــان دربــاره ایــن موضــوع حاکــی از ایــن اســت کــه آن چــه شــورا را بــه 
تأییــد جایــگاه مراجــع شــبه قضایــی در نظــم حقوقــی ایــران مجــاب کــرده، ممنــوع نبــودن اعتــراض 
بــه نظرهــا و آرای ایــن مراجــع در دادگســتری و محاکــم اســت. بــه عبــارت دیگــر، از دیــدگاه شــورای 
ــا مســدود  ــد ی ــه تحدی ــون اساســی نیســت کــه ب ــر قان ــی مغای ــا زمان ــن مراجــع ت ــان، ایجــاد ای نگهب
شــدن حــق دادخواهــی افــراد در قــوه قضاییــه و دادگســتری منجــر نشــود. در غیــر ایــن صــورت، ایجــاد 
ایــن مراجــع در نظــم حقوقــی ایــران مخــدوش اســت. از جملــه شــواهد ایــن رویکــرد شــورا می تــوان 
ــس شــورای  ــه ای«، مصــوب 1387/10/15 مجل ــم رایان ــه »الیحــه جرای ــاده 22 مصوب ــه تبصــره 2 م ب
ــع  ــکایات راج ــه ش ــت ب ــف اس ــه( موظ ــروه )کمیت ــرد: »کارگ ــرر می ک ــه مق ــرد ک ــاره ک ــالمی اش اس
ــه آن هــا تصمیم گیــری کنــد. رأی کارگــروه  ــه مصادیــق پاالیــش )فیلتر(شــده رســیدگی و نســبت ب ب
ــا ایــن اســتدالل کــه شــکایات  )کمیتــه( قطعــی اســت«. شــورای نگهبــان در بررســی ایــن الیحــه، ب
مطرح شــده در کمیتــه موضــوع ایــن تبصــره، در دادگاه قابــل شــکایت نیســت، متــن یادشــده را مغایــر 

اصــول 34 و 15۶ قانــون اساســی دانســت.1
ــورد  ــان در م ــورای نگهب ــورخ 13۶0/11/29 ش ــماره 430۶ م ــه، نظــر ش ــن نکت ــر ای ــد دیگ مؤی
ــه »طــرح قانونــی دیــوان محاســبات کشــور«، مصــوب 13۶0/11/8 مجلــس شــورای اســالمی  مصوب
اســت. در ایــن نظــر، شــورای نگهبــان مقــرر می کنــد: »مــواد 27، 29، 31 و تبصــره آن، 32 
و تبصره هایــش، 33، 35، 3۶ و صــدر مــاده 37 و مــاده 38 کــه اشــعار مــی دارد هیئت هــای 
مستشــاری دیــوان محاســبات بــر اســاس مقــررات حقوقــی رســیدگی کــرده و بــه جبــران خســارت 
وارده یــا پرداخــت مطالبــات دولــت رأی می دهنــد و تجدیــد نظــر و اعــاده دادرســی نیــز در همــان 
ــون  ــت؛ چ ــی و الزم االجراس ــان قطع ــرانجام، رأیش ــد و س ــل می آی ــه عم ــاری ب ــای مستش هیئت ه

ــات مجلــس شــورای  1. مرکــز تحقیقــات شــورای نگهبــان، مجموعــه نظــرات شــورای نگهبــان در مــورد مصوب

ــرداد 1391(، تهــران: پژوهشــکده شــورای نگهبــان، 1392، ص 144. ــا خ ــرداد 1387 ت ــتم )خ ــالمی دوره هش اس

واکاوی هیئــت حــل اختــالف مــاده 38 قانون اصالح و تســّری آیین نامه 
معامــالت شــهرداری تهــران بــه كالن شــهرها و نظــارت بــر آرای آن
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ــر  ــون اساســی مغای ــا اصــول ۶1 و 15۶ قان ــی اســت، ب ــوع رســیدگی و اظهارنظــر، امــر قضای ــن ن ای
می باشــد«.1

بند چهارم. انواع مراجع شبه قضایی دارای عضو قاضی
مراجــع شــبه قضایــی کــه عضــو قاضــی دارنــد، بــر مبنــای جایــگاه و موقعیــت عضــو قاضــی بــه دو 
گــروه تقســیم مــی شــوند. در برخــی از ایــن مراجــع، نظــر و رأی فــرد قاضــی، تعیین کننــده اســت و 
نظــر دیگــر اعضــا جنبــه مشــورتی دارد. بــرای نمونــه، کمیســیون رســیدگی بــه امــور آب هــای زیرزمینی 
کــه مســتند بــه تبصــره 5 قانــون تعییــن تکلیــف چاه هــای آب فاقــد پروانــه بهره بــرداری،2 بــا عضویــت 
یــک نفــر قاضــی بــا حکــم رییــس قــوه قضاییــه، یــک نفــر نماینــده ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان با 
حکــم رییــس ســازمان و یــک نفــر نماینــده شــرکت آب منطقــه ای اســتان بــا حکــم مدیرعامــل شــرکت 
تشــکیل می شــود. مســتند بــه بخــش اخیــر ایــن تبصــره، قاضــی عضــو کمیســیون رأی الزم را  صــادر 
ــهرداری  ــالت ش ــه معام ــّری آیین نام ــالح و تس ــون اص ــاده 38 قان ــالف م ــل اخت ــت ح ــد. هیئ می کن
تهــران بــه کالن شــهرها نیــز بــا عضویــت یــک نفــر قاضــی دادگســتری بــا انتخــاب رییــس قــوه قضاییــه، 
یــک نفــر از اعضــای شــورای اســالمی شــهر بــا انتخــاب شــورای مربــوط، نماینــده شــهرداری بــه انتخاب 
ــکیل  ــرارداد تش ــرف ق ــی ط ــده قانون ــورد و نماین ــب م ــدار حس ــا فرمان ــدار ی ــده بخش ــهردار، نماین ش

می شــود و حکــم صادرشــده از طــرف قاضــی جلســه بــرای طرفیــن الزم االجراســت.
ــی  ــا ارزش ــر اعض ــا دیگ ــی ب ــو قاض ــر و رأی عض ــی، نظ ــبه قضای ــع ش ــری از مراج ــروه دیگ در گ
یکســان دارد و رأی کمیســیون بــر مبنــای نظــر اکثریــت اعضــا صــادر می شــود. کمیســیون مــاده 100 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های  شــهرداری ها، هیئــت حــل اختــالف قان
فاقــد ســند رســمی و هیئــت حــل اختــالف موضــوع مــاده 148 اصالحــی قانــون ثبــت اســناد و امــالک 

ــرد. ــام ب ــه عنــوان شــاهد ایــن مراجــع ن را می تــوان ب

ــات مجلــس شــورای  1. مرکــز تحقیقــات شــورای نگهبــان، مجموعــه نظــرات شــورای نگهبــان در مــورد مصوب

اســالمی دوره اول )خــرداد 1359 تــا خــرداد 1363(، تهــران: معاونــت تدویــن، تنقیــح و انتشــار قوانیــن و مقــررات، 

ــص 19۶ـ197. 1390، ص

ــه آب،  ــع عادالن ــون توزی ــون و قان ــن قان ــات ناشــی از اجــرای ای ــه اختالف ــرای رســیدگی ب ــف اســت ب ــرو مکل 2. وزارت نی

مصــوب 13۶1، در هــر اســتان، کمیســیونی بــا عنــوان »کمیســیون رســیدگی بــه امــور آب هــای زیرزمینــی«، مرکــب از یــک 

نفــر قاضــی بــا حکــم رییــس قــوه قضاییــه، یــک نفــر نماینــده ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــا حکــم رییــس ســازمان 

ــه بررســی  ــد و نســبت ب ــل شــرکت تشــکیل ده ــم مدیرعام ــا حک ــتان ب ــه ای اس ــده شــرکت آب منطق ــر نماین ــک نف و ی

ــکام  ــد. اح ــادر می کن ــیون ص ــو کمیس ــی عض ــد. رأی الزم را قاض ــدام کن ــت اق ــه دول ــخاص علی ــکایات اش ــای ش پرونده ه

صادرشــده ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ، در دیــوان عدالــت اداری قابــل تجدیــد نظــر اســت.
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بند پنجم. تفاوت رأی قاضی و رأی قضایی
توجــه بــه تقســیم بندی صورت گرفتــه در بحــث قبلــی، حاکــی از تأییــد ایــن قاعــده در نظــم حقوقــی 
ایــران اســت کــه رأی قاضــی بــا رأی قضایــی برابــری مفهومــی نــدارد. بنابرایــن، همــه آرای صادرشــده از 
طــرف قضــات را نمی تــوان رأی قضایــی دانســت. در تمییــز رأی قاضــی از رأی قضایــی می تــوان گفــت 
ــه تنهــا از  ــه وصــف قضایــی دانســت کــه ن ــوان موصــوف ب ــران، رأیــی را می ت کــه در نظــام حقوقــی ای
ســوی قاضــی منصــوب صــادر شــده اســت، بلکــه ایــن رأی در ســاختار دادگاه و قــوه قضاییــه و مبتنــی 
ــد.  ــتقالل قاضــی انشــا و صــادر شــده باش ــه اصــل اس ــه از جمل ــن دادرســی منصفان ــر اصــول بنیادی ب
بنابرایــن، بــرای شناســایی یــک رأی بــه عنــوان رأیــی قضایــی، عــالوه بــر مــالك شــخصی یعنــی صــدور از 
ســوی فــرد قاضــی، مــالك ســازمانی یعنــی صــدور در بدنــه دســتگاه قضــا، مــالک شــکلی یعنــی رعایــت 
تشــریفات دادرســی و مــالك ماهــوی یعنــی مراعــات اصــول اساســی و بنیادیــن دادرســی و ضوابــط حاکــم 
ــوه  ــیون های ق ــده از کمیس ــاس، آرای صادرش ــن اس ــر ای ــت. ب ــز الزم اس ــی نی ــیدگی های قضای در رس
مجریــه یــا هــر نهــاد خــارج از قــوه قضاییــه، حتــی اگــر از جانــب فــرد قاضــی صــادر شــده باشــد، صرفــا 

رأی قاضــی اســت و ایــن آرا را نمی تــوان متصــف بــه وصــف قضایــی دانســت.

بند ششم.  هیئت موضوع ماده 38؛ مرجعی شبه قضایی یا نهاد داوری؟
هیئــت موضــوع مــاده 38 را بــا نهــاد داوری نمی تــوان یکســان دانســت. بــرای روشــن تر شــدن تفــاوت 

ایــن دو نهــاد، بــه برخــی از مهم تریــن وجــوه افتــراق آن هــا بــه صــورت اجمالــی اشــاره می کنیــم.

الف( از نظر صالحیت ورود به رسیدگی
ــد  ــی نیازمن ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آیی ــوع قان داوری موض
ــود  ــز وج ــاد داوری نی ــق، نه ــود تواف ــورت نب ــت و در ص ــوص اس ــن در آن خص ــق طرفی ــود تواف وج
نخواهــد داشــت. در اختالفــات راجــع بــه معامــالت موضــوع آیین نامــه معامــالت شــهرداری تهــران بــا 
اشــخاص، حتــی اگــر شــرط ارجــاع اختــالف بــه هیئــت موضــوع مــاده 38 در معاملــه منعقــد شــده 
یــا بــه صــورت مســتقل بــر ســر آن توافــق نشــده باشــد، طرفیــن اختــالف بــه لحــاظ قانونــی صرفــًا 
ــم  ــه محاک ــود را ب ــالف خ ــد اخت ــد و نمی توانن ــرح کنن ــع ط ــن مرج ــود را در ای ــالف خ ــد اخت مجازن
دادگســتری ببرنــد. در صــورت طــرح دعــوا در محاکــم دادگســتری، دادگاه بایــد بــه ســود صالحیــت 

هیئــت، قــرار عــدم صالحیــت خــود را صــادر کنــد.1

ــا  1. ورمزیــار، محمــد، »مقایســه هیئــت حــل اختــالف مــاده 38 اصالحــی آیین نامــه معامــالت شــهرداری ب

ــد نظــر اســتان تهــران(«، فصل نامــه  ــه 1656 شــعبه 10 دادگاه تجدی ــک رأی )دادنام ــه ی نهــاد داوری در آین

ــی 2، ص 111. ــی )رأی(، دوره دوم، بهــار 1392، شــماره پیاپ مطالعــات آرای قضای

واکاوی هیئــت حــل اختــالف مــاده 38 قانون اصالح و تســّری آیین نامه 
معامــالت شــهرداری تهــران بــه كالن شــهرها و نظــارت بــر آرای آن
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بــه دیگــر ســخن، داور بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم، منتخــب طرفیــن اســت و تمامــی 
قــدرت و صالحیــت داور بــرای رســیدگی بــه دعــوا از توافــق طرفیــن دعــوا برمی خیــزد. بــا ایــن حــال، 
ــه  ــرای رســیدگی ب ــر از دادگســتری، ب ــتثنایی غی ــی اس ــوان مرجع ــه عن ــاده 38 ب ــت موضــوع م هیئ
ــیدگی  ــس رس ــی دارد. پ ــت ذات ــهرداری ها صالحی ــخاص و ش ــان اش ــرح می ــات مط ــی از اختالف بخش
ایــن هیئــت، داوری تلقــی نمی شــود. بــه عبــارت دیگــر، حتــی اگــر طرفیــن در توافــق خــود بــه حــل 
اختــالف بــه دســت ایــن هیئــت اشــاره نداشــته یــا در ایــن بــاره توافقــی نیــز نکــرده باشــند، بــاز هــم 

هیئــت موضــوع مــاده 38، صالحیــت رســیدگی بــه اختــالف را خواهــد داشــت.

ب( از نظر اختالفات موضوع رسیدگی
داوری، نهــاد خصوصــی قضــاوت و حــل و فصــل دعــاوی و اختالفــات اســت. جــز آن چــه در قانــون، 
ارجــاع آن بــه داوری ممنــوع گشــته اســت، طرفیــن اختــالف می تواننــد هــر اختــالف حقوقــی را بــه 
داوری ارجــاع دهنــد و داور در حــدود موضوعــات تعیین شــده و دیگــر شــرایط توافقــی طرفیــن، مجــاز 
بــه ورود در رســیدگی اســت. مهم تریــن موضوعاتــی کــه ارجــاع آن بــه داوری ممکــن نیســت، دعــاوی 
واجــد جنبــه عمومــی، دعــاوی ورشکســتگی، دعــاوی راجــع بــه اصــل نــکاح، فســخ آن، طــالق و نســب 
ــون اساســی  ــت تشــریفات اصــل 139 قان ــدون رعای ــوال عمومــی ب ــه ام و هم چنیــن دعــاوی راجــع ب
اســت. در هیئــت موضــوع مــاده 38 تنهــا اختالفاتــی قابــل رســیدگی اســت کــه وفــق مــاده 7 قانــون 
اصــالح و تســّری آیین نامــه معامــالت شــهرداری تهــران بــه کالن شــهرها، مصــوب 1390 در صالحیــت 
ایــن مرجــع قــرار گرفتــه باشــد. پــس طرف هــای اختــالف بــا شــهرداری نمی تواننــد دیگــر اختالفــات 
ــتثنایی  ــی اس ــت، صالحیت ــت هیئ ــر، صالحی ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــرح کنن ــع ط ــن مرج ــود را در ای خ

اســت.1  

ج( از نظر شرایط اشخاص رسیدگی کننده
قانون گــذار، ترکیــب اعضــای هیئــت موضــوع مــاده 38 را مشــخص کــرده اســت. برخــی از ایشــان 
ــال، عضــو قاضــی، منتخــب  ــرای مث ــد دارای شــرایط خاصــی باشــند. ب ــی بای ــر اهلیــت قانون عــالوه ب
قــوه قضاییــه اســت و بایــد شــرایط و ضوابــط الزم بــرای قضــاوت دادگســتری را داشــته باشــد. نماینــده 
شــورای اســالمی شــهر نیــز بایــد عضــو آن شــورا باشــد. داور صرفــًا بایــد دارای اهلیــت قانونــی باشــد 
ــه داور  ــدارد. البت ــود ن ــری وج ــی دیگ ــرط ایجاب ــد و ش ــار و آزادن ــاب داور، مخت ــن در انتخ و طرفی
ــی و  ــن دادرســی مدن ــون آیی ــواد 470 و 4۶۶ قان ــق م ــای مطل ــمول ممنوعیت ه ــد مش منتخــب نبای

ــون باشــد.  ــن قان ــاده 4۶9 ای ــه م ــای 8 گان ــرر در بنده ــای نســبی مق ممنوعیت ه

1. همان، صص 111 ـ112.



114

اشــخاصی کــه بــه صــورت مطلــق از داوری محرومنــد، اشــخاصی هســتند کــه بــه موجــب حکــم 
قطعــی دادگاه یــا بــر اثــر آن از داوری محــروم شــده اند. هم چنیــن همــه قضــات و کارمنــدان 
ــت  ــه داوری دس ــد ب ــن نمی توانن ــت طرفی ــورت رضای ــی در ص ــی حت ــم قضای ــاغل در محاک اداری ش
ــوان  ــچ عن ــه هی ــا ب ــب قض ــان منص ــتند. متصدی ــق از داوری هس ــت مطل ــمول ممنوعی ــد و مش بزنن
ــرد.  ــاب ک ــوان داور انتخ ــه عن ــا را ب ــوان آن ه ــد و نمی ت ــب داوری را ندارن ــری در قال ــق تصمیم گی ح
ممنوعیت هــای نســبی بــه دلیــل رعایــت اصــل بی طرفــی مقــرر شــده اســت و طرفیــن می تواننــد بــا 
رضایــت از آن عــدول کننــد.1 بنابرایــن، هرگــز نمی تــوان قاضــی عضــو هیئــت موضــوع مــاده 38 را داور 

ــرد. ــی ک ــز رأی داور تلق و رأی وی را نی

د( از نظر ضرورت رعایت اصل 139 قانون اساسی
ــل  ــریفات اص ــت تش ــت، رعای ــی اس ــوال عموم ــه ام ــع ب ــه راج ــهرداری ها ک ــاوی ش در داوری دع
139 قانــون اساســی و مــاده 457 قانــون آییــن دادرســی مدنــی الزامــی اســت، ولــی در رســیدگی های 
هیئــت موضــوع مــاده 38 کــه ماهیــت آن، داوری یــا توافــق یــا مصالحــه نیســت، رعایــت اصــل 139 
و مــاده 457 قانــون آییــن دادرســی مدنــی اصــواًل موضوعیــت نخواهــد داشــت.2 هیئــت موضــوع مــاده 
38 از مصادیــق هیئت هــای بنــد 2 مــاده 10 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری 

اســت کــه همگــی آن هــا رفــع اختــالف می کننــد. 
بــا بررســی ماهیــت هیئــت حــل اختــالف و صالحیــت ذاتــی قانونــی بــرای رســیدگی بــه اختالفــات 
میــان شــهرداری و اشــخاص می تــوان گفــت کــه از یــک طــرف، هیئــت موضــوع مــاده 38، منصــرف از 
نهــاد داوری اســت. ایــن هیئــت بــا وجــود برخــی شــباهت ها، بــا داوری ارتباطــی نــدارد و بــر خــالف 
ــات ناشــی از  ــه اختالف ــرای رســیدگی ب ــه توافــق طرفیــن اســت، ایــن هیئــت ب داوری کــه مســتند ب
معامــالت صالحیــت ذاتــی دارد. از طــرف دیگــر، در مــاده 10 آییــن نامــه مالــی شــهرداری ها، ارجــاع 
ــز  ــاده نی ــن م ــت و ای ــده اس ــده نش ــا دی ــدام از پیمان ه ــچ ک ــرای هی ــهرداری ها ب ــه داوری در ش ب

ــد.  ــهرداری ها از داوری باش ــالت ش ــراف معام ــد انص ــد مؤی می توان
بنابرایــن، رأی صادرشــده از هیئــت موضــوع مــاده 38 بــا رأی داوری متفــاوت اســت. چــون قضــات 
از داوری ممنوعیــت مطلــق دارنــد، ایــن هیئــت را هرگــز نمی تــوان نهــاد داوری تلقــی کــرد. هم چنیــن 
چــون رأی صادرشــده، رأی داوری نیســت، بــر اســاس قواعــد و مقــررات نهــاد داوری نیــز قابــل بطــالن 

نیســت. صرفــًا اگــر بــه قطعــی نبــودن آن قائــل باشــیم، در مرجــع صالــح قابــل اعتــراض اســت.

1. همان، ص 112.

2. همان.

واکاوی هیئــت حــل اختــالف مــاده 38 قانون اصالح و تســّری آیین نامه 
معامــالت شــهرداری تهــران بــه كالن شــهرها و نظــارت بــر آرای آن
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بند هفتم. ماهیت رأی صادرشده از هیئت موضوع ماده 38
چــون رســیدگی بــه اختــالف در هیئــت موضوع مــاده 38 دارای آیین دادرســی نیســت و رســیدگی، 
یک مرحلــه ای اســت، قاضــِی عضــو هیئــت، رأی )تصمیــم( ایــن هیئــت را پــس از دریافــت نظــر اعضــا 
ــی  ــوی قاض ــده از س ــون، رأی صادرش ــح قان ــص صری ــه ن ــا ب ــد. بن ــادر می کن ــم« ص ــب »حک در قال
عضــو کمیســیون آب هــای زیرزمینــی در دیــوان عدالــت اداری قابــل اعتــراض اســت، ولــی بــا وحــدت 
مــالك از ایــن موضــوع می تــوان گفــت کــه در ایــن کمیســیون و رأی صادرشــده از جانــب قاضــی آن 
خصوصیتــی وجــود نــدارد کــه رأی قاضــی عضــو کمیســیون آب هــای زیرزمینــی را در دیــوان عدالــت 
اداری، قابــل اعتــراض بدانیــم و رأی قاضــی عضــو هیئــت موضــوع مــاده 38 را قابــل اعتــراض ندانیــم.1

ــه در خصــوص حضــور  ــوه قضایی ــن ق ــن قوانی ــی و تدوی ــدگاه، اداره کل حقوق ــن دی ــت ای در تقوی
قاضــی در هیئــت پنــج نفــره موضــوع قانــون حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران اظهــار داشــته اســت: 
»بــا توجــه بــه تصریــح قانــون حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران، مصــوب 1358/4/25 شــورای انقــالب 
کــه مرجــع رســیدگی را »هیئــت پنــج نفــره« نامیــده اســت و بــا فــرض این کــه رأی صــادره توســط 
حاکــم شــرع عضــو هیئــت انشــا می شــود، تلقــی هیئــت موصــوف بــه عنــوان »مرجــع قضایــی« فاقــد 
مجــوز قانونــی اســت و نظــر بــه این کــه اطــالق بنــد 2 مــاده 11 قانــون دیــوان عدالــت اداری، مصــوب 
13۶0 و اصالحــات بعــدی، شــامل آرای قطعــی هیئــت نام بــرده هــم می شــود و مــوارد عــدم شــمول 
ــون در تبصــره 2 مــاده 11 تصریــح شــده اســت، آرای هیئــت پنــج نفــره موضــوع مــاده 2 متمــم  قان
قانــون حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران، از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات یــا مخالفــت بــا آن هــا، در 

دیــوان عدالــت اداری قابــل شــکایت اســت«.2
از یــک طــرف، اگــر رأی صادرشــده از هیئــت موضــوع مــاده 38 در دادگســتری نیــز قابــل اعتــراض 
ــل  ــن موضــوع قاب ــی نشــده و ای ــت پیش بین ــن هیئ ــه رأی ای ــچ راه اعتراضــی ب نباشــد، در عمــل، هی
انتقــاد اســت؛ زیــرا در ایــن هیئــت، خصوصیتــی وجــود نــدارد کــه رأی آن را در دیــوان عدالــت اداری 
یــا دادگســتری غیــر قابــل اعتــراض ســازد. بــه عکــس، برخــی کمیســیون ها ماننــد کمیســیون موضــوع 
ــه  ــا کمیســیون رســیدگی ب ــع کشــور ی ــا و مرات ــرداری از جنگل ه ــون حفاظــت و بهره ب ــاده 5۶ قان م
آب هــای زیرزمینــی یــا هیئــت نظــارت ثبــت یــا آرای شــعب شــورای عالــی مالیاتــی کــه آرای آن هــا را 
گاهــی قاضــی عضــو کمیســیون یــا هیئــت صــادر می کنــد، همگــی حســب مــورد در دیــوان عدالــت 

اداری یــا محاکــم دادگســتری، قابــل اعتــراض هســتند.

ــه موجــب دادنامــه شــماره 1393  1. شــعبه 38 دیــوان عدالــت اداری نیــز در پرونده هــای کالســه 940973 و 9403۶9 ب

مــورخ 1394/8/1۶در خصــوص اعتــراض بــه رأی هیئــت مــاده 38 آییــن نامــه معامــالت شــهرداری، صالحیــت رســیدگی 

دیــوان بــه ایــن موضــوع را پذیرفتــه و از خــود نفــی صالحیــت نکــرده اســت.

2. نجابت خواه، مرتضی، قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، تهران: جنگل، 1390، ص 120.
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از منظــری دیگــر، فلســفه تأســیس هیئــت موضــوع مــاده 38، فنــی و تخصصــی بــودن موضوعــات 
ــن  ــوع ای ــات موض ــه اختالف ــیدگی ب ــه، رس ــی از قضی ــا درک عمیق ــذار ب ــت. قانون گ ــده اس مطرح ش
مــاده را کــه مســتلزم اشــراف الزم بــر جنبه هــای فنــی و تخصصــی موضوعــات مطرح شــده اســت، بــه 
نهــاد تخصصــی شــبه قضایــی یادشــده واگــذار کــرده اســت. پــس طــرح موضوعــات یادشــده در دادگاه 
عمومــی کــه هیــچ  گونــه اشــرافی بــر جنبــه فّنــی و تخصصــی قضایــای مطرح شــده نــدارد، نقــض غــرض 
قانون گــذار اســت. بنابرایــن، اگــر بــه رأی هیئــت موضــوع مــاده 38، در دادگاه عمومــی اعتــراض شــود، 
ــل  ــد و مای ــن مــورد ندارن ــر قضــات دادگســتری، آشــنایی و تخصــص اداری الزم را در ای چــون بیش ت
بــه رســیدگی بــه ایــن گونــه آرا نیســتند، معمــواًل قاضــی دادگاه حکــم عــدم اســتماع صــادر می کنــد. 
یکــی دیگــر از دالیــل رســیدگی نکــردن قضــات دادگســتری بــه رأی هیئــت حــل اختــالف مــاده 38 
در دادگاه، قطعــی و الزم االجــرا بــودن رأی قاضــی در ایــن مرجــع اســت. ایــن در حالــی اســت کــه قطعــی 

بــودن رأی قاضــی بــه معنــای غیــر قابــل اعتــراض بــودن نیســت و بــا اصــول حقوقــی ســازگاری نــدارد. 

گفتار دوم.صالحیت هیئت موضوع ماده 38 

در ایــن قســمت بــه صالحیت هــای هیئــت موضــوع مــاده 38 در رســیدگی بــه معامــالت و اختالفات 
ناشــی از معامــالت موضــوع آیین نامــه معامــالت شــهرداری تهــران می پردازیــم و مصداق هــای 

ــم. ــن معامــالت را بررســی می کنی ــات ناشــی از ای ــه و اختالف ــن آیین نام معامــالت موضــوع ای

بند اول. معامالت موضوع هیئت موضوع ماده 38
مطابــق مــاده 38 قانــون اصــالح و تســّری آیین نامــه معامــالت شــهرداری تهــران بــه کالن شــهرها، 
ــیدگی و  ــل رس ــالف، قاب ــت حــل اخت ــه در هیئ ــن آیین نام ــالت موضــوع ای ــات ناشــی از معام اختالف
حکــم صادرشــده از طــرف قاضــی جلســه بــرای طرفیــن الزم االجراســت. از عبــارت »معامــالت موضــوع 
ایــن آیین نامــه« می تــوان دو مــورد را اســتنباط کــرد. ممکــن اســت ابتــدا بــه نظــر برســد کــه مقصــود 
ــه  ــّری آیین نام ــالح و تس ــون اص ــز قان ــران و نی ــهرداری ته ــالت ش ــه معام ــدگان آیین نام تدوین کنن
ــه کالن شــهرها از »معامــالت«، فقــط معامــالت درج شــده در آیین نامــه  معامــالت شــهرداری تهــران ب
معامــالت شــهرداری تهــران ماننــد خریــد، فــروش، اجــاره امــوال و خریــد خدمــات موضــوع مــاده 31 
ــدگان  ــی، ممکــن اســت منظــور تدوین کنن ــان کاری باشــد. از طرف ــای پیم ــه و قرارداده ــن آیین نام ای
آیین نامــه معامــالت شــهرداری تهــران چنیــن نبــوده اســت کــه قســمتی از معامــالت شــهرداری ها را 
ــه ایــن  ــا ب از شــمول مقــررات خــود اســتثنا کننــد و قانــون وضع شــده را از جامعیــت خــارج کننــد ت
ــه تمامــی  ــه همیــن دلیــل، عنــوان عامــی را کــه ناظــر ب ــه شــوند. ب ــار سیاســت دوگان ترتیــب، گرفت

واکاوی هیئــت حــل اختــالف مــاده 38 قانون اصالح و تســّری آیین نامه 
معامــالت شــهرداری تهــران بــه كالن شــهرها و نظــارت بــر آرای آن
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ــد  ــد قی ــه« نمی توان ــن آیین نام ــوع ای ــس »موض ــد. پ ــاب کرده ان ــون انتخ ــرای قان ــت، ب ــالت اس معام
احتــرازی و محدودکننــده تلقــی شــود.1 بــر ایــن اســاس، قیــد »موضــوع ایــن آیین نامــه« ماننــد قیــد 
»کــه بیــن طرفیــن ایجــاد می شــود«، یــك قیــد زایــد اســت کــه قانون گــذار جدیــد بایــد ماننــد قیــد 
ــر  ــه نشــود، ب ــد پذیرفت ــودن قی ــد ب ــه زای ــرض ک ــر ف ــرد. ب ــذف می ک ــابق2 آن را ح ــاده 38 س دوم م

اســاس ایــن نظریــه بایــد آن را قیــد غالبــی یــا قیــد توضیحــی محســوب کــرد.3
ــیم  ــوع تقس ــه ن ــه س ــالت ب ــه، معام ــن آیین نام ــاده اول ای ــه در م ــه این ک ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای
ــوان در  ــود، می ت ــرارداد می ش ــاد ق ــه انعق ــر ب ــه منج ــهرداری را ک ــه در ش ــوع معامل ــر ن ــده اند، ه ش
ــارکتی،  ــای مش ــل قرارداده ــی از قبی ــی معامالت ــرد، حت ــرح ک ــاده 38 مط ــالف م ــل اخت ــت ح هیئ
ــا شــرکت های تأمیــن ســرمایه در خصــوص انتشــار  قراردادهــای تهاتــری و قراردادهــای منعقدشــده ب

ــهرداری. ــارکت ش اوراق مش

بند دوم. مفهوم اختالفات ناشی از معامالت
مطابــق بــا مــاده 38 قانــون اصــالح و تســّری آیین نامــه معامــالت شــهرداری تهــران به کالن شــهرها: 
» اختالفــات ناشــی از معامــالت موضــوع ایــن آییــن نامــه در هیئــت حــل اختالفــی بــا عضویــت یــک 
نفــر قاضــی دادگســتری بــا انتخــاب رییــس قــوه قضاییــه، یــک نفــر از اعضــای شــورای اســالمی شــهر 
بــا انتخــاب شــورای مربوطــه، نماینــده شــهرداری بــه انتخــاب شــهردار، نماینــده بخشــدار یــا فرمانــدار 
ــم صــادره از طــرف قاضــی  ــل رســیدگی و حک ــرارداد، قاب ــی طــرف ق ــده قانون ــورد و نماین حســب م
جلســه بــرای طرفیــن الزم االجراســت«. بایــد توجــه داشــت کــه ســازوکار پیش بینی شــده در مــاده 38 
قانــون اصــالح و تســّری آیین نامــه معامــالت شــهرداری تهــران بــه کالن شــهرها، بــرای رفــع اختــالف 

بــا پیمــان کاران شــهرداری یــا طــرف قــرارداد شــهرداری اســت نــه مناقصه گــران.
اطــالق عنــوان »اختالفــات ناشــی از معامــالت« در مــاده 38، فــرع بــر تحقــق معاملــه اســت. ایــن 
عبــارت در جایــی بــه کار مــی رود کــه طرفیــن در صــدق عنــوان معاملــه اتفــاق نظــر داشــته باشــند. 
بنابرایــن، در فــرض اختــالف در صحــت و بطــالن، موضــوع مــاده 38 تحقــق نیافتــه اســت تــا حکــم 
مقــرر در ایــن مــاده را بتــوان اجــرا کــرد. بــه عبــارت بهتــر، بایــد معاملــه ای صــورت گرفتــه باشــد و 
صحیــح و دارای شــرایط اساســی صحــت موضــوع مــاده 190 قانــون مدنــی باشــد یــا قــراردادی منعقــد 
شــده باشــد تــا در مــاده 38 بتــوان بــه اختالفــات ناشــی از ایــن معاملــه رســیدگی کــرد. اگــر معاملــه 

1. ســعیدی، محمدعلــی و مهــدی مفتخــری، »نگرشــی بــر مــاده 38 اصالحــی آیین نامــه معامــالت شــهرداری تهــران 

و تســّری آن بــه کالن شــهرها«، فصل نامــه تحقیقــات حقوقــی، دوره بیســت و یکــم، بهــار 1397، شــماره 81، ص 145.

2. منظور، این قید است: »که بین طرفین ایجاد می شود«.

ــم: مؤسســه النشــر االســالمی التابعــه  ــه، ق ــول الفق ــر، شــیخ محمدرضــا، اص ــك: مظف ــرازی ن ــود احت 3. در خصــوص قی

ــا، ص 172. ــی ت ــه المدرســین، ب لجامع
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بــه هــر دلیلــی صحیــح نباشــد، اساســًا معاملــه غیــر نافــذ یــا باطــل خواهــد بــود. در واقــع، »صحــت 
معاملــه«، اصــل بــر تحقــق معاملــه و »اختالفــات ناشــی از معاملــه«، فــرع بــر تحقــق معاملــه اســت. 

بــر ایــن اســاس، در صــورت مراجعــه بــه هیئــت و صــدور رأی، رأی صادرشــده در مراجــع عمومــی 
باطــل تلقــی خواهــد شــد. بــه کار بــردن واژه »ناشــی« پــس از »اختالفــات« در صــدر مــاده و اتصــال 
آن بــه معامــالت از یــک طــرف و ضــرورت تفســیر مضّیــق مــوارد صالحیــت کمیســیون مقــرر در مــاده 

38 کــه یــك مرجــع اســتثنایی تلقــی می شــود، از طــرف دیگــر، مؤیــد ایــن نظــر اســت. 
افــزون بــر ایــن، مــاده 38 در مــورد معامــالت اســت، نــه تعهــدات. ایــن هیئــت فقــط بــه اختالفــات 
ــال،  ــرای مث ــد. ب ــیدگی نمی کن ــن رس ــدات طرفی ــه تعه ــد و ب ــیدگی می کن ــالت رس ــی از معام ناش
ــوند.  ــاده نمی ش ــن م ــمول ای ــتگاه ها مش ــر دس ــهرداری و دیگ ــان ش ــده می ــای منعقدش تفاهم نامه ه
هم چنیــن بــه نظــر می رســد اگــر اختــالف طرفیــن ناشــی از معامــالت مربــوط بــه اصــل حــق فســخ 
یــا تحقــق شــرایط انفســاخ یــا خاتمــه معاملــه باشــد، هیئــت موضــوع مــاده 38 صالحیــت رســیدگی 
دارد. بــا ایــن حــال، وضعیــت پــس از انحــالل و اقالــه و اختالفــات مربــوط بــه حقــوق و تکالیــف طرفیــن 

پــس از آن و نیــز اختــالف در صحــت و بطــالن، اختالفــات معامالتــی تلقــی نمی شــود.

گفتار سوم . نظارت و رسیدگی به آرای هیئت موضوع ماده 38 

ــه در  ــی ک ــک مرجــع شــبه قضای ــوان ی ــه عن ــاده 38 ب ــت موضــوع م ــت هیئ ــه ماهی ــا توجــه ب ب
ــه  ــن بخــش ب ــت، در ای ــن هیئ ــت رأی صادرشــده در ای ــن ماهی ــان شــد و هم چنی ــی بی مباحــث قبل
ــه ایــن  اشــخاص صالحیــت دار معتــرض بــه آرای ایــن هیئــت و نهــاد صالحیــت دار رســیدگی کننده ب

می پردازیــم. اعتراض هــا  و  شــکایت ها 

الف( از نظر اشخاص صالحیت دار معترض به آرای هیئت موضوع ماده 38
مطابــق بنــد 2 مــاده 10 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری، تنهــا اشــخاص 
ــده  ــیون های یادش ــا و کمیس ــی هیئت ه ــای قطع ــد از آرا و تصمیم ه ــی می توانن ــا حقوق ــی ی حقیق
در ایــن بنــد شــکایت و بــه آن هــا اعتــراض کننــد. در مــورد ایــن اشــخاص، بــا دو برداشــت متفــاوت 

روبه روییــم:
در برداشــت اول، منظــور از اشــخاص یادشــده در ایــن بنــد، همــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
ــه  ــاکی، ب ــذار از ش ــه منظــور قانون گ ــت ک ــد گف ــن ســخن بای ــد ای ــوق خصوصــی اســت. در تأیی حق
ــا 39  ــه شــماره 37 ت ــت رأی وحــدت روی ــه دالل ــون اساســی، مــردم اســت. ب موجــب اصــل 173 قان

واکاوی هیئــت حــل اختــالف مــاده 38 قانون اصالح و تســّری آیین نامه 
معامــالت شــهرداری تهــران بــه كالن شــهرها و نظــارت بــر آرای آن
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ــی و  ــخاص حقیق ــردم، اش ــور از م ــت اداری،1 منظ ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــورخ 13۶8/7/10 هیئ م
ــد  ــده در بن ــای بیان ش ــای هیئت ه ــاده 38 از مصداق ه ــوع م ــت موض ــت. هیئ ــی اس ــی خصوص حقوق
2 مــاده 10 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری اســت. بنابرایــن، همــه اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی حقــوق خصوصــی می تواننــد از آرای ایــن هیئــت بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت 
کننــد و شــکایت اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی از ایــن هیئــت در 

دیــوان عدالــت اداری قابــل اســتماع نیســت. 
ــد 1  ــذار در بن ــر قانون گ ــورد نظ ــی م ــخاص حقوق ــه اش ــت ک ــان داش ــد بی ــت دوم بای در برداش
مــاده 10 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری اطــالق دارد. بنابرایــن، منظــور همــه 
اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی اســت. در تأییــد ایــن موضــوع، رأی وحــدت رویــه 
شــماره 792 مــورخ 1399/4/24 هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور قابــل تأمــل اســت. هیئــت عمومــی 
دیــوان عالــی کشــور در رأی وحــدت رویــه شــماره 792 مــورخ 1399/4/24 اعــالم کــرد: »بــا توجــه بــه 
ــرداری،  ــه بهره ب ــد پروان ــای آب فاق ــف چاه ه ــن تکلی ــون تعیی ــاده واحــده قان ــر تبصــره 5 م ــه براب این ک
مصــوب 89/4/13، آرای کمیســیون رســیدگی بــه امــور آب هــای زیرزمینــی بــه طــور مطلق، قابــل تجدید 
ــون  ــاده 10 قان ــد 2 م ــه اطــالق بن ــت ب ــا عنای ــت اداری دانســته شــده اســت و ب ــوان عدال نظــر در دی
ــع تشــخیص مصلحــت  ــت اداری، مصــوب 1399/3/25 مجم ــوان عدال ــن دادرســی دی تشــکیالت و آیی
نظــام، دولتــی بــودِن شــرکت ســهامی آب منطقــه ای، نافــِی لــزوم رســیدگی بــه تجدیــد نظرخواهــِی بــه 
عمــل آمــده از ســوی ایــن شــرکت نســبت بــه آرای کمیســیون مذکــور در دیــوان عدالــت اداری نیســت. 
بنابرایــن، رأی شــماره 107۶ مــورخ 1395/10/19 شــعبه هشــتم دادگاه تجدیــد نظــر اســتان یــزد کــه 
ــه ای )در حــد  ــراض دانســتِن آرای کمیســیون یادشــده از ســوی شــرکت آب منطق ــل اعت از لحــاظ قاب
مذکــور( بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد، بــه اکثریــت آرا، صحیــح و قانونــی تشــخیص داده می شــود. ایــن رأی 
طبــق مــاده 471 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392، در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان 

عالــی کشــور و ســایر مراجــع اعــم از قضایــی و غیــر آن الزم االتبــاع اســت«. 
چنان کــه مالحظــه می شــود، شــعبه هشــتم دادگاه تجدیدنظــر اســتان یــزد، بــا اعتــراض مرجــع دولتــی 
نســبت بــه آرای صادرشــده از کمیســیون رســیدگی بــه امــور آب هــای زیرزمینــی، ضمــن قبــول صالحیــت 
محاکــم دادگســتری در ایــن مــورد، بــه موضــوع رســیدگی و حکــم مقتضــی صــادر کــرده اســت. هیئــت 

1. متــن رأی وحــدت رویــه: »نظــر بــه این کــه در اصــل 173 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، منظــور از تأســیس 

ــه مأموریــن یــا واحدهــای دولتــی  ــه شــکایات و تظلمــات و اعتراضــات مــردم نســبت ب دیــوان عدالــت اداری، رســیدگی ب

تصریــح گردیــده و بــا توجــه بــه معنــی لغــوی و عرفــی کلمــه »مــردم«، واحدهــای دولتــی از شــمول مــردم، خــارج و بــه 

ــال  ــوب س ــوان )مص ــاده 11 دی ــد 1 م ــتفاد از بن ــود و مس ــالق می ش ــی اط ــوق خصوص ــی حق ــی و حقوق ــخاص حقیق اش

13۶0(، اشــخاص حقیقــی و نیــز حقوقــی خصوصــی می باشــند. علــی هــذا شــکایت و اعتراضــات واحدهــای دولتــی در هیــچ 

مــورد قابــل طــرح و رســیدگی در شــعب دیــوان عدالــت اداری نمی باشــد«.
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عمومــی دیــوان عالــی کشــور نیــز طــرح موضــوع را در محاکــم دادگســتری صحیــح و قانونی دانســته اســت. 
بنابرایــن، اســتناد هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور بــه مســتند یادشــده، محملــی اســت کــه می توانــد 
زمینــه تســّری این رأی به دیگر اشــخاص دولتی را فراهم ســازد. به دیگر ســخن، با توجه بــه الزم االّتباع بودن 
رأی دیــوان عالــی بــرای مراجــع قضایــی می تــوان از اســتدالل دوِم موجــود در رأی بــه ایــن ره یافــت رســید 
کــه حســِب اطــالق موجــود در بنــد 1 مــاده 10 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری، 
نــه صرفــًا شــرکت های آب منطقــه ای کــه جــزو اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی هســتند، بلکــه دیگــر 
اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی نیــز می تواننــد دعــوای فرجامــی را علیــه 

آرای قطعــِی مراجــع شــبه  قضایــی در شــعب دیــوان عدالــت اداری طــرح کننــد.
هیئــت موضــوع مــاده 38 از مصداق هــای هیئت هــای یادشــده در بنــد 2 مــاده 10 قانــون تشــکیالت 
ــوق  ــی حق ــی و حقوق ــخاص حقیق ــه اش ــن، هم ــت. بنابرای ــت اداری اس ــوان عدال ــی دی ــن دادرس و آیی
ــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت کننــد. عمومــی و حقــوق خصوصــی می تواننــد از آرای ایــن هیئــت ب

ب( از نظر نهاد صالحیت دار رسیدگی کننده به شکایت از آرای هیئت موضوع ماده 38
خوش بختانــه، در نظــام حقــوق اداری ایــران و بــه اســتناد اصــول 170 و 173 قانــون اساســی و بنــد 2 
مــاده 10 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری، مصــوب 92/3/25، صالحیــت رســیدگی 
بــه آرای قطعــی و تصمیم هــای کمیســیون ها و مراجــع شــبه قضایــی از نظــر نقــِض قوانیــن و مقــررات یــا 
مخالفــت بــا آن هــا بــدون اســتثنا در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری قــرار گرفتــه اســت. قانون گــذار در بنــد 
دوم مــاده 10 قانــون دیــوان عدالــت اداری، برخــی مصداق هــای مهــم مراجــع شــبه قضایــی را بیــان کــرده 
و از لفــظ »ماننــد« در آن بنــد بهــره گرفتــه اســت. مــوارد بیان شــده در بنــد 2 مــاده 10 حصــری نیســت 
و جنبــه تمثیلــی دارد و اساســًا بــا در نظــر گرفتــن عمومیــِت موجــود در اصــل 173 قانــون اساســی بایــد 
بــه صالحیــِت عــام شــعب دیــوان در رســیدگی بــه آرای مراجــع شــبه قضایــی قائــل بــود، مگــر آن کــه بــه 

موجــب قانــون خــاص، ایــن امــر از صالحیــت دیــوان خــارج دانســته شــده باشــد.
بنابرایــن، اگــر در قانونــی خــاص، یکــی از مراجــع شــبه قضایــی بــرای رســیدگی بــه اعتراض هــای 
اشــخاص پیش بینــی شــده و تصریــح نشــده باشــد کــه آرای ایــن مرجــع در دیــوان عدالــت اداری قابــل 
شــکایت اســت، اصــل بــر ایــن اســت کــه آرای صادرشــده در دیــوان عدالــت اداری قابــل اعتــراض  باشــد، 
مگــر این کــه در همــان قانــون، آرای یادشــده از شــمول قانــون دیــوان عدالــت اداری مســتثنی شــده 

باشــد،1 نظیــر آرای کمیســیون موضــوع مــاده 5۶ قانــون جنگل هــا و مراتــع.2

ــت اداری«،  ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــی در آرای هیئ ــبه قضای ــع ش ــتِی مراج ــاور، »چیس ــک: شــعبانی، ی 1. ن

ــماره 3. ــال اول، 139۶، ش ــی، س ــوق عموم ــتارهای حق ــه جس فصل نام

2. جعفــری ندوشــن، علی اکبــر و امیــد شــیرزاد، »ســاختار و صالحیــت مراجــع شــبه قضایــِی حقــوِق آب ایــران«، 

فصل نامــه حقــوق اداری، ســال ششــم، بهــار 1398، شــماره 18، صــص 47ـ48.

واکاوی هیئــت حــل اختــالف مــاده 38 قانون اصالح و تســّری آیین نامه 
معامــالت شــهرداری تهــران بــه كالن شــهرها و نظــارت بــر آرای آن
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ــر اطــالق ایــن بنــد کــه مؤیــد صالحیــت عــام دیــوان در رســیدگی بــه شــکایت از آرای  عــالوه ب
ــن  ــت ای ــز ُمثِب ــاده نی ــن م ــل ای ــرر در ذی ــی اســت؛ اســتثنای مق کمیســیون ها و مراجــع شــبه قضای
ــعب  ــت ش ــتثنائات صالحی ــان اس ــام بی ــده و در مق ــاده یادش ــل م ــذار در ذی ــت. قانون گ ــت اس برداش
ــای  ــی، دادگاه ه ــامل: دادگاه عموم ــا ش ــی )دادگاه ه ــع قضای ــای مراج ــا آرا و تصمیم ه ــوان، تنه دی
ــی دادگســتری( را از شــمول  ــای مســلح و دیگــر مراجــع قضای ــی قضــات دادگســتری و نیروه انتظام
صالحیــت شــعب دیــوان خــارج دانســته اســت.1 بنابرایــن، قانون گــذار در تبییــن اســتثنائات صالحیــت 
دیــوان در ایــن بعــد، نــه بــه شــاخص فــردی )صــدور رأی از ســوی قاضــی(، بلکــه بــه شــاخص و معیــار 
ــمول  ــی را از ش ــای قضای ــای نهاده ــکایت از آرا و تصمیم ه ــرده و ش ــه ک ــاختاری توج ــازمانی و س س
ــوان مســتثنی شــمرده و آرا و تصمیم هــای قضــات را مســتثنی ندانســته اســت.  صالحیــت شــعب دی
توجــه بــه مطالــب پیش گفتــه، بیانگــر پذیــرش ایــن عقیــده اســت کــه شــکایت از آرا و نظرهــای 
همــه کمیســیون ها و مراجــع شــبه قضایــی، فــارغ از اعضــای تشــکیل دهنده ایــن مراجــع و صالحیــت 
مقــرر بــرای آن هــا، در شــمول صالحیــت دیــوان قــرار دارد، مگــر آن کــه مــوردی بــا تصویــب قانــون از 
شــمول صالحیــت دیــوان مســتثنی شــود. بــه ایــن موضــوع در رأی شــماره 252 مــورخ 1380/8/13 

هیئــت عمومــی دیــوان نیــز اشــاره شــده اســت.2
توجــه بــه قواعــد حاکــم بــر مراجــع مصــّرح در ایــن مــاده نشــان  می دهــد کــه همــه ایــن مراجــع، 
مرجــع حــل اختــالف هســتند و مهم تــر این کــه از نظــر شــکلی و ســازمانی در ذیــل تشــکیالت قــوه 
قضاییــه جــای ندارنــد. بــر ایــن مبنــا، ایــن مراجــع در محتــوا و ماهیــت، مســئولیت قضایــی خــود را 
انجــام می دهنــد، امــا از نظــر ســازمانی، مرجــع قضایــی محســوب نمی شــوند، بلکــه در زبــان حقوقــی 
بــه عنــوان مراجــع شــبه قضایــی شــناخته می شــوند. بــر ایــن اســاس و بــر مبنــای تبصــره مــاده 10 
قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری )تبصــره 2 مــاده 13 قانــون مصــوب 1385(، 
امــور قضایــی را بــه دو دســته قضایــی محــض و شــبه قضایــی می تــوان تقســیم کــرد. بــه ایــن معنــی 
کــه برخــی تصمیم هــا و آرا نــه تنهــا در محتــوا و ماهیــت، واجــد وصــف قضایــی اســت، بلکــه مرجــع 
ــرار دارد. در  ــه ق ــوه قضایی ــکیالت ق ــل تش ــازمانی در ذی ــر س ــز از نظ ــا نی ــن تصمیم ه ــده ای صادرکنن
مقابــل، هم چنان کــه ذکــر شــد، در تصمیم هــای شــبه قضایــی، ماهیــت تصمیــم، قضایــی اســت، امــا 

ــایر  ــا و س ــات و آرای دادگاه ه ــت اداری: »تصمیم ــوان عدال ــن دادرســی دی ــون تشــکیالت و آیی ــاده 10 قان 1. تبصــره 2 م

ــل شــکایت در  ــی دادگســتری و نظامــی و دادگاه هــای انتظامــی قضــات دادگســتری و نیروهــای مســلح، قاب مراجــع قضای

ــد«. ــت اداری نمی باش ــوان عدال دی

2. رأی شــماره 252 مــورخ 1380/8/13 هیئــت عمومــی دیــوان: »حکــم مقــرر در بنــد 2 مــاده 11 قانــون دیــوان عدالــت 

اداری }بنــد 2 مــاده 10 قانــون کنونــی دیــوان عدالــت اداری{ مفیــد صالحیــت دیــوان در رســیدگی بــه آرای قطعــی مطلــق 

مراجــع اختصاصــی اداری از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات و یــا مخالفــت بــا آن هاســت؛ مگــر در مــواردی کــه بــه موجــب 

قانــون مســتثنی شــده باشــد و...«.
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ــوه قضاییــه تعریــف نمی شــود.  ــل ق مرجــع تصمیم گیــر و صادرکننــده رأی، از نظــر تشــکیالتی در ذی
بــه دیگــر ســخن، در تصمیم هــای شــبه قضایــی نیــز فرآینــد تشــخیص موضــوع، انطبــاق موضــوع 
ــن  ــن ای ــرار نگرفت ــا ق ــود، ام ــوده می ش ــری پیم ــت، تصمیم گی ــی و در نهای ــکام قانون ــد و اح ــر قواع ب
مراجــع در ذیــل تشــکیالت قــوه قضاییــه و در نتیجــه، بی بهــره مانــدن ایــن مراجــع از امتیازهایــی مانند 
ــای  ــنگ آرای دادگاه ه ــع را هم س ــن مراج ــای ای ــه تصمیم ه ــت ک ــع از آن اس ــتقالل دادرس، مان اس

دادگســتری و تصمیــم محــض قضایــی بدانیــم.
مســتند بــه قوانیــن و منطــق حاکــم بــر صالحیت هــای دیــوان عدالــت اداری، در تبییــن صالحیــت 
ــردی  ــد گفــت این کــه چــه ف ــی بای ــه شــکایت از آرای مراجــع شــبه قضای ــاد در رســیدگی ب ــن نه ای
)قاضــی یــا غیــر قاضــی(، صادرکننــده رأی اســت، ســبب تمایــز نیســت، بلکــه قانــون، آرایــی را کــه از 

مراجــع قضایــی صــادر شــده  باشــند، از شــمار و شــمول صالحیــت دیــوان خــارج کــرده اســت. 
ــا رأی  ــران، همیشــه رأی قاضــی ب ــر ای ــی حاکــم ب ــوق فعل ــه شــد، در نظــم حق هم چنان کــه گفت
ــدون  ــی و ب ــه شــخص قاضــی، خــارج از مراجــع قضای ــی را ک ــن، آرای ــه یقی ــر نیســت. ب ــی براب قضای
ــوان  ــه ماننــد اصــل اســتقالل دادرس صــادر می کنــد، نمی ت مراعــات اصــول بنیادیــن دادرســی عادالن

موصــوف بــه وصــف قضایــی دانســت.
ــر  ــاده 38 و دیگ ــوع م ــت موض ــد هیئ ــی همانن ــبه قضای ــع ش ــکایت از مراج ــردن ش ــارج ک خ
هیئت هــا و کمیســیون هایی کــه در قوانیــن مربــوط بــه آن هــا، بــرای اعتــراض و شــکایت بــه آرایشــان 
بــه هیــچ مرجــع قضایــی و حقوقــی ارجــاع نشــده اند، از صالحیــت دیــوان عدالــت اداری و رســیدگی 
ــیدگی  ــل رس ــه دلی ــع دادگســتری ب ــرا اواًل مراج ــاد اســت؛ زی ــل انتق ــای دادگســتری قاب در دادگاه ه
نکــردن بــه موضوعــات اداری بــا ایــن قبیــل شــکایات و مقــررات آشــنایی ندارنــد. ثانیــًا ممکــن اســت در 
اســتنباط از قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه ایــن گونــه مراجــع شــبه قضایــی کــه رســیدگی بــه آن هــا در 
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت و هــم نســبت بــه برخــی دیگــر کــه در مقــررات آن هــا صراحــت 
بــه رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری نــدارد و بــر اســاس اصــول متعــدد قانــون اساســی و بــه صــورت 
خــاص، اصــل 34، بنــد اول اصــل 15۶ و اصــل 159، در دادگاه هــای دادگســتری رســیدگی می شــود، 
اختــالف نظــر وجــود داشــته باشــد کــه بــه صــدور آرای متعــارض از دو مرجــع دادگاه حقوقــی و دیــوان 

ــد. ــت اداری می انجام عدال
اســتنادها و اســتدالل های یادشــده نشــان می دهــد کــه در نظــم حقوقــی ایــران، تبییــن صالحیــت 
دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه شــکایت از آرای مراجــع شــبه قضایــی، نــه برآمــده و مبتنــی بــر 
اعضــای تشــکیل دهنده ایــن مراجــع یــا صالحیــت آن هــا، بلکــه مبتنــی بــر ماهیــت و علقــه ســازمانی 
ایــن مراجــع و وابســتگی داشــتن یــا نداشــتن آن هــا بــه قــوه قضاییــه اســت. گفتنــی اســت موضــوع 
ــودن آرای مراجــع شــبه قضایــی در دیــوان عدالــت اداری در قالبــی کــه قاضــِی عضــو  شــکایت پذیر ب
ایــن مراجــع رأی صــادر می کنــد، موضوعــی بــدون ســابقه قانونــی در نظــم حقوقــی ایــران نیســت. از 

واکاوی هیئــت حــل اختــالف مــاده 38 قانون اصالح و تســّری آیین نامه 
معامــالت شــهرداری تهــران بــه كالن شــهرها و نظــارت بــر آرای آن
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ــره  ــوع تبص ــی، موض ــای زیرزمین ــرداری از آب ه ــیون بهره ب ــوع، کمیس ــن موض ــای ای ــه مصداق ه جمل
ــن  ــه آرای ای ــه اگرچ ــرح ک ــن ش ــا ای ــت؛ ب ــه اس ــد پروان ــای آب فاق ــف چاه ه ــن تکلی ــون تعیی 5 قان
کمیســیون را قاضــی منصــوب رییــس قــوه قضاییــه صــادر می کنــد، امــا مســتند بــه بخــش اخیــر ایــن 
تبصــره، اعتــراض بــه آرای ایــن کمیســیون در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری قــرار گرفتــه اســت. بــا 
ــه دارای عضــو قاضــی و  ــی ک ــای زیرزمین ــرداری از آب ه ــالک از کمیســیون بهره ب ــن وحــدت م گرفت
رأی قطعــی و الزم االجراســت، اعتــراض بــه رأی هیئــت موضــوع مــاده 38 را کــه دارای عضــو قاضــی و 

ــوان مطــرح کــرد.  ــت اداری می ت ــوان عدال رأی قطعــی و الزم االجراســت، در دی
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نتیجه گیری
ــون اصــالح و  ــه ماهیــت هیئــت حــل اختــالف مــاده 38 قان در ایــن پژوهــش ضمــن پرداختــن ب
ــن  ــن نتیجــه حاصــل شــد کــه ای ــه کالن شــهرها، ای تســّری آیین نامــه معامــالت شــهرداری تهــران ب
ــوان  ــی دی ــن دادرس ــکیالت و آیی ــون تش ــاده 10 قان ــد 2 م ــوع بن ــع اداری موض ــزو مراج ــت ج هیئ
ــی  ــون در برخ ــت. چ ــاد داوری نیس ــز نه ــت و هرگ ــی اس ــبه قضای ــی ش ــوده و مرجع ــت اداری ب عدال
ــون تعییــن  ــه آب هــای زیرزمینــی موضــوع تبصــره 5 قان کمیســیون ها ماننــد کمیســیون رســیدگی ب
تکلیــف چاه هــای آب فاقــد پروانــه بهره بــرداری یــا هیئــت نظــارت ثبــت کــه گاهــی قاضــی رأی صــادر 
می کنــد، همگــی در دیــوان عدالــت اداری حســب مــورد قابــل اعتــراض هســتند، امــکان اعتــراض بــه 
رأی صادرشــده از جانــب قاضــی عضــو هیئــت موضــوع مــاده 38 نیــز بــه اعتبــار مرجــع شــبه قضایــی 
ــون  ــاده 1۶ قان ــره 2 م ــوع تبص ــای موض ــاس موعده ــر اس ــت اداری ب ــوان عدال ــودن، در دی و اداری ب

ــوان عدالــت اداری وجــود دارد.  تشــکیالت و آییــن دادرســی دی
در خصــوص نــوع معامــالت موضــوع ایــن آیین نامــه بایــد بیــان داشــت کــه منظــور تدوین کننــدگان 
ــالت شــهرداری ها را از  ــه قســمتی از معام ــوده اســت ک ــران آن نب ــالت شــهرداری ته ــه معام آیین نام
شــمول مقــررات خــود اســتثنا و قانــون وضع شــده را از جامعیــت خــارج کننــد تــا گرفتــار سیاســتی 
ــه  ــر ب ــه ناظ ــد ک ــاب کرده ان ــون انتخ ــرای قان ــی را ب ــوان عام ــل، عن ــن دلی ــه همی ــوند. ب ــه ش دوگان
تمامــی معامــالت اســت. بــه عبــارت دیگــر، هــر زمــان کــه معاملــه ای صــورت گرفتــه باشــد و صحیــح 
و دارای شــرایط اساســی صحــت، موضــوع مــاده 190 قانــون مدنــی باشــد یــا قــراردادی منعقــد شــده 
باشــد، در مــاده 38 بــه اختالفــات ناشــی از ایــن معاملــه می تــوان رســیدگی کــرد. اگــر معاملــه بــه هــر 

دلیلــی صحیــح نباشــد، اساســًا معاملــه، غیــر نافــذ یــا باطــل خواهــد بــود. 
ــر  ــده اند، ه ــیم ش ــوع تقس ــه ن ــه س ــالت ب ــه، معام ــن آیین نام ــاده اول ای ــون در م ــن، چ بنابرای
ــل  ــی از قبی ــی معامالت ــود، حت ــرارداد می ش ــاد ق ــه انعق ــر ب ــه منج ــهرداری را ک ــه در ش ــوع معامل ن
ــن  ــرکت های تأمی ــا ش ــده ب ــای منعقدش ــری و قرارداده ــای تهات ــارکتی، قرارداده ــای مش قرارداده
ســرمایه در خصــوص انتشــار اوراق مشــارکت شــهرداری می تــوان در هیئــت حــل اختــالف مــاده 38 
ــه  ــوط ب ــالت مرب ــی از معام ــن ناش ــالف طرفی ــر اخت ــد اگ ــر می رس ــه نظ ــن ب ــرد. هم چنی ــرح ک مط

واکاوی هیئــت حــل اختــالف مــاده 38 قانون اصالح و تســّری آیین نامه 
معامــالت شــهرداری تهــران بــه كالن شــهرها و نظــارت بــر آرای آن
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اصــل حــق فســخ یــا تحقــق شــرایط انفســاخ یــا خاتمــه معاملــه باشــد، هیئــت حــل اختــالف مــاده 
38 صالحیــت رســیدگی دارد. بــا ایــن حــال، وضعیــت پــس از انحــالل و اقالــه و اختالفــات مربــوط بــه 
حقــوق و تکالیــف طرفیــن پــس از آن و نیــز اختــالف در صحــت و بطــالن، اختالفــات معامالتــی تلقــی 

نمی شــود. 
فلســفه وجــودی و هــدف از تأســیس مراجــع شــبه قضایــی اداری در قوانیــن و مقــررات کشــور از 
جملــه هیئــت حــل اختــالف موضــوع مــاده 38 آیین نامــه معامــالت شــهرداری تهــران، حــل اختالفــات 
و مناقشــات اداری در اداره اســت. ایــن کار مهــم بــه دانــش اداری در حــوزه تخصصــی هــر اداره نیــاز 
ــه  ــیدگی ب ــر رس ــارت ب ــًا نظ ــع صرف ــن مراج ــی در ای ــت قاض ــذار از عضوی ــدف قانون گ ــس ه دارد. پ
موضوعــات مطرح شــده در ایــن مراجــع اســت و فقــط جنبــه قضایــی و حقوقــی موضــوع از نظــر حضــور 

قاضــی عضــو بررســی می شــود. 
بــا عنایــت بــه این کــه هــدف از تأســیس ایــن گونــه مراجــع شــبه قضایــی آن اســت کــه در نظــام 
ــت  ــرد، عضوی ــد، تصمیم گیــری صــورت پذی ــرادی کــه از نظــر اداری آشــنایی دارن ــا نظــر اف اداری و ب
قاضــی در ایــن مراجــع فقــط بــرای اســتفاده از نظــر حقوقــی اوســت و لزومــی نــدارد عضــو قاضــی، رأی 
نهایــی را صــادر کنــد. رویکــردی کــه قوانیــن اخیــر مبنــی بــر صــدور رأی از جانــب قاضــی دارنــد، بــا 

ماهیــت ایــن مراجــع ســازگاری نــدارد؛ چــون قــرار نیســت دادگاهــی در اداره تشــکیل شــود. 
عــالوه بــر ایــن، نظــارت قاضــی بــر ایــن مراجــع کــه هــدف اصلــی عضویــت وی اســت، قابــل نقــد 
ــی  ــبه قضای ــع ش ــر مراج ــه بیش ت ــور ک ــان ط ــن، هم ــدارد. بنابرای ــازگاری ن ــدف س ــا آن ه اســت و ب
مشــابه در قوانیــن، یــا عضــو قاضــی ندارنــد، ماننــد کمیســیون بنــد 20 مــاده 55 قانــون شــهرداری، یــا 
اگــر عضــو قاضــی داشــته باشــند، رأی قاضــی بــا رأی دیگــر اعضــا همســان و برابــر اســت، پیشــنهاد 
می شــود قاضــی عضــو ایــن گونــه مراجــع شــبه قضایــی هماننــد دیگــر اعضــای ایــن مراجــع بــا توجــه 
بــه تخصــص و مأموریــت خــود فقــط نظــر حقوقــی و قضایــی دهــد و رأی صــادر نکنــد و ایــن مراجــع 

بــر حســب رأی اکثریــت اعضــا رأی صــادر کننــد.
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Abstract:In accordance with Article 38 of the Law on Amending and Extending the 
Transactions Regulations of Tehran Municipality to Metropolises; Disputes arising from 
transactions subject to this regulation in the Dispute Resolution Board with the mem-
bership of a judge of the judiciary elected by the head of the judiciary, a member of the 
Islamic Council elected by the relevant council, a municipal representative elected by 
the mayor, a district or governor representative and a legal representative The party to 
the contract is subject to review and the ruling issued by the trial judge is binding on the 
parties. In this study, while addressing the nature of the board subject to Article 38 and 
the type of transactions subject to this regulation, it was concluded that this board is an 
administrative reference and one of the quasi-judicial authorities and is not an arbitration 
body. Also, any transaction in the municipality that leads to the conclusion of a contract 
can be considered and considered in this board, and the decision of this board, as an ad-
ministrative authority, can be challenged in the Court of Administrative Justice. On the 
other hand, considering that the purpose of the legislator’s membership in these author-
ities is only to supervise the consideration of issues raised in these authorities and to use
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his judicial and legal opinion and is not to be formed in the office, court and court, so it 
is suggested that member judge Such quasi-judicial authorities should not issue a verdict 
and the verdict issued by these authorities should be based on the vote of the majority of 
members.

Key Words: Dispute Resolution Board Article 38, Law amending and extending the 
bylaws of Tehran municipal transactions to metropolitan areas, Municipal transac-
tions, Quasi-judicial authority, Court of Administrative Justice.


