حقوق اداری
فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین
DOI:
10.22034/MRAL.2021.535735.1177
1401
پاییز
دوازدهم /
ســال چهارم
1400.07.23
پذیـرش:
 /1400.05.20شمـــاره تـاریخ
تـاریخ ارســال:

واکاوی هیئــت حــل اختــاف مــاده  38قانــون اصــاح و تس ـ ّری
آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران بــه كالنشــهرها و نظــارت
بــر آرای آن
مسعود آرایی*
فرامرز عطریان**

چکیده

ـری آییننامــه معامــات شــهرداری تهران به کالنشــهرها،
مطابــق مــاده  38قانــون اصــاح و تسـ ّ
اختالفــات ناشــی از معامــات موضــوع ایــن آییننامــه در هیئــت حــل اختالفی بــا عضویت یک نفــر قاضی
دادگســتری بــا انتخــاب رییــس قــوه قضاییــه ،یک نفــر از اعضای شــورای اســامی 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 الزماالجراســت.
در ایــن پژوهــش ،پــس از بررســی ماهیــت هیئــت موضــوع مــاده  38و نــوع معامــات موضــوع
ایــن آییننامــه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ایــن هیئــت ،مرجعــی اداری و جــزو مراجــع
شــبه قضایــی اســت و نهــاد داوری نیســت .همچنیــن هــر نــوع معاملــهای را در شــهرداری
کــه منجــر بــه انعقــاد قــرارداد شــود ،در ایــن هیئــت میتــوان مطــرح و رســیدگی کــرد و رأی
ایــن هیئــت بــه اعتبــار مرجــع اداری بــودن ،در دیــوان عدالــت اداری قابــل اعتــراض اســت.
هــدف قانونگــذار از عضویــت قاضــی در ایــن مراجــع صرفــاً نظــارت بــر رســیدگی بــه
موضوعهــای مطــرح در ایــن مراجــع و اســتفاده از نظــر قضایــی و حقوقــی اوســت و قــرار نیســت
دادگاهــی در اداره تشــکیل شــود .از ایــن رو ،پیشــنهاد میگــردد قاضــی عضــو ایــن گونــه
مراجــع شــبه قضایــی رأی صــادر نکنــد و ایــن مراجــع بــا اکثریــت اعضــا رأی صــادر کننــد.
تسری آییننامه معامالت شهرداری تهران به
کلیدواژهها:هیئت حل اختالف ماده  ،38قانون اصالح و ّ
کالنشهرها ،معامالت شهرداری ،مرجع شبه قضایی ،دیوان عدالت اداری.

مدرس دانشگاه،
* .دانشــجویدکتری رشــته حقوق عمومی ،گروه حقوق ،واحد نجفآباد ،دانشــگاه آزاد اسالمی و ّ
masood.araei84@gmail.com
(نویسنده مسئول)
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** .استادیار گروه حقوق ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی
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مقدمه
مراجــع اختصاصــی اداری یــا مراجــع شــبه قضایــی ،مراجعــی هســتند كــه بــه موجــب قانــون
تشــكیل میشــوند و وظیفــه رســیدگی بــه شــكایتها و اعتراضهــای مــردم از اقدامــات و تخلفــات
اداری واحدهــای دولتــی یــا مأمــوران آنهــا یــا تخلفــات اشــخاص غیــر دولتــی از ضوابــط و مقــررات
1
مربــوط یــا رســیدگی بــه اختالفــات بیــن اشــخاص را بــر عهــده دارنــد.
قانونگــذار بــا توجــه بــه تخصصــی بــودن موضوعــات مربــوط بــه شــهرداریها از یــك ســو و لــزوم
سرعتبخشــی در تصمیمگیــری نســبت بــه اختالفــات بــه وجــود آمــده از ســوی دیگــر ،هیئتــی را بــه
ـری آن بــه شــهرهای دارای
همیــن منظــور بــا اصــاح مــاده  38آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران و تسـ ّ
جمعیــت بیــش از یــک میلیــون نفــر ،مراکــز اســتانها و کالنشــهرها پیشبینــی کــرد كــه هــم از نظــر
ماهیــت و تركیــب اعضــا و هــم از نظــر شــیوه رســیدگی و صــدور رأی بــا هیئــت ســابق 2متفــاوت اســت .از
ایــن پــس ،از هیئــت موضــوع ایــن آییننامــه بــه اختصــار بــه «هیئــت موضــوع مــاده  »38تعبیــر میشــود.
فراوانــی و گســتردگی انــواع قــرارداد شــهرداریها ایجــاب میكنــد كــه مرجعــی بــا دقــت و
ســرعت بــه حــل اختالفــات حادثــه اقــدام کنــد .بــا توجــه بــه صالحیــت ذاتــی هیئــت موضــوع مــاده
تســری آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران ،مصــوب  ،1355بــا
 ،38بــر اســاس قانــون اصــاح و
ّ
اصالحــات بعــدی بــه شــهرداریهای مراکــز اســتانها ،کالنشــهرها و شــهرهای بــاالی یــک میلیــون
نفــر جمعیــت ،مصــوب  1390و رســیدگی بــه اختالفــات قــراردادی ،چنــد ســؤال مهــم مطــرح میشــود
كــه پاس ـخگویی بــه آنهــا هــم از جنبــه نظــری و هــم عملــی كاربــرد فــراوان دارد.
اولیــن ســؤال در خصــوص ماهیــت هیئــت موضــوع مــاده  38اســتکــه آیــا ایــن هیئــت جــزو
ن اســت کــه آیــا ایــن هیئــت،
مراجــع اداری محســوب میشــود یــا مراجــع قضایــی؟ دومیــن ســؤال ایـ 
نهــاد شــبه قضایــی اســت یــا نهــاد داوری؟ ســومین ســؤال ایــن اســتکــه صالحیتهــای هیئــت
موضــوع مــاده  38در رســیدگی بــه چــه نــوع معامــات و اختالفــات ناشــی از آنهاســت؟ چهارمیــن
ســؤال دربــاره قابلیــت اعتــراض بــه رأی هیئــت حــل اختــاف اســت كــه آیــا بــا توجــه بــه ســكوت
تســری آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران بــه شــهرداریهای
قانونگــذار در قانــون اصــاح و
ّ
مراکــز اســتانها ،کالنشــهرها و شــهرهای بــاالی یــک میلیــون نفــر جمعیــت ،مصــوب  ،1390رأی
هیئــت حــل اختــاف در دادگســتری قابــل اعتــراض اســت یــا بــه اعتبــار مرجــع اداری بــودن ،در
دیــوان عدالــت اداری قابــل اعتــراض اســت؟
 .1موالبیگی ،غالمرضا ،صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،تهران :جنگل ،1398 ،ص .59
 .2هیئــت مــاده  38ســابق ،مركــب از دو عضــو (نماینــده شــهرداری بــه انتخــاب شــهردار تهــران و نماینــده انجمــن شــهر)
بــود كــه میتوانســت بــا طــرف قــرارداد توافــق كنــد و بــه نظــر میرســد ماهیــت تصمیمــات ایــن هیئــت ،نوعــی ســازش
بیــن طرفیــن اختــاف بــوده و از ســویی بــه نهــاد داوری نیــز شــباهت داشــته اســت.
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گفتار اول .ماهیت هیئت موضوع ماده 38
در ایــن بخــش ،ابتــدا بــه ماهیــت مراجــع شــبه قضایــی ،هــدف از تأســیس و تبییــن جایــگاه
آنهــا در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و انــواع آن در قوانیــن و مقــررات مختلــف کشــور
میپردازیــم .ســپس ماهیــت هیئــت موضــوع مــاده  38و همچنیــن ماهیــت رأی صادرشــده در آن را
بررســی میکنیــم.

بند اول .ماهیت مراجع شبه قضایی

مراجــع قضاوتــی ،مراجعــی هســتند كــه بــه موجــب قانــون ایجــاد میشــوند و بــه امــوری كــه در
صالحیــت آنهاســت ،رســیدگی و رأی صــادر میكننــد .بــه ایــن ترتیــب ،مراجــع قضاوتــی هــم شــامل
مراجــع قضایــی «حقوقــی و كیفــری» میشــوند و هــم مراجــع اداری را دربرمیگیرنــد 1.عنــوان مراجــع
شــبه قضایــی ،همچنانکــه از ظاهــر ایــن واژه اســتنباط میشــود ،بــر نهادهــا و مراجعــی اطــاق
میگــردد کــه بــا وجــود صالحیتــی ماهیتـاً قضایــی ،در بعــد ســاختاری ـ ســازمانی ،نــه در بدنــه قــوه
قضاییــه ،بلکــه در بدنــه دیگــر نهادهــا و بــه صــورت خــاص ،قــوه مجریــه ،ایجــاد میشــوند و فعالیــت
2
میکننــد.
مراجــع شــبه قضایــی یــا بــه تعبیــر دیگــری ،مراجــع اختصاصــی اداری از صالحیــت ترافعــی
برخوردارنــد .ترافــع بــه معنــای دعواســت و دعــوا بــه منازعــه در حــق معیــن اطــاق میشــود .بــه
عبــارت دیگــر ،هــر گاه دو یــا چنــد شــخص در وجــود حــق معیــن یــا چگونگــی اجــرای آن اختــاف
داشــته باشــند ،هــر یــک از آنهــا میتوانــد رفــع ایــن اختــاف را از دادگاه بخواهــد .ویژگــی ترافعــی
بــودن رســیدگی در ایــن مراجــع ،از نظــر ماهــوی و کارکــردی ،آنهــا را شــبیه دادگاههــای دادگســتری
مینمایانــد ،امــا ایــن مراجــع از چهــار منظــر بــا دادگاههــا تفــاوت دارنــد:
 .1تفاوت سازمانی و ساختاری؛
 .2تفاوت در هدف و مبانی حقوقی؛
 .3تفاوت در شیوه و آیین دادرسی؛
 .4تفاوت در مرجعیت عام و خاص.
« .1مرجــع قضاوتــی» ،اصطالحــی اســت كــه بــه عنــوان جامــع مراجــع اداری و قضایــی آن را بــرای اولیــن بــار ،عبداللــه
شــمس در كتــاب آییــن دادرســی مدنــی خــود بــه كار بــرد .نــك :شــمس ،عبداللــه ،آییــن دادرســی مدنــی ،تهــران :دراك،
چــاپ هشــتم ،1384 ،ج  ،1ص .31
 .2پرویــن ،خیراللــه و حســین آیینــه نگینــی« ،صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه اعتــراض از آرای

مراجــع شــبه قضایــی (تأملــی بــر یــک رأی)» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال هشــتم ،پاییــز  ،1399شــماره ،24
صــص 29ـ.47
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از نظــر ســازمانی و ســاختاری ،ایــن مراجــع ،بخشــی از «اداره» هســتند .اعضــای ایــن مراجــع نیــز
مجــرب دســتگاههای اداریانــد کــه بیشتــر آنهــا صالحیتهــای
عمومــاً از کارمنــدان متخصــص و
ّ
خــاص قضایــی ندارنــد .از نظــر تفــاوت در مبانــی و اهــداف حقوقــی نیــز بایــد اشــاره کــرد کــه ایــن
مراجــع ،بخشــی از نظــام حقــوق عمومــی کشــورند کــه قواعــد و احکامــی متمایــز از نظــام حقــوق
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 میکننــد .مثـ ً
ا بــر خــاف آییــن دادرســی مدنــی کــه اصــوالً تحصیــل
دلیــل توســط دادگاه ممنــوع اســت ،اعضــای مراجــع اداری میتواننــد بــا پذیــرش روش «اثبــات بــاز»،
دالیــل را جمـعآوری کننــد تــا بــه وظیفــه خــود بــه عنــوان «نگهبــان حقــوق عمومــی» عمــل کــرده
باشــند.
در مــورد تفــاوت در شــیوه و آییــن دادرســی هــم بایــد گفــت کــه رســیدگی رایــگان ،ســاده،
ســریع و بــدون تشــریفات از ویژگیهــای مراجــع اختصاصــی اداری اســت کــه آنهــا را از دادگاههــای
دادگســتری متمایــز میکنــد .تفــاوت در مرجعیــت عــام و خــاص هــم بــه ایــن مطلــب اشــاره دارد
کــه بــر خــاف دادگاههــای عمومــی دادگســتری ،صالحیــت مراجــع اختصاصــی اداری اصــوالً بــه مــوارد
1
مشــخص در قانــون محــدود اســت و احــراز صالحیــت آنــان در مــوارد تردیــد ،نیازمنــد دلیــل اســت.
مراجــع شــبه قضایــی شــرایط کافــی بــرای حــل و فصــل و مرافعــه ندارنــد .از ایــن رو ،آرایشــان
بایــد در مراجــع باالتــر یعنــی دادگاه عمومــی یــا دیــوان عدالــت اداری قابــل اعتــراض باشــد .پــس
عبــارت «رأی کمیســیون قطعــی و الزماالجراســت» ،رأی کمیســیون را کامــ ً
ا قطعــی و غیــر قابــل
اعتــراض نمیکنــد و اعتــراض بــه رأی ایــن مراجــع بایــد در دیــوان عدالــت اداری رســیدگی شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور در رأی وحــدت رویــه شــماره ۷۸۶
مــورخ  1398/10/24اعــام کــرد« :مطابــق قســمت اخیــر اصــل یكصــد و پنجــاه و نهــم قانــون
اساســی« ،تشــكیل دادگاههــا و تعییــن صالحیــت آنهــا منــوط بــه حكــم قانــون اســت» و طبــق مــاده
 24قانــون ســازمان نظــام مهندســی و كنتــرل ســاختمان ،مصــوب « ،1374نظــرات شــورای انتظامــی
نظــام مهندســی بــا اكثریــت ســه رأی موافــق ،قطعــی و الزماالجراســت» و قطعیــت مــورد نظــر مقنن در
مــاده مذكــور اطــاق دارد .بنابرایــن ،بــه نظــر اكثریــت اعضــای هیئــت عمومــی ،رأی شــعبه  28دادگاه
تجدیــد نظــر اســتان تهــران كــه نظــر صــادره از شــورای انتظامــی نظــام مهندســی را قابــل اعتــراض در
مرجــع قضایــی ندانســته ،صحیــح و مطابــق بــا موازیــن قانونــی اســت».
 .1نجابتخــواه ،مرتضــی ،فاطمــه افشــاری و ســید شــهابالدین موســویزاده« ،آســیب شناســی ســاختار و

صالحیتهــای مراجــع اختصاصــی اداری در حقــوق اداری ایــران» ،دوفصلنامــه دیدگاههــای حقــوق قضایــی،
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

بــر خــاف ایــن رأی و بــا توجــه بــه دالیــل اشارهشــده ،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 تجربههــا و تخصــص اداری کارشناســان در حــوزه
حقــوق اداری و قوانیــن و مقــررات اداری اســت کــه عموم ـاً قضــات دادگســتری چنیــن تخصصهــای
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
و حــل اختالفــات ناشــی از مســائل اداری بــه دادگاه توجیهــی نــدارد و دخالــت قــوا در موضوعــات
یکدیگــر را بــه ذهــن متبــادر میکنــد .متأســفانه ،در بیشتــر مراجــع شــبه قضایــی ،اعضــای اداری
فقــط نظــر میدهنــد و قاضــی دادگســتری در نهایــت رأی صــادر میکنــد .ایــن موضــوع بــا صالحیــت
دســتگاههای اداری و صالحیــت کارکنــان اداری کــه همانــا تخصــص آنهاســت ،مغایــرت دارد و از
تخصــص و تجربههــای 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  ،34بنــد اول اصــل  156و
اصــل  ،159قــوه قضاییــه و دادگاههــای 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 ماهیتـاً قضایــی فعالیــت دارنــد،
1
در هندســه قانــون اساســی ،جایــگاه حقوقــی ندارنــد.
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 دادگاههــای عمومــی و
دادگاههــای 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
 .1صدرالحفاظــی ،نصراللــه ،نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت در دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :شــهریار،1372 ،
ص .280
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واکاوی هیئــت حــل اختــاف مــاده  38قانون اصالح و تسـرّی آییننامه
معامــات شــهرداری تهــران بــه كالنشــهرها و نظــارت بــر آرای آن

و جایــگاه اساســی دادگاههــای دادگســتری در نظــام حقوقــی ایــران اســت .بــا ایــن وصــف ،تأملــی در
رویــه شــورای نگهبــان در تأییــد جایــگاه اساســی ایــن مراجــع در قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای
اســامی نشــان میدهــد کــه شــورای نگهبــان بــا ایــن اســتدالل و چش ـمانداز کــه آرای مراجــع شــبه
قضایــی در نهایــت در یــک مرجــع قضایــی (عمدتـاً دیــوان عدالــت اداری) بررســی و بازبینــی میشــود،
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 دادگاههــای دادگســتری و مراجــع قضایــی مفتــوح باشــد ،ایــن شــرط ســبب میشــود تــا همچنــان
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 آنچــه 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
نگهبــان ،ایجــاد ایــن مراجــع تــا زمانــی مغایــر قانــون اساســی نیســت کــه بــه تحدیــد یــا مســدود
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 میتــوان
بــه تبصــره  2مــاده  22مصوبــه «الیحــه جرایــم رایان ـهای» ،مصــوب  1387/10/15مجلــس شــورای
اســامی اشــاره کــرد کــه مقــرر میکــرد« :کارگــروه (کمیتــه) موظــف اســت بــه شــکایات راجــع
بــه مصادیــق پاالیــش (فیلتر)شــده رســیدگی و نســبت بــه آنهــا تصمیمگیــری کنــد .رأی کارگــروه
(کمیتــه) قطعــی اســت» .شــورای نگهبــان در بررســی ایــن الیحــه ،بــا ایــن اســتدالل کــه شــکایات
مطرحشــده در کمیتــه موضــوع ایــن تبصــره ،در دادگاه قابــل شــکایت نیســت ،متــن یادشــده را مغایــر
1
اصــول  34و  156قانــون اساســی دانســت.
مؤیــد دیگــر ایــن نکتــه ،نظــر شــماره  4306مــورخ  1360/11/29شــورای نگهبــان در مــورد
مصوبــه «طــرح قانونــی دیــوان محاســبات کشــور» ،مصــوب  1360/11/8مجلــس شــورای اســامی
اســت .در ایــن نظــر ،شــورای نگهبــان مقــرر میکنــد« :مــواد  31 ،29 ،27و تبصــره آن32 ،
و تبصرههایــش 36 ،35 ،33 ،و صــدر مــاده  37و مــاده  38کــه اشــعار مــیدارد هیئتهــای
مستشــاری دیــوان محاســبات بــر اســاس مقــررات حقوقــی رســیدگی کــرده و بــه جبــران خســارت
وارده یــا پرداخــت مطالبــات دولــت رأی میدهنــد و تجدیــد نظــر و اعــاده دادرســی نیــز در همــان
هیئتهــای مستشــاری بــه عمــل میآیــد و ســرانجام ،رأیشــان قطعــی و الزماالجراســت؛ چــون
 .1مرکــز تحقیقــات شــورای نگهبــان ،مجموعــه نظــرات شــورای نگهبــان در مــورد مصوبــات مجلــس شــورای

اســامی دوره هشــتم (خــرداد  1387تــا خــرداد  ،)1391تهــران :پژوهشــکده شــورای نگهبــان ،1392 ،ص .144
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ایــن نــوع رســیدگی و اظهارنظــر ،امــر قضایــی اســت ،بــا اصــول  61و  156قانــون اساســی مغایــر
1
میباشــد».

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 ،تعیینکننــده اســت و
نظــر دیگــر اعضــا جنبــه مشــورتی دارد .بــرای نمونــه ،کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینی
کــه مســتند بــه تبصــره  5قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری 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 منطقـهای اســتان بــا حکــم مدیرعامــل شــرکت
تشــکیل میشــود .مســتند بــه بخــش اخیــر ایــن تبصــره ،قاضــی عضــو کمیســیون رأی الزم را صــادر
تســری آییننامــه معامــات شــهرداری
میکنــد .هیئــت حــل اختــاف مــاده  38قانــون اصــاح و
ّ
تهــران بــه كالنشــهرها نیــز بــا عضویــت یــک نفــر قاضــی دادگســتری بــا انتخــاب رییــس قــوه قضاییــه،
یــک نفــر از اعضــای شــورای اســامی شــهر بــا انتخــاب شــورای مربــوط ،نماینــده شــهرداری بــه انتخاب
شــهردار ،نماینــده بخشــدار یــا فرمانــدار حســب مــورد و نماینــده قانونــی طــرف قــرارداد تشــکیل
میشــود و حکــم صادرشــده از طــرف قاضــی جلســه بــرای طرفیــن الزماالجراســت.
در گــروه دیگــری از مراجــع شــبه قضایــی ،نظــر و رأی عضــو قاضــی بــا دیگــر اعضــا ارزشــی
یکســان دارد و رأی کمیســیون بــر مبنــای نظــر اکثریــت اعضــا صــادر میشــود .کمیســیون مــاده 100
شــهرداریها ،هیئــت حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و هیئــت حــل اختــاف موضــوع مــاده  148اصالحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک
را میتــوان بــه عنــوان شــاهد ایــن مراجــع نــام بــرد.
 .1مرکــز تحقیقــات شــورای نگهبــان ،مجموعــه نظــرات شــورای نگهبــان در مــورد مصوبــات مجلــس شــورای

اســامی دوره اول (خــرداد  1359تــا خــرداد  ،)1363تهــران :معاونــت تدویــن ،تنقیــح و انتشــار قوانیــن و مقــررات،
 ،1390صــص 196ـ.197
 .2وزارت نیــرو مکلــف اســت بــرای رســیدگی بــه اختالفــات ناشــی از اجــرای ایــن قانــون و قانــون توزیــع عادالنــه آب،
مصــوب  ،1361در هــر اســتان ،کمیســیونی بــا عنــوان «کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی» ،مرکــب از یــک
نفــر قاضــی بــا حکــم رییــس قــوه قضاییــه ،یــک نفــر نماینــده ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــا حکــم رییــس ســازمان
و یــک نفــر نماینــده شــرکت آب منطقــهای اســتان بــا حکــم مدیرعامــل شــرکت تشــکیل دهــد و نســبت بــه بررســی
پروندههــای شــکایات اشــخاص علیــه دولــت اقــدام کنــد .رأی الزم را قاضــی عضــو کمیســیون صــادر میکنــد .احــکام
صادرشــده ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ ،در دیــوان عدالــت اداری قابــل تجدیــد نظــر اســت.
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واکاوی هیئــت حــل اختــاف مــاده  38قانون اصالح و تسـرّی آییننامه
معامــات شــهرداری تهــران بــه كالنشــهرها و نظــارت بــر آرای آن

بند پنجم .تفاوت رأی قاضی و رأی قضایی

توجــه بــه تقســیمبندی صورتگرفتــه 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 نمیتــوان رأی قضایــی دانســت .در تمییــز رأی قاضــی از رأی قضایــی میتــوان گفــت
کــه در نظــام حقوقــی ایــران ،رأیــی را میتــوان موصــوف بــه وصــف قضایــی دانســت کــه نــه تنهــا از
ســوی قاضــی منصــوب صــادر شــده اســت ،بلکــه ایــن رأی در ســاختار دادگاه و قــوه قضاییــه و مبتنــی
بــر اصــول بنیادیــن دادرســی منصفانــه از جملــه اصــل اســتقالل قاضــی انشــا و صــادر شــده باشــد.
بنابرایــن ،بــرای شناســایی یــک رأی بــه عنــوان رأیــی قضایــی ،عــاوه بــر مــاك شــخصی یعنــی صــدور از
ســوی فــرد قاضــی ،مــاك ســازمانی یعنــی صــدور در بدنــه دســتگاه قضــا ،مــاک شــکلی یعنــی رعایــت
تشــریفات دادرســی و مــاك ماهــوی یعنــی مراعــات اصــول اساســی و بنیادیــن دادرســی و ضوابــط حاکــم
در رســیدگیهای قضایــی نیــز الزم اســت .بــر ایــن اســاس ،آرای صادرشــده از کمیســیونهای قــوه
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 نمیتــوان متصــف بــه وصــف قضایــی دانســت.

بند ششم .هیئت موضوع ماده38؛ مرجعی شبه قضایی یا نهاد داوری؟

هیئــت موضــوع مــاده  38را بــا نهــاد داوری نمیتــوان یکســان دانســت .بــرای روشـنتر شــدن تفــاوت
ایــن دو نهــاد ،بــه برخــی از مهمتریــن وجــوه افتــراق آنهــا بــه صــورت اجمالــی اشــاره میکنیــم.
الف) از نظر صالحیت ورود به رسیدگی
داوری موضــوع قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی نیازمنــد
وجــود توافــق طرفیــن در آن خصــوص اســت و در صــورت نبــود توافــق ،نهــاد داوری نیــز وجــود
نخواهــد داشــت .در اختالفــات راجــع بــه معامــات موضــوع آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران بــا
اشــخاص ،حتــی اگــر شــرط ارجــاع اختــاف بــه هیئــت موضــوع مــاده  38در معاملــه منعقــد شــده
یــا بــه صــورت مســتقل بــر ســر آن توافــق نشــده باشــد ،طرفیــن اختــاف بــه لحــاظ قانونــی صرف ـاً
مجازنــد اختــاف خــود را در ایــن مرجــع طــرح کننــد و نمیتواننــد اختــاف خــود را بــه محاکــم
دادگســتری ببرنــد .در صــورت طــرح دعــوا در محاکــم دادگســتری ،دادگاه بایــد بــه ســود صالحیــت
1
هیئــت ،قــرار عــدم صالحیــت خــود را صــادر کنــد.
 .1ورمزیــار ،محمــد« ،مقایســه هیئــت حــل اختــاف مــاده  38اصالحــی آییننامــه معامــات شــهرداری بــا

نهــاد داوری در آینــه یــک رأی (دادنامــه  1656شــعبه  10دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران)» ،فصلنامــه
مطالعــات آرای قضایــی (رأی) ،دوره دوم ،بهــار  ،1392شــماره پیاپــی  ،2ص .111
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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 برمیخیــزد .بــا ایــن حــال،
هیئــت موضــوع مــاده  38بــه عنــوان مرجعــی اســتثنایی غیــر از دادگســتری ،بــرای رســیدگی بــه
بخشــی از اختالفــات مطــرح میــان اشــخاص و شــهرداریها صالحیــت ذاتــی دارد .پــس رســیدگی
ایــن هیئــت ،داوری تلقــی نمیشــود .بــه عبــارت دیگــر ،حتــی اگــر طرفیــن در توافــق خــود بــه حــل
اختــاف بــه دســت ایــن هیئــت اشــاره نداشــته یــا در ایــن بــاره توافقــی نیــز نکــرده باشــند ،بــاز هــم
هیئــت موضــوع مــاده  ،38صالحیــت رســیدگی بــه اختــاف را خواهــد داشــت.
ب) از نظر اختالفات موضوع رسیدگی
داوری ،نهــاد خصوصــی قضــاوت و حــل و فصــل دعــاوی و اختالفــات اســت .جــز آنچــه در قانــون،
ارجــاع آن بــه داوری ممنــوع گشــته اســت ،طرفیــن اختــاف میتواننــد هــر اختــاف حقوقــی را بــه
داوری ارجــاع دهنــد و داور در حــدود موضوعــات تعیینشــده و دیگــر شــرایط توافقــی طرفیــن ،مجــاز
بــه ورود در رســیدگی اســت .مهمتریــن موضوعاتــی کــه ارجــاع آن بــه داوری ممکــن نیســت ،دعــاوی
واجــد جنبــه عمومــی ،دعــاوی ورشکســتگی ،دعــاوی راجــع بــه اصــل نــکاح ،فســخ آن ،طــاق و نســب
و همچنیــن دعــاوی راجــع بــه امــوال عمومــی بــدون رعایــت تشــریفات اصــل  139قانــون اساســی
اســت .در هیئــت موضــوع مــاده  38تنهــا اختالفاتــی قابــل رســیدگی اســت کــه وفــق مــاده  7قانــون
ـری آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران بــه کالنشــهرها ،مصــوب  1390در صالحیــت
اصــاح و تسـ ّ
ایــن مرجــع قــرار گرفتــه باشــد .پــس طرفهــای اختــاف بــا شــهرداری نمیتواننــد دیگــر اختالفــات
خــود را در ایــن مرجــع طــرح کننــد .بــه عبــارت دیگــر ،صالحیــت هیئــت ،صالحیتــی اســتثنایی
1
اســت.
ج) از نظر شرایط اشخاص رسیدگیکننده
قانونگــذار ،ترکیــب اعضــای هیئــت موضــوع مــاده  38را مشــخص کــرده اســت .برخــی از ایشــان
عــاوه بــر اهلیــت قانونــی بایــد دارای شــرایط خاصــی باشــند .بــرای مثــال ،عضــو قاضــی ،منتخــب
قــوه قضاییــه اســت و بایــد شــرایط و ضوابــط الزم بــرای قضــاوت دادگســتری را داشــته باشــد .نماینــده
شــورای اســامی شــهر نیــز بایــد عضــو آن شــورا باشــد .داور صرف ـاً بایــد دارای اهلیــت قانونــی باشــد
و طرفیــن در انتخــاب داور ،مختــار و آزادنــد و شــرط ایجابــی دیگــری وجــود نــدارد .البتــه داور
منتخــب نبایــد مشــمول ممنوعیتهــای مطلــق مــواد  470و  466قانــون آییــن دادرســی مدنــی و
ممنوعیتهــای نســبی مقــرر در بندهــای  8گانــه مــاده  469ایــن قانــون باشــد.
 .1همان ،صص  111ـ.112
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اشــخاصی کــه بــه صــورت مطلــق از داوری محرومنــد ،اشــخاصی هســتند کــه بــه موجــب حکــم
قطعــی دادگاه یــا بــر اثــر آن از داوری محــروم شــدهاند .همچنیــن همــه قضــات و کارمنــدان
اداری شــاغل در محاکــم قضایــی حتــی در صــورت رضایــت طرفیــن نمیتواننــد بــه داوری دســت
بزننــد و مشــمول ممنوعیــت مطلــق از داوری هســتند .متصدیــان منصــب قضــا بــه هیــچ عنــوان
حــق تصمیمگیــری در قالــب داوری را ندارنــد و نمیتــوان آنهــا را بــه عنــوان داور انتخــاب کــرد.
ممنوعیتهــای نســبی بــه دلیــل رعایــت اصــل بیطرفــی مقــرر شــده اســت و طرفیــن میتواننــد بــا
رضایــت از آن عــدول کننــد 1.بنابرایــن ،هرگــز نمیتــوان قاضــی عضــو هیئــت موضــوع مــاده  38را داور
و رأی وی را نیــز رأی داور تلقــی کــرد.
د) از نظر ضرورت رعایت اصل  139قانون اساسی
در داوری دعــاوی شــهرداریها کــه راجــع بــه امــوال عمومــی اســت ،رعایــت تشــریفات اصــل
 139قانــون اساســی و مــاده  457قانــون آییــن دادرســی مدنــی الزامــی اســت ،ولــی در رســیدگیهای
هیئــت موضــوع مــاده  38کــه ماهیــت آن ،داوری یــا توافــق یــا مصالحــه نیســت ،رعایــت اصــل 139
و مــاده  457قانــون آییــن دادرســی مدنــی اصــوالً موضوعیــت نخواهــد داشــت 2.هیئــت موضــوع مــاده
 38از مصادیــق هیئتهــای بنــد  2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری
اســت کــه همگــی آنهــا رفــع اختــاف میکننــد.
بــا بررســی ماهیــت هیئــت حــل اختــاف و صالحیــت ذاتــی قانونــی بــرای رســیدگی بــه اختالفــات
میــان شــهرداری و اشــخاص میتــوان گفــت كــه از یــک طــرف ،هیئــت موضــوع مــاده  ،38منصــرف از
نهــاد داوری اســت .ایــن هیئــت بــا وجــود برخــی شــباهتها ،بــا داوری ارتباطــی نــدارد و بــر خــاف
داوری كــه مســتند بــه توافــق طرفیــن اســت ،ایــن هیئــت بــرای رســیدگی بــه اختالفــات ناشــی از
معامــات صالحیــت ذاتــی دارد .از طــرف دیگــر ،در مــاده  10آییــن نامــه مالــی شــهرداریها ،ارجــاع
بــه داوری در شــهرداریها بــرای هیــچ کــدام از پیمانهــا دیــده نشــده اســت و ایــن مــاده نیــز
میتوانــد مؤیــد انصــراف معامــات شــهرداریها از داوری باشــد.
بنابرایــن ،رأی صادرشــده از هیئــت موضــوع مــاده  38بــا رأی داوری متفــاوت اســت .چــون قضــات
از داوری ممنوعیــت مطلــق دارنــد ،ایــن هیئــت را هرگــز نمیتــوان نهــاد داوری تلقــی کــرد .همچنیــن
چــون رأی صادرشــده ،رأی داوری نیســت ،بــر اســاس قواعــد و مقــررات نهــاد داوری نیــز قابــل بطــان
نیســت .صرفـاً اگــر بــه قطعــی نبــودن آن قائــل باشــیم ،در مرجــع صالــح قابــل اعتــراض اســت.
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بند هفتم .ماهیت رأی صادرشده از هیئت موضوع ماده 38
چــون رســیدگی بــه اختــاف در هیئــت موضوع مــاده  38دارای آیین دادرســی نیســت و رســیدگی،
ـی عضــو هیئــت ،رأی (تصمیــم) ایــن هیئــت را پــس از دریافــت نظــر اعضــا
یکمرحلـهای اســت ،قاضـ ِ
در قالــب «حكــم» صــادر میکنــد .بنــا بــه نــص صریــح قانــون ،رأی صادرشــده از ســوی قاضــی
عضــو كمیســیون آبهــای زیرزمینــی در دیــوان عدالــت اداری قابــل اعتــراض اســت ،ولــی بــا وحــدت
مــاك از ایــن موضــوع میتــوان گفــت كــه در ایــن كمیســیون و رأی صادرشــده از جانــب قاضــی آن
خصوصیتــی وجــود نــدارد كــه رأی قاضــی عضــو كمیســیون آبهــای زیرزمینــی را در دیــوان عدالــت
1
اداری ،قابــل اعتــراض بدانیــم و رأی قاضــی عضــو هیئــت موضــوع مــاده  38را قابــل اعتــراض ندانیــم.
در تقویــت ایــن دیــدگاه ،اداره كل حقوقــی و تدویــن قوانیــن قــوه قضاییــه در خصــوص حضــور
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  1358/4/25شــورای انقــاب
كــه مرجــع رســیدگی را «هیئــت پنــج نفــره» نامیــده اســت و بــا فــرض اینکــه رأی صــادره توســط
حاكــم شــرع عضــو هیئــت انشــا میشــود ،تلقــی هیئــت موصــوف بــه عنــوان «مرجــع قضایــی» فاقــد
مجــوز قانونــی اســت و نظــر بــه اینکــه اطــاق بنــد  2مــاده  11قانــون دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب
 1360و اصالحــات بعــدی ،شــامل آرای قطعــی هیئــت نامبــرده هــم میشــود و مــوارد عــدم شــمول
قانــون در تبصــره  2مــاده  11تصریــح شــده اســت ،آرای هیئــت پنــج نفــره موضــوع مــاده  2متمــم
قانــون حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران ،از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات یــا مخالفــت بــا آنهــا ،در
2
دیــوان عدالــت اداری قابــل شــكایت اســت».
از یــک طــرف ،اگــر رأی صادرشــده از هیئــت موضــوع مــاده  38در دادگســتری نیــز قابــل اعتــراض
نباشــد ،در عمــل ،هیــچ راه اعتراضــی بــه رأی ایــن هیئــت پیشبینــی نشــده و ایــن موضــوع قابــل
انتقــاد اســت؛ زیــرا در ایــن هیئــت ،خصوصیتــی وجــود نــدارد كــه رأی آن را در دیــوان عدالــت اداری
یــا دادگســتری غیــر قابــل اعتــراض ســازد .بــه عكــس ،برخــی كمیســیونها ماننــد كمیســیون موضــوع
مــاده  56قانــون حفاظــت و بهرهبــرداری از جنگلهــا و مراتــع كشــور یــا كمیســیون رســیدگی بــه
آبهــای زیرزمینــی یــا هیئــت نظــارت ثبــت یــا آرای شــعب شــورای عالــی مالیاتــی كــه آرای آنهــا را
گاهــی قاضــی عضــو کمیســیون یــا هیئــت صــادر میکنــد ،همگــی حســب مــورد در دیــوان عدالــت
اداری یــا محاكــم دادگســتری ،قابــل اعتــراض هســتند.
 .1شــعبه  38دیــوان عدالــت اداری نیــز در پروندههــای كالســه  940973و  940369بــه موجــب دادنامــه شــماره 1393
مــورخ 1394/8/16در خصــوص اعتــراض بــه رأی هیئــت مــاده  38آییــن نامــه معامــات شــهرداری ،صالحیــت رســیدگی
دیــوان بــه ایــن موضــوع را پذیرفتــه و از خــود نفــی صالحیــت نكــرده اســت.
 .2نجابتخواه ،مرتضی ،قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی كنونی ،تهران :جنگل ،1390 ،ص .120
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از منظــری دیگــر ،فلســفه تأســیس هیئــت موضــوع مــاده  ،38فنــی و تخصصــی بــودن موضوعــات
مطرحشــده اســت .قانونگــذار بــا درک عمیقــی از قضیــه ،رســیدگی بــه اختالفــات موضــوع ایــن
مــاده را کــه مســتلزم اشــراف الزم بــر جنبههــای فنــی و تخصصــی موضوعــات مطرحشــده اســت ،بــه
نهــاد تخصصــی شــبه قضایــی یادشــده واگــذار کــرده اســت .پــس طــرح موضوعــات یادشــده در دادگاه
چ گونــه اشــرافی بــر جنبــه ف ّنــی و تخصصــی قضایــای مطرحشــده نــدارد ،نقــض غــرض
عمومــی کــه هیـ 
قانونگــذار اســت .بنابرایــن ،اگــر بــه رأی هیئــت موضــوع مــاده  ،38در دادگاه عمومــی اعتــراض شــود،
چــون بیشتــر قضــات دادگســتری ،آشــنایی و تخصــص اداری الزم را در ایــن مــورد ندارنــد و مایــل
بــه رســیدگی بــه ایــن گونــه آرا نیســتند ،معمــوالً قاضــی دادگاه حکــم عــدم اســتماع صــادر میکنــد.
یکــی دیگــر از دالیــل رســیدگی نکــردن قضــات دادگســتری بــه رأی هیئــت حــل اختــاف مــاده 38
در دادگاه ،قطعــی و الزماالجــرا 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 صالحیتهــای هیئــت موضــوع مــاده  38در رســیدگی بــه معامــات و اختالفات
ناشــی از معامــات موضــوع آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران میپردازیــم و مصداقهــای
معامــات موضــوع ایــن آییننامــه و اختالفــات ناشــی از ایــن معامــات را بررســی میکنیــم.

بند اول .معامالت موضوع هیئت موضوع ماده 38

ـری آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران بــه کالنشــهرها،
مطابــق مــاده  38قانــون اصــاح و تسـ ّ
اختالفــات ناشــی از معامــات موضــوع ایــن آییننامــه در هیئــت حــل اختــاف ،قابــل رســیدگی و
حکــم صادرشــده از طــرف قاضــی جلســه بــرای طرفیــن الزماالجراســت .از عبــارت «معامــات موضــوع
ایــن آییننامــه» میتــوان دو مــورد را اســتنباط کــرد .ممكــن اســت ابتــدا بــه نظــر برســد كــه مقصــود
تســری آییننامــه
تدوینكننــدگان آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران و نیــز قانــون اصــاح و
ّ
معامــات شــهرداری تهــران بــه كالنشــهرها از «معامــات» ،فقــط معامــات درجشــده در آییننامــه
معامــات شــهرداری تهــران ماننــد خریــد ،فــروش ،اجــاره امــوال و خریــد خدمــات موضــوع مــاده 31
ایــن آییننامــه و قراردادهــای پیمــانکاری باشــد .از طرفــی ،ممکــن اســت منظــور تدوینكننــدگان
آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران چنیــن نبــوده اســت كــه قســمتی از معامــات شــهرداریها را
از شــمول مقــررات خــود اســتثنا کننــد و قانــون وضعشــده را از جامعیــت خــارج كننــد تــا بــه ایــن
ترتیــب ،گرفتــار سیاســت دوگانــه شــوند .بــه همیــن دلیــل ،عنــوان عامــی را كــه ناظــر بــه تمامــی
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معامــات اســت ،بــرای قانــون انتخــاب كردهانــد .پــس «موضــوع ایــن آییننامــه» نمیتوانــد قیــد
احتــرازی و محدودكننــده تلقــی شــود 1.بــر ایــن اســاس ،قیــد «موضــوع ایــن آییننامــه» ماننــد قیــد
«كــه بیــن طرفیــن ایجــاد میشــود» ،یــك قیــد زایــد اســت كــه قانونگــذار جدیــد بایــد ماننــد قیــد
دوم مــاده  38ســابق 2آن را حــذف میكــرد .بــر فــرض كــه زایــد بــودن قیــد پذیرفتــه نشــود ،بــر
3
اســاس ایــن نظریــه بایــد آن را قیــد غالبــی یــا قیــد توضیحــی محســوب كــرد.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه اینکــه در مــاده اول ایــن آییننامــه ،معامــات بــه ســه نــوع تقســیم
شــدهاند ،هــر نــوع معاملــه در شــهرداری را کــه منجــر بــه انعقــاد قــرارداد میشــود ،میتــوان در
هیئــت حــل اختــاف مــاده  38مطــرح کــرد ،حتــی معامالتــی از قبیــل قراردادهــای مشــاركتی،
قراردادهــای تهاتــری و قراردادهــای منعقدشــده بــا شــركتهای تأمیــن ســرمایه در خصــوص انتشــار
اوراق مشــارکت شــهرداری.

بند دوم .مفهوم اختالفات ناشی از معامالت

ـری آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران به کالنشــهرها:
مطابــق بــا مــاده  38قانــون اصــاح و تسـ ّ
« اختالفــات ناشــی از معامــات موضــوع ایــن آییــن نامــه در هیئــت حــل اختالفــی بــا عضویــت یــک
نفــر قاضــی دادگســتری بــا انتخــاب رییــس قــوه قضاییــه ،یــک نفــر از اعضــای شــورای اســامی شــهر
بــا انتخــاب شــورای مربوطــه ،نماینــده شــهرداری بــه انتخــاب شــهردار ،نماینــده بخشــدار یــا فرمانــدار
حســب مــورد و نماینــده قانونــی طــرف قــرارداد ،قابــل رســیدگی و حکــم صــادره از طــرف قاضــی
جلســه بــرای طرفیــن الزماالجراســت» .بایــد توجــه داشــت كــه ســازوكار پیشبینیشــده در مــاده 38
ـری آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران بــه کالنشــهرها ،بــرای رفــع اختــاف
قانــون اصــاح و تسـ ّ
بــا پیمــانكاران شــهرداری یــا طــرف قــرارداد شــهرداری اســت نــه مناقصهگــران.
اطــاق عنــوان «اختالفــات ناشــی از معامــات» در مــاده  ،38فــرع بــر تحقــق معاملــه اســت .ایــن
عبــارت در جایــی بــه كار م ـیرود كــه طرفیــن در صــدق عنــوان معاملــه اتفــاق نظــر داشــته باشــند.
بنابرایــن ،در فــرض اختــاف در صحــت و بطــان ،موضــوع مــاده  38تحقــق نیافتــه اســت تــا حكــم
مقــرر در ایــن مــاده را بتــوان اجــرا کــرد .بــه عبــارت بهتــر ،بایــد معامل ـهای صــورت گرفتــه باشــد و
صحیــح و دارای شــرایط اساســی صحــت موضــوع مــاده  190قانــون مدنــی باشــد یــا قــراردادی منعقــد
شــده باشــد تــا در مــاده  38بتــوان بــه اختالفــات ناشــی از ایــن معاملــه رســیدگی کــرد .اگــر معاملــه
 .1ســعیدی ،محمدعلــی و مهــدی مفتخــری« ،نگرشــی بــر مــاده  38اصالحــی آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران
و تسـ ّری آن بــه كالنشــهرها» ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی ،دوره بیســت و یکــم ،بهــار  ،1397شــماره  ،81ص .145

 .2منظور ،این قید است« :كه بین طرفین ایجاد میشود».

 .3در خصــوص قیــود احتــرازی نــك :مظفــر ،شــیخ محمدرضــا ،اصــول الفقــه ،قــم :مؤسســه النشــر االســامی التابعــه
لجامعــه المدرســین ،بــی تــا ،ص .172
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واکاوی هیئــت حــل اختــاف مــاده  38قانون اصالح و تسـرّی آییننامه
معامــات شــهرداری تهــران بــه كالنشــهرها و نظــارت بــر آرای آن

بــه هــر دلیلــی صحیــح نباشــد ،اساس ـاً 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 كار بــردن واژه «ناشــی» پــس از «اختالفــات» در صــدر مــاده و اتصــال
مضیــق مــوارد صالحیــت كمیســیون مقــرر در مــاده
آن بــه معامــات از یــک طــرف و ضــرورت تفســیر ّ
 38كــه یــك مرجــع اســتثنایی تلقــی میشــود ،از طــرف دیگــر ،مؤیــد ایــن نظــر اســت.
افــزون بــر ایــن ،مــاده  38در مــورد معامــات اســت ،نــه تعهــدات .ایــن هیئــت فقــط بــه اختالفــات
ناشــی از معامــات رســیدگی میکنــد و بــه تعهــدات طرفیــن رســیدگی نمیکنــد .بــرای مثــال،
تفاهمنامههــای منعقدشــده میــان شــهرداری و دیگــر دســتگاهها مشــمول ایــن مــاده نمیشــوند.
همچنیــن بــه نظــر میرســد اگــر اختــاف طرفیــن ناشــی از معامــات مربــوط بــه اصــل حــق فســخ
یــا تحقــق شــرایط انفســاخ یــا خاتمــه معاملــه باشــد ،هیئــت موضــوع مــاده  38صالحیــت رســیدگی
دارد .بــا ایــن حــال ،وضعیــت پــس از انحــال و اقالــه و اختالفــات مربــوط بــه حقــوق و تكالیــف طرفیــن
پــس از آن و نیــز اختــاف در صحــت و بطــان ،اختالفــات معامالتــی تلقــی نمیشــود.

گفتار سوم  .نظارت و رسیدگی به آرای هیئت موضوع ماده 38
بــا توجــه بــه ماهیــت هیئــت موضــوع مــاده  38بــه عنــوان یــک مرجــع شــبه قضایــی کــه در
مباحــث قبلــی بیــان شــد و همچنیــن ماهیــت رأی صادرشــده در ایــن هیئــت ،در ایــن بخــش بــه
اشــخاص صالحی ـتدار معتــرض بــه آرای ایــن هیئــت و نهــاد صالحی ـتدار رســیدگیکننده بــه ایــن
شــکایتها و اعتراضهــا میپردازیــم.
الف) از نظر اشخاص صالحیتدار معترض به آرای هیئت موضوع ماده 38
مطابــق بنــد  2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،تنهــا اشــخاص
حقیقــی یــا حقوقــی میتواننــد از آرا و تصمیمهــای قطعــی هیئتهــا و کمیســیونهای یادشــده
در ایــن بنــد شــکایت و بــه آنهــا اعتــراض کننــد .در مــورد ایــن اشــخاص ،بــا دو برداشــت متفــاوت
روبهروییــم:
در برداشــت اول ،منظــور از اشــخاص یادشــده در ایــن بنــد ،همــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
حقــوق خصوصــی اســت .در تأییــد ایــن ســخن بایــد گفــت کــه منظــور قانونگــذار از شــاکی ،بــه
موجــب اصــل  173قانــون اساســی ،مــردم اســت .بــه داللــت رأی وحــدت رویــه شــماره  37تــا 39
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مــورخ  1368/7/10هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری 1،منظــور از مــردم ،اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی خصوصــی اســت .هیئــت موضــوع مــاده  38از مصداقهــای هیئتهــای بیانشــده در بنــد
 2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری اســت .بنابرایــن ،همــه اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی حقــوق خصوصــی میتواننــد 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.
در برداشــت دوم بایــد بیــان داشــت کــه اشــخاص حقوقــی مــورد نظــر قانونگــذار در بنــد 1
مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری اطــاق دارد .بنابرایــن ،منظــور همــه
اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی اســت .در تأییــد ایــن موضــوع ،رأی وحــدت رویــه
شــماره  792مــورخ  1399/4/24هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور قابــل تأمــل اســت .هیئــت عمومــی
دیــوان عالــی کشــور در رأی وحــدت رویــه شــماره  792مــورخ  1399/4/24اعــام کــرد« :بــا توجــه بــه
اینکــه برابــر تبصــره  5مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری،
مصــوب  ،89/4/13آرای کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی بــه طــور مطلق ،قابــل تجدید
نظــر در دیــوان عدالــت اداری دانســته شــده اســت و بــا عنایــت بــه اطــاق بنــد  2مــاده  10قانــون
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب  1399/3/25مجمــع تشــخیص مصلحــت
ـی بــه
نظــام ،دولتــی بـ ِ
ـی لــزوم رســیدگی بــه تجدیــد نظرخواهـ ِ
ـودن شــرکت ســهامی آب منطقـهای ،نافـ ِ
عمــل آمــده از ســوی ایــن شــرکت نســبت بــه آرای کمیســیون مذکــور در دیــوان عدالــت اداری نیســت.
بنابرایــن ،رأی شــماره  1076مــورخ  1395/10/19شــعبه هشــتم دادگاه تجدیــد نظــر اســتان یــزد کــه
دانســتن آرای کمیســیون یادشــده از ســوی شــرکت آب منطقــهای (در حــد
از لحــاظ قابــل اعتــراض
ِ
مذکــور) بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد ،بــه اکثریــت آرا ،صحیــح و قانونــی تشــخیص داده میشــود .ایــن رأی
طبــق مــاده  471قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ،1392در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان
عالــی کشــور و ســایر مراجــع اعــم از قضایــی و غیــر آن الزماالتبــاع اســت».
چنانکــه مالحظــه میشــود ،شــعبه هشــتم دادگاه تجدیدنظــر اســتان یــزد ،بــا اعتــراض مرجــع دولتــی
نســبت بــه آرای صادرشــده از کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی ،ضمــن قبــول صالحیــت
محاکــم دادگســتری در ایــن مــورد ،بــه موضــوع رســیدگی و حکــم مقتضــی صــادر کــرده اســت .هیئــت
 .1متــن رأی وحــدت رویــه« :نظــر بــه اینکــه در اصــل  173قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،منظــور از تأســیس
دیــوان عدالــت اداری ،رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات و اعتراضــات مــردم نســبت بــه مأموریــن یــا واحدهــای دولتــی
تصریــح گردیــده و بــا توجــه بــه معنــی لغــوی و عرفــی کلمــه «مــردم» ،واحدهــای دولتــی از شــمول مــردم ،خــارج و بــه
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی حقــوق خصوصــی اطــاق میشــود و مســتفاد از بنــد  1مــاده  11دیــوان (مصــوب ســال
 ،)1360اشــخاص حقیقــی و نیــز حقوقــی خصوصــی میباشــند .علــی هــذا شــکایت و اعتراضــات واحدهــای دولتــی در هیــچ
مــورد قابــل طــرح و رســیدگی در شــعب دیــوان عدالــت اداری نمیباشــد».
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واکاوی هیئــت حــل اختــاف مــاده  38قانون اصالح و تسـرّی آییننامه
معامــات شــهرداری تهــران بــه كالنشــهرها و نظــارت بــر آرای آن

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 میتوانــد
ـری این رأی به دیگر اشــخاص دولتی را فراهم ســازد .به دیگر ســخن ،با توجه بــه الزماالتّباع بودن
زمینــه تسـ ّ
رأی دیــوان عالــی بــرای مراجــع قضایــی میتــوان از اســتدالل دو ِم موجــود در رأی بــه ایــن رهیافــت رســید
ـب اطــاق موجــود در بنــد  1مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری،
کــه حسـ ِ
نــه صرفـاً شــرکتهای آب منطقـهای کــه جــزو اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی هســتند ،بلکــه دیگــر
اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی نیــز میتواننــد دعــوای فرجامــی را علیــه
ـی مراجــع شــبهقضایــی در شــعب دیــوان عدالــت اداری طــرح کننــد.
آرای قطعـ ِ
هیئــت موضــوع مــاده  38از مصداقهــای هیئتهــای یادشــده در بنــد  2مــاده  10قانــون تشــکیالت
و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری اســت .بنابرایــن ،همــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی حقــوق
عمومــی و حقــوق خصوصــی میتواننــد از آرای ایــن هیئــت بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت کننــد.
ب) از نظر نهاد صالحیتدار رسیدگیکننده به شکایت از آرای هیئت موضوع ماده38
خوشبختانــه ،در نظــام حقــوق اداری ایــران و بــه اســتناد اصــول  170و  173قانــون اساســی و بنــد 2
مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب  ،92/3/25صالحیــت رســیدگی
ـض قوانیــن و مقــررات یــا
بــه آرای قطعــی و تصمیمهــای کمیســیونها و مراجــع شــبه قضایــی از نظــر نقـ ِ
مخالفــت بــا آنهــا بــدون اســتثنا در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری قــرار گرفتــه اســت .قانونگــذار در بنــد
دوم مــاده  10قانــون دیــوان عدالــت اداری ،برخــی مصداقهــای مهــم مراجــع شــبه قضایــی را بیــان کــرده
و از لفــظ «ماننــد» در آن بنــد بهــره گرفتــه اســت .مــوارد بیانشــده در بنــد  2مــاده  10حصــری نیســت
و جنبــه تمثیلــی دارد و اساسـاً بــا در نظــر گرفتــن عمومیـ ِ
ـت موجــود در اصــل  173قانــون اساســی بایــد
بــه صالحیـ ِ
ـت عــام شــعب دیــوان در رســیدگی بــه آرای مراجــع شــبه قضایــی قائــل بــود ،مگــر آنکــه 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 اعتراضهــای
اشــخاص پیشبینــی 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 اعتــراضباشــد،
مگــر اینکــه در همــان قانــون ،آرای یادشــده از شــمول قانــون دیــوان عدالــت اداری مســتثنی شــده
2
باشــد 1،نظیــر آرای کمیســیون موضــوع مــاده  56قانــون جنگلهــا و مراتــع.
ـتی مراجــع شــبه قضایــی در آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری»،
 .1نــک :شــعبانی ،یــاور« ،چیسـ ِ
فصلنامــه جســتارهای حقــوق عمومــی ،ســال اول ،1396 ،شــماره .3
ـوق آب ایــران»،
ـی حقـ ِ
 .2جعفــری ندوشــن ،علیاکبــر و امیــد شــیرزاد« ،ســاختار و صالحیــت مراجــع شــبه قضایـ ِ
فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،بهــار  ،1398شــماره  ،18صــص 47ـ.48
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

عــاوه بــر اطــاق ایــن بنــد کــه مؤیــد صالحیــت عــام دیــوان در رســیدگی بــه شــکایت از آرای
کمیســیونها و مراجــع شــبه قضایــی اســت؛ اســتثنای مقــرر در ذیــل ایــن مــاده نیــز ُمثبِــت ایــن
برداشــت اســت .قانونگــذار در ذیــل مــاده یادشــده و در مقــام بیــان اســتثنائات صالحیــت شــعب
دیــوان ،تنهــا آرا و تصمیمهــای مراجــع قضایــی (دادگاههــا شــامل :دادگاه عمومــی ،دادگاههــای
انتظامــی قضــات دادگســتری و نیروهــای مســلح و دیگــر مراجــع قضایــی دادگســتری) را از شــمول
صالحیــت شــعب دیــوان خــارج دانســته اســت 1.بنابرایــن ،قانونگــذار در تبییــن اســتثنائات صالحیــت
دیــوان در ایــن بعــد ،نــه بــه شــاخص فــردی (صــدور رأی از ســوی قاضــی) ،بلکــه بــه شــاخص و معیــار
ســازمانی و ســاختاری توجــه کــرده و شــکایت از آرا و تصمیمهــای نهادهــای قضایــی را از شــمول
صالحیــت شــعب دیــوان مســتثنی شــمرده و آرا و تصمیمهــای قضــات را مســتثنی ندانســته اســت.
توجــه بــه مطالــب پیشگفتــه ،بیانگــر پذیــرش ایــن عقیــده اســت کــه شــکایت از آرا و نظرهــای
همــه کمیســیونها و مراجــع شــبه قضایــی ،فــارغ از اعضــای تشــکیلدهنده ایــن مراجــع و صالحیــت
مقــرر بــرای آنهــا ،در شــمول صالحیــت دیــوان قــرار دارد ،مگــر آنکــه مــوردی بــا تصویــب قانــون از
شــمول صالحیــت دیــوان مســتثنی شــود .بــه ایــن موضــوع در رأی شــماره  252مــورخ 1380/8/13
2
هیئــت عمومــی دیــوان نیــز اشــاره شــده اســت.
ـرح در ایــن مــاده نشــانمیدهــد کــه همــه ایــن مراجــع،
توجــه بــه قواعــد حاکــم بــر مراجــع مصـ ّ
مرجــع حــل اختــاف هســتند و مهمتــر اینکــه 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 میدهنــد ،امــا از نظــر ســازمانی ،مرجــع قضایــی محســوب نمیشــوند ،بلکــه در زبــان حقوقــی
بــه عنــوان مراجــع شــبه قضایــی شــناخته میشــوند .بــر ایــن اســاس و بــر مبنــای تبصــره مــاده 10
قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری (تبصــره  2مــاده  13قانــون مصــوب ،)1385
امــور قضایــی را بــه دو دســته قضایــی محــض و شــبه قضایــی میتــوان تقســیم کــرد .بــه ایــن معنــی
کــه برخــی تصمیمهــا و آرا نــه تنهــا در محتــوا و ماهیــت ،واجــد وصــف قضایــی اســت ،بلکــه مرجــع
صادرکننــده ایــن تصمیمهــا نیــز از نظــر ســازمانی در ذیــل تشــکیالت قــوه قضاییــه قــرار دارد .در
مقابــل ،همچنانکــه ذکــر شــد ،در تصمیمهــای شــبه قضایــی ،ماهیــت تصمیــم ،قضایــی اســت ،امــا
 .1تبصــره  2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری« :تصمیمــات و آرای دادگاههــا و ســایر
مراجــع قضایــی دادگســتری و نظامــی و دادگاههــای انتظامــی قضــات دادگســتری و نیروهــای مســلح ،قابــل شــکایت در
دیــوان عدالــت اداری نمیباشــد».
 .2رأی شــماره  252مــورخ  1380/8/13هیئــت عمومــی دیــوان« :حکــم مقــرر در بنــد  2مــاده  11قانــون دیــوان عدالــت
اداری {بنــد  2مــاده  10قانــون 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 آنهاســت؛ مگــر در مــواردی کــه بــه موجــب
قانــون مســتثنی شــده باشــد و.»...
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مرجــع تصمیمگیــر و صادرکننــده رأی ،از نظــر تشــکیالتی در ذیــل قــوه قضاییــه تعریــف نمیشــود.
بــه دیگــر ســخن ،در تصمیمهــای شــبه قضایــی نیــز فرآینــد تشــخیص موضــوع ،انطبــاق موضــوع
بــر قواعــد و احــکام قانونــی و در نهایــت ،تصمیمگیــری پیمــوده میشــود ،امــا قــرار نگرفتــن ایــن
مراجــع در ذیــل تشــکیالت قــوه قضاییــه و در نتیجــه ،بیبهــره مانــدن ایــن مراجــع از امتیازهایــی مانند
اســتقالل دادرس ،مانــع از آن اســت کــه تصمیمهــای ایــن مراجــع را همســنگ آرای دادگاههــای
دادگســتری و تصمیــم محــض قضایــی بدانیــم.
مســتند بــه قوانیــن و منطــق حاکــم بــر صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری ،در تبییــن صالحیــت
ایــن نهــاد در رســیدگی بــه شــکایت از آرای مراجــع شــبه قضایــی بایــد گفــت اینکــه چــه فــردی
(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.
همچنانکــه گفتــه شــد ،در نظــم حقــوق فعلــی حاکــم بــر ایــران ،همیشــه رأی قاضــی بــا رأی
قضایــی برابــر نیســت .بــه یقیــن ،آرایــی را کــه شــخص قاضــی ،خــارج از مراجــع قضایــی و بــدون
مراعــات اصــول بنیادیــن دادرســی عادالنــه ماننــد اصــل اســتقالل دادرس صــادر میکنــد ،نمیتــوان
موصــوف بــه وصــف قضایــی دانســت.
خــارج کــردن شــکایت از مراجــع شــبه قضایــی هماننــد هیئــت موضــوع مــاده  38و دیگــر
هیئتهــا و کمیســیونهایی کــه در قوانیــن مربــوط بــه آنهــا ،بــرای اعتــراض و شــکایت بــه آرایشــان
بــه هیــچ مرجــع قضایــی و حقوقــی ارجــاع نشــدهاند ،از صالحیــت دیــوان عدالــت اداری و رســیدگی
در دادگاههــای دادگســتری قابــل انتقــاد اســت؛ زیــرا اوالً مراجــع دادگســتری بــه دلیــل رســیدگی
نکــردن بــه موضوعــات اداری بــا ایــن قبیــل شــکایات و مقــررات آشــنایی ندارنــد .ثانیـاً ممکــن اســت در
اســتنباط از قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه ایــن گونــه مراجــع شــبه قضایــی کــه رســیدگی بــه آنهــا در
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت و هــم نســبت بــه برخــی دیگــر کــه در مقــررات آنهــا صراحــت
بــه رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری نــدارد و بــر اســاس اصــول متعــدد قانــون اساســی و بــه صــورت
خــاص ،اصــل  ،34بنــد اول اصــل  156و اصــل  ،159در دادگاههــای دادگســتری رســیدگی میشــود،
اختــاف نظــر وجــود داشــته باشــد کــه بــه صــدور آرای متعــارض از دو مرجــع دادگاه حقوقــی و دیــوان
عدالــت اداری میانجامــد.
اســتنادها و اســتداللهای یادشــده نشــان میدهــد 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 تشــکیلدهنده ایــن مراجــع یــا صالحیــت آنهــا ،بلکــه مبتنــی بــر ماهیــت و علقــه ســازمانی
ایــن مراجــع و وابســتگی داشــتن یــا نداشــتن آنهــا بــه قــوه قضاییــه اســت .گفتنــی اســت موضــوع
ـی عضــو
شــکایتپذیر بــودن آرای مراجــع شــبه قضایــی در دیــوان عدالــت اداری در قالبــی کــه قاضـ ِ
ایــن مراجــع رأی صــادر میکنــد ،موضوعــی بــدون ســابقه قانونــی در نظــم حقوقــی ایــران نیســت .از
122

فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

جملــه مصداقهــای ایــن موضــوع ،کمیســیون بهرهبــرداری از آبهــای زیرزمینــی ،موضــوع تبصــره
 5قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه اســت؛ بــا ایــن شــرح کــه اگرچــه آرای ایــن
کمیســیون را قاضــی منصــوب رییــس قــوه قضاییــه صــادر میکنــد ،امــا مســتند بــه بخــش اخیــر ایــن
تبصــره ،اعتــراض بــه آرای ایــن کمیســیون در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری قــرار گرفتــه اســت .بــا
گرفتــن وحــدت مــاک از کمیســیون بهرهبــرداری از آبهــای زیرزمینــی کــه دارای عضــو قاضــی و
رأی قطعــی و الزماالجراســت ،اعتــراض بــه رأی هیئــت موضــوع مــاده  38را کــه دارای عضــو قاضــی و
رأی قطعــی و الزماالجراســت ،در دیــوان عدالــت اداری میتــوان مطــرح کــرد.
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نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش ضمــن پرداختــن بــه ماهیــت هیئــت حــل اختــاف مــاده  38قانــون اصــاح و
ـری آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران بــه کالنشــهرها ،ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه ایــن
تسـ ّ
هیئــت جــزو مراجــع اداری موضــوع بنــد  2مــاده  10قانــون تشــكیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری بــوده و مرجعــی شــبه قضایــی اســت و هرگــز نهــاد داوری نیســت .چــون در برخــی
كمیســیونها ماننــد كمیســیون رســیدگی بــه آبهــای زیرزمینــی موضــوع تبصــره  5قانــون تعییــن
تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری یــا هیئــت نظــارت ثبــت كــه گاهــی قاضــی رأی صــادر
میکنــد ،همگــی در دیــوان عدالــت اداری حســب مــورد قابــل اعتــراض هســتند ،امــكان اعتــراض بــه
رأی صادرشــده از جانــب قاضــی عضــو هیئــت موضــوع مــاده  38نیــز بــه اعتبــار مرجــع شــبه قضایــی
و اداری بــودن ،در دیــوان عدالــت اداری بــر اســاس موعدهــای موضــوع تبصــره  2مــاده  16قانــون
تشــكیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری وجــود دارد.
در خصــوص نــوع معامــات موضــوع ایــن آییننامــه بایــد بیــان داشــت کــه منظــور تدوینكننــدگان
آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران آن نبــوده اســت كــه قســمتی از معامــات شــهرداریها را از
شــمول مقــررات خــود اســتثنا و قانــون وضعشــده را از جامعیــت خــارج كننــد تــا گرفتــار سیاســتی
دوگانــه شــوند .بــه همیــن دلیــل ،عنــوان عامــی را بــرای قانــون انتخــاب كردهانــد كــه ناظــر بــه
تمامــی معامــات اســت .بــه عبــارت دیگــر ،هــر زمــان کــه معاملـهای صــورت گرفتــه باشــد و صحیــح
و دارای شــرایط اساســی صحــت ،موضــوع مــاده  190قانــون مدنــی باشــد یــا قــراردادی منعقــد شــده
باشــد ،در مــاده  38بــه اختالفــات ناشــی از ایــن معاملــه میتــوان رســیدگی کــرد .اگــر معاملــه بــه هــر
دلیلــی صحیــح نباشــد ،اساسـاً معاملــه ،غیــر نافــذ یــا باطــل خواهــد بــود.
بنابرایــن ،چــون در مــاده اول ایــن آییننامــه ،معامــات بــه ســه نــوع تقســیم شــدهاند ،هــر
نــوع معاملــه در شــهرداری را کــه منجــر بــه انعقــاد قــرارداد میشــود ،حتــی معامالتــی از قبیــل
قراردادهــای مشــاركتی ،قراردادهــای تهاتــری و قراردادهــای منعقدشــده بــا شــركتهای تأمیــن
ســرمایه در خصــوص انتشــار اوراق مشــارکت شــهرداری میتــوان در هیئــت حــل اختــاف مــاده 38
مطــرح کــرد .همچنیــن بــه نظــر میرســد اگــر اختــاف طرفیــن ناشــی از معامــات مربــوط بــه
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اصــل حــق فســخ یــا تحقــق شــرایط انفســاخ یــا خاتمــه معاملــه باشــد ،هیئــت حــل اختــاف مــاده
 38صالحیــت رســیدگی دارد .بــا ایــن حــال ،وضعیــت پــس از انحــال و اقالــه و اختالفــات مربــوط بــه
حقــوق و تكالیــف طرفیــن پــس از آن و نیــز اختــاف در صحــت و بطــان ،اختالفــات معامالتــی تلقــی
نمیشــود.
فلســفه وجــودی و هــدف از تأســیس مراجــع شــبه قضایــی اداری در قوانیــن و مقــررات کشــور از
جملــه هیئــت حــل اختــاف موضــوع مــاده  38آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران ،حــل اختالفــات
و مناقشــات اداری در اداره اســت .ایــن کار مهــم بــه دانــش اداری در حــوزه تخصصــی هــر اداره نیــاز
دارد .پــس هــدف قانونگــذار از عضویــت قاضــی در ایــن مراجــع صرفــاً نظــارت بــر رســیدگی بــه
موضوعــات مطرحشــده در ایــن مراجــع اســت و فقــط جنبــه قضایــی و حقوقــی موضــوع از نظــر حضــور
قاضــی عضــو بررســی میشــود.
بــا عنایــت بــه اینکــه هــدف از تأســیس ایــن گونــه مراجــع شــبه قضایــی آن اســت کــه در نظــام
اداری و بــا نظــر افــرادی کــه از نظــر اداری آشــنایی دارنــد ،تصمیمگیــری صــورت پذیــرد ،عضویــت
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.
عــاوه بــر ایــن ،نظــارت قاضــی بــر ایــن مراجــع کــه هــدف اصلــی عضویــت وی اســت ،قابــل نقــد
اســت و بــا آن هــدف ســازگاری نــدارد .بنابرایــن ،همــان طــور کــه بیشتــر مراجــع شــبه قضایــی
مشــابه در قوانیــن ،یــا عضــو قاضــی ندارنــد ،ماننــد کمیســیون بنــد  20مــاده  55قانــون شــهرداری ،یــا
اگــر عضــو قاضــی داشــته باشــند ،رأی قاضــی بــا رأی دیگــر اعضــا همســان و برابــر اســت ،پیشــنهاد
میشــود 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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Analysis of the Dispute Resolution Board of Article 38 of
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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 membership 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 administrative 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 authorities 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 transactions, Quasi-judicial authority, Court of Administrative Justice.
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