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نظــارت قضایــی بــر تصمیمــات و اقدامــات ،دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــه عنــوان
یکــی از دانشــگاههای زیــر نظــر وزارت علــوم ،در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری قــرار دارد .ســئوال
اساســی ایــن اســت کــه نظــارت قضایــی بــر تصمیمــات و مصوبــات ایــن دانشــگاه در رویــه دیــوان
عدالــت اداری چگونــه اعمــال شــده اســت؟ در ایــن میــان در طــول ســالیان متمــادی پــس از
تأســیس وفعالیــت ایــن دانشــگاه ،هیــأت عمومــی دیــوان ،در قضایــا و آراءنســبتا اندکــی ،اقــدام بــه
نظــارت قضایــی بــر مصوبــات و تصمیمــات ایــن دانشــگاه نمــوده اســت .در ایــن مقالــه ســعی شــده
اســت برخــی از مهمتریــن جهــات نظــارت قضایــی دیــوان معرفــی ،نقــد و بررســی شــوند .بــه طــور
خالصــه میتــوان گفــت محــور اصلــی آراء ابطالــی ،خــروج از حــدود اختیــارات و صالحیتهــای
ایــن دانشــگاه در اتخــاذ برخــی تصمیمــات دولتــی اســت .فــرض اساســی ایــن مقالــه بــر ایــن مبنــا
اســتوار اســت کــه بــا تأمــل حقوقــی بــر محتــوا و مســائل مطــرح در ایــن قبیــل آراء میتــوان
قواعــد و محدودیتهــای عملکــردی و صالحیتــی دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی را تبییــن نمــود.
امــری کــه مــی توانــد در اســتقرار حاکمیــت قانــون در ایــن مجموعــه کمــک بســزایی نمایــد.
کلیدواژهها :دانشگاه جامع علمی کاربردی ،دیوان عدالت اداری ،کنترل قضایی ،حاکمیت قانون،
خروج از صالحیت.
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مقدمه
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی از دانشــگاههای زیرنظــر وزارت علــوم اســت کــه بــا هــدف
آموزشهــای کاربــردی و عملــی تشــکل گردیــده اســت .هــدف اولیــه ایــن دانشــگاه ارتقــاء ســطح
مهــارت شــاغلین بخشهــای مختلــف اقتصــادی و افزایــش مهارتهــای حرفــهای آندســته از فــارغ
التحصیــان مراکــز آموزشــی اســت کــه فاقــد تجربــه اجرایــی میباشــند .ایــن دانشــگاه عمومـاً نســبت
بــه برگــزاری دورههــای علمــی کاربــردی در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی و در مــوارد محــدودی
کارشناســی ارشــد اقــدام میکنــد .مطابــق مــاده  2اساســنامه مصــوب  1371ایــن دانشــگاه ،موسسـهای
آموزشــی و تحقیقاتــی بــا شــخصیت حقوقــی مســتقل اســت کــه زیــر نظــر وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری قــرار دارد .ایــن دانشــگاه بــه عنــوان حلقــه واســط آمــوزش عالــی و مراکزخصوصــی ،ادارات
دولتــی و غیــر دولتــی نیــز تاثیــر بســزایی بــر گســترش و توســعه عرصههــای ملــی و اقتصــادی کشــور
1
و همچنیــن کارآفرینــی داشــته اســت.
از منظــر دانــش حقــوق اداری حاکمیــت قانــون و نظــارت بــر رعایــت آن رکــن رکیــن حقــوق
عمومــی اســت 2و نظــارت قضایــی بــر تصمیمــات ایــن دانشــگاه ،یکــی از بحثهــای مهمــی اســت کــه
کمتــر مــورد توجــه نظــام حقوقــی و قضایــی در الیــه پژوهشــی قــرار گرفتــه اســت( .از لحــاظ پیشــینه
پژوهشــی ،مقالــه یــا اثــر خاصــی وجــود نــدارد) .در حالیکــه در ســالیان اخیــر شــاهد صــدور آراء
متعــددی ازســوی دیــوان عدالــت اداری لــه یــا علیــه ایــن دانشــگاه بودهایــم .بــه عنــوان قاعــده کلــی
بایــد گفــت کــه مصوبــات و تصمیمــات ایــن دانشــگاه نیــز ،نظیــر تمامــی واحدهــای دولتــی ،تحــت
شــمول نظــارت قضایــی دیــوان عدالــت اداری قــرار دارد.
علیرغــم ایــن مســأله ،بــه دلیــل وضعیــت خــاص ایــن دانشــگاه ،وظایــف ،رســالتها و ســاختار
ســازمانی آن از جملــه وجــود مراکــز غیــر دولتــی متعــدد تحــت نظــر ایــن دانشــگاه،در طــول ســالیان
پــس از تشــکیل ایــن دانشــگاه همــواره در رویــه مراجــع اداری و قضایــی در خصــوص قلمــرو و محتــوای
3
نظــارت دیــوان بــر تصمیمــات و مصوبــات ،بحثهــای حقوقــی وجــود داشــته اســت.
.1صدیــق ثابتــی ،محمــد و شــیوا مفاخــری « ،نقــش دانشــگاه جامــع علمــی -کاربــردی در توســعه اســتان

کردســتان» ،اولیــن کنگــره منطق ـهای راهکارهــای توســعه اقتصــادی اســتان کردســتان ،ســنندج ،دانشــگاه آزاد اســامی

واحــد ســنندج ،1384 .ص 1و یداللهــی ،جهانگیــر ،محمدرضــا زالــی و ســید مرتضــی باقــری فــرد« ،شناســایی عوامــل

ســاختاری موثــر بــر توســعه کارآفرینــی دانشــگاهی» ،فصلنامــه سیاســت علــم و فنــاوری ،ش ،1پاییــز.1390ص 18

. .2مشــهدی ،علــی ،علــی دارایــی وصدیقــه قارلقــی « ،شــرایط اســتثنایی و اســتثنای حاکمیــت قانــون» ،فصلنامــه

پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،ش ،4پاییــز  ،1399ص .39
 . 3دلشــاد ،عبدالحمیــد و غالمرضــا کریمــی نــژاد ،ســاختار ســازمانی مراکــز دانشــگاهی بــا نگاهــی ویــژه بــه
مراکــز آمــوزش عالــی علمی-کاربــردی غیردولتــی ،انتشــارات مبنــای خــرد،1391 ،ص.21
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لــذا در ایــن نوشــتار بــه عنــوان نخســتین اثــر پژوهشــی در ایــن زمینــه ،ایــن ســئوال اساســی مطرح
اســت کــه اوال ،دیــوان عدالــت اداری از چــه جهاتــی اقــدام بــه نظــارت بــر مصوبــات دانشــگاه نمــوده
اســت؟ ثانی ـاً قلمــرو نظــارت دیــوان عدالــت اداری نســبت بــه مصوبــات ایــن دانشــگاه تــا کجاســت؟
آیــا دیــوان عدالــت اداری صالحیــت رســیدگی بــه شــکایت علیــه تصمیمــات مراکــز هیــأت امنایــی و
هیــأت موسســی و واحدهــای اســتانی ایــن دانشــگاه را دارد؟ از لحــاظ ماهــوی کدامیــک از تصمیمــات
قابــل شــکایت و کدامیــک غیــر قابــل شــکایت هســتند؟ درنهایــت از میــان جهــات بازنگــری قضایــی
اعمــال دولــت ،نظــارت دیــوان عدالــت اداری بــر مصوبــات تاکنــون شــامل چــه مــواردی بــوده اســت؟.
پاســخ بــه ایــن پرسـشها از ســویی نیازمنــد توجــه دقیــق بــه ماهیــت و رســالت ایــن دانشــگاه اســت
و از ســویی دیگــر بــه تحلیــل دقیــق محتــوای آراء صــادره علیــه ایــن دانشــگاه در رویــه دیــوان عدالــت
اداری وابســته اســت.
در ادامــه ســعی شــده اســت بــا روش تحلیلــی -توصیفــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخان ـهای و
ســایر منابــع در دســترس برخــی از ابعــاد ایــن قضیــه را بررســی و تحلیــل نماییــم .بــر ایــن اســاس ابتدا
بــه بحــث قلمــرو صالحیــت دیــوان پرداختــه و آنــگاه رویــه هیــأت عمومــی و هیــأت هــای تخصصــی
را بحــث خواهیــم نمــود .از لحــاظ قلمــرو تحقیــق ،الزم بــه ذکــر اســت همانگونــه کــه از عنــوان مقالــه
برمیآیــد بــه موضــوع صالحیــت شــعب و شــکایت از تصمیمــات مــوردی پرداختــه نشــده اســت .ایــن
پژوهــش و نتایــج آن میتوانــد مــورد اســتفاده قضــات ،حقوقدانــان و مجریــان ،بویــژه حــوزه حقــوق
آمــوزش عالــی و نظــارت قضایــی در ایــن قلمــرو قــرار گیــرد.

گفتــار اول -قلمــرو صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری در رســیدگی بــه شــکایت علیــه دانشــگاه جامــع علمــی
کاربــردی
صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری احصــاء گردیــده اســت .مطابــق مــاده  12قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری مصــوب  ،1392رســیدگی بــه شـــکایات ،تظلّمــات و اعتراضــات اشــخاص حقیقــی یــا
حقوقــی از آییننامههــا و ســایر نظامــات و مقــررات دولتــی و شــهرداریها و مؤسســات عمومــی
غیردولتــی ،در صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری قــرار دارد .لــذا بــه عنــوان قاعــده کلــی،
شــکایت علیــه مصوبــات دانشــگاه جامــع علمــی کاربــری نیــز مطابــق حکــم فــوق در صالحیــت هیــأت
عمومــی قــرار دارد .لیکــن بایــد توجــه نمــود کــه عمــا و در رویــه ،در همــه مــوارد و همــه تصمیمــات
دیــوان صالحیــت رســیدگی نخواهــد داشــت .از جملــه اینکــه ایــن صالحیــت شــامل مراکــز آموزشــی
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علمــی کاربــردی خصوصــی وغیــر دولتــی کــه زیرنظــر ایــن دانشــگاه قــرار دارد ،نمیشــود .ثانیــا از
لحــاظ شــئون علمــی و آموزشــی بــر اســاس مصوبــه  630شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی دیــوان
عدالــت اداری بــه اینگونــه شــکایات نیــز رســیدگی نمــی نمایــد .عــاوه بــر ایــن بایــد گفــت کــه امــوری
کــه تخصص ـاً(و نــه تخصیص ـاً) از صالحیــت هیــأت عمومــی خــارج انــد ،ماننــد دعــاوی دارای ماهیــت
غیــر اداری و ترافعــی ،دعــاوی مــوردی اداری و نظایــر آن شــامل موضوعــات و دعــاوی دانشــگاه جامــع
علمــی کاربــردی در صالحیــت هیــأت عمومــی نخواهــد بــود.

بند اول -ماهیت حقوقی دانشگاه جامع علمی -کاربردی و مراكز

دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی بــه عنــوان یــك موسســه دولتــی از نظــر اهــداف ،ســاختار ،حــوزه
فعالیــت و نحــوه ارتبــاط بــا حــدود  600مركــز علمــی كاربــردی در سراســر كشــور ،اساس ـاً بــا ســایر
دانشــگاههای وابســته بــه وزارت علــوم ،تفــاوت بنیادیــن دارد .ایــن ویژگــی منحصــر بفــرد و عــدم
اطــاع دقیــق دســتگاه هــای نظارتــی ،قضایــی و اداری از وضعیــت خــاص ایــن دانشــگاه موجــب
گردیــده تــا بخــش قابــل توجهــی از آراء بــدون توجــه بــه ســاختار دانشــگاه صــادر گــردد .بــه عبــارت
دیگــر چندیــن ســاختار و شــخصیت حقوقــی مختلــف تحــت عنــوان یــك مجموعــه دانشــگاه جامــع
علمــی كاربــردی فعالیــت مینماینــد .امــا در واقــع هیــچ ارتبــاط ســاختاری و حقوقــی بــا ایــن دانشــگاه
بــه عنــوان یــك موسســه دولتــی ندارنــد .مســئله زمانــی پیچیــده میشــود كــه  600مركــز علمــی
كاربــردی بــا شــخصیت حقوقــی مســتقل اقــدام بــه فعالیــت آموزشــی میكننــد امــا فعالیتهــای
اداری ،مقــرره گــذاری و اســتخدامی آنــان نیــز بــه اشــتباه بــه حســاب دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی
گذاشــته میشــود تــا جایــی كــه در مــوارد متعــددی ،مســئولیت فعالیتهــای آنــان متوجــه ایــن
دانشــگاه میگــردد .بــرای تبییــن دقیــق ایــن موضــوع ضــرورت دارد ســاختار ارتباطــی دانشــگاه بــا
مراكــز ارائــه گــردد؛
اول -دانشــگاه جامــع علمــی -كاربــردی بــه عنــوان یــك ســتاد دانشــگاهی بــا هــدف بهــره منــدی
ِ
ظرفیــت بخــش خصوصــی و ســایر دســتگاههای اجرایــی ،در راســتای آمــوزش علمــی كاربــردی
از
در كشــور تأســیس گردیــده اســت و مســتقیماً در امــر آمــوزش وارد نمیشــود .ایــن دانشــگاه نســبت
بــه آمــوزش دانشــجویان ،تشــكیل دانشــكده و كالس ،جــذب مدرســان و كارمنــدان اقــدام نكــرده و
نمیكنــد بلكــه پــروژه آمــوزش را بــا شــرایطی بــه بخــش خصوصــی و ســایر بخشهــای دولتــی و
عمومــی واگــذار كــرده اســت و بــر مجمــوع فرایندهــای آموزشــی مراكــز نظــارت میكنــد.
دوم -در حــال حاضــر چندیــن نــوع مركــز علمــی كاربــردی در كشــور بــه امــر آمــوزش دانشــجویان
میپردازنــد كــه جملگــی آنهــا فاقــد هرگونــه رابطــه تشــكیالتی بــا دانشــگاه بــوده و از لحــاظ ســازمانی
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و شــخصیت حقوقــی ،مســتقل از دانشــگاه اســت؛ لــذا هرگونــه عمــل اداری ،مقــرره گــذاری ،حقوقــی
و تعهــدات آنهــا نیــز متوجــه خــو ِد آنهــا بــوده و هیــچ ارتباطــی بــا دانشــگاه جامــع علمی-كاربــردی
بــه عنــوان یــك ســتاد دانشــگاهی نــدارد .اعمــال آنهــا را نیــز نبایــد عمــل اداری در صالحیــت دیــوان
محســوب نمــود .اقســام مراکــز تحــت نظــارت ایــن دانشــگاه شــامل مــوارد زیــر اســت:
 مراكز علمی كاربردی دارای ماهیت خصوصی كه به شیوه هیأت موسسی اداره میشوند. مراكــز علمــی كاربــردی دارای ماهیــت خصوصــی كــه بــه شــیوه هیــأت امنایــی اداره میشــوند.در ایــن بخــش ،واحدهــای صنعتــی -تولیــدی ،كارخانههــا و ...كــه از فضــای آمــوزش عملــی و مهارتــی
برخوردارنــد ،بــه عنــوان واحــد متقاضــی از دانشــگاه درخواســت ایجــاد مركــز مینماینــد تــا دانشــجویان
در جــوار صنعــت تربیــت شــوند.
ســوم -مراكــز علمــی كاربــردی كــه از ماهیــت دولتــی یــا عمومــی غیــر دولتــی برخوردارنــد و از
دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی ،مجــوز اجــرای دوره را اخــذ مــی كننــد؛ ایــن مراكــز نیــز هماننــد دو
بخــش مطروحــه در بــاال ،از شــخصیت حقوقــی مســتقل از دانشــگاه برخوردارنــد لــذا در مقــرره گــذاری،
انعقــاد قــرارداد بــا اشــخاص ،مدرســان و كارمنــدان میبایســت بــه تعهــدات خــود عمــل نماینــد.
چهــارم -وفــق مــواد  15و  16اساســنامه دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی ،مراكــز و موسســات
پــس از اخــذ مجــوز قانونــی الزم ،مبــادرت بــه برگــزاری دورههــای علمــی کاربــردی مینماینــد .مراکــز
و موسســات موصــوف ،مســتفاد از تبصــره ذیــل مــاده  15اساســنامه دانشــگاه ،از لحــاظ ســازمانی و
حقوقــی تابــع وزارتخانههــای مربوطــه خویــش میباشــند و ایــن دانشــگاه صرفـاً بــر عملکــرد آموزشــی
مراکــز نظــارت دارد .بنابرایــن دانشــگاه وفــق مفــاد منــدرج در تبصــره فــوق االشــعار ،ورود موضوعــی
بــر امــور مربــوط بــه مباحــث ســازمانی ،اداری ،اســتخدامی و حقوقــی مراکــز و موسســات مزبــور نــدارد.
بــا ایــن توصیــف ،یکــی از ســئواالت اساســی ایــن اســت کــه آیــا ،دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی،
کــه دارای شــخصیت حقوقــی مســتقل ،مطابــق اساســنامه اســت ،در زمــره کدامیــک از مصادیــق
واحدهــای دولتــی قــرار میگیرد؟(پرســش اول) عــاوه بــر ایــن نســبت میــان مراكــز خصوصــی و
غیــر دولتی(هیــأت امنایــی و هیــأت موسســی) زیــر نظر،بــا ایــن دانشــگاه چگونــه اســت؟ آیــا دیــوان
صالحیــت رســیدگی بــه شــکایت علیــه ایــن واحدهــا را بــه صــورت کلــی خواهــد داشت(.پرســش دوم)
در پاســخ بــه پرســش نخســت ،بایــد گفــت کــه بــه نظــر میرســد ،بــا توجــه بــه مــاده  2اساســنامه
دانشــگاه و تعریــف مــاده  2و مــاده  5قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،دانشــگاه جامــع علمــی
کاربــردی از موسســات دولتــی اســت کــه دارای شــخصیت حقوقــی مســتقل بــوده و زیــر نظــر وزات
علــوم قــرار دارد .چــه اینکــه مطابــق مــاده  2قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب  1386موسســه
دولتــی واحــد ســازمانی مشــخصی اســت كــه بــه موجــب قانــون ایجادشــده یــا میشــود و بــا داشــتن
اســتقالل حقوقــی ،بخشــی از وظایــف و امــوری را كــه بــر عهــده یكــی از قــوای ســهگانه و ســایر
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نظــارت قضایــی بر تصمیمات دانشــگاه جامع علمی-
کاربردی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مراجــع قانونــی میباشــد انجــام میدهــد .همچنیــن كلیــه ســازمانهایی كــه در قانــون اساســی
نامبــرده شــده اســت درحكــم مؤسســه دولتــی شــناخته میشــود(.عالوه بــر ایــن ایــن تعریــف بــا
مــاده  1قانــون اســتخدام کشــوری ســابق مصــوب  1345و مــاده  3قانــون محاســبات عمومــی مصــوب
1366نیــز هماهنگــی بیشــتری دارد).
چنانچــه بــرای نمونــه دیــوان عدالــت اداری در قضیــه شــکایت دانشــگاه علــوم و فنــون علیــه
منطقــه آزاد الونــد ،مقــرر داشــته اســت کــه دانشــگاههای وابســته بــه وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری
در زمــره دســتگاههای اجرایــی دولتــی بــوده و نمیتواننــد در جایــگاه شــاکی در دیــوان عدالــت اداری
اقامــه دعــوا نماینــد 1.ولــی مشــتکی عنــه خواهنــد بــود .لیکــن بایــد توجــه نمــود کــه ایــن تعریــف و
صالحیــت منصــرف از واحدهــای زیــر نظــر دانشــگاه اســت .بــه دیگــر ســخن ،تصمیمــات و اقدامــات
مراکــز خصوصــی و واحدهــای زیــر نظــر دانشــگاه در جایــگاه مشــتکی عنــه ،خــارج از صالحیــت دیــوان
عدالــت اداری خواهــد بــود.
در پاســخ بــه پرســش دوم دیدگاههــای مختلفــی در حقــوق اداری وجــود دارد .مطابــق نظریــه
بودجــه اگــر یــک موسســه غیــر دولتــی ،بخشــی از بودجــه خــود را از دولــت اخــذ نمایــد ،مشــمول
مفهــوم واحــد دولتــی و نظــارت خواهــد بــود .مطابــق نظریــه ســهام هــرگاه بیــش از پنجــاه درصــد
ســهام شــرکت یــا موسســه ای دولتــی باشــد ،آن واحــد دولتــی محســوب مــی شــود و در نهایــت
مطابــق نظریــه وابســتگی و نظــارت ،همیــن کــه یــک واحــد غیــر دولتــی تحــت نظــر و نفوذیــک واحــد
دولتــی قــرار گیــرد ،بــرای نظــارت کافــی اســت .بــرای مثــال برخــی از شــعب دیــوان عدالــت اداری ،در
رســیدگی بــه شــکایات بانکهــای خصوصــی شــده ،نظــارت عالیــه دولــت و اســتفاده از بودجــه عمومــی
را (نظریــه بودجــه) مبنــای توجیهــی صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه شــکایات علیــه
2
آنهــا دانســتهاند.
بــرای نمونــه در قضیــه شــکایت علیــه بانــک صــادرات ،دیــوان اســتدالل نمــوده اســت کــه صرفــاً
دولتیبــودن مؤسســه (کــه مــورد ایــراد مشــتکی عنــه مذکــور نیــز قــرار گرفتــه) ضابطـهای بــرای شــمولیت
قانــون فوقالذکر(قانــون تخلفــات اداری) نمیباشــد 3.همچنیــن در قضیــه شــکایت علیــه شــرکت مخابــرات،
اینگونــه اســتدالل شــده اســت کــه بــا عنایــت بــه اینکــه بــه موجــب قســمت اخیــر جــزء الــف بنــد 1
مــاده  13قانــون دیــوان ،رســیدگی بــه شــکایات علیــه «موسســات وابســته بــه واحدهــای دولتــی» را نیــز
در صالحیــت دیــوان قــرار میدهــد ،چنانچــه شــرکت مخابــرات ایــران در وضعیــت فعلــی ،بــه لحــاظ
 .1رأی شعبه  ،19ش .د -9109970901905012 :مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری.307: 1393 ،
 .2مشــهدی ،علــی ،قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در نظــم حقوقــی کنونی ،انتشــارات
خرسندی ،چ اول.146 .1395.
 .3رأی شعبه بیست و دوم ،ش.د -9109970902201807 :مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری.
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کنتــرل یــا مدیریــت آن ،بتوانــد بــه نوعــی «موسسســه وابســته بــه دولــت» محســوب شــود ،رســیدگی بــه
شــکایات علیــه آن میتوانــد در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری قــرار گیــرد»( .نظریــه شــماره  71/90مــورخ
 90/11/16کمیســیون مشــورتی دیــوان عدالــت اداری) علیرغــم ایــن رویــه ،دیــوان در رویههــای متعــدد
دیگــری ،نظــر بــه ماهیــت موسســه داشــته اســت 1.در نهایــت بایــد گفــت کــه بــا توجــه بــه ماهیــت غیــر
دولتــی دســتهای از مراکــز تحــت نظــر دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی ،هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری صالحیــت رســیدگی نخواهــد داشــت .لیکــن در خصــوص مصوبــات و تصمیمــات خــود دانشــگاه و
واحدهــای زیــر نظــر وزارتخانههــا ،چنانچــه خواهیــم دیــد ،قابــل اعمــال اســت.

بند دوم -قلمرو تصمیمات قابل شکایت

ی بــا توجــه بــه قوانیــن موجــود و البتــه
برخــی از تصمیمــات دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالـ 
رویــه دیــوان ،قابــل شــکایت در هیــأت عمومــی دیــوان نیســتند .ایــن امــر شــامل دانشــگاه جامــع
علمــی -کاربــردی نیــز میشــود .بــرای مثــال تصمیمــات مــوردی ،تصمیماتــی کــه جنبــه ترافعــی
دارنــد ،قابــل رســیدگی در هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری نیســتند 2.همچنیــن در رویــه دیــوان
میتــوان بــه مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در مــورد محدودیــت صالحیــت دیــوان نســبت
بــه رســیدگی در موضوعــات مربــوط بــه شــئون علمــی و آموزشــی (مصوبــه  630شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی) اشــاره نمــود .هــر چنــد در ایــن خصــوص دیدگاههــای مخالفــی نیــز وجــود دارد.
بــه ایــن صــورت کــه ،برخــی معتقدنــد کــه از ســویی شــواری عالــی انقــاب فرهنگــی ناتــوان از
ِ
صالحیــت دیــوان ،برخــاف قوانیــن عــادی و اساســی بــوده و ورود بــه ایــن عرصــه خــارج
تحدیــ ِد
از صالحیــت ایــن مرجــع اســت .از ســویی دیگــر ،دیــوان عدالــت اداری نیــز نمیتوانــد برخــاف
قانــون ،حاکــم بــر آن و نیــز قانــون اساســی بــه «تحدیــد خــود خواســته صالحیــت خویــش» ،بهویــژه
از طریقــی غیــر از طریــق تصمیمــات هیــأت عمومــی اقــدام نمایــد .ایــن امــر از ســوی بســیاری از
حقوقدانــان در زمینــه عــدم رســیدگی دیــوان بــه دعــاوی دارای شــئون آموزشــی و علمــی در مــورد
شــکایت مطروحــه علیــه وزارت علــوم بــه دلیــل ایجــاد بدعتــی نادرســت ،تضییــع حقــوق اشــخاص
و تضعیــف جایــگاه دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان مرجــع قضایــی کنتــرل اعمــال دولــت ،مــورد
انتقــادات جــدی قــرار گرفتــه اســت 3.بــه همیــن جهــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در
 .1مشــهدی ،علــی ،قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در نظــم حقوقــی کنونی ،انتشــارات
خرسندی ،چ اول154-153 .1395.
 .2مشــهدی ،علــی ،قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در نظــم حقوقــی کنونــی،
انتشــارات خرســندی ،چ اول.215-206 .1395.
 .3بنایــی اســکویی ،مجیــد« ،تحدیــد قلمــرو صالحیــت دیــوان عدالــت اداری توســط شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق عمومــی ،ش ،4زمســتان .1394ص .632
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نظــارت قضایــی بر تصمیمات دانشــگاه جامع علمی-
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دادنامــه  2621مــورخ 1398/9/5در بخشــی از رأی ،ضمــن تأییــد ایــن نظــر ،اعــام نمــوده اســت کــه
«باعنایــت بــه اینکــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی صالحیــت تحدیــد صالحیــت مراجــع قضایــی را
نــدارد ،بنابرایــن رأی شــعبه اول دیــوان عدالــت اداری...کــه دیــوان را صالــح بــه رســیدگی بــه موضــوع
شــکایت تشــخیص داده صحیــح و موافــق مقــررات اســت».

گفتــار دوم -جهــات نظــارت قضایــی دیــوان بــر تصمیمــات
دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی
جهــات نظــارت قضایــی ،شــامل مــواردی میشــود کــه از اصــل قانونــی بــودن اعمــال و تصمیمــات
مقامــات اداری ناشــی میشــود .قانونــی بــودن در حقــوق دعــاوی اداری عمومــاً بــه قانونــی بــودن
درونــی و بیرونــی یــا شــکلی و ماهــوی تقســیم بنــدی میشــود 1.در قانونــی بــودن شــکلی بــه موضــوع
صالحیــت و رعایــت رویههــا و در قانونــی بــودن ماهــوی بــه موضــوع ســوء اســتفاده از اختیــار و
تجــاوز بــه قانــون توجــه میشــود 2.در ســوء اســتفاده از صالحیــت معمــوال دادگاه ایــن امــر را
3
بررســی میکنــد کــه آیــا اختیــارات در راســتای اهــداف مناســب بــه کار بــرده شــدهاند یــا خیــر.
دربنــد 1مــاده  12قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب  ،1392جهــات
رســیدگی بــه شــکایت علیــه مصوبــات واحدهــای دولتــی اینگونــه احصــا شــده اســت کــه«در مــواردی
کــه مقــررات مذکــور بــه علــت مغایــرت بــا شــرع یــا قانــون و یــا عــدم صالحیــت مرجــع مربــوط یــا
تجــاوز یــا سوءاســتفاده از اختیــارات یــا تخلــف در اجــرای قوانیــن و مقــررات یــا خــودداری از انجــام
وظایفــی کــه موجــب تضییــع حقــوق اشــخاص میشــود» .بــا نگاهــی بــه آراء صــادر شــده علیــه
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی ،میتــوان جهــات و دالیلــی چــون ،خــروج از صالحیــت و اختیــارات،
تضییــع حقــوق اشــخاص از جملــه تبعیــض نــاروا ،عطــف بماســبق نمــودن مصوبــات را بــه عنــوان
جهــات ابطــال تصمیمــات ایــن دانشــگاه و نظــارت قضایــی بــر قانونــی بــودن مصوبــات ،بحــث نمــود.

1-Parker, C.. Administrative law: cases and materials. University of Namibia Press. 2019. p118 .

 .2آقایــی طــوق ،مســلم« ،مبانــی و ماهیــت نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت :مطالعــه تطبیقــی کشــورهای

فرانســه ،انگلســتان و آمریــکا» ،پژوهشــنامه معاونــت حقوقــی و مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ،ش اول.165 .1386.
 .3مشــهدی ،علی«،مســأله اســب تــروای حاکمیــت قانــون؛ تأملــی بــر کنتــرل پذیــری قضایــی صالحیــت هــای

اختیــاری در انگلســتان بــا نگاهــی بــه حقــوق ایــران» ،فصلنامــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،ش ،7تابســتان
 ،1400ص.69
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بند اول -تبعیض ناروا

تبعیــض نــاروا از بحثهــای مهــی اســت کــه دیــوان عدالــت اداری در راســتای مالحظ ـ ِه جهـ ِ
ـت
«تضییــع حقــوق اشــخاص» مذکــور در در ذیــل بنــد 1مــاده  12قانــون بــه آن توجــه نمــوده اســت.
در حقــوق ســایر کشــورها از جملــه حقــوق انگلســتان و حقــوق اتحادیــه اروپــا نیــز از منظــر مناســبات
میــان حقــوق بشــر و حقــوق اداری بــه ایــن امــر توجــه میشــود 1.در رویــه هیــأت عمومــی دیــوان
عدالــت اداری مصوبــات متعــددی از دانشــگاهها بــه دلیل«تبعیــض» باطــل اعــام گردیــده اســت.
(از جملــه آنهــا میتــوان بــه رای هیــأت عمومــی (دادنامــه شــماره  )1391/10/11-714در ابطــال
2
مصوبــات هیــأت امنــای دانشــگاههای صنعتــی شــریف ،تهــران و امیرکبیــر اشــاره نمــود).
همچنیــن دادنامــه شــماره  1125و  1126مــورخ 96 /11 /3هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری مبنــی بــر ابطــال دســتور هجدهــم مصوبــه مــورخ  1390/3/18هیــات امنــاء دانشــگاه یــزد و
بنــد  24صورتجلســه مــورخ  1392/9/2دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی مبنــی بــر اعطــاء
تخفیــف شــهریه بــه فرزنــدان اعضــاء هیــات علمــی و کارکنــان دانشــگاهها،دادنامه شــماره  ،929مــورخ
 1391/12/14هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در خصوصابطــال مصوبه شــماره -44309/262765
 1388/12/27هیــأت وزیــران در مــورد نقــل و انتقــال فرزنــدان اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاهها و
موسســات آمــوزش عالــی و دادنامــه شــماره  83/74مــورخ 1383/3/3هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری در خصــوص ابطــال قســمتی از دســتورالعمل اجرائــی بخشــنامه ایجــاد تســهیالت بــرای فرزنــدان
اعضاءهیــأت علمــی دانشــگاهها ،از شــاخصترین ایــن مــوارد اســت.
در خصــوص دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی نیــز میتوانیــم بــه یــک رأی مهــم از دیــوان اشــاره
نماییــم .ایــن رأی مربــوط بــه شــکایت ســازمان بازرســی کل کشــور از دســتور ســیزدهم از بیســت و
یکمیــن نشســت مــورخ  1389/11/24هیــأت امنــاء دانشــگاه جامــع علمــی -کاربــردی در خصــوص
«تخفیــف شــهریه دانشــجویان نیازمنــد» اشــاره نماییــم .قضیــه از ایــن قــرار اســت کــه هیــأت امنــا
دانشــگاه ،بــه موجــب دســتور ســیزدهم ،بیســت و یکمیــن نشســت هیــأت امنــا (بــا موضــوع تخفیــف
شــهریه بــه دانشــجویان نیازمنــد» در تاریــخ  1389/11/4مقــرر مــی دارد که«هیــأت امنــا بــا تخفیــف
شــهریه بــرای کمــک بــه دانشــجویان نیازمنــد از محــل  15درصــد حــق نظــارت دانشــگاه بــر اســاس
دســتورالعملی کــه بــه تصویــب هیــأت رئیســه دانشــگاه خواهــد رســید ،موافقــت نمــود» .اگــر در
ـم درســتی بــه نظــر مــی رســد و بــا معیارهــای
محتــوای ایــن تصمیــم دقــت شــود ،علــی القاعــده تصمیـ ِ
1-Harlow, Carol.(2006) «Global administrative law: the quest for principles and values.» European journal of international law 17, no. 1,204

 .2هداونــد ،مهــدی و علــی مشــهدی ،اصــول حقــوق اداری در پرتــو آراء دیــوان عدالــت اداری ،معاونــت حقوقــی و
توســعه قضایــی قــوه قضاییــه ،انتشــارات خرســندی ،چ اول.142 .1389.
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تبعیــض روا ســازگار بــه نظــر مــی رســد .چــه اینکــه موضــوع مصوبــه تنهــا در خصــوص دانشــجویان
نیازمنــد اســت.
لیکــن آنچــه زمینــه اعتــراض و شــکایت را فراهــم نمــود ،تصمیمــی بــود کــه هیــأت امنــا متعاقبـاً
در بیســت و یکمیــن نشســت هیــأت امنــا (بــا موضــوع اصــاح مصوبــه ســیزدهم جلســه بیســت و یکــم
مــورخ  )1389/11/24در تاریــخ  1391/4/13اتخــاذ نمــود و حکــم آنــرا بــه دانشــجویان نمونــه کشــوری
تســری داد.
و خانــواده کارکنــان دانشــگاه ّ
ســازمان بازرســی کشــور نیــز ایــن اقــدام را خــاف قانــون و از موجبــات تبعیــض نــاروا و برخــاف
بنــد  9اصــل  3قانــون اساســی ،اعــام نمــود .از نظــر شاکی(ســازمان بازرســی کشــور) دلیلــی بــرای
تســری حکــم بــه خانــواده کارمنــدان دانشــگاه وجــود نداشــته و ایــن امــر تبعیــض محســوب شــده
ّ
اســت.
در نهایــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری نیــز بــا ایــن اســتدالل که«...مصوبــه مــورخ
 1391/4/13هیــأت امنــاء دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی و بندهــای  7-8-9از دســتورالعمل تخفیــف
شــهریه دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی کــه متضمــن جــواز اعمــال تخفیــف شــهریه دانشــجویان بــه
خانــواده کارکنــان دانشــگاه مــی باشــد مصــداق تبعیــض نــاروا بنــد  9اصــل  3قانــون اساســی اســت.»...
اقــدام بــه صــدور حکــم ابطــال نمــود .ایــن رأی و رأیهــای مشــابهی کــه در زمینــه منــع تعیــض از
دیــوان عدالــت اداری صــادره شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه دانشــگاهها بایــد بــه لــوازم منــع
تبعیــض بــه عنــوان یکــی از بحثهــای مهــم حــوزه حقــوق بشــر و حقــوق اداری ،پــای بنــد باشــند.

بند دوم -عطف بماسبق نمودن قانون

یکــی از اصــول بنیادیــن حقــوق اداری ،کــه حاکــم بــر تصمیمــات مقامــات اداری اســت ،ممنوعیــت
عطــف بماســبق نمــودن قوانیــن و مصوبــات اســت .مطابــق ایــن اصــل هــرگاه «مــردم عملــی را انجــام
داده باشــند و ســپس آییــن نامــهای وضــع شــود ،نمیتوانــد اعمــال قبلــی مــردم را باطــل نمــوده»
تســری یابــد ،مگــر اینکــه بــه جهتــی از جهــات بــه نفــع
یــا بــه اعمــال شــهروندان قبــل از مصوبــه ّ
شــهروند باشــد 1.در مــوارد متعــددی ،دیــوان عدالــت اداری ،نظــارت قضایــی بــر مصوبــات واحدهــای
دولتــی از ایــن منظراعمــال نمــوده اســت .در خصــوص شــکایت علیــه تصمیمــات دانشــگاه جامــع
علمــی -کاربــردی نیــز در دو موردیکــی قضیــه افزایــش شــهریه ثابــت و دیگــری قضیــه امتحــان جامــع،
دیــوان بــه ایــن مســاله در فرآینــد نظــارت قضایــی توجــه نمــوده اســت کــه ذیــا اشــاره مینماییــم.

 .1هداونــد ،مهــدی و علــی مشــهدی ،اصــول حقــوق اداری در پرتــو آراء دیــوان عدالــت اداری ،معاونــت حقوقــی و
توســعه قضایــی قــوه قضاییــه ،انتشــارات خرســندی ،چ اول.1389،174.
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الف -قضیه افزایش شهریه ثابت
در ایــن قضیــه ،شــکایت علیــه معاونــت اداری و مالــی ایــن دانشــگاه مطــرح اســت .موضــوع از ایــن
قراراســت کــه شــاکی دادخواســتی بــه طرفیــت دانشــگاه وبــه خواســته ابطــال نامــه معــاون اداریمالــی
و مدیریــت منابــع (نامــه شــماره /97/13730م مــورخ  )97/4/17تقدیــم مینمایــد .شــاکی مدعــی
اســت کــه دانشــگاه بــا ایــن مصوبــه واصــاح آییــن نامــه شــهریه دورههــای علـــمی کاربــردی و دریافت
تســری
شـــهریه ثابــت بــه صـــورت کامــل در تابســتان بــرای واحـــد کارورزی ،آنــرا نســبت بــه ماقبــل ّ
داده اســت.
شــاکی همچنیــن معتقــد اســت کــه مطابــق مــاده  4قانــون مدنــی اثــر قانــون نســبت بــه آتیــه
اســت و قانــون نســبت بــه ماقبــل خــود اثــر نــدارد و مصوبــه مــورد اعتــراض نیــز علــی القاعــده نســبت
بــه آتیــه واجــد اثــر اســت و عطــف بماســبق نمیشــود .از لحــاظ زمانــی نیــز ،زمــان وضــع مصـــوبه بــه
تاریــخ  97/4/17میباشــد و علــی القاعــده آییــن نامــه صرف ـاً درخصــوص دانشــجویان جدیــد الــورود
قابــل اِعمــال و دریافــت اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ورودیهــای مهــر مــاه  1396از مشــمول مفــاد
مصوبــه معتــرض عنــه خــارج مــی باشــد.
هــر چنــد دانشــگاه اســتدالل شــاکی را نپذیرفتــه اســت .از نظــر دانشــگاه «...دراجــرای مفــاد نامــه
نســبت بــه گذشــته اشــارهای نشــده اســت و بدیهــی اســت کــه محتــوای نامــه مــورد اعتــراض و
حکــم اصالحیــه مــاده  2آییــن نامــه شــهریه دورههــای علمــی -کاربــردی نســبت بــه وضعیتهایــی
کــه پــس از تصویــب آن مصــداق مــی یابــد الزم االجراســت و بــر دانشــجویانی کــه در گذشــته درس
کارورزی داشــته انــد حاکــم نیســت ....مــاک در اصــل عطــف بماســبق نشــدن قوانیــن و مقــررات
زمــان پذیــرش دانشــجو و ورود بــه مرکــز علمــی کاربــردی نیســت .بلکــه وضعیتــی اســت کــه دانشــجو
مصــداق اصالحیــه آییــن نامــه باشــد و در خصــوص خواهــان ،ایشــان تــا زمــان تصویــب اصالحیــه درس
کارورزی را انتخــاب نکــرده اســت و در زمــان انتخــاب ایــن واحــد  ،ضوابــط اصالحــی جدیــد (مبنــی
بــر دریافــت شــهریه ثابــت بــه طــور کامــل ) بــر وی حاکــم شــده است(.»..بخشــی از الیحــه دانشــگاه
بــه موجــب الیحــه شــماره /97/30014م مــورخ  )1397 /8/2در نهایــت نیــز هرچنــد هیــأت تخصصــی
دیــوان عدالــت اداری اســتدالل شــاکی را نپذیرفتــه اســت .لیکــن از ایــن لحــاظ رویــه مناســبی را
1
فراهــم آورده اســت.
ب-قضیه امتحان جامع
مــورد دوم کــه دیــوان از منظــر عــدم رعایــت اصــل عطــف بماســبق نمــودن اقــدام بــه نظــارت
قضایــی نمــوده اســت ،اهمیــت بســیاری دارد .چــه اینکــه هیــأت عمومــی دیــوان در متــن دادنامــه
 .1دادنامه 9809970906010029مورخ  98/2/14هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری.
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جهــت نقــض را عــدم رعایــت ایــن اصــل دانســته اســت .در ایــن قضیــه بــه موجــب مصوبــه جلســه 53
شــورای برنامهریــزی آموزشــی و درســی علمــی  -کاربــردی مــورخ  ،1384/6/5دانشــجویان دورههــای
پودمانــی بــرای شــرکت در امتحــان جامــع ملــزم بــه انتخــاب و گذرانــدن  3تــا  5درس از مجموعــه
دروس پیشــنهادی میشــوند.
شــاکی در بخشــی از متــن شــکایت اینگونــه اســتدالل نمــوده اســت کــه «...دانشــگاه جامــع علمــی
کاربــردی زیــر مجموعــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری اســت و از نظــر عمومــات قانونــی ماننــد
ســایر دانشــگاهها تبعیــت میکنــد .در زمــان ثبــت نــام هماننــد دانشــگاههای دیگــر بــرای هــر تــرم
چنــد واحــد درســی معرفــی میکنــد کــه دانشــجویان بــا انتخــاب آن واحدهــا و حضــور در کالس درس
مثــل دیگــر دانشــجویان در امتحــان پایــان تــرم شــرکت میکننــد .اینجانبــان نیــز در ســال 1381
ثبــت نــام و دروس مربــوط را بــه پایــان رســانیدهایم امــا دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــا اســتناد
بــه مصوبــه مــورد شــکایت اعــام کــرده اســت بــرای دریافــت مــدرک کاردانــی الزامـاً بایــد در امتحــان
جامــع شــرکت کــرده و قبــول شــوید .در صورتــی کــه اینگونــه شــروط و تکالیــف را بایــد در ابتــدای
ثبــت نــام مشــخص مینمودنــد از طرفــی مطابــق قانــون مدنــی قانــون عطــف بماســبق نمیشــود.»..
در نهایــت ،هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،در ایــن قضیــه بــر ایــن نظــر اســت کــه دانشــگاه بــا
ایــن مصوبــه اصــل عطــف بــه ماســبق نشــدن را رعایــت ننمــوده اســت .مطابــق بخشــی از رأی «...نظــر به
اینکــه وضــع مقــررات آمــره بــه ویــژه از حیــث عطــف بماســبق شــدن آنهــا اختصــاص بــه قانونگــذار و
یــا مراجــع ذیصــاح مــأذون از قبــل مقنــن دارد ،بنابرایــن ...مصوبــه از جهــت اینکــه مبتنــی و متکــی بــر
مراتــب و اصــول قانونــی فــوق الذکــر نیســت ،خــارج از حــدود اختیــارات شــورای برنامهریــزی آمــوزش
و درســی علمــی  -کاربــردی تشــخیص داده میشــود و بــه اســتناد قســمت دوم مــاده  25قانــون دیــوان
عدالــت اداری ابطــال میشــود» 1.بــه عبــارت دیگــر چــون دانشــگاه جامــع ،بــرای عطــف بماســبق نمــودن
مصوبــه فاقــد مجــوز قانونــی بــوده اســت ،هیــأت عمومــی قایــل بــر ایــن نظــر اســت.

بند سوم .خروج از صالحیت مقامات و مراجع دانشگاه

خــروج از صالحیــت یــا اصطالح ـاً دعــاوی التــرا وایــرز ،از جهــات مهــم بازنگــری قضایــی اعمــال
دولــت در کشــورها و سیســتمهای حقوقــی مختلــف بــه شــمار مــی رود 2.از ایــن منظــر گاهــی مقامــات
اداری از حــدود صالحیــت مشــخص شــده در قوانیــن و مقــررات خــارج میشــوند 3در حقــوق ایــران،
 .1دادنامــه شــماره  -560مــورخ 1385/08/07مبنــی بــر ابطــال مصوبــه جلســه  53شــورای برنامهریــزی آموزشــی و درســی
علمــی -کاربــردی مــورخ .1384/6/5
2-Leyland, P., & Anthony, G Textbook on administrative law. Oxford University Press.2016, p275.
3-Craig, Paul., «Ultra vires and the foundations of judicial review.» The Cambridge Law Journal 57, no. 1, 1998.
63-90
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دعــاوی خــروج از صالحیــت بخــش عمــدهای ازجهــات ابطــال تصمیمــات در دیــوان عدالــت اداری را
بــه خــود اختصــاص دادهانــد 1.در مــورد شــکایت علیــه تصمیمــات دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی
نیز،ایــن جهــت نســبت بــه ســایر مــوارد بیشــتر بــه چشــم مــی خــورد .بــه طــور خالصــه میتــوان
گفــت ایــن امــردو جهــت از ســوی دانشــگاه رعایــت نشــده اســت کــه شــامل خــروج از صالحیــت
اجرایــی و دوم خــروج از صالحیــت قانونــی میگــردد.

بند چهارم -خروج از صالحیت اجرایی مجریان دانشگاه

در خــروج از صالحیــت اجرایــی ،مقامــات اداری ،از صالحیــت خــود خــارج وبــه صالحیــت مرجــع
اداری ،اجرایــی ،تقنینــی یــا قضایــی دیگــر وارد میشــوند .در مــورد دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی
نخســتین مــورد ،عــدم رعایــت مرجــع وضــع مصوبــه از ســوی مدیــران اجرایــی دانشــگاه اســت .بــرای
نمونــه دیــوان در قضیــه ممنوعیــت تحصیــل و تدریــس همزمــان در مراکــز موضــوع ابطــال بخشــنامه
سرپرســت معاونــت آموزشــی دانشــگاه ،از آن جهــت کــه دســتورالعملها ،ضوابــط و آییننامههــای
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بایــد بــه تصویــب شــورای مرکــزی دانشــگاه برســد ،اقــدام سرپرســت
معــاون آموزشــی مبنــی بــر صــدور بخشــنامه(مبنی بــر ممنوعیــت تحصیــل و تدریــس همزمان مدرســان
در مراکــز علمــی) در ایــن زمینــه را غیــر قانونــی و از مصادیــق خــروج از صالحیــت دانســته اســت 2.دلیــل
ایــن امــر نیــز ،مبتنــی بــر ایــن توجیــه اســت کــه مقــام مزبــور از صالحیــت قانونــی خــود خــارج شــده
و بــه صالحیــت قانونــی مرجــع دیگــری ورود پیــدا نمــوده اســت .زیــرا در مــاده  14اساســنامه دانشــگاه
جامــع علمــی کاربــردی صراحت ـاً مقــرر شــده اســت کــه دســتورالعملها ،ضوابــط و آییننامههــای الزم
بایــد بــه تصویــب شــورای مرکــزی دانشــگاه برســد و ایــن درحالــی اســت کــه معــاون آموزشــی دانشــگاه
بــدون رعایــت مرزهــای صالحیــت قانونــی خــود اقــدام بــه صــدور بخشــنامه نمــوده اســت.

بند پنجم .خروج از صالحیت قانونی

مــورد دوم مربــوط بــه خــروج از صالحیــت و اختیــارات قانونــی مراجــع تصمیــم گیرنــده دانشــگاه
اســت .در حقــوق عمومــی و اداری اصلــی وجــود دارد کــه بــه موجــب آن در خصــوص اختیــارات مقامات
اداری اصــل برعــدم صالحیــت اســت ،مگــر در مــواردی کــه قانــون گــذار بــه صراحــت صالحیــت اقــدام
را در یــک امــری بــه مقامــات اداری واگــذار نمــوده باشــد .لــذا صالحیــت در حقــوق اداری را بایــد در
3
چارچــوب اصــل آزادی و اصــل قانونــی بــودن تحلیــل نمــود.
 .1مشــهدی ،علــی ،قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در نظــم حقوقــی کنونــی،
انتشــارات خرســندی ،چ اول1395.ف.42
 .2دادنامه شماره  -947مورخ  1396/09/28هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .3هداونــد ،مهــدی و علــی مشــهدی ،اصــول حقــوق اداری در پرتــو آراء دیــوان عدالــت اداری ،معاونــت حقوقــی و
توســعه قضایــی قــوه قضاییــه ،انتشــارات خرســندی ،چ اول.1389،151 .
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نظــارت قضایــی بر تصمیمات دانشــگاه جامع علمی-
کاربردی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در قضیــه واگــذاری مراکــز علمــی کاربردی(مصوبــه 1395/1/5شــورای مرکــزی دانشــگاه) هیــأت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه دلیــل عــدم رعایــت قاعــده فــوق اقــدام بــه ابطــال مصوبــه دانشــگاه
نمــوده اســت.
موضــوع اجمــا ٌال از ایــن قــرار اســت کــه شــورای مرکــزی دانشــگاه بــا مصوبــه صــدر الذکــرو در
اجــرای اصــل  44قانــون اساســی و کاهــش تصدیگــری دانشــگاه در امــور اجرایــی آموزشهــای
علمی-کاربــردی ،اجــازه واگــذاری مراکــز علمــی کاربــردی وابســته بــه دانشــگاه را میدهــد .معاونــت
حقوقــی و نظــارت همگانــی ســازمان بازرســی کل کشــور بــه عنــوان شــاکی مدعــی اســت کــه ایــن
اقــدام دانشــگاه خــارج از حــدود اختیــارات قانونــی شــورای مرکــزی اســت .دلیــل آن هــم ایــن اســت
کــه بــه موجــب تبصــره  2بنــد (ج) مــاده ( )2قانــون اجــرای سیاسـتهای کلــی اصل44قانــون اساســی،
فعالیتهــای حــوزه آمــوزش مشــمول ایــن قانــون نیســت و هرگونــه توســعه توســط بخشهــای دولتــی
و غیــر دولتــی و همچنیــن هرگونــه واگــذاری بــه بخــش غیــر دولتــی در ایــن حوزههــا بــا تصویــب
مجلــس شــورای اســامی امــکان پذیــر اســت .لــذا واگــذاری مراکــز علمــی وابســته بــه دانشــگاهها
تنهــا جــزو اختیــارات مقنــن اســت.
عــاوه بــر ایــن هرچنــد دانشــگاهها در حــال حاضــر بــه موجــب ماده1قانــون احــکام دایمــی
برنامههــای توســعه کشــور مصــوب ،1395از شــمول مقــررات عمومــی اســتثناء شــدهاند ،لیکــن
همانگونــه کــه شــاکی اســتدالل نمــوده اســت...« :در مقــررات عمومــی مــورد نظــر هیــچ گاه اجــازه ای
مبنــی بــر واگــذاری مراکــز دولتــی بــه دســتگاه هــای غیــر دولتــی داده نشــده تــا بــا خــروج دانشــگاه
هــا از شــمول حاکمیــت آن قوانیــن ،دانشــگاه هــا در راســتای اختیــارات خــود ،مجــاز بــه واگــذاری
مراکــز علمــی خــود باشــند(.»..متن شــکایتنامه شــماره  1397/2/4-18975معاونــت حقوقــی و نظــارت
همگانــی ســازمان بازرســی کل کشــور) در ایــن قضیــه در نهایــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری
ایــن مصوبــه را مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیاراتشــورای دانشــگاه دانســته و آنــرا ابطــال نمــوده
1
اســت.
در بخشــی از رأی هیــأت عمومــی عــاوه بــر پذیــرش اســتدالل شــاکی ،در بحــث اصــل عــدم
صالحیــت مقامــات اداری اینگونــه اســتدالل نمــوده اســت کــه «...در بنــد (ج) مــاده  11آییــن نامــه
جامــع مدیریــت دانشــگاهها مصــوب  1389/12/10شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی کــه حاکــم بــر
زمــان مصوبــه مــورد شــکایت بــوده اســت ،اختیــارات شــورای دانشــگاه احصــاء شــده و اختیــار دادن
جــواز واگــذاری و یــا هرگونـــه مصوبــهای در این خصوص بـــرای شـــورای مركــزی دانشــگاه پیش بینی
و طــرح نشــده اســت .از طرفــی بــا وجــود آییــن نامــه اخیرالذکــر ،اســتناد بــه اساســنامه دانشــگاه کــه
بــر اســاس مقــررات ســال  1371شــورای گســترش تدویــن شــده موجــه نیســت.»..
 .1دادنامه شماره  99مورخ  1398/2/3هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
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نتیجه گیری
تاکنــون در ادبیــات حقــوق اداری و کنتــرل قضایــی ،مقالــه یــا پژوهــش مشــخصی بــه مســأله
نظــارت قضایــی دیــوان عدالــت اداری بــر مصوبــات و تصمیمــات دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی
نپرداختــه بــود .در ایــن مقالــه ســعی گردیــد بــدواً بــه ایــن خــا پژوهشــی مطــرح و بررســی گــردد .در
نهایــت پــس از بررســی رویــه دیــوان مــی تــوان هودههــای ذیــل را برشــمرد:
نخســت اینکــه ،بــا دقــت در رویــه دیــوان و در پاســخ بــه پرســش اصلــی مقالــه ،بایــد گفــت کــه
دیــوان عدالــت اداری از جهــت نظــارت بــر قانونــی بــودن مصوبــات دانشــگاه بــه ســه موضــوع مهــم،
ممنوعیــت تصمیمــات تبعیضآمیــز ،عطــف بماســبق نمــودن مصوبــات و درنهایــت خــروج از صالحیــت
و اختیــارات ،اقــدام بــه ابطــال تصمیمــات و مصوبــات ایــن دانشــگاه نمــوده اســت .دوم اینکــه تعــداد
انــدک آراء و شــکایت علیــه دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی در مقایســه بــا ســایر واحدهــای دولتــی
نمایانگــر ایــن اســت ،کــه ایــن واحــد دولتــی بــه نســبت لــوازم اصــل حاکمیــت قانــون پــای بنــد
بــوده اســت .در میــان جهــات مــورد بررســی نیــز از لحــاظ کثــرت ،جهــت خــروج از صالحیــت بیشــتر
مبتالبــه بــوده اســت.
ســومین نتیجــه مهــم ایــن اســت کــه در نظــارت بــر تصمیمــات دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی
ضــروری اســت بــه ماهیــت ویــژه ایــن دانشــگاه و نیــز نحــوه ارتبــاط ایــن موسســه دولتــی وابســته بــه
وزارت علــوم بــا مراكــز علمــی كاربــردی كــه از ماهیتهــای مختلــف خصوصــی ،دولتــی و عمومــی غیــر
دولتــی برخوردارنــد ،توجــه شــود .بــه ایــن صــورت کــه ،اوالًمراکــزدارای ماهیــت خصوصــی صرفاًمجــری
دورههــای علمــی كاربــردی ،تــك درس و پودمانــی اعــم از هیــأت موسســی یــا هیــأت امنایــی ،از عــداد
واحدهــای دولتــی خــارج هســتند و لــذا رســیدگی بــه شــکایت علیــه تصمیمــات ایــن مراکــز خــارج از
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت.ثانیاً مراكــز علمــی كاربــردی بــا ماهیــت «دولتــی» و «عمومــی
غیــر دولتــی» كــه فقــط از نظــر آموزشــی تحــت نظــارت دانشــگاه قــرار دارنــد امــا از نظــر ســاختاری از
شــخصیت حقوقــی مســتقل از دانشــگاه برخوردارنــد.
بنابرایــن ایــن دســته از مراكــز از نظــر ســاختاری وابســته بــه یكــی از دســتگاه اجرایــی تلقــی
مــی گردنــد كــه فعالیتهــای اداری ،اســتخدامی ،مقــرره گــذاری و هــر گونــه عمــل حقوقــی آنهــا
متوجــه همــان دســتگاه اجرایــی مربوطــه اســت لــذا در آراء صــادره الزم اســت تفكیــك ســاختاری میــان
دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی و مراكــز علمــی كاربــردی دولتــی و عمومــی غیــر دولتــی صــورت
گیــرد .ثالثـاً هیــچ یــك از مراكــز علمــی كاربــردی بــه عنــوان دانشــگاه تلقــی نمیگردنــد ،بلكــه صرفـاً
مجــری برگــزاری دورههــای علمــی كاربــردی هســتند كــه مجــوز آنهــا توســط دانشــگاه جامــع علمــی
كاربــردی صــادر میشــود .بنابرایــن صرفنظــر از ماهیتهــای خصوصــی ،دولتــی و عمومــی غیــر
دولتــی ،مراكــز علمــی كاربــردی ،هیــچ یــك از آنهــا حــق صــدور مقــرره در حوزههــای آموزشــی و
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مرتبــط بــا صالحیتهــای دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی را ندارنــد .در نهایــت بایــد گفــت ،برخــاف
موضــوع مصوبــه  630شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی کــه دیــوان عدالــت اداری را از ورود بــه دعــوای
مربــوط بــه شــئون علمــی و آموزشــی بازداشــته اســت ،هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،بهویــژه
بــا رأی مــورخ  98 /9/15بــه ســمت نفــی ورود شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه تعییــن قلمــرو بــرای
صالحیــت دیــوان و بــه ســمت پذیــرش ایــن قبیــل شــکایات علیــه دانشــگاهها و موسســات آمــوزش
عالــی رفتــه اســت.
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Abstract:
The Iranian Administrative Court of Justice has jurisdiction to control on judicial
decisions of the Comprehensive University of Applied Sciences as one of the universities under the supervision of the Iranian Ministry of Science. The main question is
how judicial control applies on the decisions of this university? For many years after the establishment of this university, the General Assembly of the Administrative
Court of Justice, in some cases and opinions, has judicially reviewed the decisions of
this university. In this article, we have tried to introduce and review some of the most
important aspects of the judicial control of the court. As briefly it can be said that the
core of judicial review based on ultra vires of some unlawful decisions. The basic
presumption of this article is based on the legal consideration of the content and issues raised in such opinions, and the rules on the limitations of the Comprehensive
University of Applied can be help a lot in establishing the rule of law in this complex.
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