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چکیده
ــال 1383،  ــی در س ــون اساس ــل 170 قان ــورد اص ــان در م ــورای نگهب ــیری ش ــر تفس ــس از نظ پ
بــه دلیــل غلبــه تفســیر لفظــی در ایــن شــورا، حــدود صالحیت هــای دیــوان عدالــت اداری بــه یکــی 
ــرار  ــت اص ــه عل ــد. ب ــل ش ــان تبدی ــورای نگهب ــالمی و ش ــورای اس ــس ش ــالف مجل ــای اخت از محوره
مجلــس بــر برخــی از مصوبــات خــود، پــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام نیــز بــه ایــن اختــالف 
ــار  ــی آث ــتار، بررس ــن نوش ــدف ای ــرد. ه ــاذ ک ــی را اتخ ــات بینابین ــز تصمیم ــع نی ــه مجم ــد ک ــاز ش ب
رویکــرد شــورای نگهبــان بــه حــدود صالحیــت دیــوان و گزینه هــای پیــش روی مجلــس و مجمــع در 
مواجهــه بــا رویکــرد مذکــور اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا وجــود پژوهش هایــی راجــع بــه حــدود 
صالحیت هــای دیــوان عدالــت اداری، درخصــوص موضــوع فــوق پژوهــش مســتقلی انجــام نشــده اســت. 
ــت.  ــوق اس ــای ف ــی گزینه ه ــایی و ارزیاب ــدد شناس ــی، درص ــی ـ تحلیل ــا روش توصیف ــتار، ب ــن نوش ای
براســاس یافته هــای ایــن پژوهــش، تعمیــم صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بــه تمامــی دعــاوی اداری، 
هرچنــد مطلــوب اســت، امــا مســتلزم اصــالح قانــون اساســی اســت و در وضعیــت کنونــی شــاید بــه 
مصلحــت نیــز نباشــد. در ایــن صــورت، بــا تصویــب مجلــس و تأییــد مجمــع، عــدول از رویکــرد شــورای 
نگهبــان و تعمیــم صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بــه مــوارد ضــرورِی برشــمرده شــده در ایــن نوشــتار، 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــری ب ــه موجه ت گزین
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مقدمه
ــت  ــوان عدال ــورد حــدود صالحیت هــای دی ــن پــس، شــورا( در م ــان )از ای  رویکــرد شــورای نگهب
ــه اصــل 170  ــر اســاس نظــر تفســیری ایــن شــورا راجــع ب ــژه ب ــه وی ــوان(، ب اداری )از ایــن پــس، دی
ــس  ــات مجل ــورد مصوب ــورا در م ــای ش ــود و ایراده ــاره می ش ــه آن اش ــه ب ــه درادام ــون اساســی ک قان
شــورای اســالمی )از ایــن پــس، مجلــس( راجــع بــه دیــوان، دربردارنــده محدودیت هایــی بــوده اســت 
ــات خــود  ــر مصوب ــوارد ب ــا در برخــی م ــه اســت؛ ام ــا را پذیرفت ــن محدودیت ه ــس برخــی از ای و مجل
اصــرار ورزیــده و حــل اختــالف بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام )از ایــن پــس، مجمــع( واگــذار 

شــده اســت. مجمــع نیــز تصمیمــات بینابینــی را اتخــاذ کــرده اســت.
ایــن نوشــتار درصــدد ارائــه پاســخ بــه ایــن پرســش اساســی اســت: بــا ایــن فــرض کــه شــورا در 
مقــام اظهارنظــر راجــع بــه مصوبــه بعــدی مجلــس در مــورد صالحیت هــای دیــوان )اعــم از طــرح یــا 
الیحــه و اصــالح قانــون فعلــی یــا تصویــب قانــون جدیــد(، بــر رویکــرد پیشــین خــود پافشــاری کنــد، 
ــه قانونگــذاری  ــه تبــع آن مجمــع چــه گزینه هایــی پیــش رو دارنــد؟ بدیهــی اســت هرگون مجلــس و ب
ــا و  ــوان، مســتلزم اطــالع دقیــق از ایــن گزینه هــا و مزای جدیــد درخصــوص حــدود صالحیت هــای دی
معایــب هرکــدام از آنهــا اســت. ضمنــًا پاســخ ایــن پرســش می توانــد معیــاری بــرای ارزیابــی عملکــرد 

پیشــین ایــن دو نهــاد نیــز بــه دســت دهــد.
هرچنــد مطلــوب نویســندگان ایــن مقالــه، همچنان کــه بیــان خواهــد شــد، تغییــر رویکــرد شــورای 
نگهبــان اســت، امــا بــا مــرور نظــرات شــورا، فــرض پافشــاری کلــی شــورا بــر رویکــرد پیشــین خــود، 

ــا فــرض تغییــر رویکــرد، محتمل تــر بــه نظــر می رســد. کامــاًل محتمــل بــوده و درمقایســه ب
ــه و  ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــورا م ــرد ش ــه پیشــینه پژوهــش، گرچــه در نوشــته هایی رویک درزمین
ــه عملکــرد مجلــس و مجمــع مطالبــی بیــان شــده اســت، امــا تاکنــون  در مــوارد معــدودی، راجــع ب
ــه در  ــن مقال ــی نشــده اســت. ای ــاد شناســایی، دســته بندی و ارزیاب ــن دو نه گزینه هــای پیــش روی ای
پــی تحقــق ایــن مهــم اســت. شــایان ذکــر اســت برخــی ایرادهــای شــورا نســبت بــه مصوبــات مجلــس 
راجــع بــه قوانیــن دیــوان، ناظــر بــر امــوری غیــر از صالحیت هــای دیــوان بــوده کــه از قلمــرو موضوعــی 

ایــن نوشــتار، خــارج اســت.
ــگارش یافتــه اســت. ابتــدا  ــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی و در قالــب چهــار بنــد ن ــه پیــش رو ب مقال
ــم؛  ــی می کنی ــن و ارزیاب ــان تبیی ــذر زم ــوان را در گ ــت دی ــرد شــورا درخصــوص حــدود صالحی رویک
ســپس گزینه هــای پیــش روی مجلــس و بعــد از آن، مجمــع در برابــر رویکــرد مذکــور بررســی خواهــد 

ــن می گــردد. ــا، چارچــوب انتخــاب گزینه)هــای( مرجــح تبیی شــد و در انته
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1. تبیین رویکرد و ارزیابی آن

ــدود  ــه ح ــورا ب ــرد ش ــن رویک ــد، تبیی ــال می کن ــتار دنب ــن نوش ــه ای ــی ک ــه هدف ــه ب ــا توج ب
صالحیت هــای دیــوان و ارزیابــی آن ضــروری اســت. درادامــه بــه ایــن مباحــث می پردازیــم.

1.1. محورهای رویکرد شورای نگهبان

شــورای نگهبــان بــه موجــب اصــل 98 قانــون اساســی اختیــار تفســیر قانــون اساســی را دارد و بــه 
موجــب اصــل 94 تطبیــق مصوبــات مجلــس بــا قانــون اساســی بــر عهــده ایــن شــورا اســت. بــا توجــه 
بــه جایــگاه نظــرات تفســیری، ایــن نظــرات عــالوه بــر مجلــس، بــرای شــورای نگهبــان نیــز در مقــام 
ــر  ــات مغای ــد مصوب ــت از تأیی ــف اس ــورا مکل ــن ش ــت و ای ــاع اس ــس الزم االتب ــات مجل ــق مصوب تطبی
ــورا در  ــن، ش ــر ای ــالوه ب ــمی راد، 1397: 520(. ع ــی و ابریش ــد )راج ــودداری کن ــیری خ ــرات تفس نظ
مقــام تطبیــق مصوبــات می توانــد براســاس برداشــت خــود از اصــول قانــون اساســی، تطبیــق را انجــام 
دهــد. ایــن قســم نظــرات برخــالف نظــرات تفســیری الزم االتبــاع نیســت؛ گرچــه قاعدتــًا بایــد در مــوارد 
مشــابه رعایــت شــود. بــا وجــود مراتــب فــوق، بایــد اذعــان داشــت برداشــت های نماینــدگان مجلــس و 
اعضــای شــورا از قانــون اساســی در گــذر زمــان تغییــر می کنــد؛ هــر دو قاعدتــًا بایــد ســعی کننــد کــه 
ــون اساســی، برداشــتی  ــای قان ــری از ظرفیت ه ــا اســتفاده حداکث ــان و ب ــات زم ــه مقتضی ــا توجــه ب ب
ــون اساســی  ــا قان ــم ب ــرت صریحــی ه ــه مغای ــد و البت ــرایط روز باش ــا ش ــق ب ــه منطب ــد ک ــه کنن ارائ

نداشــته باشــد.
بــا لحــاظ مطلــب پیش گفتــه و جمع بنــدی نظــرات مختلــف شــورا، اعــم از تأییــد یــا رد مصوبــات 
مجلــس، محورهــای رویکــرد شــورا نســبت بــه صالحیــت دیــوان در مــورد شــعب و هیــأت عمومــی، بــه 

تفکیــک ذکــر می شــود:

1.1.1. در مورد صالحیت های شعب

بــا نوجــه بــه ارکان ســه گانه دعــاوی، رویکــرد شــورا بــه حــدود صالحیــت شــعب دیــوان درادامــه 
ــود. ــن می ش تبیی

1.1.1.1. شاکی در دیوان

شــورا نظــر صریحــی درخصــوص شــخصیت حقوقــی شــاکی در شــعب دیــوان نــدارد. بــا ایــن حــال، 
نظــر ایــن شــورا در مــورد طــرح اصــالح مــواد ی از قانــون تشــکیل ســازمان بازرســی کل کشــور،1 قابــل 
توجــه اســت. در بخشــی از ایــن نظریــه چنیــن آمــده اســت:»تبصره مــاده 4 درخصــوص »شــکا یات« 
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ــا ی  ــده بود:»گزارش ه ــن آم ــره چنی ــن تبص ــد«. در ای ــناخته ش ــی ش ــون اساس ــل 173 قان ــر اص مغا ی
بازرســی... و شــکا یات اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه حاکــی از تشــخیص تخلــف در مــوارد فوق الذکــر 
ــر  ــه ذک ــردد...«. الزم ب ــت ادار ی ارســال  می گ ــوان عدال ــه د ی باشــد، جهــت رســیدگی و صــدور رأ ی ب
ــراد، تبصــره مذکــور بدیــن نحــو اصــالح شــد:»... و شــکا یات اشــخاص  ــرای رفــع ایــن ای اســت کــه ب
حقیقــی و حقوقــی  غیردولتــی کــه...«. ایــراد شــورا در مصوبــه فــوق، بــه واژه »شــکایات« نبــوده اســت، 
بلکــه امــکان طــرح شــکایت توســط اشــخاص حقوقــی )بــه صــورت مطلــق، اعــم از دولتــی و غیردولتــی( 
ــخاص  ــالح اش ــه اصط ــی« ب ــد »غیردولت ــدن قی ــا اضافه ش ــت. ب ــده اس ــته ش ــل 173 دانس ــر اص مغای

حقوقــی، از مصوبــه مذکــور رفــع ایــراد گردیــد.
ــارت  ــوان، از عب ــعب دی ــت ش ــن صالحی ــه تعیی ــوط ب ــاده مرب ــوان،1 در م ــون دی ــه قان ــر س در ه
ــه  ــا حقوقــی« اســتفاده شــده اســت. به نظــر می رســد بیــن مجلــس و شــورا و ب »اشــخاص حقیقــی ی
ــه  ــد ب ــی مقی ــه اشــخاص حقوق ــر اینک ــی ب ــود دارد مبن ــی وج ــق ضمن ــی2 تواف ــه قضای ــع آن روی تب
اشــخاص غیردولتــی اســت. نظــر پیش گفتــه شــورا، بــا وجــود ابهامــش، می توانــد مؤیــد ایــن دیــدگاه 

باشــد.

2.1.1.1. طرف شکایت

ــات  ــات و اقدام ــه تصمیم ــکایات علی ــه ش ــیدگی ب ــرای رس ــوان ب ــت دی ــورد صالحی ــورا در م ش
ــورد  ــا در م ــاعدی دارد؛ ام ــر مس ــی« نظ ــرکت های دولت ــی« و »ش ــات دولت ــا«، »مؤسس »وزارتخانه ه
بقیــه اشــخاص حقوقــی دارای کارکــرد عمومــی همچــون مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی، 

ــوان دارد. ــت شــعب دی ــدم صالحی ــه ع ــی و... نظــر ب ــه ای و صنف ــای حرف نهاده
شــورا قانــون دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1360 را بــدون طــرح ایــراد خاصــی در مــورد صالحیــت 
ــازمان ها و  ــا و س ــر »وزارتخانه ه ــالوه ب ــوق، ع ــون ف ــاده 11 قان ــت.3 در م ــرده اس ــد ک ــوان تأیی دی
مؤسســات و شــرکت های دولتــی« بــه صالحیــت دیــوان بــرای رســیدگی بــه شــکایات علیــه تصمیمــات 
و اقدامــات »شــهرداری ها و تشــکیالت و نهادهــای  انقالبــی و مؤسســات وابســته بــه آنهــا« و رســیدگی 
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1. منظــور، قانــون دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1360، قانــون دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1385 و قانــون تشــکیالت 

و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری اســت کــه در ســال 1390 بــه تصویــب مجلــس رســید و مجمــع در ســال 1392 

نســبت بــه تعییــن تکلیــف مــوارد اختالفــی اقــدام نمود.

2. بــه موجــب رأی وحــدت رویــه شــماره 37 تــا 39 مــورخ 1368/7/10 هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، صرفــًا 

مــردم )اشــخاص حقیقــی و حقوقــی حقــوق خصوصــی( می تواننــد در شــعب دیــوان بــه عنــوان شــاکی طــرح دعــوا 

کننــد. هیــأت عمومــی بــر مبنــا و مطابــق مفــاد ایــن رأی، آراء وحــدت رویــه متعــددی صــادر کــرده اســت.

3. نظرات شماره 4040 مورخ 1360/9/17 و شماره 4232 مورخ 1360/11/12.

ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان 
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بــه شــکایات »... ســایر مســتخدمین واحدهــا و مؤسســات مذکــور در بنــد 1 و مســتخدمین  مؤسســاتی 
کــه شــمول ایــن قانــون نســبت بــه آنهــا محتــاج ذکــر نــام اســت اعــم از لشــگری و کشــوری از حیــث 

تضییــع حقــوق اســتخدامی« نیــز تصریــح شــده بــود.
ــل  ــه ذی ــی ک ــه نهادهای ــالمی ازجمل ــالب اس ــروزی انق ــل از پی ــا قب ــه ت ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
»وزارتخانه هــا«، »ســازمان ها و مؤسســات دولتــی« و »شــرکت های دولتــی« قــرار نمی گرفتنــد، 
ــز  ــی«1 نی ــای انقالب ــد از آن، »نهاده ــواه،1390: 80-79(. بع ــک: نجابت خ ــد )ن ــهرداری ها« بودن »ش
ــز  ــا نی ــن دو دســته از نهاده ــه ای ــه شــد، ب ــه گفت ــون ســال 1360، همچنان ک ــزوده شــدند. در قان اف

ــود. اشــاره شــده ب
مــاده 5 قانــون محاســبات عمومــی کشــور مصــوب 1366 2 تأســیس جدیــدی را وارد نظــام اداری 
و حقوقــی مــا نمــود کــه »مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی« نامیــده شــد. تبصــره ایــن مــاده، 
ــوان  ــا عن ــون ب ــن فان ــرد. ای ــول ک ــی مح ــون خاص ــب قان ــه تصوی ــا را ب ــن نهاده ــت ای ــن فهرس تعیی
»قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی« در ســال 1373 تصویــب شــد. پــس از آن، 
ایــن ســؤال ایجــاد شــد کــه آیــا دیــوان در مــورد دعــاوی مطروحــه علیــه ایــن نهادهــا نیــز صالحیــت 
رســیدگی دارد یــا خیــر؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بــود کــه طــرح تفســیر مــاده 11 قانــون دیــوان 

ارائــه شــد.
شــورا در مــورد قانــون تفســیر مــاده 11 قانــون دیــوان عدالــت اداری در رابطــه بــا قانــون فهرســت 
ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــوان ب ــت دی ــت صالحی ــه صراح ــه ب ــی، ک ــی غیردولت ــات عموم ــا و مؤسس نهاده
ــن در  ــد. ای ــرادی مطــرح نمی کن ــور را به رســمیت شــناخته اســت، ای ــه مؤسســات مذک شــکایات علی
ــه مؤسســات مذکــور در  ــه شــکایات علی ــه رســیدگی ب ــوان نســیت ب ــی اســت کــه صالحیــت دی حال
قانــون دیــوان مصــوب 1385 و نیــز 1390 مــورد ایــراد شــورا قــرار می گیــرد. در مــورد قانــون مصــوب 
1385 بــا اصــرار مجلــس نســبت بــه شــمول نظــارت دیــوان بــر مؤسســات عمومــی غیردولتــی، مجمــع 
ــه شــهرداری ها و  ــوان نســبت ب ــه صالحیــت دی ــح ب ــا حــذف مؤسســات عمومــی غیردولتــی و تصری ب
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ــوب  ــی مص ــای انقالب ــان نهاده ــاره کارکن ــون کار درب ــررات قان ــمول مق ــدم ش ــی ع ــه قانون ــده الیح ــاده واح 1. در م

ــق  ــالمی از مصادی ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــوادآموزی و بنی ــت س ــهید، نهض ــاد ش ــازندگی، بنی ــاد س 1359/4/13، جه

ــه ارگان هایــی اطــالق می گــردد  ــه موجــب تبصــره 2 آن: »نهادهــای انقالبــی ب نهادهــای انقالبــی معرفــی شــده اند. ب

ــع  ــب مراج ــا تصوی ــد ب ــه بع ــال 1357( ب ــن س ــران )22 بهم ــالمی ای ــالب اس ــد از انق ــاز دوران بع ــه نی ــا ب ــه بن ک

ــده اســت«. ــذاری بوجــود آم قانونگ

2. مفــاد ایــن مــاده از ایــن قــرار اســت: »مؤسســات و نهادهــا ی عمومــی غیــر دولتــی از نظــر ا یــن قانــون واحدهــا ی 

ــی دارد،  ــه عموم ــه جنب ــی ک ــف و  خدمات ــون به منظــور انجــام وظا ی ــازه قان ــا اج ــه ب ــازمانی مشــخصی هســتند ک س

ــود«. ــا  می ش ــده و  ی ــکیل ش تش



نهادهــای انقالبــی، بــه قائلــه خاتمــه داد.
ــبت  ــوان نس ــت دی ــعه صالحی ــوان، توس ــون دی ــه قان ــع ب ــس راج ــال 1390 مجل ــه س در مصوب
ــارت  ــالح عب ــا اص ــس ب ــود. مجل ــی می ش ــل 173 تلق ــر اص ــی مغای ــی غیردولت ــات عموم ــه مؤسس ب
ــتگاه های  ــه دس ــی، ب ــی غیردولت ــات عموم ــی و مؤسس ــرکت های دولت ــات و ش ــا، مؤسس وزارتخانه ه
ــا  اجرایــی موضــوع مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، ســعی در رفــع ایــراد داشــت؛ لکــن ب
ایــراد مجــدد شــورا و اصــرار مجلــس بــر مصوبــه خــود، مجمــع نظــر بــه حــذف عبــارت »دســتگاه های 
اجرایــی موضــوع مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری« و ذکــر عبــارت وزارتخانه هــا، مؤسســات 
ــازمان  ــی شــهرداری ها و س ــی یعن ــی غیردولت ــای عموم ــی و دو مصــداق از نهاده و شــرکت های دولت
ــا  ــن تصمیــم مجمــع، ب ــی می دهــد.1 ای ــوان نهادهــای انقالب ــه عن ــح ب ــز تصری تأمیــن اجتماعــی و نی
همــان ایــراد قانــون قبلــی مواجــه شــده اســت. )نــک: موالبیگــی، 1393: 30 و همتــی، 1395: 122(

3.1.1.1. موضوع شکایت

در مــورد دعــاوی مســئولیت مدنــی دولــت، شــورا بــه صالحیــت تــام و تمــام دیــوان قائــل نیســت. 
ــوان در  ــت دی ــوب 1385، صالحی ــوان مص ــون دی ــه قان ــع ب ــس راج ــه مجل ــوص مصوب ــن خص در ای
ــمیت  ــه رس ــی را ب ــتگاه های دولت ــط دس ــارات وارده توس ــران خس ــه جب ــم ب ــدور حک ــیدگی و ص رس
ــراد  ــه آن ای ــبت ب ــی، نس ــون اساس ــل 173 قان ــا اص ــرت ب ــل مغای ــه دلی ــورا ب ــه ش ــود ک ــناخته ب ش
ــراد مذکــور مرتفــع می شــود. مجمــع  ــه جبــران خســارت، ای ــوط ب ــاده مرب ــا حــذف کل م می کنــد. ب
ــه رســمیت  ــق خســارت« ب ــوان را درخصــوص »تصدی ــت دی ــاده 11 صالحی ــب تبصــره 1 م ــا تصوی ب
ــال  ــه س ــذارد. در مصوب ــی می گ ــده دادگاه عموم ــارت را برعه ــزان خس ــن می ــا تعیی ــد، ام می شناس
ــه  ــن می ســازد ک ــف« را جایگزی ــوع تخل ــه »احــراز وق ــوان، مؤلف ــون دی ــه قان ــس راجــع ب 1390 مجل

ــرد. 2 ــرار می گی ــز ق ــورا نی ــد ش ــورد تأیی م
ــرده اســت. الزم  ــز نک ــت مشــخصی تجوی ــان، محدودی ــورای نگهب ــته ها، ش ــایر خواس ــورد س در م
بــه ذکــر اســت کــه خــروج دعــاوی ناظــر بــه قراردادهــای اداری از حیطــه صالحیت هــای دیــوان، بــه 
اتــکاء آراء وحــدت رویــه هیــأت عمومــی دیــوان صــورت گرفتــه اســت.3 بــا ایــن حــال، ایــن پرســش 
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1. هیــأت عمومــی دیــوان در آراء وحــدت رویــه خــود، صالحیــت دیــوان را محــدود بــه همیــن مصادیــق دانســته اســت؛ 

ازجمله رأی شــماره 1346 مــورخ 1395/12/17.

ــک:  ــد. ن ــی دارن ــی متفاوت ــوع تخلــف« ماهیــت حقوق ــق خســارت« و »احــراز وق ــه ذکــر اســت کــه »تصدی 2. الزم ب

ــران، 1396: 109(. ــی و دیگ )جالل

3. هیــأت عمومــی، آرا، وحــدت رویــه متعــددی صــادر کــرده کــه آراء شــماره 228 مــورخ 1391/4/26 و شــماره 59 

مــورخ 1371/4/30 قابــل ذکــر اســت. بــرای ارزیابــی انتقــادی ایــن رویــه، نــک: )موالبیگــی، 1393: 38-41(.
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قابــل طــرح اســت کــه اگــر مجلــس ایــن دعــاوی را از صالحیــت دیــوان خــارج کنــد و یــا برعکــس، 
واکنــش شــورا چــه خواهــد بــود؟

2.1.1. در مورد صالحیت هیأت عمومی در ابطال مصوبات

ــات و  ــایر نظام ــا و س ــر »آیین نامه ه ــوب 1360 تعبی ــون مص ــورد قان ــس در م ــه مجل در مصوب
مقــررات دولتــی و شــهرداری ها« آمــده بــود کــه از ســوی شــورا تأییــد شــد. پــس از آن، نظــر تفســیری 
شــماره 9387/30/83 مــورخ 1383/10/21 ارائــه می شــود کــه بــه موجــب آن، شــورا »بــا توجــه بــه 
ــر  ــود از تعبی ــی مقص ــون اساس ــادم قان ــل  یکصدوهفت ــر اص ــمت اخی ــه« در قس ــوة مجر ی ــه »ق قر ین

ــد. ــه می دان ــوه مجر ی ــل را ق ــن اص ــی« در ا ی »دولت
شــورا در مــورد مصوبــه ســال 1385 مجلــس راجــع بــه قانــون دیــوان، توســعه صالحیــت دیــوان 
ــر اصــل 173  ــه را مغای ــوه مجری ــر ق ــات مراجــع غی ــه مصوب ــه شــکایات علی ــه رســیدگی ب نســبت ب
ــوان  ــون دی ــه قان ــه اول مجلــس راجــع ب ــاده 20 مصوب ــد 1 م ــد.1 در بن ــون اساســی اعــالم می کن قان
)مصــوب 1385(، صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان درزمینــة ابطــال مصوبــات چنیــن مقــرر شــده بــود: 
ــا و  ــا، آیین نامه ه ــه تصویب نامه ه ــبت ب ــی نس ــا حقوق ــی ی ــخاص حقیق ــراض اش ــه اعت ــیدگی ب »رس
ــات  ــا و مؤسس ــه گانه، نهاده ــوای س ــادره از ق ــای ص ــررات و نظامنامه ه ــایر مق ــات اداری و س تصمیم
ــا و  ــعه تصویب نامه ه ــت توس ــه جه ــد را »ب ــن بن ــود، ای ــر اول خ ــورا در نظ ــی«. ش ــی غیردولت عموم
آیین نامه هــا بــه قــوای دیگــر غیــر از قــوه مجریــه و نیــز تســری آن بــه مؤسســات عمومــی غیردولتــی، 

مغایــر اصــل 173 قانــون اساســی« شــناخت.
ــروج  ــه خ ــح ب ــه تصری ــی و البت ــرات جزئ ــا تغیی ــه ب ــه اولی ــس در مصوب ــدی مجل ــات بع اصالح
رســیدگی بــه شــکایات از تصمیمــات نهادهــای عالــی سیاســی نظیــر شــورای نگهبــان، شــورای عالــی 
ــه گانه،  ــوای س ــارت »ق ــظ عب ــال حف ــن ح ــی و در عی ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــی و ش ــت مل امنی
نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی« همــراه بــود کــه درنهایــت بــا ایــراد مجــدد شــورا بــه مصوبــه 
مذکــور2 و اصــرار مجلــس بــر مصوبــه خــود و ارســال مصوبــه بــه مجمــع، متــن زیــر بــه عنــوان بنــد 
ــه شــکایات و  ــب مجمــع رســید: »رســیدگی ب ــه تصوی ــوان )مصــوب 1385( ب ــون دی ــاده 20 قان 1 م
ــررات  ــات و مق ــایر نظام ــا و س ــی از: آیین نامه ه ــا حقوق ــی ی ــخاص حقیق ــات اش ــات و اعتراض تظلم
دولتــی و شــهرداری ها ازحیــث مخالفــت مدلــول آنهــا بــا قانــون و احقــاق حقــوق اشــخاص در مــواردی 
ــدم  ــا ع ــودن آن و ی ــون ب ــالف قان ــت برخ ــه عل ــور ب ــررات مذک ــا مق ــات ی ــا اقدام ــات ی ــه تصمیم ک
ــن و  ــف در اجــرای قوانی ــا تخل ــارات ی ــا سوءاســتفاده از اختی ــا تجــاوز ی ــوط ی ــت مرجــع مرب صالحی
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1. نظر شماره 84/30/14306 مورخ 1384/10/19.

2. نظرات شماره 85/30/14928 مورخ 1385/1/24 و شماره 85/30/15884 مورخ 1385/4/1.



ــن  ــود«. بدی ــخاص می ش ــوق اش ــع حق ــب تضیی ــه موج ــی ک ــام وظایف ــودداری از انج ــا خ ــررات ی مق
ــا اقــدام مجمــع و حــذف عبــارت قــوای ســه گانه و نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردلتــی،  ترتیــب ب
قائلــه خاتمــه یافــت؛ امــا مشــخص نشــد کــه چگونــه می تــوان از مصوبــات شــهرداری ها کــه یکــی از 
مصادیــق مؤسســات عمومــی غیردولتــی هســتند و بــه قــوه مجریــه هــم وابســتگی ســازمانی ندارنــد، 
بــه هیــأت عمومــی دیــوان شــکایت کــرد، امــا امــکان شــکایت از مصوبــات ســایر مؤسســات عمومــی 

غیردولتــی و نیــز مراجــع غیــر وابســته بــه قــوه مجریــه، بــه هیــأت عمومــی دیــوان وجــود نــدارد!
در بنــد 1 مــاده 12 مصوبــه ســال 1390 مجلــس راجــع بــه قانــون دیــوان، »رســیدگی بــه شــکا یات، 
ــررات  ــات و مق ــا یر نظام ــا و س ــی از آ یین نامه ه ــا حقوق ــی  ی ــخاص حقیق ــات اش ــات و اعتراض تظلم
ــاده  ــن م ــره 2 ای ــود. در تبص ــه ب ــرار گرفت ــی ق ــأت عموم ــت هی ــهردار ی ها« در صالحی ــی و ش دولت
چنیــن مقــرر شــده بــود: »مصوبــات شــورا ی عالــی انقــالب فرهنــگ ی در مــوارد ی کــه خــارج از حــدود 
ــوان  ــی د ی ــت عموم ــدگ ی در هیئ ــکا یت و رس ی ــل ش ــد، قاب ــورا باش ــن ش ــف ا ی ــارات و وظا ی اخت ی
اســت« و در تبصــره 3 چنیــن آمــده بــود: »مصوبــات ادار ی قــوه قضاییــه و  کلیــه مصوبــات ســازمان ها ی 
وابســته بــه آن قابــل شــکا یت و رســیدگی در هیئــت عمومــی د یــوان اســت«. شــورا تبصــره 2 را مغایــر 
اصــول 57، 170 و 173 و تبصــره 3 را مغایــر اصــول 170 و 173 اعــالم کــرد.1 در نهایــت بــا حــذف دو 

تبصــره مذکــور از ســوی مجلــس، ایرادهــای یادشــده مرتفــع گردیــد.
ــن  ــه چنی ــاده 12 مصوب ــت م ــه کلی ــه، ب ــرادات پیش گفت ــر ای ــالوه ب ــین، ع ــر پیش ــورا، در نظ ش
ایــرادی وارد کــرد: »نظــر بــه ا ینکــه صالحیــت و حــدود و اختیــارات د یــوان بــه موجــب مصوبــه مــورخ 
1385/9/25 مجمــع محتــرم تشــخیص مصلحــت نظــام بــه عنــوان مــاده )13( و بنــد )1( مــاده )20( 
بــه تصو یــب مرجــع مرقــوم رســیده اســت، کاهــش  یــا افزا یــش صالحیــت د یــوان بــر مــوارد مذکــور، 
مغا یــر اصــل 112 قانــون اسا ســی می باشــد«. مجلــس بــر مصوبــه خــود اصــرار کــرد و درنتیجــه حــل 
اختــالف بــه مجمــع محــول شــد. مجمــع، متفــاوت بــا مصوبــه خــود در مــورد شــعب، صالحیــت هیئــت 
عمومــی دیــوان را بــرای رســیدگی بــه شــکایات علیــه مصوبــات نهادهــای عمومــی غیردولتــی تصویــب 
کــرد و درنتیجــه صالحیــت هیئــت عمومــی درزمینــه ابطــال مصوبــات، چنیــن شــد: »رســیدگی بــه 
ــات و  ــا یر نظام ــا و س ــی از آ  یین نامه  ه ــا حقوق ــی  ی ــات و اعتراضــات اشــخاص حقیقی ــکا یات، تظّلم شـ

مقــررات دولتــی و شــهردار ی ها و مؤسســات عمومــی غیردولتــی«.

2.1. ارزیابی رویکرد شورای نگهبان

بــا توجــه بــه اهمیــت رویکــرد شــورا بــه حــدود صالحیــت شــعب و هیــأت عمومــی دیــوان، ارزیابــی 
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آن ضــروری اســت. درادامــه و به اختصــار، بــه محورهــای مهــم ایــن بحــث پرداختــه می شــود. الزم بــه 
ــه  ــل ب ذکــر اســت همچنان کــه خواهیــم دیــد، برخــی نویســندگان بیــن اصــل 170 و اصــل 173 قائ

ــده اند. ــک ش تفکی

1.2.1. نظرات موافق رویکرد شورای نگهبان

نظــر تفســیری شــورا در ســال 1383، راجــع بــه اصــل 170 قانــون اساســی اســت. از نظــر برخــی 
نویســندگان، ایــن عبــارت کــه چنانچــه آیین نامه هــای دولتــی خــارج از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه 
باشــد...، حاکــی از آن اســت کــه منظــور از آیین نامه هــای دولتــی، آیین نامه هــای قــوه مجریــه 
ــت  ــه اس ــوه مجری ــل، ق ــن اص ــت در ای ــور از دول ــه منظ ــت ک ــوان گف ــاس می ت ــن اس ــر ای ــت و ب اس
)استوارســنگری، 1398: 289(. افزون برایــن، موضــوع ناظــر بــه ابطــال مقــررات بــوده و قانــون اساســی 
بــه موجــب اصــل 138 صالحیــت مقررات گــذاری را صرفــًا بــرای مقامــات قــوه مجریــه تجویــز کــرده 
اســت. براســاس ایــن نظــر، واگــذاری صالحیــت تصویــب مقــررات بــه مقامــات عالــی قــوه قضاییــه یــا 
قــوه مقننــه، خــالف منطــق و هــدف موردنظــر واضعــان قانــون اساســی اســت )محمــودی، 1384: 399(.
ــه کار  ــه اصــل 173، امــا الفــاظ ب ــه اصــل 170 اســت و ن ــوط ب هرچنــد نظــر تفســیری شــورا مرب
رفتــه در اصــل 173 مشــابه اصــل 170 مشــابه بــوده و بــر ایــن اســاس، منظــور از دولــت در ایــن اصــل 
ــن  ــد ای ــون اساســی، بای ــام تفســیر اصــول 170 و 173 قان ــه اســت. همچنیــن، در مق ــوه مجری ــز ق نی
نکتــه را لحــاظ کــرد کــه بــا توجــه بــه مفــاد اصــل 159 قانــون اساســی، دیــوان یــک مرجــع قضایــی 

ــر صالحیــت دادگاه هــای عمومــی دادگســتری می باشــد.  اختصاصــی اســت و اصــل ب

2.2.1. نظرات مخالف رویکرد شورای نگهبان

ــه شــده اســت کــه اصــل 170  ــوان گفت ــه حــدود صالحیــت دی ــد رویکــرد شــورا نســبت ب در نق
ــوان نیســت، بلکــه تکلیــف قضــات را در مــورد مقــررات مخالــف  در مقــام بیــان حــدود صالحیــت دی
قانــون بیــان کــرده اســت )امامــی و استوارســنگری، 1386: 166(. همچنیــن تفســیر ادبــی و منطقــی 
ایــن اصــل، در صورتــی قابــل پذیــرش هســت کــه لــوازم ایــن امــر ازجملــه انحصــار تصویــب آیین نامــه 
بــه قــوه مجریــه نیــز پذیرفتــه شــود )محمــودی، 1384: 401(. در عمــل چنیــن نیســت؛ بــه عبارتــی، 
ــون  ــول قان ــایر اص ــه س ــه ب ــدون توج ــرد و ب ــورت مج ــه ص ــل 170 را ب ــود اص ــیر خ ــورا در تفس ش
اساســی، به ویــژه اصــل 173 کــه مبنــای صالحیــت دیــوان می باشــد، درنظــر داشــته اســت )امامــی و 

ــنگری، 1386: 166(. استوارس
رویکــرد شــورا موجــه نیســت چــون هــدف مقنــن اساســی از ایجــاد دیــوان، صالحیت بخشــی بــه 
مرجعــی جهــت رســیدگی بــه دعــاوی اشــخاص از کلیــه اشــخاص برخــوردار از اقتــدار عمومــی بــوده 

103



اســت. گرچــه عمــده دســتگاه های اجرایــی در قــوه مجریــه مســتقر هســتند، امــا نمی تــوان قائــل بــه 
حصــر صالحیــت دیــوان در رســیدگی بــه دعــاوی علیــه دســتگاه های تابعــه قــوه مجریــه شــد.

درنهایــت رویکــرد شــورا از ایــن حیــث دارای ایــراد اســت کــه در اصــل 173 قانــون اساســی، دولــت 
ــه کار رفتــه اســت؛ در ایــن اصــل هیــچ قرینــه و قیــدی  در مفهــوم عــام خــود یعنــی کل حاکمیــت ب
کــه مأموریــن، واحدهــا و آیین نامه هــای مذکــور را ناظــر بــر یکــی از قــوا دانســته باشــد، وجــود نــدارد 

)استوارســنگری، 1398: 280(.
در مقــام ارزیابــی نهایــی نظــر تفســیری شــورا راجــع بــه اصــل 170 قانــون اساســی، گفتنــی اســت 
کــه هرچنــد مفــاد ایــن اصــل، ارائــه تفســیری غیــر از تفســیر ابــرازی شــورا را دشــوار نمــوده اســت، 
بــا ایــن حــال، ایــن شــورا می توانســت بــا لحــاظ دیگــر اصــول قانــون اساســی، خــود را از قیــد »قــوه 

مجریــه« برهانــد.

2. گزینه های پیش روی مجلس شورای اسالمی

بــرای بررســی گزینه هــای پیــش روی مجلــس، تفکیــک بیــن دو مرحلــة بررســی اولیــه طــرح یــا 
الیحــه مربــوط و بررســی ایرادهــای شــورا ضــروری اســت. اگــر مجلــس ابتــدا براســاس رویکــرد شــورا 
اتخــاذ تصمیــم کنــد، نوبــت بــه بررســی ایرادهــا نخواهــد رســید. در ایــن صــورت، تنهــا گزینــه مربــوط، 
ــد و  ــی نیفت ــن اتفاق ــر چنی ــا اگ ــرد شــورا اســت؛ ام ــت در چارچــوب رویک ــف صالحی ــرش و تعری پذی
نوبــت بــه بررســی ایرادهــا برســد، عــالوه بــر پذیــرش، گزینه هــای دیگــری نیــز متصــور اســت کــه در 

ــه آنهــا و نیــز مزایــا و ایرادهایشــان اشــاره می شــود. ادامــه ب

1.2. پذیرش رویکرد شورا

سرراســت ترین گزینــه مجلــس در قبــال رویکــرد شــورا، پذیــرش آن اســت کــه نتیجــه آن، تعریــف 
صالحیــت در چهارچــوب ایــن رویکــرد اســت؛ همچنان کــه گفتــه شــد ایــن گزینــه می توانــد هــم در 

مرحلــه بررســی اولیــه محقــق شــود و هــم در مرحلــه بررســی ایرادهــا.
ــس  ــدگان مجل ــون اساســی اســت. نماین ــه قان ــس ب ــاداری مجل ــه، وف ــن گزین ــای ای یکــی از مزای
ــون،  ــن قان ــده در ای ــای تعریف ش ــاظ محدودیت ه ــا لح ــی و ب ــون اساس ــوب قان ــد در چهارچ مکلف ان
اقــدام بــه قانونگــذاری نماینــد. هرچنــد مجلــس بــه موجــب اصــل 112 قانــون اساســی1 و بــه تبــع آن 
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1. در ایــن اصــل چنیــن آمــده اســت: »مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــرای تشــخیص مصلحــت نظــام بــرای 

تشــخیص مصحلــت در مــواردی کــه مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی را شــورای نگهبــان خــالف موازیــن شــرع 

یــا قانــون اساســی بدانــد و مجلــس بــا در نظــر گرفتــن مصلحــت نظــام نظــر شــورای نگهبــان را تأمیــن نکنــد 

ــود«. ــکیل می ش و... تش

ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان 
به حدود صالحیت های دیوان عدالت اداری



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســـال دوم / شمـــــاره دوم / بهـــــــار 1399

ــون اساســی را  ــون آیین نامــه داخلــی مجلــس شــورای اســالمی،1  اجــازه عــدول از قان مــاده 200 قان
به دســت آورده، امــا ایــن امــر نافــی وظیفــه اساســی مجلــس بــرای وفــاداری بــه قانــون اساســی نیســت 
)اصــول 71 و 72 قانــون اساســی(.2 نتیجــه پذیــرش رویکــرد شــورا، وفــاداری بــه قانــون اساســی اســت.

چالش هــای ســاختاری دیــوان مثــل تمرکــز شــعب در تهــران، فقــدان ســازوکارهای قانونــی 
ــیدگی های  ــی، رس ــوق عموم ــه حق ــلط در زمین ــده و مس ــات آموزش دی ــری قض ــرای به کارگی الزم ب
ــاخصه های  ــی از ش ــز برخ ــی اداری و نی ــای دادرس ــه مؤلفه ه ــته ب ــه شایس ــدم توج ــوری، ع غیرحض
ــه، صــدور  ــیدگی های عجوالن ــه رس ــد غلب ــردی همانن ــای کارک ــون و چالش ه ــه در قان دادرســی عادالن
آراء غیرمســتدل، غیرمســتند و متعــارض باعــث شــده اســت کــه درمجمــوع رســیدگی دیــوان بــه دعــاوی 
اداری، دســِت کم، بــر رســیدگی دادگاه هــای عمومــی بــه ایــن دعــاوی ترجیــح نداشــته باشــد. ایــن امــر 
تعریــف صالحیت هــای دیــوان بــه میــزان قــدر متیقــن و درنتیجــه، گزینــه پذیــرش را موجــه می ســازد.

ایــراد مهــم ایــن گزینــه، ایــن اســت کــه درنتیجــة آن، برخــی اشــخاص از حــق دادخواهــی محــروم 
می شــوند؛ بــا ایــن توضیــح کــه راجــع بــه آن بخــش از دعــاوی اداری کــه در صالحیــت دیــوان قــرار 
ــرای  ــح ب ــذار مرجــع صال ــا قانونگ ــه شــماری از آنه ــه ای وجــود دارد. راجــع ب ــت دوگان ــد، وضعی ندارن
ــا در  ــح(، ام ــری چــون دادگاه صال ــا تعابی ــا ب ــه طــور مشــخص ی ــرده اســت )ب ــن ک رســیدگی را تعیی
مــورد شــماری دیگــر، بــا ســکوت قانــون مواجه ایــم. رویــه قضایــی برخــورد دوگانــه ای بــا ایــن ســکوت 
دارد. برخــی از دادگاه هــای عمومــی بــه اعتبــار اصــل 159 قانــون اساســی، خــود را صالــح بــه رســیدگی 
ــد. رأی  ــر کرده ان ــوا تعبی ــکان طــرح دع ــدان ام ــه فق ــن ســکوت را ب ــر، ای ــی برخــی دیگ ــد. ول می دانن
ــی کشــور،3 مصداقــی از  ــوان عال ــه شــماره 786 مــورخ 1398/10/24 هیــأت عمومــی دی وحــدت روی

رویکــرد دوم اســت.
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ــا درنظرگرفتــن  ــی کــه مجلــس ب ــون مذکــور چنیــن آمــده اســت: »... درصورت 1. در بخشــی از مــاده 200 قان

ــع  ــه مجم ــور را ب ــه مذک ــس مصوب ــس مجل ــد رئی ــی باش ــود باق ــر رأی خ ــان ب ــام همچن ــت نظ ــظ مصلح حف

ــی دارد....«. ــال م ــام ارس ــت نظ ــخیص مصلح تش

2. در ایــن زمینــه گفتــه شــده اســت کــه »صراحــت اصــول 71 و 72 قانــون اساســی طــرح و تصویــب مصوباتــی 

را کــه... بــا مصرحــات قانــون اساســی مغایــرت دارنــد، نفــی کــرده اســت... اصــرار مجلــس بــر مصوبــه خــود و 

ارجــاع آن بــه مجمــع تنهــا زمانــی ممکــن اســت کــه مجلــس براســاس برداشــت خــود از قانــون اساســی اقــدام 

بــه تصویــب مصوبــه در چارچــوب قانــون اساســی کنــد...« نــک: )راجــی و ابریشــمی راد: 1397: 519(.

3. ایــن رأی بــه اســتناد قســمت اخیــر اصــل 159 قانــون اساســی و مــاده 24 قانــون ســازمان نظــام مهندســی و 

کنتــرل ســاختمان مصــّوب 1374 رأی صــادره از شــورای انتظامــی نظــام مهندســی را قابــل اعتــراض در مرجــع 

قضایــی ندانســته اســت. صرف نظــر از ایــرادات بنیــادی ایــن رأی کــه مجــال پرداختــن بــه آن نیســت، قابلیــت 

تعمیــم آن بــه مــوارد مشــابه جــای تأمــل جــدی دارد.



یکــی دیگــر از ایرادهــای ایــن گزینــه ایــن اســت کــه نتیجــه آن، رســیدگی دادگاه هــای عمومــی 
بــه بخشــی از دعــاوی اداری و دیــوان بــه بخشــی دیگــر از ایــن دعــاوی اســت، ایــن امــر، بــا توجــه بــه 
تفــاوت مقــررات آییــن دادرســی و نیــز قوانیــن ماهــوی حاکــم،1 باعــث می شــود کــه نظــام قضایــی در 
رســیدگی بــه دعــاوی اداری دچــار وضعیــت متشــتت و غیرمنســجمی شــود. بــرای مثــال، ایــن فــرض 
را در نظــر بگیریــد کــه کارگــر دســتگاه دولتــی، در مرجــع حــل اختــالف کار طــرح شــکایت می کنــد. 
ــی از  ــر را در بخش ــت اداری، کارگ ــوان عدال ــه دی ــدت روی ــی از آراء وح ــتناد یک ــه اس ــع ب ــن مرج ای
خواســته برحــق می دانــد در ایــن وضعیــت، هــر دو طــرف دعــوا )کارگــر و کارفرمــا( بــه رأی مربــوط 
ــع  ــت اداری و مرج ــوان عدال ــدوی دی ــعب ب ــر، ش ــراض کارگ ــه اعت ــیدگی ب ــع رس ــد. مرج معترض ان
رســیدگی بــه اعتــراض کارفرمــای دولتــی، دادگاه هــای عمومــی دادگســتری اســت کــه الــزام قانونــی 
بــه تبعیــت از رأی وحــدت رویــۀ مســتند رأی مورداعتــراض نــدارد )بــا ایــن فــرض کــه ســکوت قانــون، 

مانــع دادخواهــی آنهــا نشــود(.
ــه  ــای پیش گفت ــاوی اداری، صرف نظــر از ایراده ــه بخشــی از دع ــی ب ــای عموم رســیدگی دادگاه ه
بــا چالش هــای دیگــری نیــز مواجــه اســت. ازجملــه اینکــه ایــن دادگاه هــا، نوعــًا تخصــص و تجربــه الزم 

بــرای رســیدگی بــه دعــاوِی نوعــًا پیچیــده اداری را ندارنــد.

2.2. عدول از رویکرد شورا

ــدول  ــرد. ع ــش گی ــدول را پی ــد مســیر ع ــد، بای ــرش را موجــه ندان ــه پذی ــس گزین چنانچــه مجل
ــم. ــاخص آن می پردازی ــت ش ــه دو وضعی ــه ب ــود. درادام ــام ش ــی انج ــرق مختلف ــه ط ــد ب می توان

1.2.2. عدول ضروری

مجلــس می توانــد در مقــام عــدول، بــه قــدر ضــرورت اکتفــا کنــد و تنهــا مــوارد ضــروری را فراتــر 
از رویکــرد شــورا، در صالحیــت دیــوان قــرار دهــد. درخصــوص مــوارد ضــروری گزینه هــای مختلفــی 

متصــور اســت کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره می شــود:
• دعــاوی غیرقابــل رســیدگی براســاس مقــررات آییــن دادرســی مدنــی؛ در حــال حاضــر 
رســیدگی های دیــوان بــه برخــی دعــاوی اداری ازجملــه دعــاوی ابطــال مصوبــات، طبــق قانــون دیــوان، 
بــدون نیــاز بــه طــرح دعــوا از ســوی ذی نفــع و توســط ارکان خاصــی )هیأت هــای تخصصــی و هیــأت 
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1. بــه طــور خــاص بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه دادگاه هــای عمومــی، الزامــی بــه تبعیــت از آراء وحــدت 

رویــه دیــوان عدالــت اداری ندارنــد، حــال آنکــه ایــن آراء، بخــش مهمــی از نظــام هنجــاری حاکــم بــر دعــاوی 

ــد. ــکل می دهن اداری را ش

ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان 
به حدود صالحیت های دیوان عدالت اداری
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ــه رســمی( انجــام می شــود. در  ــه انتشــار در روزنام ــی خــاص )از جمل ــه موجــب ترتیبات ــی( و ب عموم
ــود؛ ــت ش ــد رعای ــازوکارها نمی توان ــن س ــاوی ای ــن دع ــه ای ــی ب ــای عموم رســیدگی دادگاه ه

ــوان خــارج  ــه آنهــا از صالحیــت دی ــه شــخصیت شــاکی، رســیدگی ب ــا توجــه ب ــای کــه ب • دعاوی
ــه ایــن دعــاوی در صالحیــت توأمــان دیــوان و دادگاه هــای عمومــی  شــده اند و درنتیجــه، رســیدگی ب
قــرار دارنــد1 )مثــل دعــاوی اعتــراض اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی بــه آراء مراجــع شــبه قضایی(؛ 
ــد و  ــرار ندارن ــوان ق ــت دی ــه در صالحی ــبه قضایی ک ــع ش ــته از مراج ــه آراء آن دس ــراض ب • اعت
ــی؛ ــام مهندس ــی نظ ــورای انتظام ــل ش ــت. مث ــرده اس ــن نک ــز تعیی ــری را نی ــع دیگ ــذار مرج قانونگ

ــه و تخصــص اســت )مثــل دعــاوی  ــه آنهــا دارای تجرب ــرای رســیدگی ب • دعــاوی ای کــه دیــوان ب
اســتخدامی(؛

• دعــاوی علیــه نهادهــای عمومــی غیردولتــی؛ بــه جهــت اینکــه ایــن نهادهــا ازجملــه دســتگاه های 
ــتند؛ اجرایی هس

ــی: تبعیــت از ســوابق  ــن اجتماعــی و نهادهــای انقالب ــه شــهرداری ها، ســازمان تأمی ــاوی علی • دع
ــا را موجــه  ــه آنه ــوان ب ــت دی ــد شــمول صالحی ــا می توان ــن نهاده ــت ای ــز اهمی ــوط و نی ــی مرب تقنین

ســازد.
در بــاب مزیــت ایــن گزینــه بایــد گفــت کــه هرچنــد، همچنانکــه گفتــه شــد، مجلــس اجــازه عــدول 
از قانــون اساســی را دارد، امــا بایــد بــه قــدر متیقــن اکتفــا کنــد کــه ایــن امــر بــا ایــن گزینــه محقــق 
می شــود. همچنیــن، برخــالف دادگاه هــای عمومــی کــه نوعــًا تخصــص و تجربــه الزم بــرای رســیدگی 
ــه صــورت تخصصــی و  ــه موجــب ایــن گزینــه، دیــوان ب ــد، ب ــه دعــاوِی نوعــًا پیچیــده اداری را ندارن ب

ــه دعــاوی مربــوط رســیدگی می کنــد. متمرکــز ب
براســاس مطالــب پیش گفتــه، ایــن گزینــه، مغایــر وظیفــه اساســی مجلــس دائــر بــر وفــاداری بــه 
قانــون اساســی اســت و اصــواًل تبعیــض بیــن دعــاوی اداری قابــل دفــاع بــه نظــر نمی رســد و اینکــه بنــا 
را بــر ترجیــح رســیدگی دیــوان بــه مــوارد ضــروری گذاشــته کــه قابــل مناقشــه اســت. دو ایــراد ایجــاد 
خدشــه در انســجام نظــام قضایــی و دشــواری های رســیدگی دادگاه هــای عمومــِی بــه دعــاوی مربــوط 

کــه پیشــتر بــه آنهــا اشــاره شــد نیــز درخصــوص ایــن گزینــه نیــز مصــداق دارد.
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ــی  ــای عموم ــت دادگاه ه ــه شــد، صالحی ــه پیشــتر گفت ــاوی، همچنان ک ــن دع ــورد بخشــی از ای ــه در م 1. البت

ــه آنهــا محــل تردیــد اســت. ــرای رســیدگی ب ب



2.2.2. عدول کامل

مجلــس می توانــد در صــورت عــدم پذیــرش رویکــرد شــورا، قاطعانه تریــن اقــدام متصــور را انجــام 
دهــد و صالحیــت دیــوان را بــه تمامــی دعــاوی اداری تعمیــم دهــد.1 امــا منظــور از تمامــی دعــاوی 
ــدی  ــل صورت بن ــو قاب ــن نح ــال، بدی ــه اجم ــاوی، ب ــن دع ــت از ای اداری چیســت؟ گســترده ترین قرائ

اســت: 
ــا  ــه ی ــم از یک جانب ــال اداری2 )اع ــه اعم ــر ب ــاوی اداری ناظ ــته: دع ــوع خواس ــه موض ــر ب ـ ناظ
دوجانبــه( اســت کــه ایــن اعمــال از اعمــال تقنینــی و قضایــی متمایــز اســت. همچنیــن دعــاوِی ناظــر 
بــه آن دســته از اعمــال اداره کــه براســاس قواعــد حقــوق خصوصــی انجــام شــده اند، از شــمول دعــاوی 
ــی(  ــی و حقوق ــری، انتظام ــرادارِی )کیف ــته های غی ــاب خواس ــد حس ــن، بای ــد. افزون برای اداری خارج ان

ــزام، منــع و...( جــدا کــرد. ــه اعمــال اداری  را از خواســته های اداری )ابطــال، ال ناظــر ب
ـ ناظــر بــه شــاکی: تمامــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی )اعــم از خصوصــی و عمومــی( می تواننــد 

اقــدام بــه طــرح دعــوای اداری کننــد. 
ـ ناظــر بــه طــرف شــکایت: تمامــی نهادهــای برخــوردار از اقتــدار عمومــی، ازجملــه دســتگاه های 
اجرایــی، نهادهــای حرفــه ای و صنفــی و حتــی نهادهــای خصوصــِی متولــی امــور )کاالهــا و خدمــات( 
ــی  ــه دورۀ زمان ــوط ب ــاوی مرب ــا دع ــد.4 عالوه براینه ــرار گیرن ــکایت ق ــرف ش ــد ط ــی3 می توانن عموم

ــد. ــرار می گیرن ــودِن واحدهــای خصوصــی شــده نیــز جــزء دعــاوی اداری ق دولتــی ب
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ــوان  ــت دی ــم صالحی ــت تعمی ــی جه ــون اساس ــت قان ــاب قابلی ــته در ب ــتدالل های شایس ــۀ اس ــرای مطالع 1. ب

ــی، 1398: 301-305(.    ــوق و لطف ــک: )آقایی ط ــاوی اداری، ن ــی دع ــه تمام ــت اداری ب عدال

ــرات  ــون مجــازات اســالمی )تقصی ــم قان ــاوی فصــل ده ــه دع ــوان ب ــری می ت 2. در خصــوص خواســته های کیف

ــا انتظامــی  ــات اداری ی ــه تخلف ــن دولتــی( اشــاره کــرد. خواســته های انتظامــی، رســیدگی ب ــات و مأموری مقام

کارکنــان نهادهــای عمومــی اســت. از جملــه خواســته های حقوقــی )مدنــی(، مطالبــه خســارات دادرســِی ناشــی 

از طــرح دعــاوی اداری قابــل اشــاره اســت. 

ــن و  ــک: )پروی ــا، ن ــی م ــام حقوق ــا در نظ ــگاه آنه ــی و جای ــات عموم ــا و خدم ــتی کااله ــوص چیس 3. درخص

دیگــران، 1398: 59-66(.

ــرای  ــح ب ــع صال ــود، مرج ــراج ش ــی اخ ــه وزارت ــتناد مصوب ــه اس ــی، ب ــگاه دولت ــجوی دانش ــک دانش ــر ی 4. اگ

رســیدگی بــه اعتــراض ایــن دانشــجو، دیــوان عدالــت اداری اســت. اگــر یــک دانشــجوی دانشــگاه خصوصــی، بــه 

اســتناد همیــن مصوبــه اخــراج شــود، آیــا نبایــد مرجــع صالــح بــرای رســیدگی بــه اعتــراض ایــن دانشــجو نیــز 

ــوان عدالــت اداری باشــد؟ دی

ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان 
به حدود صالحیت های دیوان عدالت اداری
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بررســی ســوابق تقنینــی موضــوع حاکــی از آن اســت کــه عملکــرد مجلــس در برخــی دوره هــا، بــه 
گزینــه عــدول کامــل نزدیــک بــوده کــه البتــه بــه علــت ایــراد شــورا نافرجــام مانــده اســت. ازجملــه، 
بنــد 6 مــاده 13 مصوبــه اولیــه مجلــس در مــورد قانــون دیــوان )مصــوب 1385( یکــی از صالحیت هــای 
شــعب دیــوان را »رســیدگی بــه شــکایات راجــع بــه تصمیمــات و مصوبــات و آراء قطعــی دانشــگاه آزاد 
ــازمان های  ــی... و س ــی غیرانتفاع ــی و تحقیقات ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــایر دانش ــالمی و س اس

اداری حرفــه ای ازقبیــل ســازمان نظــام پزشــکی و ســازمان نظــام مهندســی« اعــالم کــرده بــود. 1
پیشــتر گفتــه شــد کــه در حــال حاضــر، بخشــی از دعــاوی اداری کــه خــارج از صالحیــت دیــوان 
ــه  ــوان ب ــت دی ــترش صالحی ــوند. گس ــتماع نمی ش ــز اس ــی نی ــای عموم ــوی دادگاه ه ــتند، از س هس
تمامــی دعــاوی اداری، ایــن ایــراد را رفــع و حــق دادخواهــی اشــخاص موضــوع ایــن دعــاوی را تضمیــن 

می کنــد.
 دیگــر مزیــت ایــن گزینــه ایــن اســت کــه گســترش صالحیــت دیــوان بــه تمامــی دعــاوی اداری، 
رســیدگی تخصصــی و متمرکــز دیــوان بــه تمامــی دعــاوی اداری را موجــب می شــود. درنتیجــۀ پذیــرش 
ایــن گزینــه، دیــوان بــه صــورت تخصصــی و متمرکــز بــه تمامــی دعــاوی اداری رســیدگی خواهــد کــرد. 
ایــن مهــم فرصتــی را فراهــم مــی آورد تــا شــاهد ارتقــای عدالــت اداری در کشــورمان باشــیم. ایــن امــر 

بــه ســردرگمی های موجــود درخصــوص صاحیــت دیــوان نیــز خاتمــه خواهــد داد.
از جملــه ایرادهــای ایــن گزینــه، ایــن موضــوع اســت کــه، صــرف نظــر از رویکــرد شــورا، نمی تــوان 
بــه برخــی از نهادهایــی کــه اعمــال اداری را انجــام می دهنــد و بنــا بــه نظــر فــوق، دعــاوی علیــه آنهــا، 
ــت  ــعه صالحی ــاس، توس ــرد.2 براین اس ــالق ک ــت« را اط ــوان »دول ــود، عن ــی می ش ــاوی اداری تلق دع
دیــوان نســبت بــه دعــاوی مذکــور بــا ایــراد مغایــرت بــا قانــون اساســی مواجــه اســت. در وضیــت فعلــی 
ــاوی  ــمار دع ــش ش ــوان، افزای ــاختاری دی ــای س ــات و چالش ه ــداد قض ــت تع ــه محدودی ــا توج ــز ب نی
مطــرح در دیــوان، اطالــۀ رســیدگی و مهم تــر از آنهــا کاهــش دقــت و صحــت آراء را بــه همــراه خواهــد 

آورد.
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1. حکــم مذکــور، در مــاده 20 مصوبــه مجلــس راجع بــه صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان تکــرار نشــده اســت. 

بــا توجــه بــه تصریــح بــه عبــارت »تصمیمــات و مصوبــات« در ابتــدای بنــد 6 مــاده 13 فــوق، بــه نظــر می رســد 

مجلــس در نظــر داشــته شــعب دیــوان هــم بــه شــکایات علیــه تصمیمــات و نیــز مصوبــات نهادهــای حرفــه ای 

رســیدگی کننــد؛ حکمــی کــه البتــه قابــل تأمــل بــه نظــر می رســید.

ــت اداری را مســتلزم اصــالح اصــول  ــوب نظــام عدال ــت مطل ــق وضعی ــی از نویســندگان، به درســتی تحق 2. یک

ــی، 1395: 113(. ــک: )همت ــون اساســی دانســته اســت. ن 170 و 173 قان



ایــراد دیگــر وارد بــر ایــن گزینــه ایــن اســت کــه دعــاوی اداری همچــون دیگــر مفاهیــم، هســتۀ 
ســختی دارد کــه هرچــه از آن فاصلــه بگیریــم، شناســایی مصادیــق دشــوار می شــود. به ویــژه تفکیــک 
ــن طــور،  ــوق خصوصــی هســتند و همی ــد حق ــه مشــمول قواع ــال اداره ک ــال اداری از ســایر اعم اعم
ــور  ــور عمومــی و ام ــه عــالوه، ام ــراداری همیشــه آســان نیســت. ب تفکیــک خواســته های اداری از غی
غیرعمومــی مــرز قاطعــی ندارنــد. ابتنــای صالحیــت دیــوان بــر تعریفــی کلــی از دعــاوی اداری، ایــن 

ابهامــات را در پــی دارد.

3. گزینه های پیش روی مجمع 

در صــورت پذیــرش رویکــرد شــورا از ســوی مجلــس، نقش آفرینــی مجمــع منتفــی خواهــد بــود؛ 
ــر  ــن صــورت )عــدم تأمیــن کامــل نظــرات شــورا توســط مجلــس و اصــرار مجلــس ب ــر ای ــا در غی ام

ــم.  ــای متصــور می پردازی ــه گزینه ه ــه ب ــد. در ادام ــه کن ــد مداخل ــع بای ــود(، مجم ــه خ مصوب

1.3. پذیرش رویکرد شورا

هماننــد مجلــس، سرراســت ترین گزینــه مجمــع در قبــال رویکــرد شــورا، پذیــرش آن اســت کــه 
نتیجــه آن، حــل اختــالف در چهارچــوب ایــن رویکــرد اســت.

ــه  ــون اساســی را ب ــدول از قان ــازه ع ــون اساســی اج ــه موجــب اصــل 112 قان ــع ب ــد مجم هرچن
دســت آورده اســت، امــا، بــا توجــه بــه جایــگاه قانــون اساســی، ایــن امــر نافــی وظیفــه اصولــی مجمــع 
ــوی  ــام از س ــت نظ ــخیص مصلح ــخن، تش ــر س ــه دیگ ــت. ب ــی نیس ــون اساس ــه قان ــاداری ب ــرای وف ب
ــون اساســی صــورت گیــرد.1 نتیجــه پذیــرش  ــه قان ــه بهــای بی توجهــی ایــن نهــاد ب مجمــع نبایــد ب
ــرش  ــود پذی ــه ش ــن اســت گفت ــن ممک ــون اساســی اســت. همچنی ــه قان ــاداری ب ــورا، وف ــرد ش رویک
رویکــرد شــورا می توانــد عــالوه بــر وفــاداری بــه قانــون اساســی، اقدامــی موافــق مصلحــت نیــز تلقــی 
شــود. بــا ایــن توضیــح کــه براســاس مطالــب پیش گفتــه، رســیدگی دیــوان بــه دعــاوی ادارِی خــارج از 
صالحیــت آن، اگــر مضــّر نباشــد، مزیــت قابل توجهــی نیــز بــه همــراه نــدارد و رســیدگی دادگاه هــای 

عمومــی بــه ایــن دعــاوی، اگــر مفیــد نباشــد، ضــرر جــدی هــم نــدارد.
ــارج از  ــاوی ادارِی خ ــه دع ــوان ب ــیدگی دی ــرورت رس ــه ض ــه، ب ــب پیش گفت ــاس مطال ــر براس اگ
ــیم،  ــل باش ــاوی، قائ ــن دع ــه ای ــی ب ــای عموم ــیدگی دادگاه ه ــواری های رس ــز دش ــت آن و نی صالحی

ــود. ــد ب ــی خــالف مصلحــت خواه ــرش رویکــرد شــورا اقدام ــگاه پذی آن
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1. گفتــه شــده اســت کــه »هــدف از تشــکیل مجمــع، ایجــاد ابــزاری بــرای نقــض اصــول قانــون اساســی نبــوده 

اســت« نــک: )راجــی و ابریشــمی راد: 1397: 521(.

ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان 
به حدود صالحیت های دیوان عدالت اداری
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2.3. پذیرش عدول ضروری

از دیگــر گزینه هــای پیــش روی مجمــع ایــن اســت کــه چنانچــه مجلــس رویکــرد عــدول ضــروری 
را محقــق کــرده اســت، مجمــع آن را بپذیــرد و درنتیجــه مصوبــه مجلــس را عینــًا تأییــد کنــد.

هرچنــد مجمــع بــه موجــب اصــل 112 اجــازه عــدول از قانــون اساســی را بــه دســت آورده ، امــا 
بایــد بــه قــدر متیقــن اکتفــا کنــد و تــا حــد امــکان بــه قانــون اساســی وفــادار بمانــد کــه ایــن امــر، بــا 
ایــن گزینــه محقــق می شــود. همچنیــن بــا توجــه بــه ضــرورت رســیدگی دیــوان بــه مــوارد ضــروری 
ــز  ــاوی، مصلحــت نی ــن دع ــه ای ــی ب ــای عموم ــز دشــواری های رســیدگی دادگاه ه برشمرده شــده و نی
اقتضــای پذیــرش عــدول ضــروری و تأییــد مصوبــه مجلــس را دارد. البتــه براســاس مطالــب پیش گفتــه، 

ایــن گزینــه مغایــر وظیفــه مجمــع دائــر بــر وفــاداری بــه قانــون اساســی اســت.

3.3. پذیرش عدول کامل

ــن اســت کــه چنانچــه مجلــس رویکــرد عــدول  یکــی دیگــر از گزینه هــای پیــش روی مجمــع ای
ــه  ــه مصوب ــود ک ــد ب ــن خواه ــز ای ــه نی ــرد و نتیج ــع آن را بپذی ــرده اســت، مجم ــق ک ــل را محق کام

ــود. ــد می ش ــًا تأیی ــس عین مجل
اگــر بــه ضــرورت تعمیــم صالحیــت دیــوان بــه تمامــی دعــاوی اداری قائــل باشــیم، ایــن گزینــه 
می توانــد موافــق مصلحــت باشــد؛ امــا بــا توجــه بــه مطالــب پیــش گفتــه، توســعه صالحیــت دیــوان 
بــه تمامــی دعــاوی اداری، بــا ظاهــر اصــول 173 و 170 قانــون اساســی انطبــاق کامــل نــدارد و لــذا 
ایــراد مغایــرت بــا قانــون اساســی را بــه همــراه دارد. افزون برایــن، اگــر عــدول از رویکــرد شــورا، در حــد 

دعــاوی ضــروری قابــل دفــاع باشــد، ایــن گزینــه مخالــف مصلحــت خواهــد بــود.

4.3. پذیرش بخشی از عدول مجلس

یکــی دیگــر از گزینه هــای پیــش روی مجمــع ایــن اســت کــه خــواه عــدول مجلــس کامــل باشــد 
یــا خیــر، تعمیــم صالحیــت دیــوان را صرفــًا درخصــوص بخشــی از مــوارد مصــوب مجلــس تأییــد کنــد. 
بــا ایــن توضیــح کــه تعمیــم صــورت گرفتــه از ســوی مجلــس تمامــًا تأییــد نشــود و صرفــًا بخشــی از 

آن، موافــق مصلحــت دانســته شــود. 1
همچنان کــه گفتــه شــد، هرچنــد مجمــع بــه موجــب اصــل 112 اجــازه عــدول از قانــون اساســی 
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1. عملکــرد مجمــع در مــورد دو قانــون اخیــر دیــوان، صرف نظــر از ایــرادات وارد بــر آن، ذیــل ایــن گزینــه قــرار 

می گیــرد.



را بــه دســت آورده اســت، امــا بایــد بــه قــدر متیقــن اکتفــا کنــد و بــه صــورت حداکثــری بــه قانــون 
اساســی وفــادار بمانــد کــه بــا ایــن گزینــه محقــق می شــود. همچنیــن اگــر عــدول از رویکــرد شــورا، 
در حــد دعــاوی ضــروری قابــل دفــاع باشــد، ایــن گزینــه موافــق مصلحــت خواهــد بــود؛ امــا اگــر بــه 
ــد  ــه می توان ــن گزین ــل باشــیم، ای ــس قائ ــه شــرح مصــوب مجل ــوان ب ــم صالحیــت دی ضــرورت تعمی

مخالــف مصلحــت باشــد.

4. چهارچوب نظری انتخاب گزینه )های( مرجح

1.4. تمایز دعاوی اداری از سایر دعاوی

هرچنــد تفکیــک دقیــق دعــاوی اداری از ســایر دعــاوی دشــوار اســت، امــا بــه لحــاظ وجــود رابطــۀ 
نابرابــر بیــن طرفیــن دعــوا کــه ناشــی از اعمــال اقتــدارات عمومــی اســت و نیــز خواســته های مشــخص 

اداری، بایــد حســاب ایــن قســم دعــاوی را از ســایر دعــاوی جــدا کــرد.
ــی  ــر، اشــخاص غیردولت ــن رابطــۀ نابراب ــک طــرف ای ــه ی ــدارد ک ــی ن ــر اســت ضرورت ــه ذک الزم ب
باشــد. ممکــن اســت بیــن دو شــخص حقوقــی حقــوق عمومــی هــم دعوایــی شــکل گیــرد کــه مبتنــی 
بــر رابطــۀ نابرابــری باشــد؛ به طورمثــال، یکــی مــؤدی مالیــات )مثــل شــرکت های دولتــی( و دیگــری 
دریافت کننــدۀ مالیــات باشــد )ســازمان امــور مالیاتــی کشــور( یــا یکــی کارفرمــا و دیگــری ناظــر بــر 

رابطــۀ کار باشــد. در ایــن مــوارد دعــاوی مربــوط، اداری خواهنــد بــود.

2.4. ضرورت رسیدگی افتراقی به دعاوی اداری

هرچنــد مقــررات آییــن دادرســی مدنــی )قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در 
امــور مدنــی، قانــون اجــرای احــکام مدنــی و...( بــرای دعــاوی اداری، حکــم »مقــررات مــادر« را دارنــد،1 
امــا رســیدگی بــه ایــن دعــاوی، بنــا بــه ماهیــت متمایــز آنهــا، در مــواردی اقتضــای رســیدگی خــاص را 
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1. مــاده 122 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری و تکــرار بســیاری از مــواد قانــون آییــن 

دادرســی مدنــی در قانــون مذکــور، مویــد ایــن ادعاســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه جایــگاه مــادری و تکمیلــِی 

ــال، در  ــه طــور مث ــل مشــاهده اســت. ب ــز قاب ــی نی ــی در دیگــر نظــام هــای حقوق ــون آییــن دادرســی مدن قان

ــک: )غمامــی و محســنی: 1396: 19(. خصــوص اســپانیا، ن

البتــه اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه برخــی نویســندگان بــر ایــن باورنــد کــه بــه اقتضــای اســتقالل 

حقــوق اداری )اســتقالل در قواعــد و رســیدگی هــا(، در مــوارد ســکوت »در وهلــه نخســت و بــه صــورت خــودکار، 

قواعــد حقــوق خصوصــی اعمــال نمی شــود بلکــه پیــش از ]آن[ ... ســایر قواعــد حاکــم بــر نظــام اداری ... مدنظــر 

قــرار می گیــرد....« نــک: )آقایــی طــوق و لطفــی، 1398: 32-33(. 
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دارد. ازجملــۀ ایــن مــوارد، می تــوان بــه دخالــت عنصــر منافــع عمومــی و تبعــًا ضــرورت ارائــه برداشــت 
ــناد و  ــه اس ــای ارائ ــی(، محدویت ه ــاوی حقوق ــه دع ــبت ب ــوا )نس ــرح دع ــع در ط ــب از ذی نف متناس
مــدارک مربــوط بــه دعــوا توســط شــکات، تفاوت هــای ناظــر بــه بــار و ادلــه اثبــات و برخــی تفاوت هــا 

در نظــام اجــرای احــکام اشــاره کــرد.

3.4. دیوان عدالت اداری، تأسیس اساسی برای رسیدگی به دعاوی اداری

حتــی اگــر تأســیس دیــوان، مبتنــی بــر درک مشــخص و دقیقــی از دعــاوی اداری نبــوده باشــد، امــا 
ــه دعــاوی  ــوان، رســیدگی ب ــه تأســیس دی ــکار نیســت کــه هــدف فی الجمل ــز قابل ان ــن واقعیــت نی ای

اداری بــوده اســت.

4.4. ضرورت حقوقی رسیدگی دیوان به تمامی دعاوی اداری

بــر مبنــای ســه گــزاره قبلــی، می تــوان بــر ایــن گــزاره پــای فشــرد کــه بــا توجــه بــه همســانی 
ایــن دعــاوی و ضــرورت رســیدگی همســان بــه آنهــا، هرگونــه تفکیــک و تمایــز بیــن دعــاوی اداری، 
ازحیــث مرجــع رســیدگی، ناموجــه می باشــد و از حیــث حقوقــی و فــارغ از الزامــات قانــون اساســی، 
رســیدگی دیــوان بــه تمامــی دعــاوی اداری ضــرورت دارد؛ مگــر اینکــه دالیــل موجهــی بــرای مســتثنا 

کــردن بخشــی از دعــاوی اداری ارائــه شــود.

5.4. امکان دفاع از گزاره قبل، از موضع قانون اساسی

ظاهــر اصــول 170 و 173 و برخــی دیگــر از اصــول قانــون اساســی )ازجملــه اصــل 159( تعمیــم 
ــا ایــن حــال، تفســیر غایت گــرا از  ــه تمامــی دعــاوی اداری را دشــوار می ســازد. ب ــوان ب صالحیــت دی
ایــن اصــول راهــی بــاز می کنــد تــا تعمیــم صالحیــت دیــوان بــه تمامــی دعــاوی اداری را مغایــر قانــون 

اساســی ندانیــم.

6.4. امکان دفاع از گزاره چهارم، از موضع مصلحت

ــه ایــن موضــوع کــه اصــواًل نبایــد از ســوی  ــا تصریــح ب اگــر گــزاره پنجــم قابــل دفــاع نباشــد، ب
قانونگــذار عــادی تعرضــی بــه قانــون اساســی صــورت گیــرد، امــا می تــوان بنــا بــه تجویــز اصــل 112 
قانــون اساســی، رســیدگی دیــوان بــه تمامــی دعــاوی اداری را بــه لحــاظ مزیت هــای مترتــب بــر آن و 
نیــز دشــواری های رســیدگی دادگاه هــای عمومــی بــه ایــن دعــاوی، مطابــق مصلحــت دانســت؛ البتــه 
ممکــن اســت شــمول صالحیــت دیــوان فقــط بــه بخشــی از دعــاوی اداری و نــه تمامــی آنهــا موافــق 
مصلحــت باشــد. بــا ایــن توضیــح کــه ضرورتــی بــرای شــمول صالحیــت بــه آن دســته از دعــاوی اداری 
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کــه دادگاه هــای عمومــی بــدون خدشــه در انســجام نظــام قضایــی، بــه آنهــا رســیدگی می کننــد وجــود 
ــد  ــد، عبارت ان ــرار گیرن ــوان ق ــت دی ــد در صالحی ــه بای ــروری ک ــوارد ض ــورت، م ــن ص ــدارد.1 در ای ن
ــات(، دعــاوی ابطــال  از: دعــاوی علیــه نهادهــای عمومــی غیردولتــی )اعــم از مــوردی و ابطــال مصوب
مصوبــات نهادهــای حرفــه ای و صنفــی و نهادهــای متولــی امــور عمومــی، دعــاوی اعتــراض اشــخاص 
حقوقــی حقــوق عمومــی بــه آراء مراجــع شــبه قضایی و دعــاوی اعتــراض بــه آراء مراجــع شــبه قضایی 

کــه درخصــوص مرجــع رســیدگی بــه آنهــا بــا ســکوت قانــون مواجه ایــم.

7.4. تعریف مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت

دعــاوی مســئولیت مدنــِی )مبتنــی بــر تقصیــر( ناشــی از اعمــال اداری نیازمنــد تأمــل ویــژه اســت. 
ــدارد. اگــر  ــا تمامــا اداری دانســت، پاســخ آســانی ن ــد اداری-حقوقــی ی ــا ایــن دعــاوی را بای اینکــه آی
ــر و  ــاوی )ورود ضــرر، تقصی ــن دع ــه ای ــه ســه مؤلف ــم، رســیدگی ب ــا اداری بدانی ــاوی را تمام ــن دع ای
رابطــۀ ســببیت( در صالحیــت دیــوان خواهــد بــود کــه البتــه در ایــن صــورت، بــه لحــاظ تمرکــز شــعب 
دیــوان در تهــران، رســیدگی ایــن شــعب بــا دشــواری های همــراه خواهــد بــود. امــا اگــر ایــن دعــاوی 
را اداری-حقوقــی تلقــی کنیــم، بایــد رســیدگی بــه مؤلفــه تقصیــر، بــه شــعب دیــوان و دو مؤلفــه دیگــر 

بــه دادگاه هــای عمومــی واگــذار شــود.2

نتیجه

1. وضعیــت رســیدگی بــه دعــاوی اداری در کشــور مــا، درمجمــوع قابــل دفــاع بــه نظــر نمی رســد. 
از یــک ســو، بخشــی از ایــن دعــاوی از حیطــه صالحیــت دیــوان عدالــت اداری خــارج مانده انــد کــه برخــی 
ــا  ــن دادگاه ه ــل ای ــورد عم ــوِی م ــکلی و ماه ــن ش ــاس قوانی ــی و براس ــای عموم ــط دادگاه ه ــا توس از آنه
ــه علــت ســکوت قانــون و آراء وحــدت رویــه ای چــون شــماره 786  رســیدگی می شــود و برخــی دیگــر، ب
ــوی  ــد. از س ــرار نمی گیرن ــیدگی ق ــورد رس ــور م ــی کش ــوان عال ــی دی ــأت عموم ــورخ 1398/10/24 هی م
دیگــر، کارنامــه دیــوان عدالــت اداری، بــه علــت برخــی چالش هــای ســاختاری و کارکــردی آن، به ویــژه در 
حــوزه شــعب، بــا وضعیــت مطلــوب فاصلــه دارد. بــا ایــن حــال، تحقــق برخــی آرمان هــای قضایــِی مــورد 
تأکیــد قانــون اساســی، ازجملــه »ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای همــه« )بنــد 14 اصــل 3(، مســتلزم 

رســیدگی شایســته دیــوان عدالــت اداری بــه تمامــی دعــاوی اداری اســت.
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1. می توان دعاوی ناشی از قراردادهای اداری را از جمله مصادیق این دعاوی دانست.

ــاع کــرده اســت: نــک:  ــوان در مــورد ایــن دعــاوی دف 2. یکــی از نویســندگان از ضــرورت صالحیــت کامــل دی

)آقایی طــوق، 1398(. الزم بــه ذکــر اســت اگــر بــه مرکــب بــودن ایــن دعــاوی قائــل باشــیم و آنهــا را بســیط 

ــه احــراز ورود ضــرر و رابطــۀ ســببیت را حقوقــی دانســت. ــوان دادرســی ناظــر ب ــگاه می ت ندانیــم، آن
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2. تغییــر رویکــرد شــورای نگهبــان نســبت بــه حــدود صالحیــت دیــوان براســاس قانــون اساســی 
ــه تغییــر ترکیــب اعضــاء شــورا، آگاهــی آنهــا از ایرادهــا و انتقــادات  حســب عوامــل مختلفــی از جمل
وارد بــر نظــرات پیشــین ایــن شــورا و یــا تبعــات آنهــا و نیــز ارائــه تفاســیر غایت گــرا از اصــول مربــوط 
قانــون اساســی ممکــن اســت. البتــه شــاید انتظــار تغییــر رویکــرد شــورا به نحوی کــه تمامــی دعــاوی 
ــوان  ــال، می ت ــن ح ــا ای ــد، ب ــه نباش ــدان واقع بینان ــرد، چن ــه( را در برگی ــت پیش گفت ــه کیفی اداری )ب
ــی را مشــمول اصــول 170 و 173  ــی غیردولت ــای عموم ــن شــورا، دســت کم، نهاده انتظــار داشــت ای
ــن  ــت آنچــه باعــث شــده اســت ای ــوان گف ــده، می ت ــن ای ــاع از ای ــام دف ــد. در مق ــون اساســی بدان قان
ــر  ــود. اگ ــی می ش ــا ناش ــذاری آنه ــًا از نام گ ــوند، عمدت ــارج ش ــوان خ ــت دی ــه صالحی ــا از حیط نهاده
قانونگــذار از قیــد »غیردولتــی« در عنــوان آنهــا اســتفاده نمی کــرد، احتمــااًل آن نظــر تفســیری از ســوی 
ــاده 3  ــه م ــات کشــوری، ناظــر ب ــت خدم ــون مدیری ــاده 5 قان شــورا صــادر نمی شــد. ضمــن اینکــه م
همــان قانــون، مؤسســات یــا نهادهــای عمومــی غیردولتــی را در شــمار دســتگاه های اجرایــی قلمــداد 

کــرده اســت.
ــدام  ــن اق ــد مطلوب تری ــاوی اداری می توان ــی دع ــه تمام ــوان ب ــت دی ــم صالحی ــد تعمی 3. هرچن
مجلــس باشــد، بــا ایــن حــال، بــه نظــر می رســد ایــن گزینــه مســتلزم اصــالح قانــون اساســی اســت و 
در وضعیــت کنونــی شــاید بــه مصلحــت نیــز نباشــد. در ایــن صــورت، عــدول مجلــس از رویکرد شــورای 

نگهبــان در حــد دعــاوی ضــرورِی برشــمرده شــده در ایــن نوشــتار، موجــه بــه نظــر می رســد.
4. جایــگاه مجمــع براســاس قانــون اساســی، ظرفیتــی را ایجــاد کــرده کــه بتــوان تــا حــدودی بــه 
پذیــرش رویکــرد مجلــس نســبت بــه صالحیــت دیــوان در رســیدگی بــه دعــاوی ضــروری فــوق، امیدوار 
ــوان حاکــی از آن اســت کــه مجمــع در مــواردی  ــه دی ــوط ب ــود. ســابقه تقنینــی وضــع قوانیــن مرب ب
ــرد  ــه شــد، عملک ــه گفت ــه همچنان ک ــق مصلحــت تشــخیص داده اســت؛ البت ــس را مواف نظــرات مجل

ــد. ــاع نمی باش ــوع قابل دف ــع، درمجم مجم
5. درهرحــال، بــرای رســیدگی شایســته دیــوان عدالــت اداری تمهیــد الزامــات حقوقــی و مدیریتــی 
مربــوط )ازجملــه تدویــن یــک قانــون مناســب بــرای دیــوان، توســعه کمــی و کیفــی آمــوزش قضــات 

درزمینــۀ حقــوق عمومــی و ایجــاد تدریجــی شــعب دیــوان در اســتان ها( ضــروری اســت.
6. در صــورت محقــق نشــدن گزینــه تعمیــم صالحیــت دیــوان بــه تمامــی دعــاوی اداری، رســیدگی 
ــا لحــاظ حداکثــرِی ترتیبــات  ــوان، ب ــه تمامــی دعــاوی خــارج از صالحیــت دی  دادگاه هــای عمومــی ب

دادرســی مقــرر بــرای دیــوان ضــروری اســت.
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