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چکیده
ــوع و  ــودن موض ــی ب ــه تخصص ــه ب ــا توج ــای اداری، ب ــه قرارداده ــع ب ــاوی راج ــه دع ــیدگی ب رس
مقتضیــات خــاص اداری از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ لــذا در بســیاری از کشــورها، رســیدگی 
ــه مرجــع قضایــی ویــژه ای ســپرده شــده اســت. در جمهــوری  ــه ایــن دســته از قراردادهــا ب قضایــی ب
اســامی ایــران، دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان مرجــع قضایــی رســیدگی کننده بــه امــور راجــع بــه 
ــه قراردادهــای  ــه دعــاوی راجــع ب ــور، در رســیدگی ب اداره پیش بینــی شــده اســت؛ لیکــن دیــوان مزب
اداری از خــود نفــی صاحیــت می کنــد. در پژوهــش حاضــر بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی بعــد از نقــد 
ــوان و تحلیــل عناصــر و  ــه موافقیــن و مخالفیــن صاحیــت دی ــا تحلیــل ادل ــی موجــود، ب ــه قضای روی
انــواع دعــاوی اداری و مدنــی و کیفــری، بــه ایــن نتیجــه دســت یافتیــم کــه نــه تنهــا بــه لحــاظ حقوقــی 
امــکان پذیــرش صاحیــت عــام دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای 
اداری وجــود دارد، بلکــه می تــوان ادعــا کــرد رویــه قضایــی موجــود، بــا قوانیــن مربوطــه مغایــرت دارد.
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مقدمه
ــان اشــخاص  ــه خدمــات عمومــی می ــا هــدف ارائ ــه اعمــال اداری هســتند کــه ب قراردادهــای اداری ازجمل

ــا  ــی ب ــای فاحش ــا تفاوت ه ــن قرارداده ــود. ای ــد می ش ــر منعق ــرف دیگ ــرف و اداره از ط ــک ط ــی از ی خصوص

قراردادهــای حقــوق خصوصــی دارنــد؛ ازجملــه اســتفاده یــک طــرف قــرارداد، یعنــی اداره، از اقتــدار عمومــی و 

جــاری نبــودن اصــل آزادی اراده هــا به طــور مطلــق در ایــن دســته از قراردادهــا. نظــام حقوقــی ویــژه حاکــم بــر 

ــه ایــن قراردادهــا را نیــز می طلبــد. ــه دعــاوی راجــع ب ایــن قراردادهــا، نظــام ویــژه رســیدگی قضایــی ب

ــه عنــوان  ــت اداری ب ــوان عدال ــون اساســی، نهــاد دی ــق اصــل 173 قان ــران، مطاب در جمهــوری اســامی ای

مرجــع رســیدگی بــه اعتراضــات، تظلمــات و شــکایت های مــردم از ادارات تعییــن شــده اســت؛ لیکــن دیــوان در 

مــوارد متعــدد از رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری امتنــاع نمــوده و صاحیــت رســیدگی بــه 

ایــن دســته از دعــاوی را از خــود نفــی نمــوده و آن را در صاحیــت محاکــم عمومــی دانســته اســت.

حــال آنکــه در نظــام حقوقــی بســیاری از کشــورها، مرجــع رســیدگی قضایــی بــه اعمــال اداری از مراجــع 

ــد و  ــی برده ان ــص پ ــن نق ــه ای ــی ب ــه خوب ــز ب ــی نی ــک شــده اســت. پژوهشــگران داخل ــی تفکی ــی قضای عموم

ــیم  ــز ترس ــاوی را نی ــن دع ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ــوب ب ــی مطل ــام حقوق ــوده اند؛ و نظ ــا فرس ــد آن قلم ه در نق

ــه  ــع ب ــاوی راج ــه دع ــیدگی ب ــۀ رس ــر در زمین ــی حاض ــم حقوق ــودن رژی ــب ب ــه نامناس ــون ک ــد. اکن نموده ان

ــا ســازوکارهای حقوقــی  ــوان ب ــا می ت قرارادادهــای اداری مشــخص شــده اســت، تحقیــق در ایــن مــورد کــه آی

ــد. ــر، ضــروری می نمای ــا خی ــک شــد ی ــوب نزدی ــی مطل ــژه حقوق ــه نظــام وی موجــود ب

گرچــه درخصــوص نقــد رویــه قضایــی موجــود در زمینــه رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری 

و همچنیــن ارائــه نظریــۀ نظــام مطلــوب رســیدگی قضایــی بــه ایــن گونــه دعــاوی، تحقیقــات متعــدد و مفیــدی 

انجــام شــده اســت؛ لیکــن ایــن تحقیقــات صرفــًا رویــۀ موجــود را بــه چالــش کشــیده اند و یــا نظــام مطلــوب را 

معرفــی کرده انــد. نگارنــده در تحقیــق حاضــر ضمــن پذیــرش نقدهــای بیان شــده در پیشــینه پژوهــش، در پــی 

اثبــات ایــن ادعــا اســت کــه بــا قوانیــن و ســازوکار حقوقــی موجــود در نظــام حقوقــی ایــران، می تــوان دیــوان 

ــق  ــوآوری تحقی ــای اداری دانســت. ن ــه قرارداده ــع ب ــاوی راج ــه دع ــیدگی ب ــام رس ــع ع ــت اداری را مرج عدال

حاضــر نیــز در ایــن نکتــه نهفتــه اســت.

ــت اداری  ــوان عدال ــوان دی ــررات جــاری، می ت ــن و مق ــا قوانی ــا ب ــه آی ــن اســت ک ــی ای حــال پرســش اصل

ــرش  ــی پذی ــی حقوق ــای اداری قلمــداد نمــود؟ مبان ــه قرارداده ــاوی راجــع ب ــه دع ــام رســیدگی ب را مرجــع ع

صاحیــت عــام دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری چیســت؟ آیــا رویــه 

ــررات جــاری کشــور هم ســویی دارد؟ ــن و مق ــا قوانی ــه، ب ــی شــکل گرفت قضای

ــیوه  ــه ش ــات ب ــردآوری اطاع ــی و گ ــی ـ تحلیل ــا روش توصیف ــوق ب ــش های ف ــه پرس ــخ ب ــرای پاس ب

کتابخانــه ای، ابتــدا بایــد تعریفــی از قراردادهــای اداری ارائــه شــود، ســپس اجمــااًل مرجــع صالــح بــه رســیدگی به 

ایــن دعــاوی در رویــه کنونــی تشــریح گــردد؛ ســپس مبانــی حقوقــی تحدیــد صاحیــت دیــوان تبییــن و مــورد 
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1. جهــت مطالعــه بیشــتر رجــوع کنیــد بــه: امامــی، محمــد، ســلیمانی، مهســتی )1393(. »شــخصیت خواهــان در دیــوان 

عدالــت اداری«، مجلــه مطالعــات حقوقــی، شــماره 1، صــص 30-1. همچنیــن: واعظــی، ســید مجتبــی، ســلیمانی، مهســتی 

)1395(. »خوانــده در دیــوان عدالــت اداری«، فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی، شــماره 13، صــص 23-42.

ــران، شــرکت  ــاع، ته ــی قرارداد-ایق ــان، ناصــر)1393(. اعمــال حقوق ــه: کاتوزی ــد ب ــه کنی ــه بیشــتر مراجع 2. جهــت مطالع

ــه بعــد. ســهامی انتشــار، صفحــه 29 ب

ــد اول،  ــران، اســامیه، جل ــی، ته ــوق مدن ــی، سیدحســن)1394(. حق ــه: امام ــد ب ــه کنی ــه بیشــتر مراجع ــت مطالع 3. جه

ــه بعــد. صفحــه 203 ب

4. جهــت مطالعــه بیشــتر مراجعــه کنیــد بــه: شــهیدی، مهــدی)1395(. تشــکیل قراردادهــا و تعهــدات، تهــران، مجــد، جلــد 

اول، صفحــه 40 بــه بعــد.

ــه موافقیــن و مخالفیــن صاحیــت دیــوان و عناصــر و اقســام دعــاوی  تحلیــل قــرار گیــرد و پــس از رد آن، ادل

اداری مدنــی و کیفــری مــورد بررســی قــرار گیــرد.

در ایــن تحقیــق صرفــًا صاحیــت عــام دیــوان عدالــت اداری در موضــوع قراردادهــای اداری را مــورد بررســی 

قــرار داده و مبحــث خواهــان و خوانــده در دیــوان عدالــت اداری را کــه هریــک بحــث مفصلــی را می طلبــد، بــه 

مجالــی دیگــر وا می گذاریــم. گرچــه در ایــن زمینــه نیــز تحقیقــات مفیــدی توســط پژوهشــگران حقــوق عمومــی 
انجــام شــده اســت.1

1. قراردادهای اداری و اقسام آن

1.1. مفهوم شناسی قراردادهای اداری

بــه لحــاظ واژه شناســی قــرارداد اداری از دو لفــظ قــرارداد و اداری تشــکیل شــده اســت. در آثــار حقوقدانــان 

از قــرارداد اداری بــه قــرارداد عمومــی و قــرارداد دولتــی نیــز یــاد شــده اســت.

ــرارداد  ــد و ق ــه عق ــه رابط ــد و اینک ــه عق ــه کلم ــورد بافاصل ــم می خ ــه چش ــرارداد ب ــه واژه ق هنگامی ک

چیســت از ذهــن می گــذرد. حقوقدانــان و شــارحان قانــون مدنــی ازجملــه دکتــر ناصــر کاتوزیــان،2 دکتــر ســید 

حســن امامــی3 و دکتــر مهــدی شــهیدی4 در آثــار خــود واژگان عقــد و قــرارداد را مــرادف هــم پنداشــته اند و 

معتقدنــد در حقــوق ایــران عقــد و قــرارداد می تواننــد بــه جــای هــم بــه کار گرفتــه شــوند. برخــی از حقوقدانــان 

نیــز قائــل بــه تفصیــل شــده و رابطــه آن دو را عــام و خــاص مطلــق دانســته اند.

در حقــوق اداری چنانچــه کــه توضیــح داده شــد بیــن عقــد و قــرارداد از نظــر مفهومــی تفاوتــی وجــود نــدارد 

و اصطــاح قراردادهــای اداری یــا دولتــی مرســوم تر از عقــود اداری یــا دولتــی است)شــمعی، 1395: 12(.

واژه هــای دیگــر، الفــاظ اداری، عمومــی و دولتــی اســت کــه بــه واژه قــرارداد اضافــه می گــردد. درمــورد اول، 

لفــظ اداری بــه قــرارداد اضافــه شــده و نقــش مضاٌف ٌالیــه دارد. بــه یــک اعتبــار، چنیــن دیدگاهــی را می تــوان 

بــه نــگاه واژه شــناختی نیــز تعبیــر کــرد کــه براســاس آن، قــرارداد اداری متناظــر بــا عقــود و معامــات منتســب 
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بــه اداره اســت)موالیی، 1394: 125(. در مــورد دوم و ســوم نیــز الفــاظ عمومــی و دولتــی بــه واژه قــرارداد اضافــه 

شــده اند. از منظــر شــکلی چنیــن اعمــال حقوقــی شــامل عقــود، تعهــدات و معاماتــی اســت کــه طــرف عمومــی 

یــا دولتــی قــراراداد اداری بــا اشــخاص خصوصــی منعقــد می کند)موالیــی، 1394: 127(. کــه بــه نظــر می رســد 

ــه  ــول را ب ــر مدل ــذار از چشــم راحت ت ــس از گ ــه پ ــل انتخــاب شــده اند ک ــن دلی ــه ای ــاظ ب ــن الف ــک از ای هری

ذهــن متبــادر ســازند. الفــاظ اداری دولتــی و عمومــی بــه ایــن دلیــل انتخــاب شــدند کــه در چنیــن قراردادهایــی 

ــی حقــوق  ــا در مفهــوم اعــم یکــی از اشــخاص حقوق ــا ارگان دولتــی ی ــک اداره ی ــد ی ــرارداد بای یــک طــرف ق

عمومــی باشــد؛ لــذا همــه الفــاظ بــرای یــک معنــا وضــع شــده اند.

2.1. تعریف قرارداد اداری

قــرارداد اداری یکــی از اعمــال اداری اســت. حقوقدانــان اعمــال اداری را از یــک حیــث بــه دو بخــش اعمــال 

ــال اداری  ــد. اعم ــیم بندی کرده ان ــرارداد( تقس ــا ق ــد ی ــه )عق ــال اداری دوجانب ــاع( و اعم ــه )ایق اداری یکجانب

یک جانبــه کــه اســاس روابــط حقوقــی دولــت را تشــکیل می دهنــد یــا بــه صــورت عــام و غیرشــخصی هســتند 

ــه صــورت انفــرادی و شــخصی همچــون صــدور  ــا ب همچــون آیین نامــه و تصویب نامــه و بخشــنامه و غیــره و ی
پروانــه و گواهینامــه و امثــال آن.1

اعمــال اداری دوجانبــه یــا همــان قراردادهــای اداری آن دســته از اعمالــی هســتند کــه بــرای ایجــاد، عــاوه 

ــای اداری  ــرای قرارداده ــددی ب ــف متع ــز می باشــند. تعاری ــد اراده اشــخاص خصوصــی نی ــر اراده اداره، نیازمن ب

ارائــه شــده اســت کــه ذیــًا یــک نمونــه آن را بیــان خواهیــم کــرد. قــرارداد اداری یــا دولتــی، قــراردادی اســت 

کــه حداقــل یــک طــرف آن دولــت، دســتگاه اداری دولتــی و مؤسســات عمومــی غیردولتــی نظیــر شــهرداری ها 

ــه منظــور ارائــه خدمــت عمومــی منعقــد  ــا اســتفاده از قــدرت عمومــی ب و نهادهــای عمومــی قــرار دارد کــه ب

می شود)شــمعی، 1395: 20(.

3.1. اقسام قراردادهای اداری

ــًا  ــه ذی ــمرده اند؛ ک ــای اداری را برش ــام قرارداده ــان اقس ــوق اداری، حقوقدان ــا حق ــا و مقاله ه در کتاب ه

ــم. ــر می کنی ــرف نظ ــی آن ص ــات تفصیل ــم و از توضیح ــر می کنی ــن آن را ذک ــا عناوی تنه

موضــوع برخــی از قراردادهــای اداری، اســتفاده از نیــروی انســانی اســت، ماننــد قــرارداد اســتخدامی، قــرارداد 

نمایندگــی در ارائــه خدمــات عمومــی و... . قســم دیگــری از قراردادهــای اداری کــه مربــوط بــه ایجــاد تأسیســات 

و بناهــا و بهره بــرداری از ثروت هــای عمومــی اســت ماننــد قــرارداد امتیــاز، بهره بــرداری از معــادن، قراردادهــای 
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1. جهــت مطالعــه بیشــتر در ایــن خصــوص رجــوع کنیــد بــه طباطبایــی مؤتمنــی، منوچهــر)1386(. حقــوق اداری، صفحــه 

277 بــه بعــد، همچنیــن رجــوع کنیــد بــه شــمعی، محمــد)1395(. حقــوق قراردادهــای اداری، صفحــه 14 بــه بعــد.

امکان سنجی حقوقی پذیرش صالحیت عام دیوان عدالت 
اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری



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

ــرارداد  ــد ماننــد ق ــکاری، عاملیــت و... . بعضــی از قراردادهــای دیگــر نیــز وجــود دارن نفتــی، قراردادهــای پیمان

قرضــه عمومــی. قراردادهــای بررســی مطالعــه، تحقیــق، تألیــف، فیلم ســازی )مؤتمنــی طباطبایــی، 1386: 310( 

و قــرارداد تحصیــل و تملــک اراضــی توســط شهرداری ها)شــمعی، 1395: 42(.

ــه  ــح ب ــع صال ــدی مراج ــث بع ــدیم، در مبح ــنا ش ــای اداری آش ــام قرارداده ــف و اقس ــا تعری ــه ب ــال ک ح

ــم. ــر می گذرانی ــی را از نظ ــی کنون ــه قضای ــور در روی ــای مزب ــه قرارداده ــع ب ــاوی راج ــیدگی دع رس

2. مراجع صالح به رسیدگی دعاوی راجع به قراردادهای اداری در رویه قضایی کنونی

در رویــه قضایــی کنونــی، مراجــع قضایــی بــه دو دســته مراجــع عمومــی دادگســتری و مرجــع اختصاصــی 

ــم. ــدان می پردازی ــًا ب ــه ذی ــت اداری تقســیم شــده اند ک ــوان عدال دی

1.2. مراجع عمومی دادگستری

در ایــران به طــور کلــی رســیدگی بــه اختافــات مربــوط بــه کلیــه قراردادهــا در صاحیــت محاکــم عمومــی 

دادگســتری اســت. مــاده یــک قانــون آییــن دادرســی مدنــی مصــوب 1379 نیــز ناظــر بــه همیــن موضــوع اســت. 

تنهــا اســتثنایی کــه وجــود دارد رســیدگی بــه اختافــات ناشــی از قــرارداد اســتخدامی اســت )اســتوار ســنگری، 

امامــی، 1396: 128(.

ــد  ــوارد اســتثنا بای ــر صاحیــت محاکــم عمومــی دادگســتری اســت و م ــی اصــل ب ــی کنون ــه قضای در روی

مطابــق قانــون تصریــح گــردد؛ بنابرایــن در مــوارد شــک در صاحیــت نیــز بایــد دادگاه عمومــی حقوقــی )مدنــی( 

را صالــح بــه رســیدگی دانســت.

2.2 مرجع اختصاصی دیوان عدالت اداری

در رویــه قضایــی کنونــی، دیــوان عدالــت اداری یــک مرجــع اختصاصــی بــوده و صاحیــت آن در رســیدگی 

بــه دعــاوی یــک صاحیــت اســتثنایی شــناخته می شــود؛ بنابرایــن تنهــا در امــوری صالــح بــه رســیدگی اســت 

کــه بــه صراحــت در قانــون آمــده باشــد.

ــده،  ــح ش ــون تصری ــه آن در قان ــیدگی ب ــوان در رس ــت دی ــه صاحی ــای اداری ک ــم از قرارداده ــا قس تنه

قراردادهــای اســتخدامی اســت. مطابــق بنــد 3 مــاده 10 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری 

مصــوب 1392 رســیدگی بــه دعــاوی ناشــی از قراردادهــای اســتخدامی در صاحیــت شــعب دیــوان پیش بینــی 

شــده اســت.

بنابرایــن در رویــه قضایــی کنونــی صرفــًا قراردادهــای اســتخدامی در شــعب دیــوان رســیدگی می شــود و در 

مــواردی کــه خواســته دعــوا راجــع بــه ســایر قراردادهــای اداری باشــد دیــوان از خــود نفــی صاحیــت می کنــد. 

ــاص را  ــوم خ ــه مفه ــای اداری ب ــی از قرارداده ــاوی ناش ــیدگی در دع ــت رس ــت صاحی ــوان عدال ــه دی درنتیج
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ندارد)استوارســنگری، امامــی، 1396: 128(.

صاحیــت محــدود دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری را از نظــر 

گذراندیــم، حــال پرسشــی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه مبانــی تحدیــد صاحیــت دیــوان عدالــت اداری 

در ایــن امــور چیســت؟ در مبحــث بعــدی ایــن مســئله را مــورد واکاوی قــرار خواهیــم داد.

3. مبانــی تحدیــد صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهای 

آن نقد  و  اداری 

محــدود کــردن صاحیــت دیــوان عدالــت اداری را می تــوان ناشــی از دو مبنــا دانســت. اول مبنــای نظــری؛ 

بــه معنــای نــوع نــگاه حقوقدانــان و خصوصــًا قضــات، بــه جایــگاه دیــوان عدالــت اداری در مقــام نظــر و اندیشــه. 

دوم مبنــای عملــی؛ بــه معنــای آن چیــزی اســت کــه در عمــل بــرای تحدیــد صاحیــت دیــوان عدالــت اداری 

الــزام حقوقــی ایجــاد می کنــد کــه خــود ناشــی از مبنــای اول اســت.

بــرای تشــریح مبنــای نظــری بایــد در دکتریــن بــه جســتجو پرداخــت و بــرای تبییــن مبنــای عملــی، بایــد 

رویــه قضایــی ایجــاد شــده در دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری را مــورد بررســی قــرار داد؛ لــذا ایــن 

موضــوع را در دو بحــث مبنــای نظــری و مبنــای عملــی تحدیدکننــده صاحیــت دیــوان پــی خواهیــم گرفــت.

1.3. مبنای نظری

نظریــه ای کــه در ایــن خصــوص در دکتریــن وجــود دارد قائــل بــه صاحیــت خــاص دیــوان عدالــت اداری 

اســت. از دیــدگاه قائلیــن بــه ایــن نظریــه، دیــوان عدالــت اداری، دارای صاحیــت خــاص و اســتثنائی در برابــر 

محاکــم عمومــی دادگســتری اســت)امامی، ســلیمانی، 1392: 17(.

ــی  ــه قضای ــه روی ــا توجــه ب ــت اداری دارد؛ ب ــوان عدال ــت دی ــه صاحی ــی ب ــگاه حداقل ــک ن ــدگاه ی ــن دی ای

ــن نظــر  ــی اســت؛ ای ــگاه حداقل ــان همیــن ن ــب قضــات و حقوقدان ــدگاه غال ــه نظــر می رســد کــه دی موجــود ب

ــا عینــک حقــوق خصوصــی اســت. ــه مســائل حقــوق عمومــی ب ــگاه ب برآمــده از ن

ــًا در  ــذار صراحت ــه قانون گ ــاوی ای ک ــا در دع ــت اداری، تنه ــوان عدال ــت خــاص، دی ــن صاحی ــه همی ــا ب بن

صاحیــت ایــن مرجــع قــرارداده باشــد، دارای صاحیــت اســت. ایــن محدودنگــری بــه حــوزۀ صاحیــت دیــوان، 

موجــب شــده اســت کــه ضوابــط تشــخیص دعــاوی قابــل طــرح در دیــوان، بــا تفســیر بســیار مضیقــی از قانــون 

ارائــه شــود)امامی، ســلیمانی، 1392: 18(.

ــا  ــر ب ــًا مغای ــد، کام ــد ش ــه خواه ــی ارائ ــون اساس ــول قان ــه از اص ــیری ک ــا تفس ــی ب ــدگاه حداقل ــن دی ای

ــق اصــل 158  ــه مطاب ــااًل اینک ــران اســت. اجم ــوری اســامی ای ــی جمه ــی نظــام حقوق ــن هنجــار حقوق برتری

قانــون اساســی، یکــی از وظایــف رئیــس قــوه قضاییــه ایجــاد تشــکیات الزم در دادگســتری بــرای تحقــق اهــداف 

منــدرج در اصــل 156 اســت. بــه جهــت اهمیــت موضــوع رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات و اعتراضــات نســبت 
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بــه اداره، قانونگــذار اساســی، ایجــاد تشــکیات دیــوان عدالــت اداری در دادگســتری را بــه رئیــس قــوه قضاییــه 

در اجــرای وظیفــه منــدرج در بنــد یــک اصــل 158 قانــون اساســی تکلیــف کــرده اســت. رئیــس قــوه قضاییــه نیز 

در اجــرای همیــن وظیفــه خــود، در کنــار دیــوان عدالــت اداری، دادگاه هــای عمومــی کیفــری و مدنــی )حقوقــی( 

و دیگــر تشــکیات مرتبــط را در دادگســتری ایجــاد کــرده اســت.

ــای  ــم: 1( دادگاه ه ــی داری ــع عموم ــه مرج ــا س ــری م ــی و کیف ــف اداری، مدن ــه صن ــار س ــه اعتب ــس، ب پ

عمومــی حقوقــی در صنــف دادگاه هــای مدنــی؛ 2( دادگاه هــای عمومــی جزائــی در صنــف دادگاه هــای کیفــری 

3( دیــوان عدالــت اداری در صنــف دادگاه هــای اداری. هریــک از ایــن ســه مرجــع در حیطــه صاحیــت خــود، 

دارای مرجعیــت عــام هســتند؛ یعنــی حــق رســیدگی بــه تمــام دعــاوی در حــوزه خــود )مدنــی، کیفــری و اداری( 

را دارنــد؛ مگــر مــواردی کــه طبــق قانــون اســتثنا شــده و در صاحیــت مرجــع دیگــر قــرار گرفتــه باشــد)امامی، 
ــلیمانی، 1392: 17(.1 س

2.3. مبنای عملی2

صاحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قرارداد هــای اداری از ســوی دو مرجــع 

دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری تحدیــد شــده اســت. ایــن تحدیــد صاحیــت را می تــوان ناشــی از 

دیــدگاه حداقلــی قضــات نســبت بــه جایــگاه و صاحیــت دیــوان عدالــت اداری دانســت.

ابتدا نمونه هایی از این آراء را ذکر نموده، در انتها به تحلیل و نقد آنها خواهیم پرداخت.

1.2.3. تحدید صالحیت دیوان عدالت اداری در رویه قضایی دیوان عالی کشور

دیــوان عالــی کشــور در آراء متعــددی کــه در مقــام حــل اختــاف میــان صاحیــت شــعب دیــوان عدالــت 

اداری و دادگاه هــای عمومــی حقوقــی صــادر کــرده از شــعب دیــوان عدالــت اداری نفــی صاحیــت نمــوده اســت. 

ــه از آنهــا را ذکــر می نماییــم. حــال چنــد نمون

ــارۀ رأی صــادره از  ــد نظــری خــود درب ــی کشــور در رســیدگی تجدی ــوان عال ــم دی نخســتین بار شــعبۀ نه

یــک دادگاه بــدوی در مــورد اختــاف در اجــرای قــرارداد منعقــدۀ میــان دولــت و شــخص حقیقــی، بــا اســتناد 

ــی از  ــه ناش ــوای مطروح ــی، دع ــی مدن ــن دادرس ــت آیی ــاده نخس ــی و م ــون اساس ــل 159 قان ــوم اص ــه عم ب

33

1. بــرای مطالعــه بیشــتر رجــوع کنیــد بــه شــمس، عبداللــه )1394(. آییــن دادرســی مدنــی دوره بنیادیــن، تهــران، دراک، 

جلــد1، بنــد 372 بــه بعــد.

2. در رابطــه تحلیــل رویــه قضایــی موجــود راجــع بــه تحدیــد صاحیــت دیــوان عدالــت اداری، از مطالــب اســتاد گرامــی 

ــی  ــوم قضای ــی، رشــته کارشناســی ارشــد پیوســته عل ــر غامرضــا موالبیگــی در کاس درس تحلیــل آراء قضای ــای دکت آق

گرایــش حقــوق عمومــی، نیمســال دوم ســال تحصیلــی 99-1398 در دانشــگاه علــوم قضایــی و خدمــات اداری تهــران بهــره 

بســیار بــردم.



نحــوۀ اجــرای قــرارداد بیــن اصحــاب دعــوا را در صاحیــت مراجــع دادگســتری دانســت1 )شــیرزاد، محمودیــان 

ــی، 1395: 34(.  اصفهان

مبتنــی بــر رأی شــماره 9009970909100292 مــورخ 1390/8/9 شــعبه ســوم دیــوان عالــی کشــور کــه 

در مقــام حــل تعــارض دیــوان عدالــت اداری و دادگاه عمومــی صــادر شــده، اینگونــه مقــرر گردیــده اســت کــه: 

»خواســته خواهــان الــزام بــه اجــرای تعهــد و درخواســت خســارت اســت کــه از امــور ترافعــی و ماهــوی اســت و 

رســیدگی بــه آن خــارج از صاحیــت دیــوان عدالــت اداری بــه حســب مــاده 13 قانــون تشــکیل دیــوان مزبــور 

ــمی راد، 1398: 39-40( ــی، ابریش ــت...« )آیینه نگین اس

بــه موجــب رأی شــماره 9209970907000174 مــورخ 1392/3/26 دیــوان عالــی کشــور در مقــام حل تعارض 

ــاف  ــوص اخت ــت: »درخص ــده اس ــرر گردی ــده مق ــادر ش ــت اداری ص ــوان عدال ــی و دی ــت دادگاه عموم در صاحی

ــال صــورت  ــه ابط ــم ب ــر صــدور حک ــی ب ــدگان مبن ــت خوان ــه طرفی ــان ب ــته خواه ــه خواس ــع ب ــت ... راج صاحی

ــه صاحیــت  ــه هــر دو مرجــع ضمــن نفــی صاحیــت خــود ب ــس تفکیکــی شــماره 18990 – 1383/3/6 ک مجل

مرجــع متقابــل اظهارنظــر نمودنــد؛ نظــر بــه اینکــه قــرار صــادره از طــرف دیــوان عدالــت اداری بــه اســتناد اینکــه 

خواســته خواهان هــا ترافعــی تلقــی می گــردد و موضــوع را خــارج از مصادیــق مــاده 13 قانــون دیــوان عدالــت اداری 

و صاحیــت آن دانســته، وفــق مقــررات اصــدار یافتــه... ضمــن تأییــد آن بــا اعــام صاحیــت دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــمی راد، 1398: 39-38( ــت«)آیینه نگینی، ابریش ــی اس ــن رأی قطع ــردد. ای ــاف می گ ــل اخت ح

2.2.3. تحدید صالحیت دیوان عدالت اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری طــی رأی وحــدت رویــه شــماره 59 مــورخ 1371/4/30 مقــرر داشــته: 

»نظــر بــه اینکــه رســیدگی بــه دعــاوی ناشــی از قراردادهــا کــه مســائل حقوقــی می باشــند و بایــد بــه صــورت 

ترافعــی در محاکــم صالحــه دادگســتری مــورد رســیدگی حقوقــی قــرار گیرنــد در مقــررات دیــوان عدالــت اداری 

مقــرر نشــده و شــکایات مطروحــه کــه مســتند بــه قــرارداد اجــاره مطــرح گردیــده از مصادیــق دعــاوی ناشــی از 

قــرارداد و خــارج از حــدود صاحیــت دیــوان عدالــت اداری بــوده اســت، لــذا رأی شــعبه ششــم کــه مبیــن ایــن 
معنــی اســت وفــق موازیــن قانونــی تشــخیص می گــردد...«. 2

هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در رأی وحــدت رویــه شــماره 33 مــورخ 1375/2/29 اشــعار داشــته 

ــه  ــد ب ــه دعــاوی ناشــی از قراردادهــا کــه مســائل حقوقــی می باشــد و بای ــه اینکــه رســیدگی ب اســت: »نظــر ب

صــورت ترافعــی در محاکــم قضایــی صالــح مــورد رســیدگی قــرار بگیرنــد، خــارج از شــمول مــاده یــازده )11( 
ــوان مذکــور نمی باشــد...«. 3 ــل طــرح در دی ــوده و قاب ــت اداری ب ــوان عدال ــون دی قان
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1. دادنامه شماره 106 مورخ 1363/2/29

2. نقل از شماره 14275-1372/12/14 روزنامه رسمی.

3 . نقل از شماره 15024-1375/7/9 روزنامه رسمی.
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هیــأت عمومــی دیــوان، در مقــام رفــع اختــاف میــان آراء دو شــعبۀ خــود، طــی رأی وحــدت رویــه شــماره 

197 مــورخ 1379/6/20 اعــام داشــت کــه: » نظــر بــه اینکــه اختافــات ناشــی از عقــود و معامــات و قراردادهــا 

و ازجملــه پیمان هــای ارزی از نــوع دعــاوی مدنــی محســوب می شــود کــه رســیدگی بــه آنهــا مســتنداً بــه مــاده 
3 قانــون تشــکیل دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در صاحیــت محاکــم دادگســتری قــرار دارد...«. 1

رأی وحــدت رویــه شــماره 130 مــورخ 1377/6/21 نیــز بیــان مــی دارد: »نظــر بــه اینکــه اختــاف در کیفیت 

اجــرای قراردادهــای منعقــده و شــرایط آنهــا از مصادیــق دعــاوی حقوقــی داخــل در صاحیــت دادگاه عمومــی 

ــم  ــعبه ده ــورخ 1376/3/28 ش ــی 364 م ــماره 159 ال ــه ش ــن دادنام ــود؛ بنابرای ــوب می ش ــتری محس دادگس
درحــدی کــه متضمــن ایــن معنــی اســت موافــق اصــول و موازیــن قانونــی شــناخته می شــود...«. 2

1.2.2.3.نقد رویه قضایی

ــرای نفــی صاحیــت  ــه ب ــت اداری، اســتدالل هایی ک ــوان عدال ــی کشــور و دی ــوان عال ــی دی ــه قضای در روی

ــه قراردادهــا، ماهــوی  ــودن دعــاوی راجــع ب ــه ترتیــب عبارتنــد از: ترافعی ب ــرده شــده اســت ب ــه کار ب ــوان ب دی

ــن  ــک از ای ــًا هری ــه ذی ــا ک ــه قرارداده ــاوی راجــع ب ــودن دع ــی ب ــا، حقوق ــه قرارداده ــاوی راجــع ب ــودن دع ب

اســتدالل ها را تحلیــل می نماییــم.

در آراء مختلــف، دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری، دعــاوی راجــع بــه قراردادهــا را بــدون تفکیــک 

ــی را از  ــور ترافع ــه ام ــت رســیدگی ب ــی دانســته اند و صاحی ــور ترافع ــی از قســم ام ــرارداد اداری و مدن ــن ق بی

ــد. ــی نموده ان ــوان نف دی

امــر ترافعــی در مقابــل امــر حســبی آورده شــده اســت. گرچــه برخــی از نویســندگان بیــن امــر ترافعــی و اصل 

ــه مقصــود  ــه مشــخص نیســت ک ــد؛ البت ــه کار برده ان ــر ب ــه جــای یکدیگ ــد3 و آن دو را ب ــط نموده ان تناظــر خل

ــوق  ــی ف ــک از معان ــی کدام ی ــور ترافع ــردن ام ــه کار ب ــت اداری از ب ــوان عدال ــی کشــور و دی ــوان عال قضــات دی

اســت. در ادامــه بــه بررســی هــر دو معنــی خواهیــم پرداخــت.

ــه کار رفتــه باشــد، در ایــن صــورت آنچــه از  ــه معنــای مقابــل امــور حســبی ب درصورتی کــه امــر ترافعــی ب

مفهــوم آراء دیــوان عالــی و دیــوان عدالــت اســتفاده می شــود ایــن اســت کــه صاحیــت دیــوان رســیدگی بــه 

امــور حســبی4 اســت. بــه صادرکننــدگان ایــن آراء بایــد گفــت کــه دیــوان عدالــت اداری، بــدون اینکــه اشــخاص، 
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4. مــاده یــک قانــون امــور حســبی مقــرر مــی دارد: »امــور حســبی امــوری اســت کــه دادگاه هــا مکلف انــد نســبت بــه آن 

امــور اقــدام نمــوده و تصمیمــی اتخــاذ نماینــد بــدون اینکــه رســیدگی بــه آنهــا متوقــف بــر وقــوع اختــاف و منازعــه بیــن 

اشــخاص و اقامــه دعــوی از طــرف آنهــا باشــد«.



ــه  ــدارد. ب ــه هیــچ دعوایــی را ن ــه ب ــوان درخواســت کننــد، صاحیــت ورود ب حــل اختــاف در دعوایــی را از دی

ــی  ــه دعوای ــدون اینکــه رســیدگی ب ــد رأســًا و ب ــوردی نمی توان ــچ م ــت اداری در هی ــوان عدال دیگــر ســخن دی

از او خواســته شــده باشــد در دعوایــی ورود کنــد. حــال چگونــه بــا اســتدالل ترافعــی بــودن دعــاوی راجــع بــه 

ــت می شــود؟ ــی صاحی ــوان نف ــا از دی قرارداده

ــوان  ــی و دی ــوان عال ــای اصــل تناظــر بدانیــم، مفهــوم اســتدالل قضــات دی ــه معن ــودن را ب اگــر ترافعــی ب

عدالــت اداری ایــن اســت کــه در دادرســی اداری دیــوان، اصــل تناظــر رعایــت نمی گــردد، کــه ایــن مفهــوم در 

تعــارض آشــکار بــا مــواد مختلــف قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری اســت؛ ازجملــه مــواد 
20، 23، 30، 54، 55 و... .1

ــه  ــت اداری، رســیدگی ماهــوی در دعــاوی راجــع ب ــوان عدال ــی کشــور و دی ــوان عال در دســته ای از آراء دی

قراردادهــا را مبنایــی بــرای نفــی صاحیــت دیــوان عدالــت اداری قلمــداد کرده انــد. رســیدگی ماهــوی در مقابــل 

رســیدی شــکلی قــرار دارد.

ــا  ــا عــدم انطبــاق موضــوع مــورد درخواســت ب رســیدگی شــکلی، رســیدگی از حیــث تشــخیص انطبــاق ی

ــی  ــه عبارت ــث وجــود اصــل حــق، اســتیفا و اجــرای آن می باشــد. ب ــی اســت و رســیدگی از حی ــررات قانون مق

دیگــر، قواعــد شــکلی مبیــن راه رســیدن و اجــرای حقــوق و قواعــد ماهــوی هســتند. بــر ایــن اســاس، بــا توجــه 

ــند؛  ــخاص می باش ــدات اش ــوق و تعه ــود حق ــن وج ــوی مبی ــن ماه ــون قوانی ــز همچ ــا نی ــه قرارداده ــه اینک ب

ــمی راد، 1398: 40(. ــوند)آیینه نگینی، ابریش ــوب می ش ــوی محس ــور ماه ــه ام ازجمل

ــون اساســی، لفــظ »اعــاده حقــوق  ــه اطــاق لفــظ »احقــاق حقــوق آنهــا« در اصــل 173 قان ــت ب ــا عنای ب

تضییــع شــده« در مــاده 11 و... پــر واضــح اســت کــه دیــوان عدالــت اداری در برخــی مــوارد ازجملــه قراردادهــای 

اداری مکلــف بــه رســیدگی ماهــوی اســت. گرچــه رســیدگی شــکلی نیــز نیمــی از موضوعــات مــورد درخواســت 

ــد. ــوان را تشــکیل می ده از دی

ــه  ــف ب ــوارد مکل ــه رســیدگی شــکلی و در برخــی م ــف ب ــواردی مکل ــت اداری در م ــوان عدال ــن، دی بنابرای

ــه  ــاوی راجــع ب ــه دع ــودن رســیدگی ب ــوی ب ــوان ماه ــب نمی ت ــن مطل ــا وجــود ای ــوی اســت. ب رســیدگی ماه

ــرارداد. ــوان ق ــت دی ــی صاحی ــرای نف ــی ب ــای اداری را مبنای قرارداده

در قســمی دیگــر از آراء، دیــوان عدالــت اداری و دیــوان عالــی کشــور، بــه علــت اینکــه قــرارداد را ازجملــه 

ــوان خــارج دانســته اند. ــت دی ــه آن را از صاحی ــد، رســیدگی ب ــی قلمــداد کرده ان مســائل حقوق

مشــخص نیســت کــه مقصــود قضــات دیــوان از لفــظ مســائل حقوقــی چــه چیــزی بــوده اســت، چــه اینکــه 

همــه موضوعــات مــورد رســیدگی در همــه مراجــع قضایــی از امــور حقوقــی اســت و مراجــع قضایــی اصــواًل در 

ــد. ــی ورود نمی کنن ــور غیرحقوق ام
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امکان سنجی حقوقی پذیرش صالحیت عام دیوان عدالت 
اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری



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

اگــر مــراد قضــات دیــوان از مســائل حقوقــی، امــور مدنــی در مقابــل امــور کیفــری و اداری اســت، گرچــه 

ــی در  ــای مدن ــه قرارداده ــیدگی ب ــه رس ــم ک ــی نداری ــن ادعای ــز چنی ــا نی ــت و م ــت اس ــتدالل درس ــن اس ای

صاحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت، امــا کاربــرد لفــظ حقوقــی بــه جــای لفــظ مدنــی در عالی تریــن مراجــع 

ــد. ــند می نمای ــور ناپس ــی کش قضای

بــرای تشــخیص قراردادهــای اداری از قراردادهــای مدنــی، گرچــه در متــون قانونــی جمهــوی اســامی ایــران 

ضوابطــی پیش بینــی نشــده اســت لیکــن حقوقدانــان ضابطه هــای زیــر را ارائــه داده انــد:

ـ حداقل یکی از طرفین قرارداد دولت یا مؤسسات وابسته به دولت باشد؛

ـ اداره از امتیازات قدرت عمومی استفاده کند؛
ـ هدف از قرارداد ارائه خدمات عمومی باشد. 1

ــه کار  ــح ب ــی« را صحی ــاوی مدن ــظ »دع ــوان لف ــات دی ــه قض ــای ارزی، گرچ ــه پیمان ه ــوط ب در رأی مرب

برده انــد، امــا ایــن بــار در تشــخیص موضــوع بــه خطــا رفته انــد. پیمان هــای ارزی، ازجملــه قراردادهایــی اســت 

کــه همــه ضوابــط آن توســط قوانیــن و مقــررات بانــک مرکــزی از پیــش تعییــن شــده و اراده طرفیــن کمتریــن 

ــه  ــزی ب ــک مرک ــررات بان ــن و مق ــه قوانی ــراردادی ک ــن ق ــوان چنی ــه می ت ــن چگون ــر را در آن دارد؛ بنابرای تأثی

صــورت کامــل حاکــم بــر آن اســت و بایــد پروســه اداری از پیــش تعییــن شــده خــود را طــی کنــد و هیــچ جایــی 

بــرای چانه زنــی طرفیــن قــرارداد وجــود نــدارد را از قراردادهــای مدنــی دانســت؟

حــال کــه بــه ایــن شــناخت رســیدیم رویــه قضایــی کنونــی بــه لحــاظ مبانــی اســتدالل حقوقــی و منطقــی 

ــت اداری را  ــوان عدال ــوان دی ــا می ت ــه آی ــی می رســد ک ــه پاســخ پرســش اصل ــت ب ــزل اســت، نوب بســیار متزل

مرجــع عــام رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری دانســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش، ادلــه 

موافقیــن و مخالفیــن صاحیــت دیــوان را بررســی خواهیــم کــرد.

4. ادله مخالفین و موافقین صالحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی راجع به قراردادهای اداری

1.4. ادله مخالفین صالحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی راجع به قراردادهای اداری

ــه  ــه دعــاوی راجــع ب ــت اداری صاحیــت رســیدگی ب ــوان عدال ــن نظــر هســتند کــه دی ــر ای ــن گــروه ب ای

قراردادهــای اداری را نــدارد. رویــه قضایــی نیــز از همیــن نظــر پیــروی کــرده اســت. مخالفیــن صاحیــت دیــوان 

در رســیدگی بــه قراردادهــای اداری بــرای اثبــات نظــر خــود اســتدالل هایی را بــه شــرح ذیــل بیــان کرده انــد:
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1. بــرای مطالعــه بیشــتر رجــوع کنیــد بــه: عراقــی، حبیــب زاده)1388(. »قراردادهــای دولتــی در ایــران؛ بررســی 

شــاخص ها«، مجلــه حقــوق خصوصــی، شــماره 15، صــص 104-77. همچنیــن: زارعــی، محمدحســین، موالیــی، 

ــه  ــوق فرانســه و انگلســتان«، فصلنام ــا حق ــران در مقایســه ب ــای اداری ای ــت)1392(. »آسیب شناســی ویژگــی قرارداده آی

دیدگاه هــای حقــوق قضایــی، شــماره 63، صــص 206-167. همچنیــن: شــمعی، محمــد)1395(. حقــوق قراردادهــای اداری، 

ــد. ــه بع ــگل، صفحــه 21 ب ــران، جن ته



 الــف( دیــوان عدالــت اداری مرجعــی اختصاصــی اســت. ایــن گــروه دیــوان عدالــت اداری را بــا عنایــت بــه 

ــه  ــون اساســی یــک مرجــع اختصاصــی در مقابــل مراجــع عــام دادگســتری می داننــد و قائــل ب اصــل 173 قان

ــًا در مــوارد مصــرح  ــد کــه دیــوان صرف ــذا معتقدن ــرای دیــوان عدالــت اداری هســتند؛ ل صاحیــت اســتثنایی ب

قانونــی صالــح بــه رســیدگی اســت؛ بنابرایــن دیــدگاه در مــواردی کــه میــان صاحیــت و عــدم صاحیــت دیــوان 

شــک وجــود داشــته باشــد اصــل بــر صاحیــت محاکــم عمومــی دادگســتری خواهــد بــود. مطابــق ایــن دیــدگاه 

ــه شــکایات  ــد ب ــوده اســت کــه بتوان ــون اساســی ایجــاد مرجعــی ب در واقــع، قصــد و نیــت تدوین کننــدگان قان

ــادی، 1390: 52(.  ــاد نجف آب ــن آن بپردازد)میردام ــت و ماموری ــی دول ــات و تصمیمــات اداری و اجرای از اقدام

ب( اســتدالل دیگــر ایــن اســت کــه هــرگاه دولــت در رفــع نیازمندی هــای عمومــی ماننــد بازرگانــان و یــا 

ــا اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی نخواهــد داشــت)میرداماد  ــی ب ــار کنــد تفاوت صاحبــان مشــاغل آزاد رفت

نجــف آبــادی، 1390: 52(؛ لــذا در مــواردی کــه اداره اقــدام بــه انعقــاد قــرارداد نماینــد بــه علــت اینکــه ماننــد 

ــن  ــه ای ــه رســیدگی راجــع ب ــح ب ــار کــرده اســت، مرجــع صال ــی حقــوق خصوصــی رفت ســایر اشــخاص حقوق

قراردادهــا محاکــم عمومــی دادگســتری خواهــد بــود. بــه دیگــر ســخن انعقــاد قــرارداد توســط اداره را از اعمــال 

تصــدی قلمــداد کــرده و رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه اعمــال تصــدی دولــت را در صاحیــت محاکــم عمومــی 

می دانــد. در واقــع ایــن امــر را یــک امــر مدنــی و نــه اداری محســوب کــرد اســت.

ــه قــرارداد اداری یــک دعــوای مدنــی اســت. رســیدگی  ــه اســتدالل فــوق دعــوای راجــع ب ــا توجــه ب پ( ب

ــادی،  ــده اســت)میرداماد نجف آب ــی آم ــن دادرســی مدن ــه در آیی ــع تشــریفاتی اســت ک ــی تاب ــاوی مدن ــه دع ب

ــون  ــه قان 1390: 53(. چــون آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری از قانــون خــاص خــود پیــروی می کنــد و ن

آییــن دادرســی مدنــی، بنابرایــن مفــروض آن اســت کــه آییــن رســیدگی در دیــوان عدالــت بــا محاکــم عمومــی 

ــد در  ــای اداری بای ــه قرارداده ــاوی راجــع ب ــن دع ــع آن تشــریفات خــاص نیســت؛ بنابرای ــوده و تاب ــاوت ب متف

محاکــم عمومــی، مطابــق آییــن دادرســی مدنــی رســیدگی شــود. تشــریفات پیش گفتــه ناظــر بــر ترافعــی بــودن 

و اصــل تناظــر اســت.

2.4. ادله موافقین صالحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی راجع به قراردادهای اداری

درمقابــل، ایــن گــروه نیــز وجــود دارد کــه موافــق صاحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه دعــاوی 

راجــع بــه قراردادهــای اداری اســت. ایــن گــروه اســتدالل هایی را بــرای اثبــات مدعــای خــود ارائــه داده اســت:

الــف( ایــن دســته دیــوان عدالــت اداری را یــک مرجــع عــام رســیدگی، در کنــار مراجــع مدنــی )حقوقــی( 

ــران در  ــوری اســامی ای ــون اساســی جمه ــدگان قان ــدف تدوین کنن ــه ه ــد ک ــد ان ــد و معتق ــری می دانن و کیف

ایجــاد دیــوان عدالــت اداری ایجــاد یــک مرجــع اداری اختصاصــی نبــوده اســت؛ بلکــه دیوان را شــعبه ای از شــعب 

ــادی،  ــت باشــد می دانســتند)میرداماد نجف آب ــه دول ــه شــکایات علی ــه کلی دادگســتری کــه مرجــع رســیدگی ب

ــم  ــار ه ــی را در کن ــون اساس ــول 156، 158، 159 و 173 قان ــد اص ــا بای ــن مدع ــات ای ــرای اثب 1390: 51(. ب
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تفســیر نمــود. در بنــد 1 اصــل 158 قانــون اساســی، یکــی از وظایــف رئیــس قــوه قضاییــه، ایجــاد تشــکیات الزم 

ــون اساســی رســیدگی  ــه تناســب مســئولیت های اصــل 156 اســت. در بنــد 1 اصــل 156 قان در دادگســتری ب

ــع خصومــات پیش بینــی  ــات و شــکایات و حل و فصــل دعــاوی و رف ــق تظلمــات و تعدی و صــدور حکــم در مطل

شــده اســت. مســتفاد از ایــن اصــول، دادگســتری نهــادی عــام و زیرمجموعــه قــوه قضاییــه اســت کــه رئیــس قــوه 

قضاییــه وظیفــه دارد تشــکیات الزم را در آن بــا هــدف تحقــق بخشــیدن بــه مــوارد منــدرج در اصــل 156 ایجــاد 

کنــد. حــال مشــاهده می گــردد بــه علــت اهمیــت برخــی از امــور )همچــون امــور نظامــی، اعمــال اداری، اجــرای 

صحیــح قوانیــن(، قانونگــذار اساســی در اصــول بعــدی، رئیــس قــوه قضاییــه را مکلــف بــه ایجــاد تشــکیاتی خاص 

)مرتبــط بــا امــور مهــم اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم اصــل161، امــور نظامــی اصــل172، امــور اداری اصــل 

173( تحــت عنــوان دیــوان عدالــت اداری در نهــاد دادگســتری نمــوده، تــا هیــچ گاه ایــن امــور معطــل نماننــد. 

هــدف قانونگــذار اساســی از آوردن ایــن اصــل ایــن اســت کــه تشــکیات دیــوان عدالــت اداری بــه علــت اهمیــت 

زیــاد اعمــال اداری، بــه همیــن ترتیــب ایجــاد گــردد و هیــچ مقامــی اختیــار تغییــر و اصــاح و ادغــام و یــا حــذف 

آن را نداشــته باشــد؛ تــا ایــن امــر بــه عاقبــت نهــاد دادســرا گرفتــار نشــود.

ب( در مقابــل اســتدالل مخالفیــن، کــه دولــت را در انعقــاد قــرارداد بــه عنــوان یــک شــخص حقوقــی حقــوق 

خصوصــی می دانســت، ایــن گــروه معتقــد اســت کــه در قراردادهــای اداری دولــت جایــگاه برتــری نســبت بــه 

طــرف دیگــر قــرارداد دارد و از اقتــدار عمومــی خــود اســتفاده می کنــد؛ قیــاس قــرارداد اداری بــا قــرارداد حقــوق 

ــای  ــی در قرارداده ــای خصوص ــاف قرارداده ــه اواًل برخ ــرح ک ــن ش ــت. بدی ــارق اس ــی مع الف ــی قیاس خصوص

اداری، آزادی اراده طرفیــن بــه معنــای عــام وجــود نــدارد و قانــون، حاکــم بــر شــرایط قــرارداد اســت. ثانیــًا اینکــه 

در برخــی مــوارد اداره می توانــد از اقتــدار عمومــی بــه ســود منفعــت عمومــی اســتفاده نمــوده و شــرایط قــرارداد 

را تغییــر دهــد و یــا بــه صــورت یک طرفــه قــرارداد را فســخ نمایــد. تمــم اینهــا نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه در 

قــرارداد اداری دولــت همچــون شــخص حقوقــی حقــوق خصوصــی نیســت.

پ( شــرایط خــاص قــرارداد اداری، رژیــم خــاص حقوقــی دادرســی در مــوارد اختافــات راجــع بــه خــود را 

نیــز می طلبــد؛ زیــرا بــه رغــم شــباهت های عمــده ای کــه ایــن قــرارداد بــا قراردادهــای حقــوق خصوصــی دارد 

ــت اداری  ــوان عدال ــا همیــن وصــف نیــز در دی ــان آنهــا وجــود دارد. ب تفاوت هــای مهــم و تأثیرگــذاری نیــز می

ــان  ــن اســتدالل مخالف ــت می شــود؛ بنابرای ــودن و... رعای ــی ب ــر ترافع ــل اصــل تناظ تشــریفات دادرســی از قبی

ــض  ــود، نق ــت نمی ش ــیدگی رعای ــریفات رس ــت اداری تش ــوان عدال ــه در دی ــر اینک ــی ب ــوان مبن ــت دی صاحی

می گــردد.

ــای  ــه قرارداده ــع ب ــاوی راج ــت اداری در دع ــوان عدال ــت دی ــن صاحی ــروه موافقی ــتدالالت گ ــه اس گرچ

اداری قوی تــر بــه نظــر می رســد؛ لیکــن، قــدر متیقــن دو دیــدگاه ایــن اســت کــه بــا حضــور محاکــم عمومــی 

ــًا  ــدارد و صرف ــی را ن ــاوی مدن ــه دع ــت رســیدگی ب ــت اداری صاحی ــوان عدال ــی، دی ــور مدن دادگســتری در ام

صاحیــت رســیدگی بــه دعــاوی اداری را دارد؛ لــذا پرداختــن بــه تعریــف دعــاوی اداری و تفــاوت آن بــا دعــاوی 
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ــد. ــا خیــر ضــرورت می یاب ــرارداد اداری یــک دعــوای اداری اســت ی ــه ق ــا دعــاوی راجــع ب ــی و اینکــه آی مدن

3.4.دعاوی اداری، مدنی و کیفری

1.3.4. دعاوی اداری

عبــارت دعــاوی اداری، از دو واژه دعــاوی و اداری تشــکیل شــده اســت. کــه در آن واژه اداری بــه واژه دعــاوی 

ــگ  ــود. فرهن ــده می ش ــز خوان ــوا نی ــورت دع ــه ص ــت، ب ــوی اس ــع واژه دع ــاوی جم ــت. دع ــته اس ــه گش اضاف

ــه  ــه انســان ب ــد ک ــاری می دان ــی خواسته شــده و در اصطــاح شــرع آن را گفت ــه معن ــت آن را ب دهخــدا در لغ

ــد.  ــه گوین ــری را مدعی علی ــی و دیگ ــده را مدع ــد. طلب کنن ــب می کن ــر طل ــر غی ــی را ب ــات حق وســیلۀ آن اثب

از دعــوا تعاریــف متعــددی ارائــه شــده کــه ذیــًا فقــط تعریــف و تقســیم بندی دکتــر عبداللــه شــمس از دعــوا 

ــردد: ــان می گ بی

ــوم،  ــن مفه ــوا: در ای ــص دع ــوم اخ ــت ـ  مفه دعـوی در قوانین در سه مفهوم مختلف به کار ميرود: »نخس

دعــوا توانایــی قانونــِی مدعــِی حــقِّ تضییــع یــا انــکار شــده، در مراجعــه بــه مراجــع صالــح در جهــت بــه قضــاوت 

گــذاردن وارد بــودن یــا نبــودن ادعــا و ترتــب آثــار قانونــی مربــوط اســت. بــرای طــرف مقابــل، دعــوا توانایــی 

مقابلــه بــا آن اســت. دوم ـ مفهــوم اعــم دعــوا: در ایــن مقهــوم، دعــوا در بعضــی مقــررات بــه مفهــوم منازعـه و 

اختافـــی آمـده است که در مرجع قضاوتــی مطرح شده و تحت رسیدگــی بوده یا مــی باشد؛ بنـابراین دعـوا بدین 

مفهوم زمانــی ایجــاد  مــیشود که دعوا در معنای اول )دعــوا بــه مفهــوم اخــص( به وجود آمده و دارندۀحق، آن را 

اعمالکرده و در معرض رسـیدگــی مرجـع قـانونــی قـرار داده باشـد. ســوم ـ دعوا، در بعضــی موارد، به معنای ادعا 

به کار  مــی رود کــه البتــه منظور ادعایــی اســت کــه در مرجــع قضایــی مطــرح  نشــده و یا ادعایــی اســت که در 

خال رسـیدگــی بـه دعــوا، بــه عنـوان امـری تبعــی مطــرح می گردد)شــمس، 1394: 101-103(.

واژه اداری نیــز از لفــظ »اداره« بــه عــاوه »ی« نســبت تشــکیل شــده اســت. بدیــن ترتیــب، اداری یعنــی 

ــًا واژه اداره  ــد. مث ــف کردن ــف تعری ــای مختل ــان اداره را از نقطه نظره ــه اداره اســت. حقوقدان آنچــه منســوب ب

ــردی آن  ــه مفهــوم کارب ــردی اداره؛ اداره ب ــف( مفهــوم کارب از نظــر پروفســور ژرژول دارای دو مفهــوم اســت: ال

ــام و  ــا انج ــر آنه ــر نظ ــا زی ــی و ی ــازمان های عموم ــیله س ــه وس ــه ب ــت ک ــی اس ــا و خدمات ــارت از فعالیت ه عب

ــال، مدرســه  ــه عنــوان مث ــردی اداره اهــداف و مقاصــد اداره موردنظــر اســت. ب ــه می شــود. در مفهــوم کارب ارائ

ــکیل  ــدف از تش ــر ه ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــوزان اس ــت دانش آم ــم و تربی ــال تعلی ــه دنب ــردی ب ــاظ کارب از لح

مــدارس، آمــوزش دانش آمــوزان اســت. در حقــوق اداری دو هــدف عمومــی را بــرای اداره یــا ســازمان اداری در 

ــه مفهــوم  ــد: حفــظ نظــم عمومــی و انجــام خدمــات عمومــی. ب( مفهــوم ســازمانی اداره؛ اداره ب نظــر گرفته ان

ــند. در  ــق می بخش ــداف اداره را تحق ــه اه ــود ک ــاق می ش ــخاصی اط ــات و اش ــه امکان ــه مجموع ــازمانی ب س

مفهــوم ســازمانی اداره به کارگیــری ابزارهــای مــادی و نیــروی انســانی کــه در تحقــق اهــداف اداره مؤثرنــد مــورد 

ــا،  ــم از وزارتخانه ه ــازمان های اداری اع ــه س ــارت اســت از مجموع ــازمانی عب ــس اداره از نظــر س نظــر اســت؛ پ
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ــادی و انســانی  ــات م ــامل امکان ــود ش ــات موج ــام امکان ــا تم ــه ب ــی ک ــی و مؤسســات عموم ــازمان های دولت س

اهــداف اداره را تحقــق می بخشند)موســی زاده، 1392: 35-36(. 

ــه  ــه ب ــده ک ــوق تضعیف ش ــه حق ــح و مطالب ــع صال ــه مراج ــه ب ــوان مراجع ــوای اداری را می ت ــن دع بنابرای

ــوای  ــان نمــود ک دع ــن بی ــوان چنی ــی می ت ــرد. به طورکل ــف ک واســطه اعمــال اداری ایجــاد شــده اســت تعری

اداری، عملــی اســت کــه بــه منظــور بررســی قانونــی بــودن عمــل اداره صــورت می گیرد)شــاهرخی، 1386: 57(. 

ــک  ــا 1898 ی ــال های 1886 ت ــه، در س ــی فرانس ــورای دولت ــاون ش ــر، مع ــه ادوارد الفری ــوق فرانس در حق

تقســیم بندی از دعــاوی اداری ارائــه داده اســت کــه علی رغــم انتقادهایــی کــه بــه آن وارد شــده تاکنــون جایــگاه 

خــود را حفــظ کــرده و از دیگــر تقســیم بندی های ارائــه شــده، جامعیــت بیشــتری دارد. بــر ایــن اســاس دعــاوی 

ــه  ــوط ب ــا اعــام و درنهایــت دعــاوی مرب اداری عبارتنــد از دعــاوی ابطــال، دعــاوی کامــل، دعــاوی تفســیر و ی

مجــازات تخلفات)آقایی طــوق،1397: 2(. در دعــاوی ابطــال شــاکی حســب مــورد، خواســتار لغــو و ابطــال تصمیــم 

ــه می گردد)شــاهرخی،  ــای وظیف ــه ایف ــی ب ــزام اداره دولت ــررات اداری و ال ــون، نســخ مق ــدام خــاف قان ــا اق و ی

1386: 60(. علــت نامگــذاری ایــن دســته از دعــاوی بــه دعــاوی کامــل یــا صاحیــت کامــل آن اســت کــه دادگاه 

ــده و  ــق عم ــارات اســت. مصادی ــوی ابطــال، دارای بیشــترین اختی ــا دع ــا و در مقایســه ب ــه آنه در رســیدگی ب

اصلــی دعــاوی کامــل، دعــاوی کامــل شــخصی اســت کــه در آن حقــوق شــخصی افــراد، رســیدگی می شــود کــه 

عبارتنــد از: دعــاوی قراردادهــای اداری و نیــز دعــاوی مســئولیت دولت)آقایی طــوق،1397: 15(. یکــی از مــوارد 

دعــوی تفســیر در جایــی اســت کــه قاضــی دادگاه عمومــی بــه منظــور حل وفصــل دعوایــی، می بایســت معنــی 

یــک عمــل اداری را روشــن نمایــد، درصورتی کــه خــود نتوانــد معنــی و حــدود آن را مشــخص نمایــد، ایــن امــر 

را بــه دادگاه اداری محــول نمــوده تــا بــه تفســیر عمــل اداری مربــوط بپردازد)شــاهرخی، 1386: 76(. ازآنجاکــه 

ــوع خاصــی  ــذا قانون گــذار، ن ــه حوزه هــای عمومــی آســیب وارد می نماینــد، ل گروهــی از اعمــال هســتند کــه ب

از دعــوا را پیــش  ینــی نمــوده کــه بدیــن شــیوه بــا اشــخاصی کــه بــه ایــن حوزه هــا صدمــه وارد مــی نماینــد، 

ــران  ــی، جب ــد جریمه هــای مال ــه متخلفیــن، می توان ــه مقــررات نســبت ب برخــورد شــود. ضمانت اجــرای این گون

خســارت و یــا دریافــت هزینه هــای محاکمــه باشــد )شــاهرخی، 1386: 77-76(. دعــاوی اداری شــناخته شــده 

ــه  ــران ب ــاوی اداری ای ــًا دع ــا قطع ــرد، ام ــذاری ک ــوق جای گ ــیم بندی ف ــوان در تقس ــران را می ت ــوق ای در حق

عمومیــت دعــاوی اداری فرانســه نخواهــد بــود.

از طرفــی دعــاوی اداری در کنــار دو صنــف دیگــر دعــاوی، یعنــی دعــاوی مدنــی و کیفــری قــرار می گیــرد. 

ــه  ــردد؛ ازجمل ــب می گ ــر آن مترت ــاری ب ــاوی، آث ــن دع ــک از ای ــوع در هری ــک موض ــری ی ــورت قرارگی در ص

چگونگــی اقامــه دعــوا و مرجــع صالــح بــرای رســیدگی.

2.3.4. دعاوی مدنی

دعــوای مدنــی، مراجعــه بــه مراجــع صالــح قضایــی و مطالبــه حقــوق تضییع شــده ای اســت کــه بــه واســطه 
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ــه دو  ــی ب ــاوی مدن ــت. دع ــرده اس ــگاری نک ــذار آن را جرم ان ــه قانون گ ــده ک ــاد ش ــی ایج ــرک فعل ــا ت ــل ی فع

دســته مالــی و غیرمالــی تقســیم می شــوند. دعــوای مالــی دعوایــی اســت کــه اثــر مســتقیم آن ورود یــا خــروج 

مــال از دارایــی شــخص اســت و دعــوای غیرمالــی اثــر مســتقیم آن ورود و خــروج مــال از دارای شــخص نیســت، 

گرچــه ممکــن اســت بــه طــور غیرمســتقیم آثــار مالــی داشــته باشــد.

3.3.4. دعاوی کیفری

دعــوای کیفــری نیــز مراجعــه بــه مراجــع صالــح قضایــی و مطالبــه حقــوق تضییع شــده ای اســت، کــه بــه 

واســطه فعــل یــا تــرک فعلــی ایجــاد شــده کــه قانونگــذار آن را جــرم تلقــی کــرده اســت. دعــاوی کیفــری یــا 

دعــاوی ناشــی از جــرم بــه دو دســته دعــوای عمومــی و خصوصــی تقســیم می شــود. دعــوای عمومــی آن قســم 

از دعــاوی کیفــری و ناشــی از ارتــکاب جــرم اســت، کــه ذی نفــع آن کل جامعــه اســت؛ و دادســتان بــه عنــوان 

نماینــده جامعــه اقــدام بــه تعقیــب مرتکــب ایــن جــرم می نمایــد. در تعریــف دعــوای خصوصــی ناشــی از جــرم 

می تــوان گفــت دعــوای خصوصــی ناشــی از جــرم دعوایــی اســت کــه بــه منظــور جبــران ضــرر و زیــان مــادی، 

معنــوی یــا از بیــن رفتــن منافــع ممکن الحصــول از ســوی بزه دیــده اقامــه می شــود)هرمزی و دیگــران، 1397: 

 .)287

بنابرایــن وجــه مشــترک هــر ســه دعــوا آن اســت کــه حقــوق یکــی از اشــخاص ضایــع و اشــخاص بــرای 

ــطه  ــه واس ــا ب ــوق آنه ــه حق ــد. درصورتی ک ــدام می کنن ــوا اق ــه دع ــه اقام ــود ب ــده خ ــوق تضییع ش ــه حق مطالب

ارتــکاب جــرم تضییــع شــود دعــوا، کیفــری و درحالی کــه حقــوق اشــخاص بــه واســطه اعمالــی کــه جرم انــگاری 

نشــده تضییــع شــود، دعــوا مدنــی خواهــد بــود؛ امــا چنانچــه تضییــع حقــوق بــه واســطه عمــل اداره باشــد، دعــوا 

ــود. ــداد می ش اداری قلم

نتیجه

قــرارداد اداری، یکــی از اعمــال اداری دوجانبــه اســت کــه بــا هــدف ارائــه خدمــات عمومــی، میــان اداره از 

یــک طــرف و شــخص خصوصــی از طــرف دیگــر منعقــد می شــود؛ کــه رژیــم حقوقــی ویــژه ای بــر انعقــاد و اجــرا 

و دعــاوی ناشــی آن حاکــم اســت.

در رویــه قضایــی کنونــی، مرجــع صالــح بــه رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری، علی االصــول 

ــه دعــاوی  ــح قانونگــذار، رســیدگی ب ــه تصری محاکــم عمومــی دادگســتری اســت، مگــر در مــوارد اســتثنایی ب

خاصــی در صاحیــت دیــوان عدالــت اداری قــرار گیــرد. کــه تاکنــون صرفــًا صاحیــت دیــوان عدالــت اداری در 

رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اســتخدامی مــورد تصریــح قانونگــذار واقــع شــده اســت.

ــه  ــع ب ــاوی راج ــه دع ــیدگی ب ــه رس ــت اداری در زمین ــوان عدال ــت دی ــد صاحی ــرای تحدی ــا ب دو مبن

قرارادادهــای اداری وجــود دارد کــه عبارت انــد از مبنــای نظــری و مبنــای عملــی؛ مبنــای نظــری، همــان نــگاه 
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ــگاه و صاحیــت  ــه جای ــت اداری ب ــوان عدال ــی کشــور و دی ــوان عال ــژه قضــات دی ــه وی ــان ب ــی حقوق دان حداقل

دیــوان عدالــت اداری اســت کــه خــود منشــأ تفســیر مضیــق در صاحیــت دیــوان عدالــت اداری از متــون قانونــی 

خواهــد بــود؛ بــا مدنظــر قــراردادن عمــوم و اطــاق اصــل 173 قانــون اساســی و تفســیر آن در کنــار اصــول 156و 

ــاد دادرســی  ــت اداری و نه ــوان عدال ــاد دی ــه فلســفه تشــکیل نه ــون اساســی و عطــف توجــه ب 158و 159 قان

اداری، بطــان ایــن نــگاه حداقلــی آشــکار شــد.

مبنــای عملــی نیــز رویــه قضایــی الــزام آوری اســت کــه توســط دیــوان عدالــت اداری و دیــوان عالــی کشــور 

ایجــاد شــده اســت و خــود ناشــی از همــان مبنــای نظــری باطــل و نــگاه بــه مســائل حقــوق عمومــی بــا عینــک 

حقــوق خصوصــی اســت. بــا تحلیــل کلمــات کلیــدی اســتفاده شــده در اســتدالالت موجــود در رویــه قضایــی، 

ضعــف منطقــی و حقوقــی آنهــا مشــخص شــد.

ــار اصــول 156و  ــون اساســی و تفســیر آن در کن ــه عمــوم و اطــاق اصــل 173 قان ــا توســل ب ــت ب در نهای

158و 159، مشــخص شــد کــه دیــوان عدالــت اداری یکــی از تشــکیاتی اســت کــه رییــس قــوه قضاییــه مکلــف 

ــون اساســی، در نهــاد دادگســتری ایجــاد نمایــد.  ــه اهــداف منــدرج در اصــل 156 قان اســت، در جهــت نیــل ب

بدیــن ترتیــب ســه صنــف محاکــم بــا مرجعیــت عــام رســیدگی در نهــاد دادگســتری جمهــوری اســامی ایــران 

وجــود دارد؛ محاکــم مدنی)حقوقــی(، جزایــی و اداری. 

بــا تحلیــل ادلــه موافقیــن و مخالفیــن صاحیــت دیــوان عدالــت اداری، مشــخص شــد کــه دالیــل موافقیــن 

صاحیــت دیــوان در قــرارداد اداری قــوی تــر اســت. بــا ایــن حــال قــدر متیقــن نظــر دو گــروه ایــن بــود کــه 

دیــوان صرفــًا صاحیــت رســیدگی بــه دعــاوی اداری را دارد. لــذا بــا بررســی عناصــر و انــواع دعــاوی اداری، تمایــز 

آن بــا دعــاوی مدنــی و کیفــری مشــخص شــد. 

ــه  ــه قراردادهــای اداری یــک دعــوای اداری اســت، ن ــه اینکــه دعــاوی راجــع ب ــا توجــه ب ــن ترتیــب، ب بدی

تنهــا صاحیــت عــام دیــوان عدالــت در رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری، از قوانیــن و مقــررات 

موجــود قابــل اســتفاده اســت، بلکــه رویــه قضایــی موجــود، مغایــر بــا قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور تشــخیص 

داده شــد.
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