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رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری ،بــا توجــه بــه تخصصــی بــودن موضــوع و
مقتضیــات خــاص اداری از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت؛ لــذا در بســیاری از کشــورها ،رســیدگی
قضایــی بــه ایــن دســته از قراردادهــا بــه مرجــع قضایــی ویــژهای ســپرده شــده اســت .در جمهــوری
اســامی ایــران ،دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان مرجــع قضایــی رســیدگیکننده بــه امــور راجــع بــه
اداره پیشبینــی شــده اســت؛ لیکــن دیــوان مزبــور ،در رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای
اداری از خــود نفــی صالحیــت میکنــد .در پژوهــش حاضــر بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی بعــد از نقــد
رویــه قضایــی موجــود ،بــا تحلیــل ادلــه موافقیــن و مخالفیــن صالحیــت دیــوان و تحلیــل عناصــر و
انــواع دعــاوی اداری و مدنــی و کیفــری ،بــه ایــن نتیجــه دســت یافتیــم کــه نــه تنهــا بــه لحــاظ حقوقــی
امــکان پذیــرش صالحیــت عــام دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای
اداری وجــود دارد ،بلکــه میتــوان ادعــا کــرد رویــه قضایــی موجــود ،بــا قوانیــن مربوطــه مغایــرت دارد.
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مقدمه

قراردادهــای اداری ازجملــه اعمــال اداری هســتند کــه بــا هــدف ارائــه خدمــات عمومــی میــان اشــخاص
خصوصــی از یــک طــرف و اداره از طــرف دیگــر منعقــد میشــود .ایــن قراردادهــا تفاوتهــای فاحشــی بــا
قراردادهــای حقــوق خصوصــی دارنــد؛ ازجملــه اســتفاده یــک طــرف قــرارداد ،یعنــی اداره ،از اقتــدار عمومــی و
جــاری نبــودن اصــل آزادی ارادههــا بهطــور مطلــق در ایــن دســته از قراردادهــا .نظــام حقوقــی ویــژه حاکــم بــر
ایــن قراردادهــا ،نظــام ویــژه رســیدگی قضایــی بــه دعــاوی راجــع بــه ایــن قراردادهــا را نیــز میطلبــد.
در جمهــوری اســامی ایــران ،مطابــق اصــل  173قانــون اساســی ،نهــاد دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان
مرجــع رســیدگی بــه اعتراضــات ،تظلمــات و شــکایتهای مــردم از ادارات تعییــن شــده اســت؛ لیکــن دیــوان در
مــوارد متعــدد از رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری امتنــاع نمــوده و صالحیــت رســیدگی بــه
ایــن دســته از دعــاوی را از خــود نفــی نمــوده و آن را در صالحیــت محاکــم عمومــی دانســته اســت.
حــال آنکــه در نظــام حقوقــی بســیاری از کشــورها ،مرجــع رســیدگی قضایــی بــه اعمــال اداری از مراجــع
عمومــی قضایــی تفکیــک شــده اســت .پژوهشــگران داخلــی نیــز بــه خوبــی بــه ایــن نقــص پــی بردهانــد و
در نقــد آن قلمهــا فرســودهاند؛ و نظــام حقوقــی مطلــوب بــرای رســیدگی بــه ایــن دعــاوی را نیــز ترســیم
نمودهانــد .اکنــون کــه نامناســب بــودن رژیــم حقوقــی حاضــر در زمینــۀ رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه
قرارادادهــای اداری مشــخص شــده اســت ،تحقیــق در ایــن مــورد کــه آیــا میتــوان بــا ســازوکارهای حقوقــی
موجــود بــه نظــام ویــژه حقوقــی مطلــوب نزدیــک شــد یــا خیــر ،ضــروری مینمایــد.
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 صرفـاً رویــۀ موجــود را بــه چالــش کشــیدهاند و یــا نظــام مطلــوب را
معرفــی کردهانــد .نگارنــده در تحقیــق حاضــر ضمــن پذیــرش نقدهــای بیانشــده در پیشــینه پژوهــش ،در پــی
اثبــات ایــن ادعــا اســت کــه بــا قوانیــن و ســازوکار حقوقــی موجــود در نظــام حقوقــی ایــران ،میتــوان دیــوان
عدالــت اداری را مرجــع عــام رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری دانســت .نــوآوری تحقیــق
حاضــر نیــز در ایــن نکتــه نهفتــه اســت.
حــال پرســش اصلــی ایــن اســت کــه آیــا بــا قوانیــن و مقــررات جــاری ،میتــوان دیــوان عدالــت اداری
را مرجــع عــام رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری قلمــداد نمــود؟ مبانــی حقوقــی پذیــرش
صالحیــت عــام دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری چیســت؟ آیــا رویــه
قضایــی شــکل گرفتــه ،بــا قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور همســویی دارد؟
بــرای پاســخ بــه پرســشهای فــوق بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی و گــردآوری اطالعــات بــه شــیوه
کتابخانـهای ،ابتــدا بایــد تعریفــی از قراردادهــای اداری ارائــه شــود ،ســپس اجمــاالً مرجــع صالــح بــه رســیدگی به
ایــن دعــاوی در رویــه کنونــی تشــریح گــردد؛ ســپس مبانــی حقوقــی تحدیــد صالحیــت دیــوان تبییــن و مــورد
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فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســـال دوم  /شمـــــاره دوم  /بهـــــــار 1399
تحلیــل قــرار گیــرد و پــس از رد آن ،ادلــه موافقیــن و مخالفیــن صالحیــت دیــوان و عناصــر و اقســام دعــاوی
اداری مدنــی و کیفــری مــورد بررســی قــرار گیــرد.
در ایــن تحقیــق صرفـاً صالحیــت 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 میطلبــد ،بــه
مجالــی دیگــر وا میگذاریــم .گرچــه در ایــن زمینــه نیــز تحقیقــات مفیــدی توســط پژوهشــگران حقــوق عمومــی
انجــام شــده اســت1.
 .1قراردادهای اداری و اقسام آن
 .1.1مفهومشناسی قراردادهای اداری
بــه لحــاظ واژهشناســی 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.
هنگامیکــه واژه قــرارداد بــه چشــم میخــورد بالفاصلــه کلمــه عقــد و اینکــه رابطــه عقــد و قــرارداد
چیســت از ذهــن میگــذرد .حقوقدانــان و شــارحان قانــون مدنــی ازجملــه دکتــر ناصــر کاتوزیــان 2،دکتــر ســید
حســن امامــی 3و دکتــر مهــدی شــهیدی 4در آثــار خــود واژگان عقــد و قــرارداد را مــرادف هــم پنداشــتهاند و
معتقدنــد در حقــوق ایــران عقــد و قــرارداد میتواننــد بــه جــای هــم بــه کار گرفتــه شــوند .برخــی از حقوقدانــان
نیــز قائــل بــه تفصیــل شــده و رابطــه آن دو را عــام و خــاص مطلــق دانســتهاند.
در حقــوق اداری چنانچــه کــه توضیــح داده شــد بیــن عقــد و قــرارداد از نظــر مفهومــی تفاوتــی وجــود نــدارد
و اصطــاح قراردادهــای اداری یــا دولتــی مرســومتر از عقــود اداری یــا دولتــی است(شــمعی.)12 :1395 ،
واژههــای دیگــر ،الفــاظ اداری ،عمومــی و دولتــی اســت کــه بــه واژه قــرارداد اضافــه میگــردد .درمــورد اول،
مضافٌالیــه دارد .بــه یــک اعتبــار ،چنیــن دیدگاهــی را میتــوان
ٌ
لفــظ اداری بــه قــرارداد اضافــه شــده و نقــش
بــه نــگاه واژهشــناختی نیــز تعبیــر کــرد کــه براســاس آن ،قــرارداد اداری متناظــر بــا عقــود و معامــات منتســب
 .1جهــت مطالعــه بیشــتر رجــوع کنیــد بــه :امامــی ،محمــد ،ســلیمانی ،مهســتی (« .)1393شــخصیت خواهــان در دیــوان
عدالــت اداری» ،مجلــه مطالعــات حقوقــی ،شــماره  ،1صــص  .1-30همچنیــن :واعظــی ،ســید مجتبــی ،ســلیمانی ،مهســتی
(« .)1395خوانــده در دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی ،شــماره  ،13صــص .23-42
 .2جهــت مطالعــه بیشــتر مراجعــه کنیــد بــه :کاتوزیــان ،ناصــر( .)1393اعمــال حقوقــی قرارداد-ایقــاع ،تهــران ،شــرکت
ســهامی انتشــار ،صفحــه  29بــه بعــد.
 .3جهــت مطالعــه بیشــتر مراجعــه کنیــد بــه :امامــی ،سیدحســن( .)1394حقــوق مدنــی ،تهــران ،اســامیه ،جلــد اول،
صفحــه  203بــه بعــد.
 .4جهــت مطالعــه بیشــتر مراجعــه کنیــد بــه :شــهیدی ،مهــدی( .)1395تشــکیل قراردادهــا و تعهــدات ،تهــران ،مجــد ،جلــد
اول ،صفحــه  40بــه بعــد.
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بــه اداره اســت(موالیی .)125 :1394 ،در مــورد دوم و ســوم نیــز الفــاظ عمومــی و دولتــی بــه واژه قــرارداد اضافــه
شــدهاند .از منظــر شــکلی چنیــن اعمــال حقوقــی شــامل عقــود ،تعهــدات و معامالتــی اســت کــه طــرف عمومــی
یــا دولتــی قــراراداد اداری بــا اشــخاص خصوصــی منعقــد میکند(موالیــی .)127 :1394 ،کــه بــه نظــر میرســد
هریــک از ایــن الفــاظ بــه ایــن دلیــل انتخــاب شــدهاند کــه پــس از گــذار از چشــم راحتتــر مدلــول را بــه
ذهــن متبــادر ســازند .الفــاظ اداری دولتــی و عمومــی بــه ایــن دلیــل انتخــاب شــدند کــه در چنیــن قراردادهایــی
یــک طــرف قــرارداد بایــد یــک اداره یــا ارگان دولتــی یــا در مفهــوم اعــم یکــی از اشــخاص حقوقــی حقــوق
عمومــی باشــد؛ لــذا همــه الفــاظ بــرای یــک معنــا وضــع شــدهاند.
 .2.1تعریف قرارداد اداری
قــرارداد اداری یکــی از اعمــال اداری اســت .حقوقدانــان اعمــال اداری را از یــک حیــث بــه دو بخــش اعمــال
اداری یکجانبــه (ایقــاع) و اعمــال اداری دوجانبــه (عقــد یــا قــرارداد) تقســیمبندی کردهانــد .اعمــال اداری
یکجانبــه کــه اســاس روابــط حقوقــی دولــت را تشــکیل میدهنــد یــا بــه صــورت عــام و غیرشــخصی هســتند
همچــون آییننامــه و تصویبنامــه و بخشــنامه و غیــره و یــا بــه صــورت انفــرادی و شــخصی همچــون صــدور
پروانــه و گواهینامــه و امثــال آن1.
اعمــال اداری دوجانبــه یــا همــان قراردادهــای اداری آن دســته از اعمالــی هســتند کــه بــرای ایجــاد ،عــاوه
بــر اراده اداره ،نیازمنــد اراده اشــخاص خصوصــی نیــز میباشــند .تعاریــف متعــددی بــرای قراردادهــای اداری
ارائــه شــده اســت کــه ذیـ ً
ا 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 شــهرداریها
و نهادهــای عمومــی قــرار دارد کــه بــا اســتفاده از قــدرت عمومــی بــه منظــور ارائــه خدمــت عمومــی منعقــد
میشود(شــمعی.)20 :1395 ،
 .3.1اقسام قراردادهای اداری
در کتابهــا و مقالههــا حقــوق اداری ،حقوقدانــان اقســام قراردادهــای اداری را برشــمردهاند؛ کــه ذیــ ً
ا
تنهــا عناویــن آن را ذکــر میکنیــم و از توضیحــات تفصیلــی آن صــرف نظــر میکنیــم.
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 بهرهبــرداری از ثروتهــای عمومــی اســت ماننــد قــرارداد امتیــاز ،بهرهبــرداری از معــادن ،قراردادهــای
 .1جهــت مطالعــه بیشــتر در ایــن خصــوص رجــوع کنیــد بــه طباطبایــی مؤتمنــی ،منوچهــر( .)1386حقــوق اداری ،صفحــه
 277بــه بعــد ،همچنیــن رجــوع کنیــد بــه شــمعی ،محمــد( .)1395حقــوق قراردادهــای اداری ،صفحــه  14بــه بعــد.
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نفتــی ،قراردادهــای پیمانــکاری ،عاملیــت و . ...بعضــی از قراردادهــای دیگــر نیــز وجــود دارنــد ماننــد قــرارداد
قرضــه عمومــی .قراردادهــای بررســی مطالعــه ،تحقیــق ،تألیــف ،فیلمســازی (مؤتمنــی طباطبایــی)310 :1386 ،
و قــرارداد تحصیــل و تملــک اراضــی توســط شهرداریها(شــمعی.)42 :1395 ،
حــال کــه بــا تعریــف و اقســام قراردادهــای اداری آشــنا شــدیم ،در مبحــث بعــدی مراجــع صالــح بــه
رســیدگی دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای مزبــور در رویــه قضایــی کنونــی را از نظــر میگذرانیــم.
 .2مراجع 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
دیــوان عدالــت اداری تقســیم شــدهاند کــه ذیــ ً
ا بــدان میپردازیــم.
 .1.2مراجع عمومی دادگستری
در ایــران بهطــور کلــی رســیدگی بــه اختالفــات مربــوط بــه کلیــه قراردادهــا در صالحیــت محاکــم عمومــی
دادگســتری اســت .مــاده یــک قانــون آییــن دادرســی مدنــی مصــوب  1379نیــز ناظــر بــه همیــن موضــوع اســت.
تنهــا اســتثنایی کــه وجــود دارد رســیدگی بــه اختالفــات ناشــی از قــرارداد اســتخدامی اســت (اســتوار ســنگری،
امامــی.)128 :1396 ،
در رویــه قضایــی کنونــی اصــل بــر صالحیــت محاکــم عمومــی دادگســتری اســت و مــوارد اســتثنا بایــد
مطابــق قانــون تصریــح گــردد؛ بنابرایــن در مــوارد شــک در صالحیــت نیــز بایــد دادگاه عمومــی حقوقــی (مدنــی)
را صالــح بــه رســیدگی دانســت.
 2.2مرجع اختصاصی دیوان عدالت اداری
در رویــه قضایــی کنونــی ،دیــوان عدالــت اداری یــک مرجــع اختصاصــی بــوده و صالحیــت آن در رســیدگی
بــه دعــاوی یــک صالحیــت اســتثنایی شــناخته میشــود؛ بنابرایــن تنهــا در امــوری صالــح بــه رســیدگی اســت
کــه بــه صراحــت در قانــون آمــده باشــد.
تنهــا قســم از قراردادهــای اداری کــه صالحیــت دیــوان در رســیدگی بــه آن در قانــون تصریــح شــده،
قراردادهــای اســتخدامی اســت .مطابــق بنــد  3مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری
مصــوب  1392رســیدگی بــه دعــاوی ناشــی از قراردادهــای اســتخدامی در صالحیــت شــعب دیــوان پیشبینــی
شــده اســت.
بنابرایــن در رویــه قضایــی کنونــی صرفـاً قراردادهــای اســتخدامی در شــعب دیــوان رســیدگی میشــود و در
مــواردی کــه خواســته دعــوا راجــع بــه ســایر قراردادهــای اداری باشــد دیــوان از خــود نفــی صالحیــت میکنــد.
درنتیجــه دیــوان عدالــت صالحیــت رســیدگی در دعــاوی ناشــی از قراردادهــای اداری بــه مفهــوم خــاص را
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ندارد(استوارســنگری ،امامــی.)128 :1396 ،
صالحیــت محــدود دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری را از نظــر
گذراندیــم ،حــال پرسشــی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه مبانــی تحدیــد صالحیــت دیــوان عدالــت اداری
در ایــن امــور چیســت؟ در مبحــث بعــدی ایــن مســئله را مــورد واکاوی قــرار خواهیــم داد.
 .3مبانــی تحدیــد صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهای
اداری و نقد آن
محــدود کــردن صالحیــت دیــوان عدالــت اداری را میتــوان ناشــی از دو مبنــا دانســت .اول مبنــای نظــری؛
بــه معنــای نــوع نــگاه حقوقدانــان و خصوصـاً قضــات ،بــه جایــگاه دیــوان عدالــت اداری در مقــام نظــر و اندیشــه.
دوم مبنــای عملــی؛ بــه معنــای آن چیــزی اســت کــه در عمــل بــرای تحدیــد صالحیــت دیــوان عدالــت اداری
الــزام حقوقــی ایجــاد میکنــد 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 صالحیــت دیــوان پــی خواهیــم گرفــت.
 .1.3مبنای نظری
نظری ـهای کــه در ایــن خصــوص در دکتریــن وجــود دارد قائــل بــه صالحیــت خــاص دیــوان عدالــت اداری
اســت .از دیــدگاه قائلیــن بــه ایــن نظریــه ،دیــوان عدالــت اداری ،دارای صالحیــت خــاص و اســتثنائی در برابــر
محاکــم عمومــی دادگســتری اســت(امامی ،ســلیمانی.)17 :1392 ،
ایــن دیــدگاه یــک نــگاه حداقلــی بــه صالحیــت دیــوان عدالــت اداری دارد؛ بــا توجــه بــه رویــه قضایــی
موجــود بــه نظــر میرســد کــه دیــدگاه غالــب قضــات و حقوقدانــان همیــن نــگاه حداقلــی اســت؛ ایــن نظــر
برآمــده از نــگاه بــه مســائل حقــوق عمومــی بــا عینــک حقــوق خصوصــی اســت.
ً
بنــا بــه همیــن صالحیــت خــاص ،دیــوان عدالــت اداری ،تنهــا در دعــاویای کــه قانونگــذار صراحت ـا در
صالحیــت ایــن مرجــع قــرارداده باشــد ،دارای صالحیــت اســت .ایــن محدودنگــری بــه حــوزۀ صالحیــت دیــوان،
موجــب شــده اســت کــه ضوابــط تشــخیص دعــاوی قابــل طــرح در دیــوان ،بــا تفســیر بســیار مضیقــی از قانــون
ارائــه شــود(امامی ،ســلیمانی.)18 :1392 ،
ً
ایــن دیــدگاه حداقلــی بــا تفســیری کــه از اصــول قانــون اساســی ارائــه خواهــد شــد ،کامــا مغایــر بــا
برتریــن هنجــار حقوقــی نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران اســت .اجمــاالً اینکــه مطابــق اصــل 158
قانــون اساســی ،یکــی از وظایــف رئیــس قــوه قضاییــه ایجــاد تشــکیالت الزم در دادگســتری بــرای تحقــق اهــداف
منــدرج در اصــل  156اســت .بــه جهــت اهمیــت موضــوع رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات و اعتراضــات نســبت
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بــه اداره ،قانونگــذار اساســی ،ایجــاد تشــکیالت دیــوان عدالــت اداری در دادگســتری را بــه رئیــس قــوه قضاییــه
در اجــرای وظیفــه منــدرج در بنــد یــک اصــل  158قانــون اساســی تکلیــف کــرده اســت .رئیــس قــوه قضاییــه نیز
در اجــرای همیــن وظیفــه خــود ،در کنــار دیــوان عدالــت اداری ،دادگاههــای عمومــی کیفــری و مدنــی (حقوقــی)
و دیگــر تشــکیالت مرتبــط را در دادگســتری ایجــاد کــرده اســت.
پــس ،بــه اعتبــار ســه صنــف اداری ،مدنــی و کیفــری مــا ســه مرجــع عمومــی داریــم )1 :دادگاههــای
عمومــی حقوقــی در صنــف دادگاههــای مدنــی؛  )2دادگاههــای عمومــی جزائــی در صنــف دادگاههــای کیفــری
 )3دیــوان عدالــت اداری در صنــف دادگاههــای اداری .هریــک از ایــن ســه مرجــع در حیطــه صالحیــت 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 صالحیــت مرجــع دیگــر قــرار گرفتــه باشــد(امامی،
ســلیمانی1.)17 :1392 ،
 .2.3مبنای عملی2

صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری از ســوی دو مرجــع
دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری تحدیــد شــده اســت .ایــن تحدیــد صالحیــت را میتــوان ناشــی از
دیــدگاه حداقلــی قضــات نســبت بــه جایــگاه و صالحیــت دیــوان عدالــت اداری دانســت.
ابتدا نمونههایی از این آراء را ذکر نموده ،در انتها به تحلیل و نقد آنها خواهیم پرداخت.
 .1.2.3تحدید صالحیت دیوان عدالت اداری در رویه قضایی دیوان عالی کشور
دیــوان عالــی کشــور در آراء متعــددی کــه در مقــام حــل اختــاف میــان صالحیــت شــعب دیــوان عدالــت
اداری و دادگاههــای عمومــی حقوقــی صــادر کــرده از شــعب دیــوان عدالــت اداری نفــی صالحیــت نمــوده اســت.
حــال چنــد نمونــه از آنهــا را ذکــر مینماییــم.
نخســتینبار شــعبۀ نهــم دیــوان عالــی كشــور در رســیدگی تجدیــد نظــری خــود دربــارۀ رأی صــادره از
یــک دادگاه بــدوی در مــورد اختــاف در اجــرای قــرارداد منعقــدۀ میــان دولــت و شــخص حقیقــی ،بــا اســتناد
بــه عمــوم اصــل  159قانــون اساســی و مــاده نخســت آییــن دادرســی مدنــی ،دعــوای مطروحــه ناشــی از
 .1بــرای مطالعــه بیشــتر رجــوع کنیــد بــه شــمس ،عبداللــه ( .)1394آییــن دادرســی مدنــی دوره بنیادیــن ،تهــران ،دراک،
جلــد ،1بنــد  372بــه بعــد.
 .2در رابطــه تحلیــل رویــه قضایــی موجــود راجــع بــه تحدیــد صالحیــت دیــوان عدالــت اداری ،از مطالــب اســتاد گرامــی
آقــای دکتــر غالمرضــا موالبیگــی در کالس درس تحلیــل آراء قضایــی ،رشــته کارشناســی ارشــد پیوســته علــوم قضایــی
گرایــش حقــوق عمومــی ،نیمســال دوم ســال تحصیلــی  1398-99در دانشــگاه علــوم قضایــی و خدمــات اداری تهــران بهــره
بســیار بــردم.
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نحــوۀ اجــرای قــرارداد بیــن اصحــاب دعــوا را در صالحیــت مراجــع دادگســتری دانســت( 1شــیرزاد ،محمودیــان
اصفهانــی.)34 :1395 ،
مبتنــی بــر رأی شــماره  9009970909100292مــورخ  1390/8/9شــعبه 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 صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بــه حســب مــاده  13قانــون تشــکیل دیــوان مزبــور
اســت( »...آیینهنگینــی ،ابریشــمیراد)39-40 :1398 ،
بــه موجــب رأی شــماره  9209970907000174مــورخ  1392/3/26دیــوان عالــی کشــور در مقــام حل تعارض
در صالحیــت دادگاه عمومــی و دیــوان عدالــت اداری صــادر شــده مقــرر گردیــده اســت« :درخصــوص اختــاف
صالحیــت  ...راجــع بــه خواســته خواهــان بــه طرفیــت خوانــدگان مبنــی بــر صــدور حکــم بــه ابطــال صــورت
مجلــس تفکیکــی شــماره  1383/3/6 – 18990کــه هــر دو مرجــع ضمــن نفــی صالحیــت خــود بــه صالحیــت
مرجــع متقابــل اظهارنظــر نمودنــد؛ نظــر بــه اینکــه قــرار صــادره از طــرف دیــوان عدالــت اداری بــه اســتناد اینکــه
خواســته خواهانهــا ترافعــی تلقــی میگــردد و موضــوع را خــارج از مصادیــق مــاده  13قانــون دیــوان عدالــت اداری
و صالحیــت آن دانســته ،وفــق مقــررات اصــدار یافتــه ...ضمــن تأییــد آن بــا اعــام صالحیــت دادگاه عمومــی حقوقــی
حــل اختــاف میگــردد .ایــن رأی قطعــی اســت»(آیینهنگینی ،ابریشــمیراد)39-38 :1398 ،
 .2.2.3تحدید صالحیت دیوان عدالت اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری طــی رأی وحــدت رویــه شــماره  59مــورخ  1371/4/30مقــرر داشــته:
«نظــر بــه اینكــه رســیدگی بــه دعــاوی ناشــی از قراردادهــا كــه مســائل حقوقــی میباشــند و بایــد بــه صــورت
ترافعــی در محاكــم صالحــه دادگســتری مــورد رســیدگی حقوقــی قــرار گیرنــد در مقــررات دیــوان عدالــت اداری
مقــرر نشــده و شــكایات مطروحــه كــه مســتند بــه قــرارداد اجــاره مطــرح گردیــده از مصادیــق دعــاوی ناشــی از
قــرارداد و خــارج از حــدود صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بــوده اســت ،لــذا رأی شــعبه ششــم كــه مبیــن ایــن
معنــی اســت وفــق موازیــن قانونــی تشــخیص میگــردد2 .»...
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در رأی وحــدت رویــه شــماره  33مــورخ  1375/2/29اشــعار داشــته
اســت« :نظــر بــه اینکــه رســیدگی بــه دعــاوی ناشــی از قراردادهــا كــه مســائل حقوقــی میباشــد و بایــد بــه
صــورت ترافعــی در محاكــم قضایــی صالــح مــورد رســیدگی قــرار بگیرنــد ،خــارج از شــمول مــاده یــازده ()11
قانــون دیــوان عدالــت اداری بــوده و قابــل طــرح در دیــوان مذكــور نمیباشــد3 .»...
 .1دادنامه شماره  106مورخ 1363/2/29
 .2نقل از شماره  1372/12/14-14275روزنامه رسمی.
 . 3نقل از شماره  1375/7/9-15024روزنامه رسمی.
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هیــأت عمومــی دیــوان ،در مقــام رفــع اختــاف میــان آراء دو شــعبۀ خــود ،طــی رأی وحــدت رویــه شــماره
 197مــورخ  1379/6/20اعــام داشــت کــه « :نظــر بــه اینکــه اختالفــات ناشــی از عقــود و معامــات و قراردادهــا
و ازجملــه پیمانهــای ارزی از نــوع دعــاوی مدنــی محســوب میشــود كــه رســیدگی بــه آنهــا مســتنداً بــه مــاده
 3قانــون تشــكیل دادگاههــای عمومــی و انقــاب در صالحیــت محاكــم دادگســتری قــرار دارد1 .»...
رأی وحــدت رویــه شــماره  130مــورخ  1377/6/21نیــز بیــان مـیدارد« :نظــر بــه اینكــه اختــاف در كیفیت
اجــرای قراردادهــای منعقــده و شــرایط آنهــا از مصادیــق دعــاوی حقوقــی داخــل در صالحیــت دادگاه عمومــی
دادگســتری محســوب میشــود؛ بنابرایــن دادنامــه شــماره  159الــی  364مــورخ  1376/3/28شــعبه دهــم
درحــدی كــه متضمــن ایــن معنــی اســت موافــق اصــول و موازیــن قانونــی شــناخته میشــود2 .»...
.1.2.2.3نقد رویه قضایی
در رویــه قضایــی دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری ،اســتداللهایی کــه بــرای نفــی صالحیــت
دیــوان بــه کار بــرده شــده اســت بــه ترتیــب عبارتنــد از :ترافعیبــودن دعــاوی راجــع بــه قراردادهــا ،ماهــوی
بــودن دعــاوی راجــع بــه قراردادهــا ،حقوقــی بــودن دعــاوی راجــع بــه قراردادهــا کــه ذیــ ً
ا هریــک از ایــن
اســتداللها را تحلیــل مینماییــم.
در آراء مختلــف ،دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری ،دعــاوی راجــع بــه قراردادهــا را بــدون تفکیــک
بیــن قــرارداد اداری و مدنــی از قســم امــور ترافعــی دانســتهاند و صالحیــت رســیدگی بــه امــور ترافعــی را از
دیــوان نفــی نمودهانــد.
امــر ترافعــی در مقابــل امــر حســبی آورده شــده اســت .گرچــه برخــی از نویســندگان بیــن امــر ترافعــی و اصل
تناظــر خلــط نمودهانــد 3و آن دو را بــه جــای یکدیگــر بــهکار بردهانــد؛ البتــه مشــخص نیســت کــه مقصــود
قضــات دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری از بــهکار بــردن امــور ترافعــی کدامیــک از معانــی فــوق
اســت .در ادامــه بــه بررســی هــر دو معنــی خواهیــم پرداخــت.
درصورتیکــه امــر ترافعــی بــه معنــای مقابــل امــور حســبی ب ـهکار رفتــه باشــد ،در ایــن صــورت آنچــه از
مفهــوم آراء دیــوان عالــی و دیــوان عدالــت اســتفاده میشــود ایــن اســت کــه صالحیــت دیــوان رســیدگی بــه
امــور حســبی 4اســت .بــه صادرکننــدگان ایــن آراء بایــد گفــت کــه دیــوان عدالــت اداری ،بــدون اینکــه اشــخاص،
 .1نقل از شماره  1379/10/11-16269روزنامه رسمی.
 .2نقل از شماره  1377/10/16-15692روزنامه رسمی.
 .3جهــت مطالعــه بیشــتر رجــوع کنیــد بــه شــمس ،عبداللــه(« .)1381اصــل تناظــر» ،مجلــه تحقیقــات حقوقــی ،شــماره
 ،35-36صــص .59-86
 .4مــاده یــک قانــون امــور حســبی مقــرر م ـیدارد« :امــور حســبی امــوری اســت کــه دادگاههــا مکلفانــد 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».
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حــل اختــاف در دعوایــی را از دیــوان درخواســت کننــد ،صالحیــت ورود بــه بــه هیــچ دعوایــی را نــدارد .بــه
دیگــر ســخن دیــوان عدالــت اداری در هیــچ مــوردی نمیتوانــد رأس ـاً و بــدون اینکــه رســیدگی بــه دعوایــی
از او خواســته شــده باشــد در دعوایــی ورود کنــد .حــال چگونــه بــا اســتدالل ترافعــی بــودن دعــاوی راجــع بــه
قراردادهــا از دیــوان نفــی صالحیــت میشــود؟
اگــر ترافعــی بــودن را بــه معنــای اصــل تناظــر بدانیــم ،مفهــوم اســتدالل قضــات دیــوان عالــی و دیــوان
عدالــت اداری ایــن اســت کــه در دادرســی اداری دیــوان ،اصــل تناظــر رعایــت نمیگــردد ،کــه ایــن مفهــوم در
تعــارض آشــکار بــا مــواد مختلــف قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری اســت؛ ازجملــه مــواد
 55 ،54 ،30 ،23 ،20و1. ...
در دســتهای از آراء دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری ،رســیدگی ماهــوی در دعــاوی راجــع بــه
قراردادهــا را مبنایــی بــرای نفــی صالحیــت دیــوان عدالــت اداری قلمــداد کردهانــد .رســیدگی ماهــوی در مقابــل
رســیدی شــکلی قــرار دارد.
رســیدگی شــکلی ،رســیدگی از حیــث تشــخیص انطبــاق یــا عــدم انطبــاق موضــوع مــورد درخواســت بــا
مقــررات قانونــی اســت و رســیدگی از حیــث وجــود اصــل حــق ،اســتیفا و اجــرای آن میباشــد .بــه عبارتــی
دیگــر ،قواعــد شــکلی مبیــن راه رســیدن و اجــرای حقــوق و قواعــد ماهــوی هســتند .بــر ایــن اســاس ،بــا توجــه
بــه اینکــه قراردادهــا نیــز همچــون قوانیــن ماهــوی مبیــن وجــود حقــوق و تعهــدات اشــخاص میباشــند؛
ازجملــه امــور ماهــوی محســوب میشــوند(آیینهنگینی ،ابریشــمیراد.)40 :1398 ،
بــا عنایــت بــه اطــاق لفــظ «احقــاق حقــوق آنهــا» در اصــل  173قانــون اساســی ،لفــظ «اعــاده حقــوق
تضییــع شــده» در مــاده  11و ...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
از دیــوان را تشــکیل میدهــد.
بنابرایــن ،دیــوان عدالــت اداری در مــواردی مکلــف بــه رســیدگی شــکلی و در برخــی مــوارد مکلــف بــه
رســیدگی ماهــوی اســت .بــا وجــود ایــن مطلــب نمیتــوان ماهــوی بــودن رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه
قراردادهــای اداری را مبنایــی بــرای نفــی صالحیــت دیــوان قــرارداد.
در قســمی دیگــر از آراء ،دیــوان عدالــت اداری و دیــوان عالــی کشــور ،بــه علــت اینکــه قــرارداد را ازجملــه
مســائل حقوقــی قلمــداد کردهانــد ،رســیدگی بــه آن را از صالحیــت دیــوان خــارج دانســتهاند.
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 اصــوالً در
امــور غیرحقوقــی ورود نمیکننــد.
 .1جهــت مطالعــه بیشــتر رجــوع کنیــد بــه :حیــدری ،ســیروس (« .)1396اصــل تناظــر در دادرســی اداری بــا تأکیــد بــر
دادرســی دیــوان عدالــت اداری» ،مجلــه مطالعــات حقوقــی ،شــماره  ،2صــص .83-116
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اگــر مــراد قضــات دیــوان از مســائل حقوقــی ،امــور مدنــی در مقابــل امــور کیفــری و اداری اســت ،گرچــه
ایــن اســتدالل درســت اســت و مــا نیــز چنیــن ادعایــی نداریــم کــه رســیدگی بــه قراردادهــای مدنــی در
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت ،امــا کاربــرد لفــظ حقوقــی بــه جــای لفــظ مدنــی در عالیتریــن مراجــع
قضایــی کشــور ناپســند مینمایــد.
بــرای تشــخیص قراردادهــای اداری از قراردادهــای مدنــی ،گرچــه در متــون قانونــی جمهــوی اســامی ایــران
ضوابطــی پیشبینــی نشــده اســت لیکــن حقوقدانــان ضابطههــای زیــر را ارائــه دادهانــد:
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 باشد1 .
در رأی مربــوط بــه پیمانهــای ارزی ،گرچــه قضــات دیــوان لفــظ «دعــاوی مدنــی» را صحیــح بــهکار
بردهانــد ،امــا ایــن بــار در تشــخیص موضــوع بــه خطــا رفتهانــد .پیمانهــای ارزی ،ازجملــه قراردادهایــی اســت
کــه همــه ضوابــط آن توســط قوانیــن و مقــررات بانــک مرکــزی از پیــش تعییــن شــده و اراده طرفیــن کمتریــن
تأثیــر را در آن دارد؛ بنابرایــن چگونــه میتــوان چنیــن قــراردادی کــه قوانیــن و مقــررات بانــک مرکــزی بــه
صــورت کامــل حاکــم بــر آن اســت و بایــد پروســه اداری از پیــش تعییــن شــده خــود را طــی کنــد و هیــچ جایــی
بــرای چانهزنــی 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
بســیار متزلــزل اســت ،نوبــت بــه پاســخ پرســش اصلــی میرســد کــه آیــا میتــوان دیــوان عدالــت اداری را
مرجــع عــام رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری دانســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ،ادلــه
موافقیــن و مخالفیــن صالحیــت دیــوان را بررســی خواهیــم کــرد.
 .4ادله مخالفین و موافقین صالحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی راجع به قراردادهای اداری
 .1.4ادله مخالفین صالحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی راجع به قراردادهای اداری
ایــن گــروه بــر ایــن نظــر هســتند کــه دیــوان عدالــت اداری صالحیــت رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه
قراردادهــای اداری را نــدارد .رویــه قضایــی نیــز از همیــن نظــر پیــروی کــرده اســت .مخالفیــن صالحیــت دیــوان
در رســیدگی بــه قراردادهــای اداری بــرای اثبــات نظــر خــود اســتداللهایی را بــه شــرح ذیــل بیــان کردهانــد:
 .1بــرای مطالعــه بیشــتر رجــوع کنیــد بــه :عراقــی ،حبیــبزاده(« .)1388قراردادهــای دولتــی در ایــران؛ بررســی
شــاخصها» ،مجلــه حقــوق خصوصــی ،شــماره  ،15صــص  .77-104همچنیــن :زارعــی ،محمدحســین ،موالیــی،
آیــت(« .)1392آسیبشناســی ویژگــی قراردادهــای اداری ایــران در مقایســه بــا حقــوق فرانســه و انگلســتان» ،فصلنامــه
دیدگاههــای حقــوق قضایــی ،شــماره  ،63صــص  .167-206همچنیــن :شــمعی ،محمــد( .)1395حقــوق قراردادهــای اداری،
تهــران ،جنــگل ،صفحــه  21بــه بعــد.
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الــف) دیــوان عدالــت اداری مرجعــی اختصاصــی اســت .ایــن گــروه دیــوان عدالــت اداری را بــا عنایــت بــه
اصــل  173قانــون اساســی یــک مرجــع اختصاصــی در مقابــل مراجــع عــام دادگســتری میداننــد و قائــل بــه
صالحیــت اســتثنایی بــرای دیــوان عدالــت اداری هســتند؛ لــذا معتقدنــد کــه دیــوان صرف ـاً در مــوارد مصــرح
قانونــی صالــح بــه رســیدگی اســت؛ بنابرایــن دیــدگاه در مــواردی کــه میــان صالحیــت و عــدم صالحیــت دیــوان
شــک وجــود داشــته باشــد اصــل بــر صالحیــت محاکــم عمومــی دادگســتری خواهــد بــود .مطابــق ایــن دیــدگاه
در واقــع ،قصــد و نیــت تدوینکننــدگان قانــون اساســی ایجــاد مرجعــی بــوده اســت کــه بتوانــد بــه شــکایات
از اقدامــات و تصمیمــات اداری و اجرایــی دولــت و ماموریــن آن بپردازد(میردامــاد نجفآبــادی.)۵۲ :1390 ،
ب) اســتدالل دیگــر ایــن اســت کــه هــرگاه دولــت در رفــع نیازمندیهــای عمومــی ماننــد بازرگانــان و یــا
صاحبــان مشــاغل آزاد رفتــار کنــد تفاوتــی بــا اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی نخواهــد داشــت(میرداماد
نجــف آبــادی)۵۲ :1390 ،؛ لــذا در مــواردی کــه اداره اقــدام بــه انعقــاد قــرارداد نماینــد بــه علــت اینکــه ماننــد
ســایر اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی رفتــار کــرده اســت ،مرجــع صالــح بــه رســیدگی راجــع بــه ایــن
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 صالحیــت محاکــم عمومــی
میدانــد .در واقــع ایــن امــر را یــک امــر مدنــی و نــه اداری محســوب کــرد اســت.
پ) بــا توجــه بــه اســتدالل فــوق دعــوای راجــع بــه قــرارداد اداری یــک دعــوای مدنــی اســت .رســیدگی
بــه دعــاوی مدنــی تابــع تشــریفاتی اســت کــه در آییــن دادرســی مدنــی آمــده اســت(میرداماد نجفآبــادی،
 .)۵۳ :1390چــون آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری از قانــون خــاص خــود پیــروی میکنــد و نــه قانــون
آییــن دادرســی مدنــی ،بنابرایــن مفــروض آن اســت کــه آییــن رســیدگی در دیــوان عدالــت بــا محاکــم عمومــی
متفــاوت بــوده و تابــع آن تشــریفات خــاص نیســت؛ بنابرایــن دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری بایــد در
محاکــم عمومــی ،مطابــق آییــن دادرســی مدنــی رســیدگی شــود .تشــریفات پیشگفتــه ناظــر بــر ترافعــی بــودن
و اصــل تناظــر اســت.
 .2.4ادله موافقین صالحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی راجع به قراردادهای اداری
درمقابــل ،ایــن گــروه نیــز وجــود دارد کــه موافــق صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه دعــاوی
راجــع بــه قراردادهــای اداری اســت .ایــن گــروه اســتداللهایی را بــرای اثبــات مدعــای خــود ارائــه داده اســت:
الــف) ایــن دســته دیــوان عدالــت اداری را یــک مرجــع عــام رســیدگی ،در کنــار مراجــع مدنــی (حقوقــی)
و کیفــری میداننــد و معتقــد انــد کــه هــدف تدوینکننــدگان قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران در
ایجــاد دیــوان عدالــت اداری ایجــاد یــک مرجــع اداری اختصاصــی نبــوده اســت؛ بلکــه دیوان را شــعبهای از شــعب
دادگســتری کــه مرجــع رســیدگی بــه کلیــه شــکایات علیــه دولــت باشــد میدانســتند(میرداماد نجفآبــادی،
 .)۵۱ :1390بــرای اثبــات ایــن مدعــا بایــد اصــول  ۱۵۹ ،۱۵۸ ،۱۵۶و  ۱۷۳قانــون اساســی را در کنــار هــم
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تفســیر نمــود .در بنــد  1اصــل  158قانــون اساســی ،یکــی از وظایــف رئیــس قــوه قضاییــه ،ایجــاد تشــکیالت الزم
در دادگســتری بــه تناســب مســئولیتهای اصــل  156اســت .در بنــد  1اصــل  156قانــون اساســی رســیدگی
و صــدور حکــم در مطلــق تظلمــات و تعدیــات و شــکایات و حلوفصــل دعــاوی و رفــع خصومــات پیشبینــی
شــده اســت .مســتفاد از ایــن اصــول ،دادگســتری نهــادی عــام و زیرمجموعــه قــوه قضاییــه اســت کــه رئیــس قــوه
قضاییــه وظیفــه دارد تشــکیالت الزم را در آن بــا هــدف تحقــق بخشــیدن بــه مــوارد منــدرج در اصــل  156ایجــاد
کنــد .حــال مشــاهده میگــردد 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 تشــکیالتی خاص
(مرتبــط بــا امــور مهــم اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم اصــل ،161امــور نظامــی اصــل ،172امــور اداری اصــل
 )173تحــت عنــوان دیــوان عدالــت اداری در نهــاد دادگســتری نمــوده ،تــا هی ـچگاه ایــن امــور معطــل نماننــد.
هــدف قانونگــذار اساســی از آوردن ایــن اصــل ایــن اســت کــه تشــکیالت 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 میدانســت ،ایــن گــروه معتقــد اســت کــه در قراردادهــای اداری دولــت جایــگاه برتــری نســبت بــه
طــرف دیگــر قــرارداد دارد و از اقتــدار عمومــی خــود اســتفاده میکنــد؛ قیــاس قــرارداد اداری بــا قــرارداد حقــوق
خصوصــی قیاســی معالفــارق اســت .بدیــن شــرح کــه اوالً برخــاف قراردادهــای خصوصــی در قراردادهــای
اداری ،آزادی اراده طرفیــن بــه معنــای عــام وجــود نــدارد و قانــون ،حاکــم بــر شــرایط قــرارداد اســت .ثانیـاً اینکــه
در برخــی مــوارد اداره میتوانــد از اقتــدار عمومــی بــه ســود منفعــت عمومــی اســتفاده نمــوده و شــرایط قــرارداد
را تغییــر دهــد و یــا بــه صــورت یکطرفــه قــرارداد را فســخ نمایــد .تمــم اینهــا نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه در
قــرارداد اداری دولــت همچــون شــخص حقوقــی حقــوق خصوصــی نیســت.
پ) شــرایط خــاص قــرارداد اداری ،رژیــم خــاص حقوقــی دادرســی در مــوارد اختالفــات راجــع بــه خــود را
نیــز میطلبــد؛ زیــرا بــه رغــم شــباهتهای عمــدهای کــه ایــن قــرارداد بــا قراردادهــای حقــوق خصوصــی دارد
تفاوتهــای مهــم و تأثیرگــذاری نیــز میــان آنهــا وجــود دارد .بــا همیــن وصــف نیــز در دیــوان عدالــت اداری
تشــریفات دادرســی از قبیــل اصــل تناظــر ترافعــی بــودن و ...رعایــت میشــود؛ بنابرایــن اســتدالل مخالفــان
صالحیــت دیــوان مبنــی بــر اینکــه در دیــوان عدالــت اداری تشــریفات رســیدگی رعایــت نمیشــود ،نقــض
میگــردد.
گرچــه اســتدالالت گــروه موافقیــن صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای
اداری قویتــر بــه نظــر میرســد؛ لیکــن ،قــدر متیقــن دو دیــدگاه ایــن اســت کــه بــا حضــور محاکــم عمومــی
دادگســتری در امــور مدنــی ،دیــوان عدالــت اداری صالحیــت رســیدگی بــه دعــاوی مدنــی را نــدارد و صرفــاً
صالحیــت رســیدگی بــه دعــاوی اداری را دارد؛ لــذا پرداختــن بــه تعریــف دعــاوی اداری و تفــاوت آن بــا دعــاوی
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مدنــی و اینکــه آیــا دعــاوی راجــع بــه قــرارداد اداری یــک دعــوای اداری اســت یــا خیــر ضــرورت مییابــد.
.3.4دعاوی اداری ،مدنی و کیفری
 .1.3.4دعاوی اداری
عبــارت دعــاوی اداری ،از دو واژه دعــاوی و اداری تشــکیل شــده اســت .کــه در آن واژه اداری بــه واژه دعــاوی
اضافــه گشــته اســت .دعــاوی جمــع واژه دعــوی اســت ،بــه صــورت دعــوا نیــز خوانــده میشــود .فرهنــگ
دهخــدا در لغــت آن را بــه معنــی خواستهشــده و در اصطــاح شــرع آن را گفتــاری میدانــد کــه انســان بــه
وســیلۀ آن اثبــات حقــی را بــر غیــر طلــب میکنــد .طلبکننــده را مدعــی و دیگــری را مدعیعلیــه گوینــد.
از دعــوا تعاریــف متعــددی ارائــه شــده کــه ذی ـ ً
ا فقــط تعریــف و تقســیمبندی دکتــر عبداللــه شــمس از دعــوا
بیــان میگــردد:
دﻋـﻮی در ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود« :نخســت ـ مفهــوم اخــص دعــوا :در ایــن مفهــوم،
ـق تضییــع یــا انــکار شــده ،در مراجعــه بــه مراجــع صالــح در جهــت بــه قضــاوت
ـی حـ ِّ
ـی مدعـ ِ
دعــوا توانایــی قانونـ ِ
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
اﺧﺘﻼﻓـــی آﻣـﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎوتــی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ رﺳﻴﺪگــی ﺑﻮده ﻳﺎ مـیﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻋـﻮا ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎنــی ایجــادمــیﺷﻮد ﻛﻪ دﻋﻮا در ﻣﻌﻨﺎی اول (دعــوا بــه مفهــوم اخــص) ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و دارﻧﺪۀﺣﻖ ،آن را
اﻋﻤﺎلﻛﺮده و در ﻣﻌﺮض رﺳـﻴﺪگــی ﻣﺮﺟـﻊ ﻗـﺎﻧﻮنــی ﻗـﺮار داده ﺑﺎﺷـﺪ .ســوم ـ دﻋﻮا ،در بعضــی ﻣﻮارد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨای ادﻋﺎ
ﺑﻪ ﻛﺎرم ـیرود کــه البتــه ﻣﻨﻈﻮر ادﻋﺎیــی اســت کــه در مرجــع قضایــی مطــرحنشــده و ﻳﺎ ادﻋﺎیــی اســت ﻛﻪ در
ﺧﻼل رﺳـﻴﺪگــی ﺑـﻪ دعــوا ،بــه ﻋﻨـﻮان اﻣـﺮی تبعــی مطــرح میگردد(شــمس.)101-103 :1394 ،
واژه اداری نیــز از لفــظ «اداره» بــه عــاوه «ی» نســبت تشــکیل شــده اســت .بدیــن ترتیــب ،اداری یعنــی
آنچــه منســوب بــه اداره اســت .حقوقدانــان اداره را از نقطهنظرهــای مختلــف تعریــف کردنــد .مثــ ً
ا واژه اداره
از نظــر پروفســور ژرژول دارای دو مفهــوم اســت :الــف) مفهــوم کاربــردی اداره؛ اداره بــه مفهــوم کاربــردی آن
عبــارت از فعالیتهــا و خدماتــی اســت کــه بــه وســیله ســازمانهای عمومــی و یــا زیــر نظــر آنهــا انجــام و
ارائــه میشــود .در مفهــوم کاربــردی اداره اهــداف و مقاصــد اداره موردنظــر اســت .بــه عنــوان مثــال ،مدرســه
از لحــاظ کاربــردی بــه دنبــال تعلیــم و تربیــت دانشآمــوزان اســت؛ بــه عبــارت دیگــر هــدف از تشــکیل
مــدارس ،آمــوزش دانشآمــوزان اســت .در حقــوق اداری دو هــدف عمومــی را بــرای اداره یــا ســازمان اداری در
نظــر گرفتهانــد :حفــظ نظــم عمومــی و انجــام خدمــات عمومــی .ب) مفهــوم ســازمانی اداره؛ اداره بــه مفهــوم
ســازمانی بــه مجموعــه امکانــات و اشــخاصی اطــاق میشــود کــه اهــداف اداره را تحقــق میبخشــند .در
مفهــوم ســازمانی اداره بهکارگیــری ابزارهــای مــادی و نیــروی انســانی کــه در تحقــق اهــداف اداره مؤثرنــد مــورد
نظــر اســت؛ پــس اداره از نظــر ســازمانی عبــارت اســت از مجموعــه ســازمانهای اداری اعــم از وزارتخانههــا،
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ســازمانهای دولتــی و مؤسســات عمومــی کــه بــا تمــام امکانــات موجــود شــامل امکانــات مــادی و انســانی
اهــداف اداره را تحقــق میبخشند(موســیزاده.)35-36 :1392 ،
بنابرایــن دعــوای اداری را میتــوان مراجعــه بــه مراجــع صالــح و مطالبــه حقــوق تضعیفشــده کــه بــه
واســطه اعمــال اداری ایجــاد شــده اســت تعریــف کــرد .بهطورکلــی میتــوان چنیــن بیــان نمــود ک دعــوای
اداری ،عملــی اســت کــه بــه منظــور بررســی قانونــی بــودن عمــل اداره صــورت میگیرد(شــاهرخی.)57 :1386 ،
در حقــوق فرانســه ادوارد الفریــر ،معــاون شــورای دولتــی فرانســه ،در ســالهای  1886تــا  ۱۸۹۸یــک
تقســیمبندی از دعــاوی اداری ارائــه داده اســت کــه علیرغــم انتقادهایــی کــه بــه آن وارد شــده تاکنــون جایــگاه
خــود را حفــظ کــرده و از دیگــر تقســیمبندیهای ارائــه شــده ،جامعیــت بیشــتری دارد .بــر ایــن اســاس دعــاوی
اداری عبارتنــد از دعــاوی ابطــال ،دعــاوی کامــل ،دعــاوی تفســیر و یــا اعــام و درنهایــت دعــاوی مربــوط بــه
مجــازات تخلفات(آقاییطــوق .)2 :1397،در دعــاوی ابطــال شــاکی حســب مــورد ،خواســتار لغــو و ابطــال تصمیــم
و یــا اقــدام خــاف قانــون ،نســخ مقــررات اداری و الــزام اداره دولتــی بــه ایفــای وظیفــه میگردد(شــاهرخی،
 .)60 :1386علــت نامگــذاری ایــن دســته از دعــاوی بــه دعــاوی کامــل یــا صالحیــت کامــل آن اســت کــه دادگاه
در رســیدگی بــه آنهــا و در مقایســه بــا دعــوی ابطــال ،دارای بیشــترین اختیــارات اســت .مصادیــق عمــده و
اصلــی دعــاوی کامــل ،دعــاوی کامــل شــخصی اســت کــه در آن حقــوق شــخصی افــراد ،رســیدگی میشــود کــه
عبارتنــد از :دعــاوی قراردادهــای اداری و نیــز دعــاوی مســئولیت دولت(آقاییطــوق .)15 :1397،یکــی از مــوارد
دعــوی تفســیر در جایــی اســت کــه قاضــی دادگاه عمومــی بــه منظــور حلوفصــل دعوایــی ،میبایســت معنــی
یــک عمــل اداری را روشــن نمایــد ،درصورتیکــه 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 .)76 :1386 ،ازآنجاکــه
گروهــی از اعمــال هســتند کــه بــه حوزههــای عمومــی آســیب وارد مینماینــد ،لــذا قانونگــذار ،نــوع خاصــی
از دعــوا را پیــشینــی نمــوده کــه بدیــن شــیوه بــا اشــخاصی کــه بــه ایــن حوزههــا صدمــه وارد مــی نماینــد،
برخــورد شــود .ضمانتاجــرای اینگونــه مقــررات نســبت بــه متخلفیــن ،میتوانــد جریمههــای مالــی ،جبــران
خســارت و یــا دریافــت هزینههــای محاکمــه باشــد (شــاهرخی .)76-77 :1386 ،دعــاوی اداری شــناخته شــده
در حقــوق ایــران را میتــوان در تقســیمبندی فــوق جایگــذاری کــرد ،امــا قطعــاً دعــاوی اداری ایــران بــه
عمومیــت دعــاوی اداری فرانســه نخواهــد بــود.
از طرفــی دعــاوی اداری در کنــار دو صنــف دیگــر دعــاوی ،یعنــی دعــاوی مدنــی و کیفــری قــرار میگیــرد.
در صــورت قرارگیــری یــک موضــوع در هریــک از ایــن دعــاوی ،آثــاری بــر آن مترتــب میگــردد؛ ازجملــه
چگونگــی اقامــه دعــوا و مرجــع صالــح بــرای رســیدگی.
 .2.3.4دعاوی مدنی
دعــوای مدنــی ،مراجعــه بــه مراجــع صالــح قضایــی و مطالبــه حقــوق تضییعشــدهای اســت کــه بــه واســطه
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فعــل یــا تــرک فعلــی ایجــاد شــده کــه قانونگــذار آن را جرمانــگاری نکــرده اســت .دعــاوی مدنــی بــه دو
دســته مالــی و غیرمالــی تقســیم میشــوند .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.
 .3.3.4دعاوی کیفری
دعــوای کیفــری نیــز مراجعــه بــه مراجــع صالــح قضایــی و مطالبــه حقــوق تضییعشــدهای 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 میشــود .دعــوای عمومــی آن قســم
از دعــاوی کیفــری و ناشــی از ارتــکاب جــرم اســت ،کــه ذینفــع آن کل جامعــه اســت؛ و دادســتان بــه عنــوان
نماینــده جامعــه اقــدام بــه تعقیــب مرتکــب ایــن جــرم مینمایــد .در تعریــف دعــوای خصوصــی ناشــی از جــرم
میتــوان گفــت دعــوای خصوصــی ناشــی از جــرم دعوایــی اســت کــه بــه منظــور جبــران ضــرر و زیــان مــادی،
معنــوی یــا از بیــن رفتــن منافــع ممکنالحصــول از ســوی بزهدیــده اقامــه میشــود(هرمزی و دیگــران:1397 ،
.)287
بنابرایــن وجــه مشــترک هــر ســه دعــوا آن اســت کــه حقــوق یکــی از اشــخاص ضایــع و اشــخاص بــرای
مطالبــه حقــوق تضییعشــده خــود بــه اقامــه دعــوا اقــدام میکننــد .درصورتیکــه حقــوق آنهــا بــه واســطه
ارتــکاب جــرم تضییــع شــود دعــوا ،کیفــری و درحالیکــه حقــوق اشــخاص بــه واســطه اعمالــی کــه جرمانــگاری
نشــده تضییــع شــود ،دعــوا مدنــی خواهــد بــود؛ امــا چنانچــه تضییــع حقــوق بــه واســطه عمــل اداره باشــد ،دعــوا
اداری قلمــداد میشــود.
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 میشــود؛ کــه رژیــم حقوقــی ویــژهای بــر انعقــاد و اجــرا
و دعــاوی ناشــی آن حاکــم اســت.
در رویــه قضایــی کنونــی ،مرجــع صالــح بــه رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری ،علیاالصــول
محاکــم عمومــی دادگســتری اســت ،مگــر در مــوارد اســتثنایی بــه تصریــح قانونگــذار ،رســیدگی بــه دعــاوی
خاصــی در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری قــرار گیــرد .کــه تاکنــون صرفـاً صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در
رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اســتخدامی مــورد تصریــح قانونگــذار واقــع شــده اســت.
دو مبنــا بــرای تحدیــد صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در زمینــه رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه
قرارادادهــای اداری وجــود دارد کــه عبارتانــد از مبنــای نظــری و مبنــای عملــی؛ مبنــای نظــری ،همــان نــگاه
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حداقلــی حقوقدانــان بــه ویــژه قضــات دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری بــه جایــگاه و صالحیــت
دیــوان عدالــت اداری اســت کــه خــود منشــأ تفســیر مضیــق در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری از متــون قانونــی
خواهــد بــود؛ بــا مدنظــر قــراردادن عمــوم و اطــاق اصــل  173قانــون اساســی و تفســیر آن در کنــار اصــول 156و
158و  159قانــون اساســی و عطــف توجــه بــه فلســفه تشــکیل نهــاد دیــوان عدالــت اداری و نهــاد دادرســی
اداری ،بطــان ایــن نــگاه حداقلــی آشــکار شــد.
مبنــای عملــی نیــز رویــه قضایــی الــزامآوری 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.
در نهایــت بــا توســل بــه عمــوم و اطــاق اصــل  173قانــون اساســی و تفســیر آن در کنــار اصــول 156و
158و  ،159مشــخص شــد کــه دیــوان عدالــت اداری یکــی از تشــکیالتی اســت کــه رییــس قــوه قضاییــه مکلــف
اســت ،در جهــت نیــل بــه اهــداف منــدرج در اصــل  156قانــون اساســی ،در نهــاد دادگســتری ایجــاد نمایــد.
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 صالحیــت دیــوان عدالــت اداری ،مشــخص شــد کــه دالیــل موافقیــن
صالحیــت دیــوان در قــرارداد اداری قــوی تــر اســت .بــا ایــن حــال قــدر متیقــن نظــر دو گــروه ایــن بــود کــه
دیــوان صرفـاً صالحیــت رســیدگی بــه دعــاوی اداری را دارد .لــذا بــا بررســی عناصــر و انــواع دعــاوی اداری ،تمایــز
آن بــا دعــاوی مدنــی و کیفــری مشــخص شــد.
بدیــن ترتیــب ،بــا توجــه بــه اینکــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری یــک دعــوای اداری اســت ،نــه
تنهــا صالحیــت 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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