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فصلنامــه علمیپژوهشهــای نویــن حقــوق اداری بــر اســاس مجــوز شــماره 86032
مــورخ  1398/10/02معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامیبه موجــب مــاده
 13قانــون مطبوعــات مصــوب  1364منتشــر میگــردد .مســتند بــه مــاده  6آییننامــه
نشــریات علمیمصــوب  1398/9/2وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری و مصوبــه مــورخ
 1398/09/18هیئــت مدیــره انجمــن ایرانــی حقــوق اداری واجــد درجــه (ب)محســوب
میگــردد .شــایان ذکــر اســت بــر اســاس آییننامــه جدیــد عناویــن علمیپژوهشــی و
علمیترویجــی حــذف شــده و نشــریات دارای مجــوز از وزارت علــوم همگــی دارای عنــوان
علمیبــوده کــه در فرآینــد ارزیابــی ســالیانه حســب برخــورداری از ویژگیهــای منــدرج
بــر اســاس نمــره اخــذ شــده رتبهبنــدی میگردنــد.
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نقـل مطالب بــــا ذکــــر مـــاخذ بـــدون مــــانع است.

مقاالت درج شده بیان دیدگاههای نشریه نمیباشد.
مسئولیت صحت مطالب بر عهده نویسنده میباشد.
فصلنـــــــــامه در ویــــــرایــش مطالـــب آزاد اســت.

شرایط و ضوابط ارسال مقاله به فصلنامه پژوهشهای
نوین حقوق اداری
از کلیــه دانشــجویان ،اســاتید و پژوهشــگران محتــرم دعــوت میشــود مقــاالت علمیپژوهشــی خــود
کــه مرتبــط بــا موضوعــات ایــن فصلنامــه (حقــوق اداری) هســتند را از طریــق ثبــت نــام در ســامانه
فصلنامــه بــه نشــانی  https://malr.irبــا رعایــت نــکات زیــر ارســال نماینــد:
الف .نکات شکلی:
 -1حجــم مقالــه (شــامل همــه صفحــات اعــم از عنــوان ،چکیــده ،بدنــه ،نتیجهگیــری و منابــع) بایــد
حداقــل  5000و حداکثــر  9000کلمــه در قطــع  A4باشــد.
 -2حاشیه سمت راست و چپ صفحه  4.5سانتیمتر و حاشیه باال و پایین صفحه  6سانتیمتر باشد.
 -3بــرای بخــش بنــدی محتــوای بدنــه مقالــه از ترتیــب گفتــار  ،بنــد ،…۱ ،الــف ،ب ...الــی آخــر اســتفاده
شــود.
 -4چکیده فارسی و ترجمه آن به انگلیسی حداقل در  150و حداکثر در 250کلمه باشد.
 -5واژگان کلیــدی بایــد حداقــل  4و حداکثــر  7کلمــه بــوده و در متــن فارســی بــه ترتیــب حــروف الفبــا
ذکــر شــوند.
ب .شیوه ارجاع دهی:
 -1ارجاعــات در متــن مقالــه بــه ترتیــب شــمارهگذاری شــده و بــر طبــق شــمارهای کــه در متــن بــه
آن دادهشــده در زیرنویــس همــان صفحــه خواهــد آمــد .پاورقیهــا در هــر صفحــه از شــماره  1شــروع
میشــود الزم بــه ذکــر اســت ســبک ارجاعــات میبایســت هماننــد ســبک درج فهرســت منابــع باشــد.
 -2اگــردو نویســنده یــا بیشــتر باشــد ،نــام خانوادگــی ،نــام ،نــام و نــام خانوادگــی نویســنده دوم بــه
بعــد .عنــوان کتــاب .محــل نشــر :انتشــارات ،ســال انتشــار ،صفحــه یــا صفحــات در صــورت ارجــاع در
پانویسها.مثــال :دمرچیلــی ،محمــد ،علــی حاتمـیو محســن قرائــی .قانــون تجــارت در نظـــم حقـــوقی
کنـــونی .ویـــرایش اول .تهــران :خلیج فــارس ،1380 ،ص .183
 -3شــیوه ارجــاع بــه آراء قضایــی و داوری نیــز بایــد بــه صــورت پاورقــی (مرجــع صادرکننــده رأی،
س��ال ص��دور رأی :پاراگ��راف مربوط��ه) باش��د .ب��ه عن��وان مث��ال)ICJ Rep, 2010: para. 104( :

ج .شیوه تنظیم فهرست منابع پایانی:
 -1فهرســت منابــع انتهــای مقالــه بایــد بــه ترتیــب :کتابهــا ،مقالههــا ،اســناد ،آراء و ...دســته بنــدی
شــده و بــا شــماره گــذاری مسلســل بــه صــورت زیــر آورده شــوند:
الــف .کتابهــا :نــام خانوادگــی ،نــام نویســنده (تاریــخ انتشــار) .عنــوان کتــاب بــا حــروف ایتالیــک ،نــام

مترجــم یــا مصحــح ،محــل انتشــار ،نــام ناشــر ،شــماره جلــد .مثــال:
 زمانــی ،سیدقاســم ( .)1393حقــوق ســازمانهای بیــن المللــی ،تهــران ،مؤسســه مطالعــات و
پژوهشهــای حقوقــی شــهر دانــش.
.Crawford, James (2012). Brownlie›s Principles of Public International Law, London, Oxford
University Press

ب .مقالههــا :نــام خانوادگــی ،نویســنده (تاریــخ انتشــار) .عنــوان کامــل مقالــه در گیومــه ،نــام مجلــه بــا
حــروف ایتالیــک ،شــماره مجلــه ،شــماره صفحــات ابتدایــی و انتهایــی مقالــه ،مثــال:
 ســادات اخــوی ،علــی و عبــاس خداشــناس (« .)1394شــورای حقوقبشــر ســازمان ملــل متحــد و
وضعیــت حقوقبشــر در عربســتان» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق عمومیدانشــگاه تهــران ،شــماره ،4
صــص .691713
.Donnelly, Jack (1980). «Natural Law and Right in Aquinas’ Political Thought», The Western
Political Quarterly, vol. 33, pp. 535-520

 -2نحــوه درج مقــاالت چــاپ شــده در یــک «کتــاب مجموعــه مقــاالت» در فهرســت منابــع انتهایــی
مقالــه بدیــن صــورت خواهــد بــود :نــام خانوادگــی نویســنده مقالــه ،نــام نویســنده مقالــه (تاریــخ
انتشــار)« .عنــوان مقالــه در گیومــه» ،در :نــام و نــام خانوادگــی ویراستار/ویراســتاران علمیکتــاب،
عنــوان کتــاب بــه صــورت ایتالیــک ،محــل انتشــار ،نــام ناشــر ،شــماره صفحــات ابتــدا و انتهــای مقالــه.
مثــال:
 ممتــاز ،جمشــید (« .)1391یونســکو و تدویــن و توســعه حقــوق بیــن الملــل در حمایــت از امــوال
فرهنگــی» در :مجموعــه مقــاالت همایــش حمایــت از امــوال فرهنگــی و تاریخــی در حقــوق بیــن
الملــل ،تهــران ،مؤسســه مطالعــات و پژوهشهــای حقوقــی شــهر دانــش ،چــاپ اول ،صــص .95101
Scovazzi, Tullio (2006). “The Protection of Underwater Cultural Heritage: Article 303 and the
UNESCO Convention”, in: D. Freestone, R. Barnes and D. Ong (eds.), The Law of the Sea
Progress and Prospects, Oxford University Press, pp. 136-120.

 -3عناوین کتابها و مقاالت باید به صورت توپر ( )Boldباشد.
انواع مقاله قابل ارسال به نشریه
الف ،مقاله پژوهشی اعم از کاربردی ،بنیادین ،نظری و توسعهای
ب ،مطالعه آرای قضایی ()case study
د .شیوه تنظیم فایل حاوی مشخصات نویسندگان:
نــام و مشــخصات نویســندگان نبایــد در فایــل اصلــی مقالــه ذکــر گــردد ،بلکــه بایــد در یــک فایــل
جداگانــه بــه ترتیــب زیــر نوشــته و بــه همــراه فایــل اصلــی مقالــه از طریــق ســامانه ارســال گــردد:
 -1در باالی صفحه ابتدا «عنوان فارسی» و سپس «عنوان انگلیسی» مقاله ذکر شود.

 -2مشــخصات نویســندگان مقالــه بــه ترتیــب (بــه فارســی و انگلیســی) و بــه صــورت زیــر در پاورقــی
صفحــه اول ذکــر شــود:
نام و نام خانوادگی ،مرتبه علمی ،نام گروه ،نام دانشکده ،نام دانشگاه ،نام شهر ،نام کشور.
 -3از بیان عنوانهایی نظیر مهندس ،دکتر و ...در ابتدای اسامینویسندگان مقاله خودداری گردد.
 -4حتماً نویسنده مسئول مشخص شود.
نمونه:
دستورگرایی بین المللی :ابزارهای شناخت

International Constitutionalism: The Tools of Recognition

 -1عباســعلی کدخدایــی ،اســتاد ،گــروه حقــوق عمومــی ،دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی ،دانشــگاه
تهــران ،تهــران ،ایــران ( نویســنده مســئول).
Abbasali Kadkhodaei, Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science,
University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author). Email: kadkhoda@ut.ac.ir

 -2امیــر مقامــی ،دانــش آموختــه دکتــری حقــوق بیــن الملــل ،دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی،
دانشــگاه تهــران ،تهــران ،ایــران.
Amir Maghami, Ph.D. in International Law, Faculty of Law and Political Science, University of
Tehran, Tehran, Iran. Email: amir.maghami@live.com

ه .مسئول مکاتبات و تماسهای تلفنی از سوی فصلنامه

تمامیمکاتبــات (ایمیــل و پیامــک) و تماسهــای تلفنــی از ســوی فصلنامــه صرفــاً بــا نویســنده
مســئولی اســت کــه در هنــگام ارســال مقالــه در ســامانه تعییــن شــده اســت .همچنیــن درصورتیکــه
مقالــه (بــر اســاس نظــرات داوران محتــرم یــا دبیــر اجرایــی فصلنامــه) نیازمنــد بازنگــری یــا اصــاح
شــناخته شــده باشــد ،صرف ـاً نویســنده مســئول میتوانــد مــوارد اصــاح یــا بازنگــری را در کارتابــل
خــود در ســامانه مشــاهده ،آنهــا را انجــام داده و درنهایــت مقالــه اصالحــی را مجــدداً از طریــق ســامانه
ارســال نمایــد.
نکتــه اول :از میــان نویســندگان مقالــه (درصورتیکــه مقالــه بیــش از یــک نویســنده داشــته باشــد)
حتمـاً بایــد یکــی از نویســندگان (در هنــگام ارســال مقالــه) بهعنــوان «نویســنده مســئول» در ســامانه
تعییــن شــود .نویســنده مســئول ،نویســندهای اســت کــه مســئولیت تمامیمکاتبــات و تماسهــا
درخصــوص مقالــه ارســالی را بــر عهــده خواهــد داشــت.
نکتــه دوم :ضــرورت دارد نویســنده مســئول شــماره تلفــن همــراه و آدرس ایمیــل معتبــر خــود را در
ســامانه فصلنامــه تعییــن نمایــد .در صــورت عــدم رعایــت مــوارد مذکــور ،مســئولیت عواقــب احتمالــی
بــر عهــده وی خواهــد بــود و فصلنامــه هیچگونــه مســئولیتی درخصــوص تأخیــر در فرآینــد رســیدگی
و داوری یــا حتــی رد مقالــه ارســالی نخواهــد داشــت.
نکتــه ســوم :بــا توجــه بــه مشــغله فــراوان اســاتید محتــرم و جهــت احتــراز از مشــکالت احتمالــی
کــه ذکــر شــد ،پیشــنهاد میگــردد ،دانشــجویانی کــه بــا اســاتید محتــرم مقالــه مشــترک دارنــد ،در

هنــگام ارســال مقالــه ،خــود را بهعنــوان نویســنده مســئول در ســامانه تعییــن نماینــد .بعــد از اتمــام
فرآینــد رســیدگی و داوری و در هنــگام صــدور گواهــی پذیــرش مقالــه ،امــکان تغییــر «نویســنده
مســئول» وجــود دارد .تأکیــد میگــردد چنیــن امکانــی بههیچوجــه معنــای اضافــه نمــودن شــخص
یــا اشــخاص جدیــد بهعنــوان نویسنده/نویســندگان مقالــه نیســت.
نکات مهم پایانی
 -1مقالــه ارســالی بایــد محصــول مطالعــات و تحقیقــات نویسنده/نویســندگان بــوده و دربردارنــده
دســتاوردهای علمیجدیــد باشــد.
 -2نــگارش مقــاالت کاربــردی و نیــز اســتناد بــه مقــاالت مرتبــط کــه در «فصلنامــه پژوهشهــای
نویــن حقــوق اداری» منتشــر شــدهاند ،موجــب میگــردد مقالــه ارســالی در اولویــت بررســی
و داوری فصلنامــه قــرار گیــرد و عــاوه بــر آن واجــد امتیــاز باالتــری در مرحلــه داوری گــردد.
 -3چکیــده فارســی نبایــد بــه صــورت مفهومیترجمــه گــردد ،بلکــه ترجمــه چکیــده بایــد
دقیــق بــوده و شــامل ترجمــه تمامیجمـ ِ
ـات متــن فارســی باشــد .عنــوان ،چکیــده و واژگان
ـل مقالــه آورده شــوند .در صــورت تغییــر و
کلیــدی انگلیســی بایــد در صفحــه آخــر فایــل اصـ ِ
بازنگــری چکیــده فارســی ،تغییــرات در چکیــده انگلیســی نیــز اِعمــال گــردد.
 -4مســئولیت صحــت مطالــب ،منابــع و نظرهــای ابــراز شــده در مقالــه و نیــز رعایــت حقــوق
مؤلفیــن و پژوهشــگران بــر عهــده نویسنده/نویســندگان مقالــه میباشــد.
 -5نویســنده مســئول بایــد تعهدنامــه ای از طریــق ســامانه ارســال نمایــد مبنــی بــر اینکــه مقالــه
بــرای همایــش یــا مجلــه دیگــری ارســال نشــده یــا در حــال داوری یــا چــاپ نبــوده یــا قبـ ً
ا در
جایــی چــاپ نشــده اســت.
 -6دانشــجویان بایــد مقالــه خــود را بــه همــراه یــک عضــو هیئــت علمیدانشــگاه یــا شــخص
دارای مــدرک دکتــری بــه صــورت مشــترک ارســال نماینــد.
 -7مقال ـهای کــه مطابــق ایــن راهنمــا تهیــه نشــده باشــند ،توســط کارشــناس نشــریه جهــت
اِعمــال تغییــرات ،برگشــت داده میشــود.
 -8مقالــه ارســالی حداقــل توســط دو داور ارزیابــی خواهــد شــد .چــاپ مقالــه منــوط بــه پذیــرش
دو داور و تصویــب نهایــی هیئــت تحریریــه خواهــد بــود .مقالــه در صــورت تصویــب ،بــرای انتشــار
و چــاپ ویرایــش میشــود.
 -9هیئــت تحریریــه نســبت بــه پذیــرش ،عــدم پذیــرش و هرگونــه ویرایــش یــا تلخیــص مقالــه
در زمــان چــاپ آزاد اســت.
 -10بــا توجــه بــه غیردولتــی بــودن نشــریه و بــه منظــور تامیــن هزینههــای اداره نشــریه ،داوری
و چــاپ مقالــه مبلــغ دو میلیــون ریــال بابــت هزینــه داوری اولیــه مقالــه و در صــورت پذیــرش
نهایــی مبلــغ پنــج میلیــون ریــال بابــت هزینــه چــاپ اخــذ خواهــد شــد .فرآبنــد دریافــت وجــه
از طریــق ســامانه صــورت میگیــرد.

فهرست مطالب
13

آسیبشناسی اختیارات شوراهای اسالمی از منظر تفکیک امور ملی و محلی.
فاطمه شمیری؛ ولی رستمی؛ بیژن عباسی.

37

آسیبشناسی ساختار و صالحیت هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی؛ ارائه الگوی مطلوب دادرسی
اداری .سید احمد حبیبنژاد؛ زهرا دانش ناری.

63

نظارت قضایی بر تصمیمات دانشگاه جامع علمی-کاربردی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

83

امکانسنجی اِعمال اصل علنی بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری.
محمد حسنوند؛ نادر اسدی اُوجاق.

105

واکاوی هیئت حل اختالف ماده  38قانون اصالح و تس ّری آییننامه معامالت شهرداری تهران به
كالنشهرها و نظارت بر آرای آن .مسعود آرایی؛ فرامرز عطریان.

129

مطلوبسازی دیوان عدالت اداری مبتنی بر جایگاه و صالحیتهای دیوان مظالم در ایران و اسالم.
حسین آیینهنگینی؛ محمدامین ابریشمیراد.

149

واکاوی مبانی استماع دعاوی بند  2ماده  10قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
فاطمه افشاری؛ محسن آهنگر سماکوش.

173

اعمال مجازاتهای کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشت
سیستان) .سعید گوهری؛ سیدحسین حسینی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی.

203

نظریه نوین حاکمیت قانون اداری؛ تحلیل ویژگیها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی.
فرخنده کیائی.

227

مسئولیت مدنی دولت پس از وقوع حوادث طبیعی با نگاهی به قانون مدیریت بحران کشور (مصوب
 .)1398سمیه احسانی کرسیکال؛ سام محمدی؛ حمید ابهری.

علی مشهدی؛ علیرضا دبیرنیا.

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

فهرست مطالب
251

تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی از طریق شرکتهای مادر و تابعه در
سازمان تأمین اجتماعی .مهدی زكوی؛ سيد حسن مصطفوی؛ یوسف طرفی سعیداوی.

273

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ نیروی انتظامی یا دفتر اسناد رسمی؟.
محمد شکری.

295

تاملی بر شاخصهای اداره خوب در رویه قضایی دیوان عدالت اداری.
مظاهر خواجوند؛ مجتبی لطفی؛ داود سلطانیان.

11

12

DOI:
10.22034/MRAL.2022.541158.1216
حقوق اداری
فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین
1400.11.23
پذیـرش:
 /شمـــاره تـاریخ
1400.07.26
تـاریخ ارســال:
1401
پاییز
دوازدهم /
ســال چهارم

آسیبشناســی اختیارات شــوراهای اسالمی از منظر تفکیک
امور ملــی و محلی

فاطمه شمیری*
ولی رستمی**
بیژن عباسی***

چکیده

ایــران در زمینــه تدویــن قوانین مرتبط با شــوراهای محلی ،ســابقه صد ســاله دارد .بــا این حال،
مجالــس قانونگــذاری ،زمــان زیــادی را در کــش و قوسهــای مربــوط بــه صالحیــت ایــن شــوراها صرف
کــرد ه و در نهایــت ،نتوانســتهاند چارچــوب وظایــف و تصمیمگیــری نهادهــای محلــی را بــه طــور شــفاف
و مشــخص اعــام کننــد .یکــی از راهکارهــای رفــع مشــکالت شــوراهای اســامی ،پاســخ بــه ایــن ســؤال
اســت کــه تفکیــک میــان امــور ملــی و محلــی در نظــام حقوقی شــوراهای اســامی چــه جایگاهــی دارد؟
بررســیها نشــان میدهــد کــه در قانــون اساســی و قوانیــن مهمــی کــه در مــورد فعالیــت
شــوراهای اســامی یــا دولــت مرکــزی بــه تصویــب رســیده ،تفکیــک مشــخصی میــان امــور ملــی
و محلــی صــورت نگرفتــه و بیــان نشــده اســت کــه اختیــار تصمیمگیــری و مدیریــت اجرایــی
امــور محلــی در دســتان شــوراهای اســامی محــل اعــم از روســتا و شــهر خواهــد بــود .اصالحــات
مکــرر قوانیــن مرتبــط بــا فعالیــت شــوراها نیــز تاکنــون نتوانســته اســت ایــن ابهامهــا را بزدایــد.
ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی و تحلیلــی ،ضــرورت تفکیــک امــور ملــی و
محلــی و واگــذاری امــور اخیــر بــه شــوراهای اســامی محــل را بررســی میکنــد.
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آسیبشناســی اختیارات شوراهای

اسالمی از منظر تفکیک امور ملی و محلی

مقدمه
تأســیس شــوراهای اســامی را میتــوان راهبــردی مهــم در راســتای تمركززدایــی قلمــداد
کــرد 1کــه دولــت مرکــزی از طریــق آن ،اختیــار تصمیمگیــری اداری و اجرایــی را بــه واحدهــای
محلــی منتخــب مــردم اعطــا میکنــد .بــه همیــن دلیــل ،توســعه شــوراها میتوانــد موجــب گســترش
نهادهــای غیــر دولتــی و افزایــش مشــارکت مــردم در اداره امــور خــود شــود 2.امــروزه نمیتــوان انــکار
کــرد کــه عــدم تمرکــز محلــی یــا ســرزمینی ،ابــزاری اســت کــه از طریــق آن ،اســتقالل و خودســامانی
نهادهــای محلــی بــرای تصمیمگیــری دربــاره امــور محلــی ،جامــه عمــل بــه خــود میپوشــد 3.در ایــن
روش ،قانونگــذار مرکــزی ،اختیاراتــی ویــژه بــه نهادهــای محلــی میدهــد تــا امــكان تصمیمگیــری
اداری در محــل را داشــته باشــند و بــر اســاس آن بتواننــد بــه طــور مســتقل تصمیـم بگیرنــد و اعمــال
4
حقوقــی را انجــام دهنــد.
قانونگــذار اساســی ایــران بــا توجــه بــه اهمیــت تمرکززدایــی ،نهــاد شــوراهای اســامی را بــه
رســمیت شــناخته اســت .اصــل هفتــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،شــوراهای اســامی را
در شــمار ارکان تصمیمگیــری کشــور قلمــداد کــرده و در فصــل هفتــم بــه بیــان جزئیاتــی دربــاره انــواع
شــوراهای اســامی و شــیوه عملکــرد آنهــا پرداختــه اســت .بــا وجــود اهمیــت فراوانــی کــه قانــون
اساســی ایــران بــرای شــوراها در نظــر گرفتــه ،نتوانســته اســت در تعییــن حــدود وظایــف و اختیــارات
آنهــا بــه عنــوان یکــی از ارکان نظــام در اداره امــور کشــور ،موفــق ظاهــر شــود.
ـم شــوری
در اصــل هفتــم قانــون اساســی بــه اســتناد آیــات شــریفه قــرآن کریــم مبنــی بــر «و أ ْم ُر ُهـ ْ
بَی َن َهــم» و «شــا ِو ْر ُهم فــی َال ْمــر» ،شــوراهای اســامی اعــم از شــورای اســتان ،شهرســتان ،شــهر ،محــل،
بخــش ،روســتا و نظایــر آنهــا ،ه ـمدوش بــا مجلــس شــورای اســامی ،از اركان تصمیمگیــری و اداره
امــور كشــور تلقــی شــدهاند .بــا ایــن حــال ،بــه نظــر میرســد کــه قانونگــذار عــادی در عمــل
نتوانســته اســت مقدمــات مربــوط بــه چنیــن جایگاهــی را بــرای شــوراهای اســامی فراهــم آورد .بــه
عبــارت دیگــر ،مطابــق ایــن اصــل ،فلســفه ایجــاد و اســتقرار شــوراهای محلــی ،اداره امــور محلــی
اســت و انتظــار مــیرود مــردم در تصمیمگیــری و جهتگیــری نقــش تعیینکننــده داشــته باشــند.
بــا ایــن حــال ،نگاهــی بــه قوانیــن مربــوط بــه تشــکیل و فعالیــت شــوراهای اســامی نشــان میدهــد
 .1ابوالحســنی ،ســید رحیم و غالمرضا ابراهیمآبادی« ،شوراهای اســامی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری
اســامی ایران» ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،1397 ،شماره  ،1ص .9

 .2مهاجری ،اصغر« ،بررســی جامعهشناسی موانع ساختاری و کنشی شوراهای اسالمی در ایران ،شوراها :چالشها و
کارکردها» ،پژوهشــکده تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ،1378 ،شماره  ،30ص .64

 .3طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :ســمت ،1381 ،ص .59

 .4قاضی شــریعتپناهی ،ابوالفضل ،حقوق اساســی و نهادهای سیاسی ،تهران :میزان ،چاپ یازدهم ،1383 ،ص .227
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کــه آنهــا در مــوارد متعــددی اعــم از فرآیندهــای تصمیمگیــری ،اجــرا ،مشــورت و نظــارت ،حضــور
چندانــی ندارنــد و ادارههــا و دســتگاههای اجرایــی کشــور بــدون نیــاز بــه تصمیمگیــری شــوراها و در
برخــی مــوارد ،بــدون نیــاز بــه هماهنگــی بــا آنهــا ،امــور مربــوط بــه وظایــف قانونــی خــود را در ســطح
محــل انجــام میدهنــد و ظاهــراً بــود و نبــود شــوراهای اســامی در جریــان عــادی امــور چنــدان
خللــی ایجــاد نمیکنــد.
ســؤال مهــم در ایــن زمینــه آن اســت کــه نظــام حقوقــی ایــران چــه رویکــردی نســبت بــه تمایــز
امــور ملــی از محلــی داشــته و ایــن رویکــرد بــر عملکــرد شــوراهای اســامی چــه تأثیــری گذاشــته
اســت؟ بــه عنــوان فرضیــه ،بــه نظــر میرســد بــا وجــود اهمیتــی کــه تمایــز میــان امــور ملــی و محلــی
بــرای عملکــرد بهتــر نهادهــای محلــی دارد ،قانونگــذار اساســی و بــه تبــع آن ،قانونگــذار عــادی بــه
ایــن موضــوع توجــه نکردهانــد و همیــن امــر را میتــوان از عوامــل ناکارآمــدی شــوراهای اســامی در
ایــران قلمــداد کــرد.
بــا وجــود اهمیــت ایــن مســئله ،تاکنــون پژوهــش مســتقلی بــه بیــان تمایــز امــور ملــی و محلــی
و بیــان ضــرورت اعطــای امــور محلــی بــه شــوراهای اســامی نپرداختــه اســت .از میــان پژوهشهایــی
کــه بــه مطالعــه شــوراهای اســامی پرداختهانــد ،آقایــی طــوق ( )1387بــه صــورت گــذرا بــه بررســی
لــزوم واگــذاری امــور محلــی بــه شــوراها پرداختــه ،ولــی آن را بــه طــور کامــل بســط نــداده اســت.
در ایــن پژوهــش تــاش میشــود در قالــب چارچــوب نظــری پژوهــش یادشــده و بــا فراتــر رفتــن از
مطالــب مختصــر آن پژوهــش ،ابعــاد کلــی تمایــز امــور ملــی و محلــی بررســی شــود و راهــکاری بــرای
برونرفــت از ناکارآمــدی شــوراها عرضــه گــردد .بــا توجــه بــه نــوع پژوهــش کنونــی و هدفــی کــه دارد،
روش تحقیقــی توصیفــی ـ تحلیلــی بــه کار گرفتــه شــده اســت کــه در مــواردی ،صبغــه هنجــاری بــه
خــود میگیــرد.
مقالــه حاضــر در ســه گفتــار ســازمان یافتــه اســت .نویســنده در گفتــار نخســت بــه بررســی جایــگاه
شــوراهای اســامی در نظــام تصمیمگیــری و اداره کشــور پرداختــه و بررســی کــرده کــه قانــون اساســی
چــه جایگاهــی را بــرای شــوراها در نظــر گرفتــه و چــه انتظــاری از آنهــا داشــته اســت .در گفتــار دوم،
اهمیــت تمایــز میــان امــور ملــی و محلــی را تبییــن و بیــان کــرده اســت کــه قانونگــذار اساســی و
عــادی هنــگام وضــع هنجــار دربــاره شــوراهای اســامی ،در برابــر ایــن تمایــز بــزرگ ،چــه موضعــی
داشــتهاند .در گفتــار ســوم ،بــا در پیــش گرفتــن رویکــردی هنجــاری ،ضــرورت شناســایی تمایــز میــان
امــور ملــی و محلــی و لــزوم واگــذاری امــور محلــی بــه شــوراهای اســامی را بیــان کــرده اســت.
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آسیبشناســی اختیارات شوراهای

اسالمی از منظر تفکیک امور ملی و محلی

گفتار اول ـ جایگاه شوراها در نظام تصمیمگیری و اداری کشور
1
متمــم قانــون اساســی مشــروطه در اصــل
شــوراهای محلــی تاریــخ قابــل توجهــی در ایــران دارنــدّ .
 29و اصــول  90تــا  93بــا شناســایی انجمنهــای ایالتــی و والیتــی ،برخــی کارکردهــای آنهــا را بیــان
کــرده بــود .طبــق اصــل  ،29منافــع مخصوصــه هــر ایالــت و والیــت و بلــوک بــه تصویــب انجمنهــای
ایالتــی و والیتــی بــه موجــب قوانیــن مخصوصــه آن مرتــب و تســویه میشــود .اصــل 92نیــز مقــرر
میداشــت کــه «انجمنهــای ایالتــی و والیتــی ،اختیــار نظــارت تامــه در اصالحــات راجعــه بــه منافــع
عامــه دارنــد بــا رعایــت حــدود قوانیــن مقــرره ».البتــه در عمــل ،انجمنهــای ایالتــی و والیتــی جایــگاه
چنــدان مناســبی نداشــتند .در حقیقــت ،بــه دلیــل نوســانهای سیاســی شــدیدی کــه در اوایــل دوره
مشــروطه برقــرار بــود و ســپس بــه دلیــل ســیطره سیاســتهای تمرکزگرایانــه پهلــوی اول ،ایــن
انجمنهــا نتوانســتند نضــج بگیرنــد و فعالیــت آنهــا عمدت ـاً یــا متوقــف بــود یــا متزلــزل.
بــه همیــن دلیــل ،تأســیس و تقویــت شــوراهای محلــی ،یکــی از آرمانهایــی بــود کــه برخــی
از اعضــای مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی ماننــد آیتاللــه ســید محمــود طالقانــی هنــگام
تصویــب قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران پیگیــری میکردنــد .قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران کــه در نتیجــه پیــروزی انقــاب اســامی مــردم ایــران بــه تصویــب رســید ،جایگاهــی
ویــژه را بــرای نهادهــای مردمــی در نظــر گرفتــه اســت .در حقیقــت ،تغییــر نــوع نظــام سیاســی کشــور
از پادشــاهی بــه جمهــوری متکــی بــر آرای مــردم ،بیــش از هــر چیــز نشــانه چرخــش نظــام سیاســی
بــه ســوی مردمســاالری دینــی اســت.
تأکیــد مقدمــه قانــون اساســی ایــران بــر حضــور مــردم ،در تاریــخ سیاســی کشــور بیســابقه اســت
کــه از «ســپردن سرنوشــت مــردم بــه دســت خودشــان» ســخن میگویــد .بنــد  7اصــل ســوم قانــون
ی و فرهنگ ـی
اساســی بــه «مشــارکت عام ـه مــرد م در تعیی ـن سرنوش ـت سیاس ـی ،اقتصــادی ،اجتماع ـ 
ی کشــور و
ل در رهبــر 
خویــش» تصریــح میکنــد و بنــد  3اصــل چهــل و ســوم نیــز از «شــرکت فعــا 
ت و ابتــکار» آحــاد ملــت دفــاع میکنــد.
ش مهــار 
افزای ـ 
نگاهــی مقایسـهای بــه قانــون اساســی مشــروطه و قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران نشــان
میدهــد کــه در نظــام مشــروطه ،حــق انتخــاب مــردم و حضــور و مشــارکت مــردم محدودیتهایــی
داشــت و عــاوه بــر شــاه ،برخــی دیگــر از نهادهــای مهــم کشــور ماننــد ســنا ،غیــر انتخابــی بودنــد.
بــا ایــن حــال ،نظــام جمهــوری اســامی بــا حضــور و مشــارکت مــردم عجیــن گشــته و ایــن مشــارکت
بیــش از پیــش در ســاختار سیاســی کشــور متجلــی شــده اســت .شــوراهای محلــی بــه ویــژه در ســطح

 .1حبیبنژاد ،احمد« ،بررسی حقوقی شوراهای اسالمی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی» ،حقوق اسالمی ،سال پنجم،1388 ،
شماره  ،20ص .114
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روســتا و شــهر در کنــار مجلــس شــورای اســامی ،ریاســت جمهــوری و مجلــس خبــرگان رهبــری،
همگــی در معــرض انتخــاب مســتقیم مــردم قــرار دارنــد و عــاوه بــر ایــن نهادهــا ،مقــام رهبــری نیــز
بــه صــورت غیــر مســتقیم از جانــب مــردم انتخــاب میشــود.
جایــگاه كمنظیــر شــوراهای محلــی در اصــل هفتــم مقــرر شــده و كاركردهــای ایــن نهــاد در
اصــول فصــل هفتــم معیــن گشــته اســت .بــدون شــک ،اصــل هفتــم بــه منزلــه شــاکله اساســی جایــگاه
شــوراهای محلــی در نظــام حقوقــی ایــران اســت كــه مشــاركت عمومــی در عرصههــای تصمیمگیــری
و تصمیمســازی و اداره امــور شــهرها و روســتاها را همــوار کــرده کــه بیانگــر تشــکیل شــوراها بــر
اســاس ایــده قانونگرایــی ،حــق حاكمیــت مــردم بــر تعییــن سرنوشــت خویــش و ورود مــردم بــه
عرصههــای تصمیمگیــری و اداره امــور شــهر و مناطــق و روستاهاســت .بــا ایــن وصــف ،اصــل یادشــده
بــا ابهامهــا و موانــع حقوقــی در راســتای تعییــن صالحیــت ذاتــی و قاعدهمندســازی شــوراها و مبنــای
جــدی در حــوزه صالحیتهــای ذاتــی شــوراهای اســامی روبهروســت؛ زیــرا جایــگاه
چالشهــای ّ
اختیــارات شــوراها در برابــر مجلــس شــورای اســامی بــه عنــوان یکــی از ارکان تصمیمگیرنــده در
برابــر دیگــر ارکان حاکمیــت بــه روشــنی بیــان نشــده اســت.
در توضیــح ایــن مــورد بایــد گفــت قانــون اساســی در اصــول اختصاصــی مربــوط بــه دیگــر ارکان
حاکمیــت ماننــد مجلــس شــورای اســامی ،اختیــارات و صالحیــت آنهــا را بــه صــورت مفصــل بیــان
کــرده اســت .بــا ایــن حــال ،فصــل هفتــم قانــون اساســی كــه فصــل اختصاصــی شــوراهای اســامی
اســت ،بــه ایــن امــر توجهــی نکــرده و اصــل یکصــدم قانــون اساســی کــه مهمتریــن اصــل دربــاره
صالحیتهــا و اختیــارات شوراهاســت ،تنهــا بــر اختیــار نظارتــی آنهــا تأکیــد کــرده اســت .بــه عنــوان
مثــال دیگــر ،بــه فصــل نهــم قانــون اساســی میتــوان اشــاره کــرد کــه وظایــف قــوه مجریــه را
برشــمرده و اختیــارات مختلــف از جملــه مســئولیت رییــس جمهــوری در اجــرای قانــون اساســی یــا
امضــای قوانیــن و اختیاراتــی را کــه در مــورد هیئــت وزیــران یــا تعییــن ســفیران دارد ،تبییــن کــرده
اســت .در هیــچ یــک از ایــن مــوارد ،فضایــی بــرای نقشآفرینــی شــوراهای محلــی دیــده نشــده اســت.

گفتــار دوم ـ تمایــز میــان امــور ملــی و محلــی بــه عنوان بســتر
الزم بــرای فعالیت شــوراهای اســامی
یكــی از چالشهــای مهــم در حــوزه تعییــن صالحیتهــای شــوراهای اســامی بــه بیتوجهــی
قانونگــذار اساســی و عــادی ایــران بــه تعییــن مرزهــای امــور ملــی از امــور محلــی مربــوط میشــود.
نگاهــی بــه قانــون اساســی نشــان میدهــد امــور محلــی از ملــی جــدا نشــده و صالحیتــی متمایــز
بــرای شــوراهای اســامی در مقابــل مجلــس شــورای اســامی در نظــر گرفتــه نشــده اســت .دقــت در
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قوانیــن عــادی و رویــه قانونگــذار عــادی نیــز نشــان میدهــد کــه در ســطح قوانیــن عــادی ،اقدامــی
ویــژه در ایــن خصــوص صــورت نگرفتــه و بــا آنکــه تالشهایــی بــرای واگــذاری برخــی امــور محلــی بــه
شــوراها صــورت گرفتــه اســت ،کلیــت مقــررات تصویبشــده را نمیتــوان کافــی دانســت .در ایــن بنــد،
رویکــرد قانــون اساســی و قانونگــذار عــادی را بــه تمایــز امــور ملــی از امــور محلــی دربــاره فعالیــت
شــوراهای اســامی بررســی خواهیــم کــرد.

بند اول ـ سکوت قانون اساسی درباره تمایز امور ملی و محلی

طراحــی چارچوبــی مناســب بــرای فعالیــت شــوراهای محلــی در وهلــه اول نیازمنــد آن اســت کــه
ـیت و
در قانــون اساســی ،میــان امــور ملــی و محلــی تمایــز ایجــاد شــود و قانونگــذار اساســی تمشـ ّ
مدیریــت امــور محلــی را بــه نهادهــای محلــی از جملــه شــوراهای محلــی واگــذار کنــد .در حقیقــت،
انتظــار ایــن اســت کــه نهادهــای دولــت مرکــزی اعــم از پارلمــان یــا هیئــت دولــت و وزیــران صرفـاً بــه
تنظیــم و اداره امــور ملــی بپردازنــد و فضایــی را بــرای فعالیتهــای نهادهــای محلــی در نظــر بگیرنــد.
در غیــر ایــن صــورت ،ایجــاد نهادهــای محلــی را نمیتــوان در معنــای دقیــق کلمــه در راســتای عــدم
تمرکــز قلمــداد کــرد.
بررســی اصــول متعــددی از قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران کــه دربــاره شــوراهای
اســامی تصویــب شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه از نظــر قانونگــذار اساســی ،ظاهــراً امــور محلــی،
اســتقاللی از امــور ملــی ندارنــد .هنگامــی کــه اصــل  100قانــون اساســی بیــان مــیدارد« :بــرای
ی اجتماعــی ،اقتصــادی ،عمرانــی ،بهداشــتی ،فرهنگــی ،آموزشــی و ســایر
پیشــبرد ســریع برنامههــا 
ت محلـی ،ادار ه امــور هــر روســتا ،بخـش،
ی مــردم بــا توجـه بـه مقتضیــا 
ق همــکار 
امــور رفاهـی از طریـ 
ن یــا
ی ب ـ ه نــا م شــورای ده ،بخ ـش ،شــهر ،شهرســتا 
ن بــا نظــارت شــورای 
ن یــا اســتا 
شــهر ،شهرســتا 
ل انتخــاب میکننــد ،»...هیــچ نمــودی
ن صــورت میگیــرد ک ـ ه اعضــای آن را مــرد م همــان مح ـ 
اســتا 
از تمایزهــای الزم میــان امــور ملــی و محلــی مشــاهده نمیشــود.
حتــی فراتــر از ایــن ،بــه نظــر میرســد قانونگــذار اساســی در ایــن مقــام نبــوده یــا ایــن نیــت را
نداشــته اســت کــه امــور محلــی را جــدا از امــور ملــی در نظــر بگیــرد .دقــت در متــن اصــل  100قانــون
اساســی بــه گونــهای کــه بیــان شــد ،نشــان میدهــد ظاهــراً هــدف قانونگــذار از تأســیس نهــادی
بــه نــام شــورای اســامی محــل صرف ـاً نظــارت بــر عملکــرد دولــت در محــل بــوده اســت .بــه بیــان
دیگــر ،آنچــه از کلیــت اصــول قانــون اساســی در مــورد نهادهــای محلــی مشــهود اســت ،ایــن اســت
کــه قانــون اساســی ایــران بــه یکــی از مهمتریــن الزامــات در راســتای فراهــم کــردن زمینــه واگــذاری
قــدرت تصمیمگیــری اداری و اجرایــی بــه شــوراهای محلــی یعنــی مؤلفــه تفکیــک بیــن امــور ملــی
و امــور محلــی توجــه نکــرده اســت .پــس آنچــه بــر عهــده شــوراها گذاشــته ،نظــارت بــر اقدامــات و

18

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

فعالیتهایــی اســت کــه دولــت مرکــزی در امــور مختلــف اجتماع ـی ،اقتصــادی ،عمران ـی ،بهداشــتی،
ی و دیگــر امــور رفاه ـی در محــل انجــام میدهــد.
فرهنگ ـی ،آموزش ـ 
مطابــق اصــل هفتــم قانــون اساســی ،شــوراها در ردیــف مجلــس شــورای اســامی و بــه عنــوان
رکــن تصمیمگیرنــده و اداره امــور کشــور محســوب میشــوند .پــس انتظــار م ـیرود همــانگونــه کــه
مجلــس شــورای اســامی در ســطح کل کشــور بــه قانونگــذاری میپــردازد ،شــوراها نیــز بــه نوعــی
بــه قانونگــذاری در حــوزه امــور محــل و در مرتبــهای پایینتــر از قوانیــن مصــوب مجلــس دســت
میزننــد .بــا ایــن حــال ،اصــل یکصــدم قانــون اساســی هنگامــی کــه جزئیــات بیشتــری دربــاره
صالحیتهــا و اختیــارات شــوراهای اســامی بیــان میکنــد ،از بیــان آرمانــی اصــل هفتــم فاصلــه
میگیــرد.
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه قانــون اساســی ،مهمتریــن کارکــرد شــوراهای اســامی را نظــارت
بــرای «پیشــبرد ســریع برنامههــای اجتماع ـی ،اقتصــادی ،عمران ـی ،بهداشــتی ،فرهنگ ـی ،آموزش ـی و
ســایر امــور رفاهــی» بــا توجــه بــه مقتضیــات محلــی میدانــد .ترجمــان ایــن امــر آن اســت کــه دولــت
مرکــزی ایــن امــور و برنامههــا را در محــل طراحــی و اجــرا میکنــد ،امــا بــرای اینکــه مقتضیــات
ن یــا
ی ب ـ ه نــام شــورای ده ،بخ ـش ،شــهر ،شهرســتا 
هــر محــل نیــز در نظــر گرفتــه شــود ،شــوراهای 
اســتان در محلهــای مربــوط تشــکیل میشــود تــا بــر رعایــت شــدن یــا نشــدن مقتضیــات محلــی
در برنامههــای یادشــده نظــارت کننــد .روشــن اســت کــه نظــارت بــر رعایــت مقتضیــات محلــی در
پیشــبرد برنامههــای اجتماعــی ،اقتصــادی و دیگــر برنامههــا یــک امــر اســت و تصمیمگیــری ،تدویــن
و اجــرای هــر یــک از ایــن برنامههــا ،امــری دیگــر .ظاهــر امــر نشــان میدهــد کــه قانــون اساســی
بــه شــوراهای اســامی ،بیشتــر در مقولــه نظــارت توجــه کــرده اســت ،نــه در مقولــه تصمیمگیــری
و تدویــن برنامههــا.
ی ایــران بــه عنــوان خاســتگاه اصلــی بیانکننــده صالحیــت نهادهــای مرکــز
حتــی قانــون اساس ـ 
و محــل ،در اصــل هفتــم و فصــل هفتــم صرف ـاً بــه تقســیمبندی صــوری شــوراهای اســامی اعــم از
ی روســـتا ،بـــخش ،مح ـل ،شــهر ،شهرســتان ،اســتان و شــورای عالــی اســتانها دســت زده
شـــوراها 
اســت ،بــدون اینکــه اختیــارات و وظایــف شــوراهای محلــی را بــه طــور حقیقــی ،تعییــن و بــه ایــن
1
نهادهــا واگــذار کنــد.
تنهــا در یــک مــورد اســت کــه قانــون اساســی ،کارکــرد مشــخصی بــرای یکی از شــوراهای اســامی
ض و جلــب
ی از تبعیــ 
در نظــر گرفتــه و در اصــول یکصــدم و یکــم و یکصــدم و دوم ،جلوگیــر 
ی هماهن ـگ آنهــا را
ت بــر اجــرا 
ی و رفاه ـی اســتانها و نظــار 
ی عمران ـ 
همــکاری در تهی ـ ه برنامههــا 
 .1آقایی طوق ،مسلم« ،عدم تمرکز اداری :نگاهی انتقادی به شوراها در ایران» ،مجلس و پژوهش ،سال چهاردهم ،شماره ،56
ص .46
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ن شــوراهای اســتانها واگــذار کــرده
بــه شــورایی بــه نــام شــورای عالــی اســتانها مرکـب از نماینــدگا 
اســت کــه حــق دارد در راســتای اهــداف یادشــده و در حــدود وظایـف خــود ،طرحهایــی را تهیـه و بــه
ی پیشــنهاد کنــد.
ت بـه مجلـس شــورای اســام 
ق دولـ 
صــورت مســتقیم یــا از طریـ 
بیتوجهــی و ســکوت قانــون اساســی بــه واگــذاری امــور محلــی بــه شــوراهای اســامی بــه اصــل
 100قانــون اساســی محــدود نمیشــود .در واقــع ،بررســی دقیقتــر نشــان میدهــد کــه در هیــچ
یــک از اصــول فصــل هفتــم کــه بــه شــوراهای اســامی پرداختــه اســت ،بــر خــاف انتظــار ،بــه بیــان
صالحیتهــا و کارکردهــای شــوراها دربــاره برنامهریــزی و اجــرای تصمیمهــای مربــوط بــه امــور
محلــی ماننــد وضــع مقــررات محلــی کــه اصــوالً بایــد جــزو صالحیتهــای ذاتــی شــوراها باشــد،
اشــارهای نشــده اســت.
مقرراتگــذاری ،ابــزاری اســت در اختیــار نهادهــای عمومــی تــا بتواننــد اهــداف و صالحیتهایــی
را کــه قانونگــذار بــرای آنهــا تعییــن کــرده اســت ،محقــق کننــد 1.شــوراهای محلــی نیــز بــه عنــوان
قــوه مقننــه محلــی بایــد میتوانســتند صالحیــت عــام مقرراتگــذاری در امــور اجرایــی و اداری محــل
را بــر عهــده بگیرنــد .بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه قوانیــن و مقــررات موجــود ،ایــن شــوراهای اســامی
شــهر یــا روســتا بــه عنــوان شــوراهای پایــه نیســتند کــه در امــور محلــی تصمیــم میگیرنــد ،بلكــه
مقامــات مركــزی و نهادهــای اجرایــی تابــع آنهــا دارای صالحیــت عــام تصمیمگیــری هســتند و از
2
ایــن طریــق ،خواســتههای خــود را بــر شــوراها تحمیــل میكننــد.
همیــن رویکــرد قانــون اساســی دربــاره صالحیتهــا و اختیــارات شــوراهای اســامی و ســکوت آن
دربــاره تفکیــک و تمایــز امــور محلــی از امــور ملــی باعــث شــده اســت کــه شــورای نگهبــان بــه عنــوان
نهــاد مفســر قانــون اساســی و نهــادی کــه وظیفــه پاســداری از قانــون اساســی و موازیــن شــرع را بــه
عهــده دارد ،در مقاطــع مختلــف ،واگــذاری اختیاراتــی فراتــر از اختیــارات نظارتــی را بــه شــوراهای
اســامی ،مغایــر بــا اصــل  100قانــون اساســی قلمــداد کنــد .ایــن شــورا در مــوارد متعــدد ،مصوبــه
مجلــس شــورای اســامی را رد کــرده ،بــا ایــن اســتدالل کــه اختیاراتــی فراتــر از نظــارت را کــه در اصــل
 100قانــون اساســی بــرای شــوراها شناســایی شــده اســت ،بــه آنهــا واگــذار میکنــد.
شــورای نگهبــان در اظهــار نظــر شــماره  82/30/350مــورخ  1382/4/14بــه صراحــت اعــام
کــرده اســت کــه شــوراهای موضــوع اصــل یکصــدم قانــون اساســی وظیفــه نظارتــی دارنــد و
اعطــای اختیاراتــی همچــون تعییــن شــهردار بــه شــوراهای اســامی شــهر ،مغایــر بــا ایــن اصــل از
قانــون اساســی اســت .بــه نظــر میرســد ایــن نگــرش شــورای نگهبــان موجــب تحدیــد و تضییــق
اختیــارات شــوراهای محلــی شــده اســت .همچنیــن شــوراها را از جایــگاه واقعــی آنهــا دور کــرده
 .1رستمی ،ولی و حسینیپور اردکانی ،سید مجتبی« ،بایستههای مقرراتگذاری محلی» ،فصلنامه دانش حقوق عمومی،
سال نهم ،1399 ،شماره  ،30ص .75
 .2امامی ،محمد و کوروش استوار سنگری ،حقوق اداری ،تهران :میزان ،1399 ،ج  ،1ص .112
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و فلســفه وجــودی آنهــا را زیــر ســؤال بــرده اســت.
ایــن رویکــرد شــورای نگهبــان ،مســئوالن حکومتــی را مجــاب کــرده اســت نقــش شــوراها را صرفـاً
بــه عنــوان نهادهــای هدایتکننــده و مشــاورهدهنده در تصمیمهایشــان بداننــد یــا اینکــه صرف ـاً بــر
ایــن تصمیمهــا نظــارت کننــد .بــه نظــر میرســد رویکــرد شــورای نگهبــان بــه جایــگاه و صالحیــت
تصمیمگیــری شــوراها بــر اســاس جایگاهــی نیســت کــه قانــون اساســی بــرای آن هــا مقــرر کــرده و
بــه رســمیت شــناخته اســت.
شــاید دور از حقیقــت نباشــد کــه بگوییــم ســکوت قانــون اساســی نســبت بــه تفکیــک امــور ملــی
از محلــی و واگــذاری مــوارد اخیــر بــه شــوراهای اســامی ،ریشــه در ایــن واقعیــت داشــته باشــد کــه
در اصــل ،قانــون اساســی ایــران شــوراها را بیشتــر بــه عنــوان ترجمــان اصــل اســامی مشــورت در
نظــر گرفتــه اســت .پــس همــان طــور کــه در اصــل هفتــم یــادآوری کــرده ،خواســته اســت ایــن اصــل
اســامی را در تصمیمگیریهــای حکومتــی در نظــر بگیــرد تــا از ایــن طریــق ،امــور دولتــی زیــر نظــر
نماینــدگان محلــی مــردم ســامان یابــد .نگاهــی بــه مشــروح مذاکــرات تدویــن قانــون اساســی نیــز
نشــان میدهــد کــه اعضــای ایــن مجلــس بــه جــای اینکــه بــه اجرایــی کــردن اصــل عــدم تمرکــز
1
اداری بیاندیشــند ،در پــی چگونگــی اعمــال اصــل مشــورت اســامی بودنــد.

بند دوم ـ رویکرد قانونگذار عادی نسبت به تمایز امور محلی از ملی

همــان طــور کــه اشــاره شــد ،اصــل یکصــدم قانــون اساســی ،مهمتریــن اصلــی اســت كــه هــدف
از تشــكیل شــوراهای اســامی را بیــان کــرده اســت .ایــن اصــل« ،پیشــبرد ســریع برنامههــای اجتماعــی،
اقتصــادی ،عمرانــی ،بهداشــتی ،فرهنگــی ،آموزشــی و ســایر امــور رفاهــی از طریــق همــكاری مــردم بــا
توجــه بــه مقتضیــات محلــی» را در گــرو اداره امــور هــر روســتا ،بخــش ،شــهر ،شهرســتان یــا اســتان بــا
ن یــا اســتان دانســته اســت کــه اعضــای آن
نظــارت شــورایی بــه نــام شــورای ده ،بخــش ،شــهر ،شهرســتا 
را مــردم همــان محــل انتخــاب میكننــد .بــه هــر حــال ،بــا آنکــه شــوراهای محلــی اصــوالً نهادهــای
مناســبی بــرای نظــارت بــر عملکــرد دولــت مرکــزی نیســتند و قــرار بــود مطابــق اصــل هفتــم در ردیــف
ارکان تصمیمگیــری نظــام باشــند ،ولــی در عمــل ،هــم بــر اســاس اصــل یکصــدم قانــون اساســی و هــم
بــر اســاس قوانیــن مربــوط بــه اختیــارات شــوراها ،بســیاری از كاركردهــای شــوراهای محلــی منحصــر بــه
نظــارت و مشــورت اســت 2و صالحیــت تصمیمگیــری شــوراها تــا حــدود نظــارت كاهــش یافتــه اســت.
 . 1آقایی طوق ،مســلم« ،نگرشــی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران» ،فصلنامه دانش حقوق عمومی ،ســال ششم،
 ،1396صص .46-47
 .2عباسی ،بیژن و علی سهرابلو« ،شوراهای محلی و کارکرد وضع قواعد عامالشمول؛ بررسی نظریات شورای نگهبان
و دیوان عدالت اداری» ،فصلنامه حقوق اداری ،سال دوم ،1394 ،شماره  ،7ص .13
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محــدود كــردن اختیــارات شــوراها بــه نظــارت در اصــل یکصــدم قانــون اساســی در فصــل
ن هــم بــه ایــن دلیــل كــه شــوراها طبــق قانــون اساســی ،نهادهایــی
شــوراها جــای انتقــاد دارد و آ 
1
تصمیمگیرندهانــد كــه در حــوزه تصمیمهایــی كــه میگیرنــد ،نظــارت نیــز میكننــد ،نــه اینکــه
بخواهنــد بــر عملکــرد دولــت مرکــزی نظــارت کننــد.
بــه نظــر میرســد ریشــه همــه ایــن مشــكالت در اصــول شــوراها در قانــون اساســی مبتنــی
بــر تركیــب و برداشــتی ناقــص از موجودیــت نهادهــای محلــی بــه عنــوان یکــی از اصــول توســعه و
دســتاوردهای مردمســاالری در حکمرانــی محلــی و اصــل اســامی شوراســت .ایــن تركیــب ابهامانگیــز
از رویكــردی برخاســته كــه از یــك ســو مبتنــی اســت بــر بهرهمنــدی از ظرفیتهــا و توانمندهــای
محلــی و تشــكیل حكومتهایــی محلــی بــر اســاس اصــل حــق تعییــن سرنوشــت بــه دســت مــردم 2و
از ســوی دیگــر ،برگرفتــه از اصــل مشــاوره و مشــورت در اداره امــور كشــور.
بنابرایــن ،قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،فــارغ از دیــدگاه قــوی و محكــم اصــول كلــی
و پایـهای قانــون اساســی (اصــول ششــم و هفتــم) دال بــر ركــن انگاشــتن اداره امــور محلــی و رویكــرد
قانونگــذار اساســی در برابــر شــوراها مبنــی بــر ســپردن امــور مــردم بــه دســت مــردم و واگــذاری
اختیــارات امــور محــل بــه مــردم ،ســازگاری ابهامبرانگیــز را در تأســیس نهادهــای محلــی و اصــل عــدم
تمركــز محلــی داشــته كــه بــر پایــه دیدگاهــی حداقلــی از تمركززدایــی تحــت عنــوان شــوراها در قانــون
اساســی ایــران تبلــور یافتــه اســت .ایــن دیــدگاه حداقلــی در مــورد تمركززدایــی بــه قانــون خــاص
تشــكیل شــوراهای محلــی از طریــق كاهــش اختیــارات و صالحیتهــا بــر ایــن نهادهــای محلــی بــا
شــدت بیشتــری ،ســرایت و آن را از نظــر عملكــردی ،كمرمــق و کماثــر كــرده اســت .بــا تأمــل و
دقــت در حــوزه مقــررات مربــوط بــه شــوراها ،نبــود شــخصیت كامــل حقوقــی ،نظــارت شــدید حكومــت
مركــزی و مقامــات مرکــزی و نبــود جایــگاه تصمیمگیــری مشــخص در ســاختار نظــام سیاســی و
حقوقــی کشــور کامـ ً
ا مشــهود اســت.
قانــون تشــکیالت ،وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران ،مصــوب
 1375کــه در ســالهای مختلــف اصــاح شــده اســت ،در ادامــه رویکــرد قانونگــذار اساســی،
نخواســته یــا نتوانســته اســت اختیــارات الزم بــرای مدیریــت امــور محلــی را بــه شــوراهای اســامی
واگــذار کنــد 3.نگاهــی بــه سرتاســر اختیاراتــی کــه ایــن قانــون بــه عنــوان مهمتریــن قانــون بنیادیــن
فعالیــت شــوراها بــرای ایــن نهادهــای محلــی در نظــر گرفتــه اســت ،نشــان میدهــد کــه شــوراها از
 .1آقایی طوق« ،عدم تمرکز اداری :نگاهی انتقادی به شوراها در ایران» ،ص .87

 .2طالیی ،مرتضی و محمدحســین بوچانی ،زمینههای نقشآفرینی شــوراها و مدیریتهای محلی در توســعه پایدار
محلی ،منطقهای و ملی ،تهران :دادگستر ،چاپ اول ،1389 ،صص 35ـ.34

 .3آقایی طوق ،مسلم و حسن لطفی ،حقوق اداری ( ،)1تهران :شرکت سهامی انتشار ،1398 ،ص .198
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نظــر قانونگــذار عــادی ،بیــش از آنکــه مرجعــی بــرای مدیریــت امــور محلــی باشــند ،مرکــزی بــرای
جلــب مشــارکتهای محلــی بــرای اجــرای هــر چــه بهتــر سیاس ـتهای دولــت مرکــزی اســت .پــس
قانــون تشــکیالت مصــوب  1375بــا وجــود اصالحــات مکــرر صورتگرفتــه در آن تــا بــه امــروز ،بــر
خــاف اصــل صالحیــت ایــن نهادهــا در همــه امــور اجرایــی محلــی گام برداشــته اســت.
حــدی اســت کــه در مــاده  106آن ،وزارت کشــور را
تمرکزگرایــی موجــود در ایــن قانــون بــه ّ
مســئول اجــرای قانــون دانســته و مــاده  107نیــز هــر گونــه اصــاح در آییننامــه اجرایــی را بــر عهــده
وزارتكشــور گذاشــته اســت .در واقــع ،بــا تحلیــل و ارزیابــی ایــن مــواد درمییابیــم کــه نهــادی کــه
بایــد مصوبــات شــوراها را رعایــت کنــد ،پیریــز مقــررات شــوراها شــده اســت.
قانونگــذار عــادی در تضعیــف شــوراهای اســامی گامــی فراتــر نهــاده و بــا آنکــه اصــل یکصــدم و
ســوم بــه لــزوم اجــرای مصوبــات شــوراها بــه دســت مقامهــای دولــت مرکــزی در محــل اشــاره دارد ،امــا
قانــون تشــکیالت ،وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور در برخــی مــوارد ،فعالیتهــای شــوراها را
بــه كســب موافقــت یــا حداقــل ،اعتــراض نداشــتن مقامهــای دولــت مرکــزی دانســته اســت .ایــن وضعیــت
نشــانه ایــن اندیشــه اســت کــه حتــی در برخــی مــوارد محلــی نیــز نمیتــوان قــدرت تصمیمگیــری بــرای
شــوراها قائــل شــد .ضــروری اســت رویکــرد قانونگــذار بــه مقولــه شــوراها بــه گون ـهای باشــد کــه بــه
عنــوان مثــال ،اگــر در مــواردی هــم کــه نقشــی بــه وزارت کشــور محول شــده اســت ،در راســتای پشــتیبانی
شــوراها باشــد ،نــه بــه عنــوان ایجــاد مانــع و رادع در برابــر فعالیتهــای آنهــا.
ایــن چالــش بزرگــی اســت کــه هنــوز بــه درســتی مشــخص نیســت شــوراها در مــورد دیگــر
نهادهــای قانونــی كشــور از جملــه دســتگاههای عریــض و طویــل قــوه مجریــه و نیــز مؤسســات عمومــی
غیــر دولتــی چــه موقعیتــی دارنــد .بــه دلیــل حــق نظــارت شــوراهای اســامی در اداره امــور کشــور
انتظــار م ـیرود دولــت مرکــزی و نهادهــای آن در پیشــبرد برنامههــای مختلــف خــود در عرصههــای
اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و دیگــر قلمروهــا بــا نظــارت شــوراهای محلــی ،عمــل و مقتضیــات
محلــی را بــا راهنماییهــای شــوراها رعایــت کننــد .بــا ایــن حــال ،در عمــل ،نــه تنهــا مقامهــای
مرکــزی و عوامــل اجرایــی دولــت ،برنامههــای اجرایــی خــود را هماهنــگ بــا شــوراها طراحــی و تدویــن
نمیکننــد ،بلکــه در مــواردی مشــاهده میشــود شــوراها ،مجــری دســتورالعملها و مصوبههــای
دولــت مرکــزی هســتند.
بــه عبــارت بهتــر ،در برخــی مــوارد ،سیاس ـتگذاری و تصمیمگیریهــای مهــم مربــوط بــه محــل
در دســتان دولــت مرکــزی و دســتگاهای اجرایــی آن اســت .ایــن دســتگاهها در مــواردی کــه خــود
الزم میداننــد ،از شــوراهای اســامی و نماینــدگان آنهــا دعــوت میکننــد یــا در جلســات آنهــا
مشــارکت کننــد یــا نظرهــای خــود را دربــاره تصمیمهایشــان بیــان کننــد .البتــه ایــن کار را از منظــر
جایــگاه اختیــارات و وظایفــی انجــام نمیدهنــد کــه شــوراها در حــوزه تصمیمگیــری در اداره امــور
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آسیبشناســی اختیارات شوراهای

اسالمی از منظر تفکیک امور ملی و محلی

طبــق قانــون اساســی بــر عهــده دارنــد .اگــر بــرای جلوگیــری از اثرگــذاری منفــی قــدرت مرکــزی بــر
نهــاد شــورا اقدامــات بایســته انجــام نشــود ،شــاهد فرمایشــی بــودن ایــن نهــاد خواهیــم بــود .شــاید
بــه همیــن دلیــل ،ایــن شــایبه در اذهــان مــردم ایجــاد شــده اســت کــه نظــام شــورایی اصــوالً از بدنــه
1
اجرایــی و در نتیجــه ،زیرمجموعــه قــوه مجریــه محســوب میشــود.
محدودیتهــای ایجادشــده از ناحیــه دولــت را در مــواردی چــون دخالــت مقامهــای مرکــزی در
انتخابــات محلــی و محــدود بــودن اختیــارات شــوراهای شــهر میتــوان دانســت کــه موجــب شــده
اســت ایــن ســازمانها از ماهیــت مردمســاالر بیبهــره بماننــد و در عرصــه توســعه شــهری نیــز
اثرگــذاری الزم را نداشــته باشــند 2.همچنیــن محدودیتهــای ناشــی از گســترده بــودن دولــت را
بایــد بــه علــل توســعه نیافتــن اختیــارات شــوراها اضافــه کــرد کــه نمیتواننــد بــه وظایــف خــود بــر
اســاس مفــاد قانــون اساســی عمــل کننــد .از طــرف دیگــر ،ســاختار نظــام اجرایــی در ایــران چنــان
طراحــی شــده اســت کــه فرمانهــا ،بخشنامههــا و دســتورالعملهای دولــت مرکــزی در محــل اجــرا
میشــود و از آن میتــوان ذیــل عنــوان نظــام مدیریــت تکســاخت نــام بــرد .در چنیــن ســاختاری،
آمادگــی کمتــری بــرای همــکاری بــا شــوراهای اســامی وجــود دارد.
ایــن در حالــی اســت كــه اگــر شــوراها در جایــگاه واقعــی تصمیمگیــری و اختیــارات خــود قــرار
میگرفتنــد ،بــا رفــع و رجــوع كارهــا در شــهرها و روســتاها میتوانســتند بخــش زیــادی از بــار
ســنگین و تصدیهایهــای گســترده دولــت را از دوش مقامهــای كشــوری بردارنــد و دولــت را از
انجــام تصدیهــای خدماتــی و رفاهــی رهــا ســازند كــه عمدت ـاً ســاحتی محلــی و منطق ـهای دارنــد.
در ایــن وضعیــت ،چارچوبهــا ،سیاســتها ،بخشنامههــا و فرمانهــا و آییننامههــای دولتــی
بیشتــر در مقــام تســهیلكننده اعمــال اختیــارات شــوراها عمــل میکننــد و در عمــل ،شــوراهایی
شــكل گرفتــه اســت كــه اصالحكننــده كاركردهــای دولــت بــه نمایندگــی از جانــب مــردم و ناظــر بــر
3
عملكــرد مقامهــای دولتــی و حكومتــی در مناطــق باشــند.
بــا آنکــه ســازمانهای دیوانســاالری مركــزی بایــد از تمركززدایــی پشــتیبانی كننــد و بــه آن
متعهــد باشــند ،در عمــل ،بیشتــر ادارههــا و عوامــل دولــت ،برنامههــا و عــزم خــود را بــا شــوراهای
محلــی همســو نکردهانــد .مســئوالن وزارتخانههــا نیــز بایــد مایــل باشــند بخشــی از كاركردهایــی
را كــه پیشتــر انجــام میدادنــد ،بــه ســازمانهای محلــی منتقــل ســازند و در ایجــاد ظرفیــت انجــام
 .1دشــتی ،علی« ،جایگاه حقوقی و تعامالت قانونی شــوراهای اســامی محلی در نظام حقوقی و سیاسی ایران»،
تحقیقات حقوقی ،1388 ،شماره  ،49صص 537ـ.536
 .2ایمانی جاجرمی ،حسین ،چالشهای شوراها در مدیریت محلی ،تهران :دادگستر ،چاپ اول ،1389 ،ص .89

 .3مشــفق ،محمدعلی« ،شــوراها در آیینه قانون اساسی؛ چالشها و کارکردها» ،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،1387 ،شماره  ،30صص 93ـ.92
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دادن مؤثــر آنهــا بــه مســئوالن محلــی كمــك كننــد.
در نهایــت ،بایــد گفــت در میــان انبــوه قوانیــن اداری و مالــی کشــور کــه نظــام اداری ســالها بــر
س آنهــا اجـــرا میشــود ،نهــاد شــوراهای اســامی در نیمــه دهــه  1370بــه گونـهای بــه وجــود
اســا 
آمــد کــه قانونگــذار عــادی هـــنوز رابطــه مـــیان ایـــن نهــاد تازهتأســیس را بــا دیگــر دســتگاههای
اجرایــی کشــور تـــنقیح نکــرده اســت .هنــوز بـــه درســتی مشــخص نشــده اســت کــه مصوبههــای
ی کشــور ـ کــه در امــور اداری روزمــره و مــوردی تصمیمگیــری
شــوراها در مــورد دیگــر نهادهــای قانونـ 
2
مـ ـیکنند ـ چــه موقعیتــی دارنــد.
دیــوان عدالــت اداری نیــز در آرای صادرشــده ،در مــوارد متعــددی بــا اســتناد بــه مــواد قانــون
یادشــده موجــب تحدیــد و تقییــد «اختیــارات شــوراهای محلــی در مســیر اعمــال حاکمیــت توســط
دســتگاههای دولتــی شــده اســت .رأی شــماره  554ـ  1387/8/19هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری ،گــواه بــر ایــن امــر میباشــد .دیــوان در رأی خــود اشــعار داشــته اســت کــه اختیــار شــورای
اســامی شــهر در تهیــه و تصویــب بودجــه ســاالنه شــهرداری ،مطلــق نبــوده و مقیــد بــه رعایــت
مقــررات آییننامــه مالــی شــهرداریها میباشــد كــه ...بــه موجــب دســتورالعملی خواهــد بــود كــه بــه
وســیله وزارت كشــور تصویــب و ابــاغ میگــردد».
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری نیــز بــا عنایــت بــه قانــون عــادی ،تحدیدهایــی را در کارکــرد
و اختیــارات شــورای شــهر مقــرر داشــته اســت .ایــن محدودیتهــا در حــوزه قانونگــذاری ســبب
شــده اســت کــه نهادهــای محلــی هیــچ گاه نتواننــد کارآیــی الزم را داشــته باشــند .آنهــا بــه آســانی
تســلیم قــدرت دولــت میشــوند و اســتقالل و آزادی عمــل ندارنــد.
محدودیــت هایــی کــه بــرای شــوراهای محلــی درنظــر گرفتــه شــده اســت ،محــدود بــه قانــون
تشــکیالت ،وظایــف و اختیــارات شــوراهای اســامی نمیشــود و قوانیــن دیگــر نیــز بــه ایــن وضعیــت
دامــن مــی زننــد .بررســی قوانینــی کــه بــه بیــان وظایــف و اختیــارات وزارتخانههــا و دیگــر
دســتگاههای اجرایــی میپــردازد ،نشــان میدهــد کــه ظاهــراً تعییــن اختیــارات و وظایــف آنهــا بــا
بیتوجهــی بــه وجــود و حضــور شــوراهای اســامی صــورت گرفتــه اســت .بــرای مثــال ،مــاده  6قانــون
ایمنــی راههــا و راه آهــن ،اصالحــی  ،1379اقــدام بــه هــر گونــه عملیاتــی را کــه موجــب خرابــی جــاده
شــود و ایجــاد هــر گونــه مســتحدثات یــا درخ ـتکاری یــا زراعــت یــا اقــدام بــه حفــاری درحریــم
قانونــی آزادراههــا و راههــای اصلــی و فرعــی و راه آهــن را کــه میــزان هــر یــک بــه طریــق و وســایل
متناســب ،مشــخص و از طــرف وزارت راه و ترابــری ،آگهــی میشــود ،بــدون اجــازه وزارت راه و ترابــری
ممنــوع اعــام میکنــد.
1

 .1کریمیفرد ،حسن و مهدی نژادخلیلی« ،آسیبشناسی وظایف و عملکرد شوراهای اسالمی شهر در ایران :با بهرهگیری
از نظرات اعضای شورا و کارشناسان» (گزارش پژوهشی) ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،1396 ،ص .61

 .2آقایی طوق« ،عدم تمرکز اداری :نگاهی انتقادی به شوراها در ایران» ،ص .135
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تبصــره  1ایــن مــاده ،وزارت راه و ترابــری 1را مکلــف کــرده اســت بــا حضــور نماینــده دادســرا
و در مناطقــی کــه دادســرا نباشــد ،بــا حضــور نماینــده دادگاه بخــش ،ایــن قبیــل مســتحدثات یــا
درخــتکاری یــا زراعــت و حفریــات را ضمــن تنظیــم صورتمجلــس رأســاً قلــع و آثــار تجــاوز را
محــو کنــد .دادنامــه  74/205مــورخ  1374/12/12هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،گســتره ایــن
مــاده و الزامــات منــدرج در آن را شــامل راههــای روســتایی نیــز میدانــد و بــه ایــن ترتیــب ،مشــخص
میشــود کــه شــوراهای اســامی روســتا حتــی در زمینــه حفــظ و حراســت از راههــای روســتایی نیــز
اختیاراتــی ندارنــد و مــاده  6و تبصرههــای آن بــرای راههــای روســتایی نیــز نخواســته اســت نقشــی
بــرای شــوراهای اســامی در نظــر بگیــرد.

گفتــار ســوم ـ ضــرورت شناســایی دوگانــه امور ملــی و امــور محلی
و واگــذاری امــور محلــی به شــوراهای اســامی
همــان طــور کــه مطــرح شــد ،قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــدون توجــه بــه موضــوع
تفکیــک بیــن امــور ملــی از امــور محلــی کــه از شــاخصهای مهــم تعییــن حــدود صالحیــت ذاتــی و
اختیــارات شــوراهای محلــی اســت ،صرفـاً اختیــارات نظارتــی را بــرای ایــن شــوراها پیشبینــی کــرده
اســت .در اصــل  100قانــون اساســی ،پیشــبرد ســریع برنامههــای مختلــف دولــت را در لــوای نظــارت
شــوراهای اســامی قــرار داده و ایــن نظــارت را در راســتای توجــه بــه مقتضیــات محلــی تعبیــر کــرده
اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه در اصــل  71قانــون اساســی کــه صالحیــت قانونگــذاری مجلــس شــورای
اســامی را بیــان میکنــد ،آن را بــه طــور عــام و شــامل عمــوم مســائل از جملــه موضوعــات ملــی و
ل در حــدود مقــرر
س شــورای اســامی در عمــوم مســائ 
محلــی دانســته اســت .طبــق ایــن اصــل« ،مجلـ 
ن وضــع کنــد ».بــا وجــود صالحیــت عامــی کــه قانونگــذار اساســی
در قانــون اساس ـی میتوانــد قانــو 
در ایــن اصــل بــرای مجلــس شــورای اســامی مقــرر داشــته و صالحیــت عــام تقنینــی را در تمــام امــور
ملــی و محلــی کشــور بــه مجلــس اعطــا کــرده اســت ،مبنــی بــر اینکــه مجلــس شــورای اســامی در
«عمــوم مســائل» میتوانــد قانــون وضــع كنــد و بــا احصــا نکــردن صالحیــت ذاتــی شــوراها در امــور
محلــی ،شــوراهای یادشــده در اصــل هفتــم قانــون اساســی ،از مهمتریــن صالحیتــی کــه اصــوالً بایــد
از آن برخــوردار باشــند ،یعنــی کارکــرد صالحیــت تصمیمگیــری و وضــع مقــررات در امــور محــل
2
محــروم شــدهاند.
 .1در حال حاضر ،وزارت راه و شهرسازی.
 .2آقایی طوق ،پیشین ،ص .129
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بــه بیــان دیگــر ،قانــون اساســی بــدون توجــه بــه موضــوع تفکیــک بیــن امــور ملــی از امــور محلــی
کــه از شــاخصهای مهــم تعییــن حــدود صالحیــت ذاتــی و اختیــارات شــوراهای محلــی اســت ،در
اصــل  71قانــون اساســی ،صالحیــت قانونگــذاری را بــه طــور عــام و در همــه موضوعــات ملــی و
محلــی بــه مجلــس شــورای اســامی واگــذار کــرده اســت .تمایــز میــان امــور ملــی و محلــی از مــوارد
جــدی روبــهرو ســازد.
مهمــی اســت کــه نبــود آن میتوانــد عــدم تمرکــز محلــی را بــا تردیدهــای ّ
اگــر دولــت مرکــزی بتوانــد نیازهــای محلــی را در ســطوح مختلــف تشــخیص دهــد و بــرای آنهــا
تصمیمگیــری کنــد و در عــوض ،نهادهــای محلــی امــکان تصمیمگیــری را در ایــن زمینههــا نداشــته
1
باشــند ،بعیــد اســت کــه بتــوان از شــوراهای اســامی ســخن گفــت.
همچنیــن عــاوه بــر اصــل  71قانــون اساســی کــه اختیــارات مجلــس شــورای اســامی را بیــان
میکنــد ،اساسـاً در هیــچ یــک از اصــول متعــددی کــه بــه بیــان اختیــارات و جایــگاه مجلــس پرداختــه،
از امــور محلــی و مقتضیــات آن ســخنی بــه میــان نیامــده اســت و اثــری از ایــن تفکیــک و تمایــز
مشــاهده نمیشــود .سرتاســر مبحــث اول فصــل ششــم قانــون اساســی کــه مشــتمل بــر اصــول  62تــا
 90اســت ،مجلــس را در جایگاهــی قــرار میدهــد کــه میتوانــد هــم دربــاره امــور ملــی تصمیمگیــری
کنــد و هــم دربــاره امــور محلــی.
عــاوه بــر مجلــس شــورای اســامی ،اختیاراتــی کــه بــرای نماینــدگان ایــن مجلــس در نظــر گرفتــه
شــده ،اختیاراتــی ملــی و محلــی اســت .ایــن در حالــی اســت کــه اصــل  84قانــون اساســی بیــان
میکنــد نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در برابــر تمــام مــردم مســئولیت دارنــد و بــه نوعــی،
نماینــدگان ملــی قلمــداد میشــوند .بــرای مثــال ،طبــق اصــل  88قانــون اساســی« ،در هــر مــورد کـه
ی از ریی ـس جمهــور و یــا هــر ی ـک از
ل نماینــدگان مجلــس شــورای اســام 
حداقــل، ی ـک چهــار م ک 
ل کننــد ،ریی ـس جمهــور یــا وزیــر
ف آنــان ســؤا 
ن از وزیــر مســئول ،دربــاره یک ـی از وظای ـ 
نماینــدگا 
موظـف اسـت در مجلـس حاضــر شــود و بـه ســؤال جــواب دهــد و ایـن جــواب نبایــد در مــورد رییـس
ش از یــک مــا ه و در مــورد وزیــر ،بی ـش از د ه روز ب ـ ه تأخیــر افتــد ،مگــر بــا عــذر موج ـه
جمهــور ،بی ـ 
س شــورای اســامی».
ب ـه تشــخیص مجل ـ 
در اصــل اختیــار طــرح ســؤال توســط یکچهــارم یــا هــر نماینــده اطــاق دارد .بنابرایــن ،همزمــان
شــامل امــور ملــی و محلــی میشــود .نــه در ایــن اصــل و نــه در اصــول مربــوط بــه شــوراها ،اختیــار
مشــابهی را بــرای نماینــدگان مــردم در محــل شناســایی نکــرده اســت .حتــی در ایــن خصــوص بــه
مــاده  207آییننامــه داخلــی مجلــس شــورای اســامی میتــوان اشــاره کــرد کــه ســؤاالت نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی را بــه ملــی و منطقـهای ،تقســیم و فرآینــدی ویــژه بــرای هــر یــک ترســیم
میکنــد.
 .1آقایی طوق« ،نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران» ،ص .54
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اختیــارات قــوه مجریــه نیــز در قانــون اساســی بــه گونـهای تعییــن شــده اســت کــه اصــوالً شــامل
امــور ملــی و محلــی اســت و بــا آنکــه قراینــی وجــود دارد کــه ممکــن اســت اختیــارات قــوه مجریــه را
در امــور محلــی محــدود کنــد ،ولــی اصــل صالحیــت آنهــا را در امــور محلــی نفــی نمیکنــد .نگاهــی
بــه اصــول متعــدد فصــل نهــم قانــون اساســی راجــع بــه تشــکیالت و حــدود اختیــارات قــوه مجریــه ،بــه
ویــژه اصــول  113تــا  ،139نشــانه ایــن واقعیــت اســت کــه قــوه مجریــه ،محدودیــت خاصــی از جهــت
ورود بــه امــور محلــی نــدارد .بــا آنکــه اصــل  103قانــون اساســی اســتانداران ،فرمانــداران ،بخشــداران
ت تعیی ـن میشــوند ،بــه رعایــت تصمیمهایــی ملــزم
ف دول ـ 
ی را کــه از طــر 
ی کشــور 
و دیگــر مقامهــا 
ت شــوراها تصویــب شــدهاند ،امــا از نظــر حقوقــی ،ایــن ســخن بــه
میکنــد کــه در حــدود اختیــارا 
معنــای نفــی صالحیــت قــوه مجریــه بــرای تصمیمگیــری و اقــدام در امــور محلــی نیســت و در اصــول
یادشــده کــه دربــاره قــوه مجریــه اســت ،قرینـهای ،ناظــر بــر ممنوعیــت قــوه مجریــه بــرای مداخلــه در
امــور محلــی ذکــر نشــده اســت.
بــر عکــس ،تأمــل در اصولــی ماننــد اصــل  138قانــون اساســی کــه بــه بیــان اختیــارات
مقرراتگــذاری دولــت میپــردازد یــا اصــل  134قانــون اساســی کــه برخــی اختیــارات رییــس
جمهــوری و هیئــت وزیــران را بــه ویــژه در خصــوص برنامــه دولــت بیــان میکنــد یــا حتــی اصولــی
ماننــد اصــل  113و  126قانــون اساســی کــه بــه ترتیــب ،اختیــارات رییــس جمهــوری را در امــور
مربــوط بــه اجــرای قانــون اساســی و مســئولیت مســتقیم وی در امــور برنامــه و بودجــه و امــور اداری و
اســتخدامی کشــور برمیشــمارد ،بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه قــوه مجریــه بــه گون ـهای در قانــون
اساســی منعکــس شــده ،نهــادی صالحیـتدار در خصــوص تمــام امــور ملــی و محلــی اســت و اساسـاً
بــا وجــود قــوه مقننــه و قــوه مجریــه کــه هــر دو در تمــام امــور ملــی و محلــی صالحیــتدارنــد ،جــای
چندانــی بــرای شــوراهای اســامی باقــی نمیمانــد.
ن مــورد بایــد گفــت کــه طراحــی صحیــح یــک نظــام سیاســی و اداری مســتلزم ایــن
در توضیــح ایـ 
اســت کــه همــه نهادهــای ایجادشــده بــه دســت قانــون اساســی ،کارکــرد مناســب خــود را داشــته باشــند
و هیــچ نهــادی را نتــوان حــذف کــرد ،بــدون آنکــه خللــی در امــور اداری کشــور ایجــاد شــود .بــه عبــارت
دیگــر ،هنگامــی کــه قانونگــذار اساســی بــه وضــع قانــون اساســی و طراحــی نظــام سیاســی و اداری
میپــردازد ،در حقیقــت ،در نظــر دارد منظوم ـهای از نهادهــای سیاســی ،قانونگــذاری و اداری را ایجــاد
کنــد کــه بــا کمــک هــم بتواننــد امــور کشــور را در ســطوح ملــی و محلــی مدیریــت کننــد .در ایــن
چارچــوب فکــری ،انتظــار از قانونگــذار اساســی ایــن اســت کــه هنــگام طراحــی نظــام سیاســی و اداری،
بــا شناســایی تفــاوت امــور ملــی و محلــی ،ســاختار تصمیمگیــری و اجرایــی متفاوتــی را بــرای هــر یــک
از آنهــا در نظــر بگیــرد و ایــن طراحــی را بــه صورتــی انجــام دهــد کــه هیــچ یــک از نهادهــای داخــل در
ایــن طراحــی نتوانــد دیگــری را حــذف کنــد و مدیریــت تمــام امــور ملــی و محلــی را یکجــا بــه عهــده
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بگیــرد .همچنیــن نمیتــوان انــکار کــرد کــه بــه بــاور بســیاری از نویســندگان حقــوق عمومــی ،واگــذاری
اختیــار تصمیمگیــری مربــوط بــه امــور محــل در قالــب اصــل عــدم تمرکــز بــه نهادهــای محلــی بــه
1
عنــوان هســته مرکــزی مردمســاالری ،از جملــه فنــون چندگانــه حقــوق عمومــی اســت.
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــا آنکــه تــاش کــرده اســت شــوراهای محلــی را ایجــاد
کنــد ،امــا در ایجــاد تمایــز میــان امــور ملــی و محلــی نتوانســته اســت موفقیــت چندانــی داشــته باشــد.
بــه همیــن دلیــل ،در عمــل و بــرای کوتاهــی قانونگــذار عــادی در ترمیــم ایــن ســکوت قانونگــذار
اساســی ،نهادهــای دولــت مرکــزی اعــم از مجلــس و هیئــت وزیــران در همــه امــور کشــور اعــم از ملــی
و محلــی ،صالحیـتدار شــناخته شــده و شــوراهای محلــی را بــه عقــب راندهانــد.
یکــی از نویســندگان حقــوق اداری بــه درســتی بــه ایــن مطلــب اشــاره کــرده اســت کــه حتــی اگــر
قانونگــذار عــادی بــه اختیــارات نظارتــی شــوراهای اســامی در امــور محلــی نیــز بســنده میکــرد
و میخواســت آن را تقویــت کنــد ،شــوراهای اســامی در جایــگاه مناســبتری قــرار میگرفتنــد:
«مجلــس حداقــل کاری کــه در مــدت ایــن ســالها میتوانســت و هــم اینــک نیــز میتوانــد در
چارچــوب قانــون اساســی انجــام دهــد ،اجرایــی کــردن اصــل یکصــدم قانــون اساســی بــه نحــوی
اســت کــه میــان امــور روزمــره کشــور و نهــاد شــوراهای اســامی علقــه ایجــاد کنــد ،بــه گونـهای کــه
بــدون وجــود نظــارت شــورا ،انجــام امــور محلــی بــا موانــع حقوقــی مواجــه بــوده و بــرای مثــال بتــوان
علیــه اقدامــات دولــت در آن مــوارد از دیــوان عدالــت اداری درخواســت رســیدگی کــرد .ایجــاد چنیــن
علقــهای بــه فعالتــر نمــودن وظیفــه نظارتــی شــوراها نیازمنــد بــوده و بــا توجــه بــه هزینههــای
2
گوناگونــی کــه کشــور بــرای شــوراها پرداخــت میکنــد ،موجــه و مناســب بــه نظــر میرســد».
تفکیــک نکــردن میــان امــور ملــی و محلــی و در نتیجــه ،نادیــده گرفتــن جایــگاه شــوراهای اســامی در
منظومــه سیاســی و اداری کشــور ســبب شــده اســت تعریفــی دقیــق از اســتقالل اداری و مدیریتــی نهادهای
محلــی متناســب بــا جایــگاه آنهــا بــه عنــوان یکــی از ارکان حاکمیــت عرضــه نشــود .نتیجــه ایــن رونــد،
پیشبینــی نشــدن ســازوکارها و ســاختارهای قانونــی و بیتوجهــی حاکمیــت بــه جایــگاه حکومــت محلــی
در ســاختار نظــام حقوقــی کشــور شــده اســت .چالــش تفکیــک نشــدن میــان امــور ملــی و محلــی باعــث
شــده اســت ارتبــاط صحیــح میــان ســازمانهای محلــی بــا نهادهــای دولــت مرکــزی پیشبینــی نشــود.
از جملــه پیآمدهــای آن نیــز میتــوان بــه تأمیــن نشــدن بودجــه نهادهــای محلــی و واگــذار نشــدن امــور
محــل و تفویــض اختیــارات مربــوط اشــاره کــرد .بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد شــوراهای اســامی بــر خــاف
آنچــه در اصــل  7قانــون اساســی آمــده اســت ،در هیــچ زمین ـهای در امــور محلــی ،اختیــار و صالحیــت
تصمیمگیــری را ندارنــد كــه صالحیــت ذاتــی شوراهاســت.
 .1گرجی ازندریانی ،علیاکبر ،در تکاپوی حقوق اساسی ،تهران :جنگل ،چاپ اول ،1388 ،ص .113
 .2آقایی طوق« ،عدم تمرکز اداری :نگاهی انتقادی به شوراها در ایران» ،ص .141
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همیــن آســیب تفکیــک نشــدن امــور ملــی و محلــی در خصــوص وظایــف شــوراهای اســامی،
عــاوه بــر حقوقدانــان ،نظــر تدوینکننــدگان طــرح جامــع شــهری را نیــز جلــب کــرده کــه در
تاریــخ  1395/11/26اعــام وصــول شــده اســت .در بنــد  3مــاده  2ایــن طــرح« ،تفکیــک امــور
محلــی از ملــی بــا واگــذاری امــور محلــی بــه مدیریــت شــهری» از اصــول حاکــم بــر نظــام مدیریــت
شــهری ایــران قلمــداد شــده اســت .بــا ایــن حــال ،روشــن اســت کــه چنیــن قوانینــی نمیتواننــد
چنــدان مؤثــر باشــند؛ چــون تعــداد بســیار زیــادی از قوانیــن ،چنیــن رویکــردی ندارنــد .بــه عبــارت
دیگــر ،رویکــرد قوانیــن عــادی بــه حیطــه وظایــف و اختیــارات شــوراهای محلــی ،بســیار تنگنظرانــه و
مبتنــی بــر توســعه نیافتــن صالحیتهــای ذاتــی ایــن نهادهــا یعنــی تصمیمگیــری و تصمیمســازی
در امــور محلــی بــوده و نشــانه ســهم ناچیــز و انــدك اثربخشــی شــوراها در فرآینــد تصمیمســازی و
تصمیمگیــری در امــور محلــی اســت.
بــه نظــر میرســد تقســیمبندیهای صورتگرفتــه از ســوی حكومــت مركــزی و قوانینــی کــه
در مجلــس شــورای اســامی در ایــن راســتا بــه تصویــب رســیده ،از جملــه قانــون تعاریــف و ضوابــط
تقســیمات کشــوری ،مصــوب  1362صرف ـاً در راســتای تســهیل اداره امــور كشــور از ســوی حكومــت
مركــزی بــوده و بــا اعطــای اختیــارات گســترده بــه مقامــات كشــوری (اســتاندار ،فرمانــدار و بخشــدار)
عم ـ ً
ا موجــب شــده اســت كــه شــوراها زیــر ســایه ایــن مقامــات حكومــت مركــزی باشــند و حــوزه
مســتقلی بــرای فعالیــت نهادهــای غیــر متمركــز وجــود نداشــته باشــد.
قانــون تشــكیالت ،وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران و مقــررات
مرتبــط ،مصــوب  1375نیــز بــا وجــود جایگاهــی كــه بــرای شــهرها در ســازمان اداری كشــور در نظــر
گرفتــه اســت ،بــه جــای معطــوف کــردن تــاش خــود بــرای ســازگار کــردن قوانیــن و نظــام حقوقــی
كشــور بــا نهادهــای محلــی ،درگیــر اســتفاده از كلمــات و مفاهیمــی چــون همــكاری ،پیگیــری و
نظــارت بــدون پشــتوانههای اجرایــی و راهكارهــای قانونــی شــده اســت .در بســیاری از مــوارد نیــز از
شــورای شــهر ســلب اختیــار كــرده یــا ایــن كــه اختیــارات محــدودی بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه
اســت 1.بخشــی از ایــن اختیــارات بــه شــهرداری و بخشــی دیگــر بــه وزارت كشــور و دیگــر ادارههــای
دولتــی واگــذار شــده اســت.
در برخــی مــوارد ،اعتبــار تصمیمگیریهــای شــوراها بــه موافقــت وزارت كشــور یــا هیئــت وزیــران
وابســته شــده اســت .در همیــن راســتا ،قانــون شــوراها ،تصویــب آییننامههــای مربــوط بــه شــوراها
را بــر عهــده هیئــت وزیــران گذاشــته اســت 2.بــه موجــب مــاده  106قانــون شــوراها ،وزارت كشــور،
 .1عباسی ،بیژن ،حقوق اداری ،تهران :دادگستر ،چاپ ششم ،1400 ،ص .137

 .2میرزاده کوهشاهی ،نادر« ،رابطه دولت مركزی و شوراهای محلی در ایران» ،حقوق اداری ،دوره دوم ،1393 ،شماره ،6
ص .38
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مســئول اجــرای ایــن قانــون اســت و وظیفــه دارد ظــرف دومــاه ،آییننامههــای اجرایــی مــورد نیــاز
را تهیــه کنــد .هیئــتوزیــران موظــف اســت ظــرف س ـهمــاه پــس از تصویــب ایــن قانــون ،خــارج
از نوبــت ،آییننامههــای یادشــده را تصویــب کنــد .مطابــق تبصــره  2مــاده  14نیــز شــورای عالــی
اســتانها بــا درخواســت وزیــر کشــور موظــف اســت جلســه فوقالعــاده را تشــکیل دهــد .ایــن مــوارد،
ت نیافتــن بــه مؤلفههــای توســعه همهجانبــه بــه ســبب درك نشــدن جایــگاه نهادهــای
بیانگــر دســ 
محلــی بــه عنــوان بســتر تحقــق مشــاركتهای مردمــی در ســاختار قــدرت و تصمیمگیریهــای
حاكمیــت اســت.
شــورای شــهر در ایــن قانــون تقریبــاً در تمامــی حوزههــای رفاهــی نقشــی تشــریفاتی دارد.
آنهــا وظیفــه دارنــد كمبودهــا ،نیازهــا و نارســاییهای حوزههــای اجتماعــی ،فرهنگــی ،آموزشــی و
بهداشــتی را شناســایی کننــد و طرحهایــی را بــرای بهبــود وضعیــت بــه مســئوالن دولتــی و همــکاری
بــا مقامهــای دولتــی شــهر پیشــنهاد دهنــد كــه مقامهــای یادشــده در انجــام دادن یــا نــدادن آنهــا
كامــ ً
ا مختارنــد( .مــواد  76و  )80همچنیــن شــوراها میتواننــد در حوزههــای اقتصــادی و عمرانــی
شــهر وارد شــوند و بــا نهادهــای دولتــی در ایــن زمینــه همــكاری كننــد ،امــا فقــط در صورتــی كــه ایــن
نهادهــا از آنــان بخواهنــد و درخواســت کننــد ،آنهــا میتواننــد مــردم را بــه مشــاركت در همــه ایــن
امــور تشــویق كننــد 1.نكتــه قابــل تأمــل ایــن اســت كــه نــه تنهــا ســازوكاری بــرای تحكیــم مصوبــات
شــوراها پیشبینــی نشــده اســت ،بلكــه در مــوارد زیــادی ،مصوبــات بایــد از صافیهــای مختلفــی
2
بگذرنــد تــا بتواننــد اجرایــی شــوند.
در همیــن مــورد بایــد گفــت کــه در قانــون اساســی و قانــون شــوراها ،اســتانداران ،فرمانــداران و
بخشــداران و دیگــر مقامهــای كشــوری كــه از طــرف دولــت تعییــن میشــوند ،در حــدود اختیــارات
شــوراها ،ملزمنــد تصمیمهــای آنهــا را رعایــت کننــد .آنچــه از ایــن اصــل برداشــت میشــود ،ای ـن
اســـت کـــه شــوراها در حـــیطه وظایــف خــود ،از قوه مجریــه مســتقلند و نهادهــای قوه مجریــه مکلفند
تصمیمهــای آنهــا را رعایــت کننــد .رویکــرد قانونگــذار اساســی بــه جایــگاه رفیــع شــوراها از ایــن
اصــل قابــل اســتنباط اســت .چنیــن صراحتــی بــر اجــرای مصوبــات شــوراها بــه دســت دولــت نشــانه
آن اســت کــه بــه نظــر قـــانون اســـاسی ،ایــن نهــاد ،زیرمجموعــه دولــت محســوب نمیشــود ،بلکــه
بــه مثابــه نهــادی مدنــی و بیانگــر خواس ـتهای اصیــل مــردم و از جنــس مردمــی اســت کــه قابلیــت
3
تعییــن تکلیــف در مــوارد مقــرر قانونــی را بــرای دولــت دارد.

 .1كوزهگر ،لطفعلی و مصطفی رضایی« ،رهیافت توســعه؛ تمرکززدایی از حکومت ملی به حکومت محلی» ،فصلنامه
توسعه پایدار محیط جغرافیایی ،سال اول ،1398 ،شماره اول ،ص .80
 .2کریمیفرد و نژادخلیلی ،پیشین ،ص .38
 .3دشتی ،پیشین ،ص .529
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بــا وجــود پیشبینــی چنیــن امــری ،ســازوكار قانونــی موجــود در برخــی از مــواد قانــون شــوراها
بــه گون ـهای اســت كــه كام ـ ً
ا عكــس ایــن مطلــب اســت .شــاهد ایــن امــر ،برخــی مــواد قانونــی از
جملــه بخشــی از مفــاد مــاده  90قانــون تشــکیالت ،وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور و
انتخــاب شــهرداران ،مصــوب  1375اســت کــه در آن بــه مغایــرت نداشــتن مصوبــات شــوراها بــا قوانیــن
و مقــررات کشــور اشــاره کــرده اســت .در مــاده  90تصریــح شــده اســت کــه مصوبــات همــه شــوراهای
موضــوع ایــن قانــون در صورتــی الزماالجراســت کــه هیئــت تطبیــق مصوبــات شــوراهای اســامی بــه
آنهــا اعتــراض نکنــد .در ایــن جــا تعــارض میــان قانــون عــادی و قانــون اساســی در بحــث صالحیــت
شــوراها آشــکار اســت؛ زیــرا در اصــل یکصــدم و پنجــم قانــون اساســی فقــط بــه مغایــرت نداشــتن
مصوبــات شــوراها بــا موازیــن اســام و قوانیــن تأکیــد کــرده ،در حالــی کــه در قانــون عــادی بــه
مغایــرت نداشــتن مصوبــات شــوراها بــا قوانیــن و مقــررات کشــور اشــاره شــده اســت.
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نتیجهگیری
بــا اینکــه شــوراهای اســامی از نیمــه دوم دهــه  ،1370فعالیــت خــود را در ایــران آغــاز کردهانــد،
امــا میتــوان گفــت در عمــل ،بــه دســتاوردی نرســیدهاند کــه شایســته آنهــا باشــد .طبــق اصــول
عــدم تمرکــز ،دولتهــای مرکــزی ،بخشــی از وظایــف خــود در محــل را تحــت عنــوان امــور محلــی بــه
نهادهــای منتخــب محــل واگــذار میکننــد .بــا ایــن حــال ،بــه نظــر میرســد ایــن اتفــاق در ایــران
بــه صورتــی دیگــر رقــم خــورده اســت .ســؤال مهــم در ایــن زمینــه آن اســت کــه در نظــام حقوقــی
ایــران ،چــه رویکــردی نســبت بــه تمایــز امــور ملــی از محلــی دنبــال شــده و ایــن رویکــرد بــر عملکــرد
شــوراهای اســامی چــه اثــری گذاشــته اســت؟
بــرای پاســخگویی بــه ایــن ســؤال ،اولیــن و مهمتریــن اقــدام اساســی ،بررســی قانــون اساســی
اســت؛ چــون همــان طــور کــه در فرضیــه مقالــه اشــاره شــد ،بــه نظــر میرســد قانــون اساســی،
مهمتریــن متنــی اســت کــه دچــار آســیبهای حقوقــی در راســتای تعییــن صالحیــت ذاتــی و
قاعدهمندســازی شــوراها و مبنــای چالشهــای قانونگــذاری شــوراهای اســامی اســت .بــدون شــک،
شــاکله و نقــش و جایــگاه نهادهــای محلــی و شــوراها در اصــل هفتــم مقــرر شــده ،امــا موضــوع حــدود
اختیــارات و صالحیتهــای ذاتــی شــوراهای محلــی در اصــول قانــون اساســی مغفــول مانــده اســت.
فصــل هفتــم قانــون اساســی کــه بــه تفصیــل بــه شــوراها مربــوط اســت ،صرفـاً در اصــل یکصــدم بــه
موضــوع هــدف از تشــکیل شــوراها کــه صالحیــت نظــارت اســت ،تصریــح کــرده و از دیگــر صالحیتهــا
و اختیــارات شــوراهای اســامی غفلــت ورزیــده اســت.
بــا تأمــل در اصــول مربــوط در قانــون اساســی درمییابیــم کــه قانــون اساســی ایــران بــه یکــی از
مهمتریــن الزامــات تمرکززدایــی یعنــی مؤلفــه تفکیــک بیــن امــور ملــی و محلــی توجــه نکــرده اســت.
قانــون اساســی بــدون توجــه بــه موضــوع تفکیــک بیــن امــور ملــی از محلــی کــه از شــاخصهای مهــم
اصــل عــدم تمرکــز اســت ،در اصــل  ،71صالحیــت قانونگــذاری را بــه طــور عــام و در همــه موضوعــات
ملــی و محلــی بــه مجلــس شــورای اســامی واگــذار کــرده اســت ،بــدون اینکــه در حــوزه صالحیــت
ذاتــی شــوراهای اســامی کــه امــور محلــیباشــد ،ســخنی بــه میــان آورده باشــد.
بنابرایــن ،در اولیــن گام از ســوی قانونگــذار اساســی ،طراحــی نظامــی از شــوراهای اســامی
(نهادهــای محلــی) و تعریفــی از امــور محلــی و ســپردن برخــی از ایــن امــور بــه ایــن نهادهــا ضــروری
اســت ،بــه گونــهای کــه اســتقالل مدیریتــی در اداره امــورمحلــی بــرای ایــن نهادهــا بــه رســمیت
شــناخته شــود.
اقــدام بعــدی ،تعییــن حــدود اختیــارات و تصمیمگیــری شــوراها بــا دولــت مرکــزی اســت .الزم
اســت کــه در اصــاح قوانیــن مربــوط بــه شــوراها بــه خصــوص قانــون تشــکیالت ،وظایــف و انتخابــات
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شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران ،بــه طــور دقیــق و شــفاف ،اختیــارات و قــدرت و
صالحیــت ذاتــی شــوراها در انجــام وظایفــی کــه بــه آنهــا واگــذار شــده اســت ،تبییــن گــردد و
همچنیــن تعریفــی دقیــق از اســتقالل اداری آنهــا متناســب بــا جایگاهشــان و بــه عنــوان یکــی از
ارکان حاکمیتــی مســتقل از ســه قــوه دیگــر انجــام گیــرد .ضمــن اینکــه ضــروری اســت ضمانــت
اجرایــی مؤثــر بــرای تصمیمهــا و مصوبههــای شــوراها و چگونگــی اجــرای آن در قالــب اصــل یكصــد
و ســوم قانــون اساســی پیشبینــی شــود.
حــوزه قانونگــذاری در ایــران در مــورد اختیــارات شــوراها حتــی در همــان اختیــار نظــارت کــه
بــرای شــوراها قائــل شــده اســت و همــگان بــر ســر آن اتفــاق نظــر داشــتهاند ،دچــار نقصــان و کاســتی
اســت .مجلــس شــورای اســامی میتوانســت در ایــن ســالها بــرای اجرایــی کــردن اصــل یکصــدم،
ـدی بــردارد و میــان امــور اداری و اجرایــیکشــور و حــوزه نظــارت شــورا ارتبــاط و علقــه
گامهایــی جـ ّ
حقوقــی ایجــاد کنــد ،بــه گون ـهای کــه بــدون وجــود نظــارت شــورا ،انجــام امــور محلــی بــا موانــع
حقوقــی همــراه گــردد.
در نهایــت ،شــورای نگهبــان بــه عنــوان مفســر قانــون اساســی میتوانــد بــا در پیــش گرفتــن
موســع و مصلحتاندیشــانه و متکــی بــر مصالــح و واقعیتهــای اجتماعــی ،یاریگــر
رویکــردی ّ
اثرگــذاری هــر چــه بیشتــر شــوراهای محلــی در اداره امــور محــل باشــد .مــواردی چــون قانــون
تشــکیالت ،وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران ،مصــوب 1375/3/1
موســع در
و قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده ،مصــوب  ،1387/2/17بــا در پیــش گرفتــن رویکــردی ّ
تفســیر اصــول مربــوط بــه شــوراهای محلــی ،کارکــرد وضــع قواعــد عامالشــمول را بــرای ایــن نهــاد
بــه رســمیت شــناختهاند.
روشــن اســت کــه هــم تــاش بــرای بازنگــری در قانــون اساســی بــا ارائــه تفســیری بهتــر از آن و هم
تــاش بــرای اصــاح قانــون تشــکیالت ،وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی و شناســایی تفکیــک
امــور ملــی از امــور محلــی ،نیازمنــد انجــام مطالعاتــی گســتردهتر در زمینــه شناســایی و احصــای
امــور محلــی بــرای واگــذاری بــه شــوراهای محلــی اســت .بنابرایــن ،الزم اســت چنیــن مطالعاتــی در
ســطوح تطبیقــی و مقایســه میــان نظامهــای حقوقــی مختلــف و همچنیــن در حوزههــای مختلــف
مالــی ،محاســباتی ،اداری و اســتخدامی انجــام پذیــرد تــا قانونگــذار و نهادهــای اجرایــی بتواننــد از
دســتاوردهای ایــن پژوهشهــا بــرای شناســایی تفکیــک امــور ملــی و محلــی و کاربســت آن اســتفاده
کننــد.
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مقدمه
حقــوق فرهنگــی در تفســیری گســترده شــامل همــه حقــوق مدنــی ،سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعی
مرتبــط بــا فرهنــگ اســت .در ایــن گســتره ،حــق موجودیــت ،آزادی مذهــب ،حــق آزادی بیــان ،حــق
آمــوزش ،حــق تعییــن سرنوشــت و حــق برخــورداری از موازیــن دادرســی عادالنــه ،حقــوق فرهنگــی بــه
شــمار میآینــد .حقــوق فرهنگــی ،یکــی از محوریتریــن و در عیــن حــال ،چالشبرانگیزتریــن مفاهیــم
مطرحشــده در حــوزه مطالعــات فرهنگــی و حقوقــی اســت .پراکندگــی قوانیــن و مقــررات ،ابهــام
مفهومــی و مصداقــی ،نگرانــی دولتهــا از اینکــه تبییــن حقــوق فرهنگــی بــه تشــویق گروههــای
اقلیــت بــرای گرایشهــای جداییطلبانــه منجــر شــود و مالحظــات ایدئولوژیکــی و بودجــهای از
جملــه دالیلــی اســت کــه حقــوق فرهنگــی را ذیــل عنوانهایــی ماننــد «دســته غفلــت واقعشــده» یــا
1
«دســته توســعهنایافته» قــرار میدهــد.
در ایــن میــان ،ورود حکومتهــا بــه مقولــه هنــر و فرهنــگ بــا دو راهبــرد عمــده «دخالــت» و
«نظــارت» صــورت میگیــرد .در راهبــرد دخالــت ،شــیوه پیشگیرانــه اعمــال میشــود و هنرمنــد
بــرای خلــق و ارائــه اثــر بایــد بــه صــورت پیشــینی ،حکومــت را در جریــان بگــذارد و اجــازه بگیــرد.
در ایــن نظــام کــه بــر اســاس اعتمــاد نداشــتن بنــا شــده اســت ،صــدور مجــوز بــا تشــریفاتی مشــخص
بایــد پیگیــری و کســب شــود و رضایــت حکومــت نیــز جلــب گــردد .در ایــن روش ،بحــث نظــارت
مطــرح نیســت .بــه بیــان بهتــر ،نظــارت بــه صــورت پیشــینی اعمــال میشــود و بــه تنــزل حقهایــی
2
نظیــر آزادی بیــان و حــق بــر آزادی انتخــاب شــغل میانجامــد.
در نظــام حقوقــی ایــران ،بــا کثــرت ســازمانها و نهادهــای تصمیمگیــر و سیاستســاز در
حــوزه مســائل فرهنگــی روبهروییــم .ســازمانهای فرهنگــی کشــور بــه مشــکلی بــه نــام «نبــود تمایــز
مأموریتــی» دچارنــد .بــه همیــن دلیــل ،عــاوه بــر همپوشــانیهایی کــه چنــد ســازمان ممکــن اســت
در یــک حــوزه داشــته باشــند ،متأســفانه ،وضعیتــی پدیــد آمــده اســت کــه یــک ســازمان مشــخص هــم
در مقولــه سیاســتگذاری وارد میشــود و هــم سیاســتهایی را اجــرا میکنــد کــه خــود ،آنهــا را
3
تدویــن کــرده اســت و هــم بــر کار و فعالیــت خــود ،نظــارت و عملکــردش را ارزیابــی میکنــد.
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز بــه عنــوان رکــن اصلــی اجرایــی در حــوزه مباحــث فرهنگــی،
وظایــف و صالحیتهــای متعــددی در حــوزه مســائل فرهنگــی دارد .در مــاده  2قانــون اهــداف و
 .1رضادوســت ،ســعید ،حقــوق فرهنگــی ( :)1مفهومشناســی ،تهــران :دفتــر مطالعــات فرهنگــی مجلــس شــورای
اســامی ،1389 ،ص .1
 .2آگاه ،وحیــد« ،تحلیــل نظــام صــدور مجــوز اجراهــای صحنــهای موســیقی و نظــارت بــر آن در ایــران»،
فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،1397 ،شــماره  ،59ص .138
 .3صالحــی امیــری ،رضــا و اســماعیل کاووســی ،فرهنــگ و مدیریــت ســازمانهای فرهنگــی ،تهــران :پژوهشــکده
تحقیقــات اســتراتژیک و شــادان ،1387 ،ص .120
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وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،وظایــف وزارتخانــه در  30بنــد احصــا شــده اســت .بنــد 15
تــا  22مــاده  3قانــون اهــداف و وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه بحــث صــدور مجوزهــای
مختلــف از جانــب ایــن وزارتخانــه پرداختــه اســت .ایــن وزارت در زمینــه نظــام صــدور مجوزهــا در
امــر مربــوط بــه فعالیــت مؤسســات خبــری و نمایندگــی خبرگزاریهــا و رســانههای خارجــی ،فعالیــت
کانونهــای تبلیغاتــی ،چاپخانههــا ،مؤسســات آزاد آموزشهــای فرهنگــی و هنــری و ســینمایی،
مراکــز اقامتــی و پذیرایــی و دفاتــر خدمــات مســافرتی و جهانگــردی ،ورود و خــروج آثــار ســمعی و
بصــری ،ناشــران و کتابفروشــان ،مراکــز و مؤسســات فیلمنامهنویســی و تولیدکننــدگان نــوار ســمعی
و بصــری صالحیــت دارد .نظــام صــدور مجوزهــا و اجــازه تأســیس یــا انحــال مراکــز مــورد نظــر در
بــاال ،تابــع آییننامههــای اداری اســت کــه تعدادشــان نیــز بســیار اســت.
یکــی از مراجــع مقــرر کــه بــه موجــب ســند حقوقــی مصــوب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تأســیس شــده« ،هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی» اســت
ت مؤسســات
کــه دو کارویــژه اساســی یعنــی صــدور مجــوز مؤسســات فرهنگــی و نیــز نظــارت بــر فعالیـ 
و اعمــال تنبیههــای انضباطــی دارد.
«هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی» در زمینــه صــدور مجــوز مؤسســات فرهنگــی گاهــی
بــه منزلــه مرجــع تشــخیصی عمــل میکنــد .صالحیتهــای تشــخیصی در حقــوق اداری در برابــر
صالحیتهــای تکلیفــی قــرار دارنــد .منظــور از آن هــم ایــن اســت کــه قانــون ،مقــام اداری را در
انتخــاب روشهــای تصمیمگیــری آزاد گذاشــته اســت ،بــه گونــهای کــه اصطالحــاً مقــام اداری،
حاشــیههای ارزیابــی یــا قــدرت مانــور دارد .در حقیقــت ،صالحیــت تشــخیصی« ،آزادی انتخــاب» و
1
گزینــش مقــام اداری اســت.
گاهــی نیــز «هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی» بــه مثابــه دادگاه اختصاصــی اداری،
عمــل و تنبیههــای مختلــف انضباطــی را اعمــال میکنــد .اختیــارات فــراوان ایــن هیئــت در حیطــه
مســائل فرهنگــی و مبهــم بــودن مفــاد ســند مؤســس ســبب میشــود حقــوق مخاطبــان و مراجعــان
بــه ایــن هیئــت در برخــی مــوارد در معــرض تضییــع قــرار گیــرد .صــدور تصمیمهــای کلــی و منفــی
از ســوی ایــن هیئــت در امــور فرهنگــی بــا اصــل تســاهل و تســامح فرهنگــی تعــارض دارد و نــگاه
ســختگیرانه ایــن هیئــت بــا الزامــات موجــود در مــورد حقــوق فرهنگــی متعــارض اســت.
در مــورد دادرســی اداری در حــوزه مطالعــات حقوقــی ،پژوهشهایــی صــورت گرفتــه اســت .بــرای
نمونــه ،علیاکبــر گرجــی ازندریانــی و یونــس فتحــی در مقالــه «آسیبشناســی فرآینــد دادرســی در
هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری :تأملــی پیرامــون یــک الگــوی مطلــوب» ،بــا بررســی و تحلیــل
 .1مشــهدی ،علــی« ،تأملــی بــر نظــارت قضایــی دیــوان عدالــت اداری بــر صالحیتهــای تشــخیصی در پرتــوی
مــاده  64قانــون دیــوان» ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی ،دوره نوزدهــم ،1395 ،شــماره  ،74ص .195
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آســیبهای موجــود در ســاختار و صالحیــت هیئــت رســیدگی بــه تخلفــات اداری ،بــه معرفــی الگــوی
مطلــوب پرداختهانــد .یونــس فتحــی ،جعفــر شــفیعی سردشــت و مریــم وهیبیفخــر در مقالــه «نظــام
مطلــوب دادرســی اداری در ایــران» ،معیارهــای دادرســی مطلــوب را برشــمردهاند .در مــورد دادرســی
در حــوزه مســائل فرهنگــی نیــز وحیــد آگاه در دو مقالــه بــا نامهــای «تحلیــل نظــام صــدور مجــوز
اجراهــای صحن ـهای موســیقی و نظــارت بــر آن در ایــران» و نیــز «تحلیــل شــیوه نظــارت حکومــت
بــر آثــار نمایشــی و ســینمایی در نظــام حقوقــی ایــران مشــروطه» بــه موضــوع نظــارت مقــام اداری در
حیطــه امــور موســیقایی و نمایشــی و ســینمایی پرداختــه اســت .بــا ایــن حــال ،دربــاره نظــام صــدور
مجــوز مؤسســات فرهنگــی و دادرســی اداری در ایــن حــوزه تاکنــون پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت.
از ایــن رو ،در ایــن مقالــه بــه دنبــال معرفــی الگویــی مطلــوب در دادرســی هیئــت رســیدگی بــه امــور
مراکــز فرهنگــی بــا در نظــر گرفتــن معیارهــای انصــاف آیینــی و حکمرانــی مطلــوب هســتیم .روش
تحقیــق در ایــن پژوهــش ،توصیفــی ـ تحلیلــی اســت و در گــردآوری اطالعــات از روش کتابخان ـهای
اســتفاده شــده اســت.

گفتار اول .دادرسی اداری در حوزه نهادهای فرهنگی
دادرســی اداری ،رســیدگی بــه شــکایات افــراد از دســتگاههای دولتــی و اداری از نظــر رعایــت
نشــدن قوانیــن و مقــررات و نقــض حقــوق و آزادیهــای اشــخاص و دعوایــی میــان اداره و شــهروند
اســت .دادرســی اداری در تضمیــن حقهــا و آزادیهــای شــهروندان و جلوگیــری از خودســری
دســتگاهها و مقامهــای اداری جایگاهــی ویــژه دارد .هــدف از دادرســی اداری و غیــر اداری تنهــا
فصــل خصومــت نیســت ،بلکــه اجــرای عدالــت و احقــاق حــق ،هــدف نهایــی دادرســی اســت .دادرســی
اداری ،ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی دارد کــه موجــب تمایــز آن از دادرســی مدنــی و کیفــری
میشــود .پــس ضــرورت دارد دادرســی اداری بــا عنایــت بــه اهــداف و ویژگیهــای خــاص آن بــه طــور
ویــژه تحلیــل و بررســی شــود تــا بســتری مناســب بــرای احقــاق حقــوق و آزادیهــای شــهروندان و
تظلمخواهــی آنهــا فراهــم آیــد .هــدف از دادرســی اداری ،حاکــم کــردن قانــون بــر دســتگاههای
1
اداری ،جلوگیــری از خودســری مقامهــای اداری و حفــظ حقــوق شــهروندان اســت.
بــه تعبیــر دیگــر ،دادرســی اداری ،الزمــه تضمیــن حاکمیــت قانــون و پاســخگو کــردن دولــت
و در نهایــت ،احقــاق حقــوق شــهروندان اســت .در غیــر ایــن صــورت ،تجــاوز صاحبــان قــدرت از
حــدود صالحیــت و اختیــارات خــود و تضییــع حقــوق شــهروندان حتمــی خواهــد بــود .بــا توســل بــه
دادرســی اداری ،اداره ،ملــزم بــه پاسـخگویی و بیــان مبانــی تصمیــم خــود میشــود و بــا بیــان مبانــی
و مســتندات قانونــی تصمیــم خویــش از اقدامــات و تصمیمهایــش دفــاع میکنــد .موضــوع دادرســی
 .1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،1387 ،ص .198
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اداری ،اعمــال اداری اســت و منظــور از آن ،اعمالــی اســت کــه دولــت بــا هــدف حفــظ نظــم عمومــی
1
و تأمیــن منافــع عمومــی بــه صــورت مســتقیم انجــام میدهــد یــا زیــر نظــر دولــت انجــام میشــود.
بــر ایــن اســاس ،در نظــام حقوقــی ایــران ،قانونگــذار در کنــار مراجــع قضایــی ،نهادهایــی را
بــا عنــوان «مراجــع شــبه قضایــی» یــا «دادگاههــای اختصاصــی اداری» بــه رســمیت شــناخته اســت
تــا متولــی عمــل شــبه قضایــیباشــند .عمــل شــبه قضایــی ،عملــی شــبیه عمــل قضایــی اســت کــه
نهادهــای غیــر قضایــی انجــام میدهنــد .ماهیــت عمــل شــبه قضایــی ،امــری قضایــی اســت و همــان
آثــار عمــل قضایــی را دارد و ماننــد اعمــال و احــکام قضایــی ،بــرای اشــخاص ،حــق و تکلیــف ایجــاد
2
میکنــد و الزماالجراســت.
ایــن تعریــف جامــع و مناســب را در مــورد مراجــع شــبه قضایــی میتــوان ارائــه داد« :دادگاههــای
اختصاصــی اداری ،مراجعــی اداری بــا صالحیــت ترافعــی اختصاصــی هســتند کــه بــه موجــب قوانیــن
خــاص در خــارج از ســازمان رســمی قضایــی و محاکــم دادگســتری و عموم ـاً بــه عنــوان واحدهــای
کــم و بیــش مســتقل ،ولــی مرتبــط بــه ادارات عمومــی تشــکیل شــدهاند و صالحیــت آنهــا منحصــر
بــه رســیدگی و تصمیمگیــری در مــورد اختالفــات ،شــکایات و دعــاوی اختصاصــی اداری از قبیــل
دعــاوی اســتخدامی ،انضباطــی ،مالــی ،اراضــی و ســاختمانی میباشــد کــه معمــوالً بــه هنــگام اجــرای
قوانیــن خــاص مرتبــط بــا ارائــه خدمــات عمومــی و فعالیتهــای دولــت ،میــان ســازمانهای دولتــی
3
و مؤسســات عمومــی و افــراد بــه وجــود میآیــد و مطــرح میگــردد».
در مســئله مــورد بررســی در مقالــه نیــز بایــد گفــت «هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی»
را میتــوان در شــمار مراجــع دادرســی اداری در حــوزه امــور فرهنگــی قــرار داد کــه بــا توجــه بــه
ـیال بــودن مفهــوم فرهنــگ ،کارکــرد صحیــح ایــن مرجــع در
اهمیــت موضوعــات فرهنگــی و نیــز سـ ّ
بهبــود عملکــرد نهادهــای فرهنگــی تأثیــری بســزا دارد.

گفتــار دوم .ســند حقوقــی تأســیس هیئــت رســیدگی بــه امــور
مراکــز فرهنگــی
ســند حقوقــی بــرای تعییــن ضوابــط و مقــررات حاکــم بــر تشــکیل و تأســیس مراکــز ،مؤسســات،
کانونهــا و انجمنهــای فرهنگــی و نظــارت بــر فعالیــت آنهــا بــا عنــوان دقیــق «ضوابــط و مقــررات
 .1انصاری ،ولیالله ،کلیات حقوق اداری ،تهران :میزان ،1372 ،ص .102

 .2امامی ،محمد و کوروش استوارسنگری ،حقوق اداری ،تهران :میزان ،1391 ،ج  ،1ص .10

 .3هداونــد ،مهــدی و مســلم آقایــی طــوق ،دادگاههــای اختصاصــی اداری در پرتــوی اصــول و آیینهــای دادرســی
منصفانــه حقــوق ایــران و مطالعــه تطبیقــی ،تهــران :خرســندی ،1389 ،ص .128
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آسیبشناســی ســاختار و صالحیــت هیئــت رســیدگی بــه

امــور مراکــز فرهنگــی؛ ارائــه الگــوی مطلــوب دادرســی اداری

تأســیس مراکــز ،مؤسســات ،کانونهــا و انجمنهــای فرهنگــی و نظــارت بــر فعالیــت آنهــا» ،مصــوب
جلســه  1375/6/27شــورای مشــترک کمیســیونهای شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت .بــه موجــب مــاده  1ایــن ســند ،مراکــز ،مؤسســات ،کانونهــا و
انجمنهــای فرهنگــی ،تشــکیالتی اســت کــه بــا اهــداف و مقاصــد فرهنگــی اعــم از انتفاعــی و غیــر
انتفاعــی (طبــق مــاده  584قانــون تجــارت و آییننامــه اصالحــی ثبــت تشــکیالت و مؤسســات غیــر
تجــاری مصــوب  )1337و بــر اســاس شــرایط منــدرج در ایــن ضوابــط بــه مســئولیت اشــخاص حقیقــی
یــا حقوقــی اعــم از دولتــی ،عمومــی و خصوصــی ،افــراد واجــد شــرایط بــرای فعالیــت در یــک یــا چنــد
قلمــروی فرهنگــی ،هنــری ،ســینمایی ،مطبوعاتــی بــا ســرمایه ایرانــی تشــکیل میدهنــد و وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،مجــوز تأســیس ،نظــارت بــر فعالیتهــا و انحــال آنهــا را صــادر میکنــد.
در مــاده  3ایــن ســند ،تأســیس مراکــز فرهنگــی اقلیتهــای دینــی رســمی کشــور در محــدوده
امــور فرهنگــی آن اقلیــت نیــز بــه دریافــت مجــوز طبــق ضوابــط وابســته اســت.

بند اول .ترکیب و اعضای هیئت

بــه موجــب مــاده  11ســند یادشــده ،بــرای بررســی تقاضاهــای دریافتــی و تحقیــق و رســیدگی بــه
صالحیــت متقاضیــان و مدیــران مســئول و صــدور موافقــت اصولــی تأســیس مراکــز فرهنگــی و نظــارت
بــر عملکــرد آنهــا و نیــز رســیدگی بــه مــوارد تخلــف و تعلیــق و لغــو جــواز صادرشــده ،هیئتــی بــه
تشــخیص و تعییــن وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،متشــکل از اشــخاص ذیــل تشــکیل میشــود:
 .1وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و یا نماینده تاماالختیار وزیر (رییس هیئت)؛
 .2معاونــان امــور فرهنگــی ،هنــری ،مطبوعاتــی ،ســینمایی و ســمعی و بصــری و پژوهشــی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی؛
 .3ســه نفــر از صاحبنظــران امــور هنــری ،فرهنگــی و ســینمایی بــه انتخــاب وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد اســامی.
در مــاده  12نیــز تصریــح شــده اســت« :اعضــای هیئــت بــا حکــم وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
منصــوب میشــوند و مــدت عضویــت افــراد منتخــب ،دو ســال و تجدیــد انتخــاب آنهــا بــرای دورههــای
بعــدی بالمانع اســت».
بــر اســاس مــاده « ،14دبیــر هیئــت ،تقاضاهــای دریافتــی را پــس از تکمیــل مــدارک در جلســات
هیئــت ،مطــرح و نتایــج را در صــورت جلســات منعکــس میکنــد و پــس از امضــای اعضــا و تصویــب
و تأییــد وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،تصمیمــات را رییــس هیئــت ابــاغ میکنــد .پروانــه فعالیــت
مراکــز ،مؤسســات ،کانونهــا و انجمنهــای فرهنگــی بــا امضــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
صــادر میشــود».
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چنــد نکتــه دربــاره ایــن مــاده قابــل بحــث و بررســی اســت .شــیوه بیــان و ســیاق عبارتهــای بــه
کار رفتــه در مــاده  14آن اســت کــه تصمیمهــای صادرشــده از جانــب هیئــت بایــد بــه تأییــد وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی برســد .حــال ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه امضــای شــخص وزیــر از
بــاب ریاســت وی بــر هیئــت اســت یــا جنبــه تنفیــذی دارد؟
بــا توجــه بــه فلســفه شــورایی بــودن هیئــت ،تفســیر منطقــی اقتضــا میکنــد کــه مــاده مــورد
نظــر را بــه ایــن صــورت تحلیــل کنیــم :امضــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی از بــاب ریاســت وی
بــر ایــن هیئــت اســت ،ماننــد امضــای قوانیــن بــه دســت رییــس جمهــوری کــه تشــریفاتی اســت .در
غیــر ایــن صــورت ،اساس ـاً فلســفه تشــکیل شــورای یادشــده نقــض خواهــد شــد و تشــکیل شــورا بــا
چنــد عضــو ،چیــزی جــز تحمیــل هزینههــای اضافــه نــدارد.

بند دوم .صالحیتها و اختیارات

 .1آسیبشناسی صالحیت هیئت در صدور مجوز تأسیس مراکز فرهنگی
متأســفانه ســند «ضوابــط و مقــررات تأســیس مراکــز ،مؤسســات ،کانونهــا و انجمنهــای فرهنگــی
و نظــارت بــر فعالیــت آنهــا» ،هیــچ گونــه معیــار دقیــق و ضابط ـهای ارائــه نــداده اســت و مشــخص
م خواهــد گرفــت .بــه نظــر میرســد کــه شایســته بــود
نیســت هیئــت بــر چــه مبنــا و اساســی تصمیـ 
ایــن هیئــت در مقــام دادرســی و صــدور مجــوز ،خــود را بــه بررســی شــاخصها و معیارهــای دقیــق
ماهــوی مکلــف میکــرد .در رویــه عملــی قطع ـاً معیارهایــی بــرای بررســی صــدور مجــوز وجــود دارد،
امــا پرســش اساســی ایــن اســت کــه معیارهــای مــورد نظــر بــا اصــول دادرســی و شــاخصهای حقــوق
فرهنگــی ماننــد تســامح و تســاهل ،کثرتگرایــی و توجــه بــه خردهفرهنگهــا همخوانــی دارد یــا
خیــر؟
چــون دولــت در جامعــه ایــران ،مداخلــه حداکثــری در فرهنــگ دارد و بــه نوعــی ،متولــی مدیریــت
آن محســوب میشــود ،فرهنــگ بایــد آن گونــه کــه در دولــت نمــود پیــدا میکنــد ،بررســی و تحلیــل
شــود .بــر اســاس قانــون اساســی و برنامههــای توســعه ،وظایــف گوناگونــی بــر عهــده حاکمیــت نهــاده
شــده اســت تــا در حــوزه فرهنــگ و سیاسـتگذاری فرهنگــی مداخلــه کنــد 1.بــه ویــژه اینکــه تجربــه
موســع از فرهنــگ و بیتوجهــی بــه
کشــور مــا در زمینــه مســائل فرهنگــی نشــاندهنده تفســیر ّ
خردهفرهنگهــا و در نظــر گرفتــن تســاهل و تســامح فرهنگــی اســت .در نبــود ضوابــط و معیارهــای
دقیــق ،قطعــاً تصمیــم صادرشــده بــر مبنــای یــک ســری فرضهــای کلــی اســت و ارزش حقوقــی
نــدارد.
 .1هوشــیار ،مهــدی« ،دفــاع فرهنگــی در نظــام عدالــت کیفــری ایــران و امریــکا» ،پژوهشنامــه حقــوق کیفــری،
ســال هفتــم ،1395 ،شــماره  ،2ص.280
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امــور مراکــز فرهنگــی؛ ارائــه الگــوی مطلــوب دادرســی اداری

 .2آسیبشناسی صالحیت هیئت در رسیدگی به تخلفات
بــر اســاس مــاده  15ســند یادشــده بــه تخلفــات مراکــز و مؤسســات فرهنگــی در «هیئت رســیدگی
بــه امــور مراکــز فرهنگــی» رســیدگی میشــود .در صــورت اثبــات تخلــف ،حســب مــورد ،مجازاتهــای
اخطــار شــفاهی یــا کتبــی ،تعلیــق جــواز یــا تعطیــل موقــت مرکــز فرهنگــی از ســه مــاه تــا یــک ســال،
تعطیــل دایــم و لغــو مجــوز اعمــال میشــود و دبیــر هیئــت آن را ابــاغ میکنــد.
یکــی از نــکات قابــل انتقــاد در متــن ایــن ســند آن اســت کــه عنوانهــای تخلفاتــی احصــا نشــده
اســت ،در حالــی کــه مطابــق اصــل قانونــی بــودن جــرم ،قانونگــذار بایــد هــر جرمــی را بــه صــورت
دقیــق تبییــن و تشــریح کنــد .ایــن امــر در تخلفــات اداری و صنفــی نیــز جــاری اســت .نگارنــده بــا
بررســی پایــگاه اینترنتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه فایلــی دسترســی پیــدا کــرد کــه انــواع
تخلفــات مراکــز فرهنگــی را احصــا کــرده اســت .البتــه مشــخص نیســت ایــن متــن ،بخشــی از یــک
1
آییننامــه اســت یــا ســندی دیگــر .هیئــت یادشــده ،تخلفــات را در  27بنــد برشــمرده اســت.
 .1 .1عــدم نصــب تابلــوی مناســب بــر ســر در مــکان مؤسســه بــا مشــخصات ذیــل :الــف) قیــد اســم ثبتشــده مؤسســه
طبــق روزنامــه رســمی زمــان تأســیس بــه صــورت کامــل؛ ب) قیــد جملــه (بــا مجــوز رســمی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی) .ج) قیــد شــماره ثبــت.
 .2عدم نصب پروانه فعالیت یا مجوزهای خاص در معرض دید مراجعان؛
 .3اســتفاده از ســربرگهای نامناســب و خــارج از ضوابــط بــا توجــه بــه مــوارد ذیــل :الــف) ذکــر اســم ثبتشــده مؤسســه
طبــق روزنامــه رســمی زمــان تأســیس بــه صــورت کامــل؛ ب) ذکــر عبــارت بــا مجــوز رســمی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی؛ ج) ذکــر شــماره ثبــت؛ د) ذکــر نشــانی دقیــق و شــماره تمــاس؛ و) اســتفاده از کلمــات التیــن در ســربرگ ممنــوع
میباشــد.
 .4ســوء اســتفاده از نــام آموزشــگاههای دیگــر و برندهــای معــروف .5 .تغییــر مــکان مؤسســه بــدون اطــاع اداره کل
متبــوع و دبیرخانــه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی .6 .عــدم اقــدام بــرای ارســال گــزارش عملکــرد .7 .ادامــه
فعالیــت مؤسســه علیرغــم اتمــام اعتبــار پروانــه فعالیــت .8 .فعالیــت در زمینــه موضوعــات اســاسنامه بــدون دریافــت
مجــوز خــاص یــا مجــوز غیــر معتبــر .9 .اســتفاده از اســاتید غیــر همجنــس .10 .برگــزاری دورههــای آموزشــی بــه صــورت
مختلــط .11 .فعالیــت در حیطــه موضوعــات خــارج از اســاسنامه ماننــد روانشناســی ،اعــزام دانشــجو ،آمادگــی کنکــور و. ...
 .12عــدم رعایــت شــرایط مجوزهــای آموزشــی ماننــد اخــذ شــهریه اضافــی ،عــدم رعایــت اســتانداردهای آموزشــی و.13 . ...
تشــکیل کالسهــای صــوری و عــدم حضــور و غیــاب کالســی در برگــزاری دورههــای آموزشــی .14 .وجــود شــاکیان متعــدد.
 .15عــدم پاسـخگویی و همــکاری مدیرمســئول در زمینــه تخلفــات مؤسســه و فعالیتهــای آن .16 .تکــرار تخلفــات و عــدم
پایبنــدی بــه تعهــدات قبلــی .17 .خــروج اکثریــت اعضــای مؤســس و اکثریــت صاحبــان ســرمایه .18 .اعطــای نمایندگــی
و ایجــاد شــعبه بــدون مجــوز دبیرخانــه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی .19 .عــدم رضایــت اداره کل فرهنــگ
و ارشــاد اســامی اســتان مربوطــه و دبیرخانــه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی از عملکــرد مؤسســه .20 .اجــاره
دادن مجــوز بــه اشــخاص دیگــر .21 .احــراز عــدم صالحیــت اعضــای مؤسســه در طــول دوران فعالیــت .22 .فــروش و
واگــذاری آن بــه غیــر .23 .عــدم تأییــد فعالیــت مؤسســه توســط مراجــع امنیتــی .24 .سببســازی شــکلگیری روابــط
ناســالم دینــی و عرفــی در محیــط فعالیــت مؤسســه .25 .تولیــد محصوالتــی کــه اثــرات ضــد فرهنگــی و ضــد ارزشــی داشــته
باشــد .26 .فعالیــت در زمینــه آمــوزش و ترویــج عرفانهــای کاذب و نوظهــور .27 .کالهبــرداری و ســوء اســتفاده از مجــوز
مؤسســه کــه منجــر بــه جــرم عمومــی شــود.
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

برخــی از مــواردی کــه بــه عنــوان تخلــف در نظــر گرفتهانــد ،عنــوان کلــی دارنــد و معیــار دقیقــی
بــر آنهــا حاکــم نیســت ،از جملــه بنــد  19یعنــی «عــدم رضایــت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان مربوطــه و دبیرخانــه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی از عملکــرد مؤسســه» .ایــن
بنــد ،ایــن امــر را بــه ذهــن میرســاند کــه فعالیــت مراکــز و مؤسســات فرهنگــی تنهــا در صورتــی
مــورد تأییــد نهــاد مرکــزی یعنــی وزارتخانــه اســت کــه بــا اصــول مــورد قبــول مرکــز همخوانــی
داشــته باشــد و هــر گونــه فعالیــت فرهنگــی مغایــر بــا ضوابــط مــورد پذیــرش در مرکــز قطعـاً موجبــی
بــرای طــرح تخلــف در هیئــت خواهــد شــد کــه ایــن امــر بــا اصــول حاکــم بــر فرهنــگ و حقــوق
فرهنگــی تعــارض آشــکار دارد.
در بنــد  23نیــز از «عــدم تأییــد فعالیــت مؤسســه توســط مراجــع امنیتــی» ســخن بــه میــان آمــده
اســت .بــه نظــر میرســد فلســفه و هــدف تشــکیل مراجــع امنیتــی بــا مســائل و موضوعــات فرهنگــی
هیــچ ســنخیتی نــدارد .مشــخص نیســت ایــن «عــدم تأییــد» در چــه مرحلـهای صــورت خواهــد گرفــت
و مراجــع امنیتــی چــه مالکهایــی را بــرای «عــدم تأییــد» در نظــر میگیرنــد .بنابرایــن ،عنــوان ایــن
تخلــف نیــز بــا نــگاه بدبینانــه بــه عملکــرد مراکــز و مؤسســات فرهنگــی همــراه اســت.
نکتــه دیگــر در مــورد اعمــال مجازاتهــای مــورد نظــر در مــاده  15ســند یادشــده ،اصــل تناســب
میــان تخلــف ارتکابــی و نیــز اعمــال تنبیــه انضباطــی اســت کــه بایــد در نظــر گرفــت و هیئــت بایــد
بــا توجــه بــه شــدت تخلــف ارتکابــی ،تنبیهــی مناســب اعمــال کنــد .در اجــرای ایــن اصــل ،شــدت
مجــازات بایــد میــزان تقبیــح یــا تأییــد نشــدن رفتــار غیــر قانونــی را نشــان دهــد و بــا مقــدار تقبیــح
یــا تأییــد نشــدن افزایــش یابــد و تأییــد نشــدن و تقبیــح نیــز بایــد متناســب بــا شــدت رفتــار غیــر
1
قانونــی افزایــش یابــد.

گفتــار ســوم .الگــوی مطلــوب دادرســی اداری بــر اســاس معیارهای
انصــاف آیینی
در فرآینــد دادرســی اداری ،هــر شــخصی در برابــر اداره ،حقوقــی دارد کــه اداره بایــد آنهــا را
بــه رســمیت بشناســد .در غیــر ایــن صــورت ،مســئول شــناخته میشــود و از معیارهــای اداره خــوب
دور خواهــد شــد« .دادرســی عادالنــه» ،یکــی از مفاهیــم جدیــدی اســت کــه در اندیش ـههای حقــوق
بشــری ریشــه دارد .اهمیــت دادرســی عادالنــه بــه ویــژه در نظــام عدالــت کیفــری اهمیتــی دوچنــدان
دارد .دادرســی عادالنــه ،مجموعــه تضمینهایــی اســت کــه حقــوق متهــم و هــم بزهدیــده را فراهــم
 .1نکویــی ،محمــد« ،اصــل تناســب جــرم و مجــازات در قلمــروی تخلفــات اداری» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال
هشــتم ،1399 ،شــماره  ،25ص .260
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میکنــد و ســبب تحکیــم حقــوق طرفیــن دعــوا میشــود .دادرســی عادالنــه را میتــوان معــادل
انصــاف آیینــی دانســت و آن را از حقــوق بنیادیــن شــمرد.
بنیادیــن بــودن برخــی از حقهــا از آن روســت کــه وجــود آنهــا مایــه قــوام و نبــود آنهــا موجــب
زوال شــخص اســت .حقهــای بنیادیــن ،ترجمــان واقعــی دســتهای از هنجارهــای اخالقــی ،سیاســی و
1
فلســفی اســت کــه از آبشــخور آزادی ،برابــری ،مردمســاالری و دولــت قانونمــدار ســیراب میشــود.
پیآمــد انصــاف آیینــی کــه عدالــت شــکلی یــا انصــاف رویـهای هــم بــه آن میگوینــد ،ایــن اســت
کــه مقامــات عمومــی هنــگام تصمیمگیــری مکلفنــد آیینهــا و قواعــد شــکلی مشــخصی را رعایــت
کننــد .انصــاف آیینــی در مفهــوم ســاده آن ،مشــتمل بــر مجموعــهای از حقهــای شــکلی اســت،
ماننــد :حــق برخــورداری از فرصــت کافــی بــرای آمــاده کــردن پاســخ ســؤاالت و دفــاع مناســب ،حــق
دسترســی بــه پرونــده ،فرصــت اظهــار نظــر شــفاهی ،حــق معرفــی وکیــل ،فرصــت اظهــار نظر شــفاهی،
2
داشــتن فرصــت بــرای فراخوانــدن و پرســیدن ســؤال مســتقیم از شــهود طــرف مقابــل و طــرف دعــوا.
حقهــای رویــهای ،تضمینهایــی هســتند کــه هماننــد حقهــای ماهــوی ،ماهیتــی مطالبــهای
دارنــد .بــه دیگــر ســخن ،حقهــای رویـهای نیــز بســان حقهــا و آزادیهــای ماهــوی ،حــق ـ ادعاهــای
شــهروندان اســت کــه البتــه الزمــه حــق ـ ادعــا بــودن ایــن حقهــا ،وجــود متعهــد و مکلــف یــا
متعهــد یــا مکلفهایــی در تأمیــن و تضمیــن ایــن حقهاســت .در بــادی امــر ،مکلــف و متعهــد بــه
تأمیــن حقهــای روی ـهای ،حکومــت اســت و از ایــن نظــر بیــن حقهــای روی ـهای و حقهــای ماهــوی
3
تفاوتــی وجــود نــدارد.

بند اول .رعایت اصل تخصص (استفاده از نهاد کارشناسی)

اختالفــات ،شــکایات و دعــاوی میــان افــراد و دســتگاههای اجرایــی و ســازمانهای حرفـهای تنــوع
زیــادی دارد .بــا ایــن حــال ،هــر کــدام ابعــاد فنــی ،اداری ،کارشناســی و تخصصــی خــاص خــود را دارنــد
کــه بــدون توجــه بــه آن ابعــاد ،رســیدگی مطلــوب و تصمیمگیــری شایســته ،مشــکل خواهــد بــود .بــا
وجــود رواج تخصصــی شــدن رســیدگیها در دادگاههــای عمومــی دادگســتری ،قضــات ایــن دادگاههــا
بــه علــت نداشــتن تخصــص در امــور و مســائل فنــی و اداری ،توانایــی الزم و کافــی را بــرای قضــاوت در
مــورد دعــاوی پیچیــده اداری ندارنــد .همچنیــن قضــات دادگســتری بــا پیشــرفت ســریع و تحــوالت
مســتمر علــوم و فنــون جدیــد و مقــررات جزئــی حاکــم بــر آنهــا مثــل اصــول و قواعــد شهرســازی یــا
 .1گرجی ازندریانی ،علیاکبر ،در تکاپوی حقوق اساسی ،تهران :جنگل جاودانه ،چاپ دوم ،1388 ،ص .200
 .2هداوند و آقایی طوق ،پیشین ،ص .139
 .3قــاری ســید فاطمــی ،ســید محمــد ،حقــوق بشــر در جهــان معاصــر (دفتــر یکــم) ،ﭼﺎپ دوم ،تهــران :ﻣؤﺳﺴﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و پژوهشهــای ﺣﻘﻮقــی ﺷﻬﺮ داﻧﺶ ،1390 ،ص .125
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ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

مســائل پزشــکی یــا امــور اقتصــادی و مالــی هـمگام نیســتند .بــه همیــن دلیــل ،ایــن گونــه دعــاوی در
1
حیطــه تبحــر و تســلط آنــان قــرار نــدارد.
در زمینــه رعایــت اصــل تخصــص در نهادهــای دادرســی اداری در امــور فرهنگــی بــه نظــر میرســد
ـدی روبهروســت .همــانگونــه کــه پیشتــر بیــان شــد ،مراجــع
کاربســت ایــن اصــل بــا خدشــه جـ ّ
دادرســی اداری در امــور فرهنگــی گاهــی ماهیــت یــک دادگاه اختصاصــی را دارنــد ،مثــل زمانــی کــه
بــه لغــو مجــوز یــک مؤسســه فرهنگــی و یــا تعطیــل کــردن یــک مؤسســه حکــم میکننــد .در ایــن
صــورت ،ماهیــت تصمیمگیــری ،تصمیــم شــبه قضایــی اســت .گاهــی نیــز نهادهــای مــورد نظــر بــه
عنــوان مرجــع تشــخیصی عمــل میکننــد .ایــن فــرض در زمانــی اســت کــه ابتــدا بــه ســاکن ،در مــورد
صــدور مجوزهــای مختلــف ســینمایی ،موســیقایی و نظیــر آن تصمیمگیــری میکننــد.
در هــر دو فــرض ،رعایــت اصــل تخصــص بــه ویــژه در مــورد اعضــای نهادهــای فرهنگــی اهمیــت
دارد؛ چــون بــدون دارا بــودن تخصــص در مســائل و امــور فرهنگــی قطعـاً تصمیمگیریهــای نهادهــای
فرهنگــی ،حقــوق اشــخاص را زیــر ســؤال خواهــد بــرد .بــا توضیحاتــی کــه در قســمتهای قبــل ارائــه
شــد ،در ترکیــب هیئتهــا اصــوالً از کارشناســان اســتفاده شــده اســت ،امــا انتصابــی بــودن ایــن اعضــا
توســط مدیــر کل قســمت مربــوط ممکــن اســت ســبب شــود اشــخاصی نامتخصــص تنهــا بــه دلیــل
همنظــری و همســویی بــا عقایــد شــخص مدیــر کل منصــوب شــوند .بــه ایــن ترتیــب ،اصــل تخصــص
در رســیدگی بــه امــور فرهنگــی نقــض خواهــد شــد.
اهمیــت ایــن امــر زمانــی پررنــگ میشــود کــه بدانیــم بــرای خــروج از بحــران فرهنــگ بایــد
چارچوبهــای اساســی فرهنــگ و ســطح فرهنگــی جامعــه در گروههــای مختلــف شناســایی شــود.
متأســفانه ،شــواهد نشــان میدهــد کــه در حــوزه فرهنــگ ،کادر تخصصــی انــدک یــا ضعیفــی داریــم.
2
بــه همیــن دلیــل ،در حــوزه فرهنگــی بــه تربیــت افــراد متخصــص نیــاز فراوانــی حــس میشــود.
بنابرایــن ،بــرای رعایــت اصــل تخصــص در «هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی» شایســته
اســت عــاوه بــر اعضــای انتصابــی ،اشــخاص متخصــص از بطــن جامعــه نیــز در هیئــت حضــور یابنــد
تــا تصمیمگیریهــای هیئــت ،نماینــده افــکار واقعــی جامعــه باشــد.

بند دوم .رعایت اصل تناظر

عمــوم و شــمول اصــل تناظــر اقتضــا میکنــد کــه همــه مراجــع قضاوتــی اعــم از قضایــی (حقوقــی
و کیفــری) ،اداری و انتظامــی ایــن اصــل را رعایــت کننــد و از ایــن نظــر بیــن مراجــع عمومــی و
 .1هداونــد ،مهــدی« ،دادگاههــای اختصاصــی اداری» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه شــهید بهشــتی،1379 ،
ص .21
 .2باباشــمس ،آرزو و همــکاران« ،ارائــه الگــوی مطلــوب توســعه فرهنگــی در کتابخانــه ملــی» ،مجلــه مدیریــت
فرهنگــی ،ســال یازدهــم ،1396 ،شــماره  35و  ،36ص .13
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اختصاصــی تفاوتــی وجــود نــدارد .قاعــده لــزوم اســتماع اظهــارات هــر دو طــرف دعــوا در قلمــروی
دادرســی اداری اقتضــا دارد اشــخاصی کــه در معــرض تضــرر از یــک تصمیــم یــا اقــدام اداری قــرار
میگیرنــد ،حــق داشــتهباشــند از ادعاهــای مطــرح علیــه خــود آگاه شــوند و قبــل از تصمیمگیــری
نهایــی ،فرصتــی منصفانــه بــرای پاســخگویی بــه آنهــا در اختیارشــان قــرار گیــرد.
امــروزه در حقــوق بســیاری از کشــورها ،اصــل حــق بــر اســتماع شــدن بــه عنــوان یکــی از اصــول
کلــی حقــوق اداری پذیرفتــه شــده اســت کــه ســازمانها و مقامــات اداری را ملــزم میســازد در رونــد
تصمیمگیــری اداری ،نظــر اشــخاص و گروههــای ذینفــع را قبــل از تصمیمگیــری نهایــی اســتماع
1
کننــد.
ایــن اصــل در فرآینــد دادرســی اداری در مراجــع فرهنگــی بــه طــور کلــی نقــض شــده اســت .در
آییننامههــای مــورد عمــل دربــاره مراجــع صــدور پروانــه نمایــش و فیلــم و نیــز تأســیس مراکــز
فرهنگــی ،شــخص متقاضــی یــک بــار مــدارک خــود را بــه صــورت غیــر حضــوری ارائــه میدهــد .پــس
از تشــکیل شــورا یــا هیئــت مربــوط ،بــدون دعــوت از متقاضــی ،هیئــت تصمیمگیــری میکنــد .بــا
ـیال بــودن مفهــوم فرهنــگ و حقــوق فرهنگــی بــه ویــژه در حیطــه آثــار هنــری و نمایشــی
توجــه بــه سـ ّ
شایســته اســت در آییننامههــای مــورد عمــل ،حداقــل بــه دعــوت از متقاضیــان و شــنیدن توضیحــات
آنــان اشــاره میشــد تــا تصمیــم صادرشــده از هیئــت و شــورا بــا اصــل تناظــر همخوانــی مییافــت.
متأســفانه ،در حــال حاضــر ،تصمیــم هیئــت بــه صــورت یکجانبــه و اقتدارگرایانــه ،صــادر و تصمیــم
مــورد نظــر تنهــا بــه شــخص متقاضــی ابــاغ خواهــد شــد.

بند سوم .رسیدگی دومرحلهای

حــق تجدیــد نظرخواهــی ،حــق بــر یــک دادرســی اصیــل و بــدون شــتابزدگی بــه پرونــده اســت
کــه شــامل مســائل ماهــوی و شــکلی پرونــده میشــود .پذیــرش حــق تجدیــد نظرخواهــی بــه عنــوان
یکــی از عناصــر اصلــی دادرســی عادالنــه بــه موجــب قانــون ،مســتلزم وجــود مرجــع باالتــر از مرجــع
2
بــدوی بــرای بررســی مجــدد کامــل موضــوع پرونــده در آن مرجــع اســت.
رســیدگی دومرحلــهای و حــق بــر تجدیــد نظرخواهــی نیــز در مراجــع تصمیمگیــر فرهنگــی
گاهــی نقــض میشــود .بــرای مثــال ،در مــورد تصمیمهــای صادرشــده از هیئــت رســیدگی بــه امــور
مراکــز فرهنگــی میبینیــم کــه تمــام مجازاتهــای اعمالشــده توســط ایــن هیئــت قابــل تجدیــد
نظرخواهــی نیســت و ایــن امــر قطعـاً دایــره حــق بــر رســیدگی دومرحلـهای را محــدود میکنــد و بــا
 .1رســتمی ،ولــی و دیگــران ،دادرســی عادالنــه در مراجــع اختصاصــی ایــران ،چــاپ اول ،تهــران :دانشــکده حقــوق و
علــوم سیاســی و گرایــش ،1388 ،ص .20
 .2هداونــد ،مهــدی و علــی مشــهدی ،اصــول حقــوق اداری در پرتــوی آرای دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :خرســندی،
 ،1389ص .125
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اطــاق و عمــوم حــق بــر تجدیــد نظرخواهــی در تعــارض اســت .افــزون بــر آن ،تصمیمگیــری دربــاره
تقاضــای تجدیــد نظرخواهــی مؤسســان مؤسســات فرهنگــی در یــد مطلــق شــخص وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد اســامی قــرار گرفتــه اســت .در اقدامــی عجیــب ،بــا وجــود رســیدگی گروهــی در مرحلــه بــدوی
(هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی) ،در مرحلــه عالــی (تجدیــد نظــر) نیــز تصمیمگیــری،
قائــم بــه شــخص شــده اســت کــه قابــل انتقــاد اســت .اصــوالً رســیدگی در مرحلــه تجدیــد نظــر بایــد
بــا تعــداد بیشتــری از دادرســان یــا قضــات صــورت گیــرد کــه در دســتورالعمل مــورد اشــاره ،بــر
خــاف معیارهــای رایــج ،شــخص واحــد در مرحلــه تجدیــد نظــر رســیدگی میکنــد.

بند چهارم .صدور تصمیمهای مستدل و مستند

اصــل مســتدل و مســتند بــودن آرای قضایــی را گاهــی مهمتریــن قاعــده حاکــم بــر انشــای رأی
قضایــی و یکــی از اصــول مس ـلّم دادرســی دانســتهاند 1.ایــن اصــل ،یکــی از پیششــرطهای اجــرای
عدالــت اســت؛ زیــرا دادرســی منصفانــه بــه شــفافیت بســتگی دارد و شــفافیت ،مســتلزم مســتدل و
2
مســتند بــودن رأی قضایــی اســت.
بــه تبــع حاکمیــت ایــن اصــل در آرا و تصمیمهــای قضایــی ،امــروزه مفهــوم اصــل مســتند و
مســتدل بــودن اقدامــات و تصمیمهــای اداری یــا تکلیــف بــه بیــان دالیــل و مبانــی تصمیــم نیــز بــه
رســمیت شــناخته شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،مقامــات اداری بایــد مبنــا و دالیــل تصمیمهــای خــود
را بــه روشــنی بیــان کننــد ،بــه گون ـهای کــه آشــکارا مشــخص شــود بــا چــه توجیهــی و بــر اســاس
چــه قوانینــی تصمیــم گرفتهانــد .مطابــق ایــن اصــل ،هــر شــخصی حــق دارد از دالیــل تصمیمگیــری
مقامهــای عمومــی و اداری اطــاع پیــدا کنــد .بــرای مثــال ،اگــر مقامــی دولتــی ،درخواســت شــهروندی
را بــرای دریافــت مجــوز اداری رد کنــد ،صــرف گفتــن «نــه» یــا «رد درخواســت» کفایــت نمیکنــد،
3
بلکــه مبنــای قانونــی ایــن امتنــاع از صــدور مجــوز نیــز بایــد بیــان شــود.
بــه طــور کلــی ،هنگامــی کــه تصمیــم اداری بــر حقــوق و منافــع شــهروندان اثــر بگــذارد ،بیــان
دلیــل ،ضرورتــی اجتنابناپذیــر پیــدا میکنــد .همچنیــن در صالحیتهــای اختیــاری ،بــه دلیــل
دشــواری تطابــق اقــدام اداری بــا متــن قانــون ،ارائــه دالیــل ،ضرورتــی دوچنــدان خواهــد یافــت؛ چــون
 .1آگاه ،وحیــد ،حقــوق بنیادیــن و اصــول حقــوق عمومــی در رویــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری،
تهــران :جنــگل ،چــاپ اول ،1389 ،ص .90
 .2ویــژه ،محمدرضــا و احمــد کتابــی رودی« ،حــدود صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در انتصــاب مدیــران

مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی (مطالعــه مــوردی مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی)» ،فصلنامــه دیــدگاه
هــای حقــوق قضایــی ،1393 ،شــماره  ،65ص .200
 .3هداونــد ،مهــدی و داوود کاظمــی« ،تأملــی بــر اصــول مــدرن حقــوق اداری در قانــون مدیریــت خدمــات

کشــوری (تحلیــل مــاده  90قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری)» ،فصلنامــه راهبــرد ،1392 ،شــماره  ،22ص .25
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امــور مراکــز فرهنگــی؛ ارائــه الگــوی مطلــوب دادرســی اداری

در غیــر ایــن صــورت ،امــکان نظــارت قضایــی بــر آن اقــدام یــا تصمیــم ناممکــن خواهــد شــد .مسـلّم
اســت کــه در عرصــه اســتانداردهای الزمالرعایــه در ادلّــه بیانشــده از جانــب مقــام اداری ،دالیــل
کمــی و کیفــی کافــی باشــد و بــه روشــنی ،زاویههــای مختلــف آن تصمیمگیــری
ابــرازی بایــد از نظــر ّ
را تبییــن کنــد .از ایــن رو ،اصــل تکلیــف بــه ارائــه دالیــل تصمیمهــا صرفـاً بــا ارائــه نــدادن ایــن دالیــل
نقــض نمیشــود ،بلکــه اگــر مبانــی بیانشــده ،کافــی و گویــا نباشــد ،ایــن تخلــف صــورت میگیــرد.
همچنیــن مقــام اداری بایــد از کلیگویــی و ابــراز دالیــل کلیشــهای بپرهیــزد .در حقیقــت ،وی
بــا ابــراز ایــن گونــه دالیــل ،بــه جــز در مــوارد خــاص ،تکلیــف خــود را بــرای ارائــه مبانــی تصمیمــش
انجــام نــداده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،بــه دلیــل تفاوتهــای موضوعــی پروندههــای مختلــف اداری،
دالیــل کلــی و کلیشـهای ،جنبههــای مختلــف تصمیــم یادشــده را نشــان نمیدهــد؛ زیــرا هــر پرونــده،
مبانــی و دالیــل خــاص خــود را دارد کــه بــا تبییــن آنهــا بایــد عمــل اداری بــه خوبــی توجیــه شــود.
پــس مقــام اداری بایــد ادلّــه و قوانیــن مبنایــی بــرای صــدور تصمیــم اداری را بــه گونـهای بیــان کنــد
1
کــه مرجــع قضایــی بتوانــد قانونــی بــودن یــا نبــودن آن تصمیــم را ارزیابــی کنــد.
در آییننامههــا و اســناد مــورد عمــل دربــاره مراجــع فرهنگــی در نظــام حقوقــی کشــور بــه اصــل
مســتدل و مســتند بــودن تصمیمهــا اشــاره صریــح نشــده اســت کــه آن را نبایــد بــه منزلــه نادیــده
انگاشــتن ایــن اصــل مهــم دانســت .رویــه تصمیمهــای صادرشــده از مراجــع فرهنگــی در مقــام صــدور
یــک تصمیــم تشــخیصی یــا تصمیــم شــبه قضایــی نشــان میدهــد تصمیمهــای مــورد نظــر در قالــب
جمــات کوتــاه ماننــد «موافقــت نمیشــود» یــا «مخالفــت میشــود» اعــام میگــردد کــه بــا اصــل
مســتدل و مســتند بــودن تصمیمهــای مقامهــای اداری همخوانــی نــدارد .ارائــه دالیــل و مبانــی
تصمیــم از جانــب نهــاد اداری ســبب میشــود مخاطــب تصمیــم بــا توجــه بــه دالیــل ارائهشــده در
مرحلــه نخســتین ،امــکان دفــاع مناس ـبتری در مرحلــه تجدیــد نظــر داشــته باشــد.

بند پنجم .رسیدگی در مهلت و زمان معقول

لــزوم رعایــت مهلــت منطقــی در رســیدگی ،تضمینــی اســت کــه در حقــوق داخلــی کشــورها بــه
صــورت صریــح ،روشــن و مشــخص شناســایی و رعایــت نشــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه مطلــوب
بــودن بــازه زمانــی در احقــاق حــق و رســیدگی بــه دعــاوی و اجــرای حکــم بــه صــورت منطقــی و
بدیهــی بایــد بخشــی جداییناپذیــر از یــک دادرســی مطلــوب و مناســب باشــد .حــق بــر رســیدگی در
زمــان معقــول ،تضمیــن اساســی بــرای حمایــت از همــه طرفیــن در برابــر تأخیرهــای رویـهای بیــش از
 .1رضایــیزاده ،محمدجــواد و فرامــرز عطریانفــر« ،اصــل الــزام بــه ارائــه دالیــل تصمیمــات اداری در پرتــوی

مفهــوم اداره خــوب :مطالعــه تطبیقــی نظــام حقوقــی ایــران و اتحادیــه اروپــا» ،فصلنامــه دانــش حقــوق

عمومــی ،ســال ســوم ،1391 ،شــماره  ،10ص .94
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انــدازه اســت کــه ممکــن اســت بــه اثربخشــی و اعتبــار دادگاههــا آســیب بزنــد .اســاس حــق رســیدگی
در مهلــت معقــول ،حــق اقامــه دعــوا و حــق بــر صــدور رأی بــه موقــع اســت .شــاخصهای متعــددی
بــرای تعییــن جــدول زمانــی معقــول وجــود دارد :پیچیدگــی یــا ســادگی پرونــده ،رفتــار خواهــان و
شــیوه برخــورد و رســیدگی دعــوا بــه وســیله مراجــع اداری و قضایــی صالحی ـتدار ،ماهیــت حــق در
1
معــرض خطــر و منافــع فــردی متقاضــی ،اهمیــت زمــان بــرای خواهــان در تحصیــل یــک تصمیــم.
در مــاده  8ضوابــط اجرایــی تأســیس مراکــز فرهنگــی و هنــری چنیــن تصریــح شــده اســت:
«وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا مصاحبه-هــا و بررســیهای الزم و کافــی ،ظــرف مــدت یــک
مــاه دربــاره تأییــد صالحیــت یــا عــدم پذیــرش تقاضــا اعــام نظــر خواهــد نمــود و در صــورت اعــام
موافقــت اصولــی بــا تقاضــا ،مؤســس یــا مؤسســان موظفنــد در مــدت یــک مــاه از تاریــخ اعــام نســبت
بــه ارائــه اســاسنامه و تحقــق شــرایط منــدرج در آنکــه در ایــن ضوابــط بــه آن تصریــح شــده اســت،
اقــدام نماینــد».
بنابرایــن ،اصــل رســیدگی در مهلــت معقــول و تصمیمگیــری ،یــک مــاه در نظــر گرفتــه شــده
اســت کــه بــه نظــر میرســد مهلتــی مناســب اســت .البتــه در ســند مربــوط بــه ضوابــط اجرایــی در
مــورد ضمانــت اجــرای تصمیمگیــری و اظهــار نظــر نکــردن هیئــت در ظــرف مهلــت یــک مــاه ســخنی
نیامــده اســت .بــه نظــر میرســد اقــدام نکــردن در مهلــت یــک مــاه را بایــد بــر موافقــت وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی بــا صالحیــت مؤسســان حمــل کــرد .بــه عبــارت دیگــر ،اقــدام نکــردن هیئــت و مقــام
اداری در مهلــت مقــرر قانونــی نبایــد ســبب تضییــع حقــوق شــهروندان و متقاضیــان شــود.

گفتــار چهــارم .الگــوی مطلــوب دادرســی اداری بــا توجــه بــه اصول
حکمرانــی خوب
حکمرانــی خــوب یــا حکمرانــی مطلــوب یکــی از مباحــث بســیار مهــم و جدیــد اســت کــه از دهــه
 1980بــه بعــد در ادبیــات توســعه مطــرح شــده اســت .ایــن مســئله بــه ویــژه در راســتای اســتقرار
و نهادینهســازی جامعــه مدنــی در سیاســتهای مربــوط بــه اعطــای کمکهــا در کشــورهای در
حــال توســعه جایگاهــی ویــژه دارد .بانــک جهانــی بــه عنــوان یکــی از نهادهــای بینالمللــی معتبــر
در گزارشــی کــه در ســال  1989منتشــر کــرد ،بــرای اولیــن بــار ،حکمرانــی خــوب را خدماترســانی
2
عمومــی کارآمــد ،نظــام قضایــی قابــل اعتمــاد و نظــام اداری پاس ـخگو تعریــف کــرد.
 .1یــاوری ،اســدالله« ،حــق برخــورداری از دادرســی منصفانــه و آییــن دادرســی نویــن» ،فصلنامــه حقــوق اساســی،
 ،1383شــماره  ،2ص .284
 .2شــریفزاده ،فتــاح و رحمتاللــه قلیپــور« ،حکمرانــی خــوب و نقــش دولــت» ،مجلــه مدیریــت فرهنــگ ســازمانی،
دوره اول ،1382 ،شــماره  ،2ص .95
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بند اول .شفافیت و زمینههای تحقق آن در دادرسی امور فرهنگی

شــفافیت بــه معنــای آن اســت کــه عملکــرد و اقدامــات و تصمیمهــای نهادهــای دولتــی بایــد در
دســترس عمــوم قــرار گیــرد .پنهــانکاری در تضــاد آشــکار بــا دموکراســی اســت و بــه ایــن دلیــل،
آزادی دسترســی بــه اطالعــات ،یکــی از انــواع آزادیهایــی اســت کــه بایــد در مقــام عمــل بــه رســمیت
شــناختهشــود .امــکان نظــارت همگانــی از طریــق شفافســازی فراهــم میشــود.
اصطــاح «شــفافیت» امــروزه زیــاد بــه کار م ـیرود ،امــا بــه نــدرت بــا دقــت و موشــکافی تعریــف
میشــود .شــفافیت در عرضــه و دریافــت اطالعــات مطــرح اســت کــه در حوزههــای مختلــف بــه
کار م ـیرود .در علــم سیاســت ،شــفافیت بــه ایــن معناســت کــه بــا اطالعاتــی کــه دولــت در اختیــار
شــهروندان میگــذارد ،بــه آنهــا امــکان میدهــد از آنچــه دولــت انجــام میدهــد ،آگاه شــوند .هــدف
از شــفافیت ،اجــازه دادن بــه شــهروندان ،بــازار و گروههاســت تــا دیگــران را در قبــال سیاســتها و
عملکردهایشــان ،پاسـخگو نگــه دارنــد .بنابرایــن ،شــفافیت را میتــوان بــه منزلــه اطالعاتــی دانســت کــه
نهادهــا منتشــر میکننــد و ارزیابــی ایــن نهادهــا را آســانتر و روشــنتر میســازند 1.شفافســازی
عملکــرد نهادهــای اداری رســیدگیکننده بــه امــور فرهنگــی مســتلزم فراهــم بــودن زمینههــای آن
اســت .بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت روشــن بــودن قوانیــن ،پرهیــز از کثــرت تصویــب آییننامههــا
و نیــز انتشــار اطالعــات اســت کــه در ایــن قســمت ،هــر یــک را بررســی میکنیــم.
الف) روشن بودن قوانین
روشــن بــودن قانــون را یکــی از ویژگیهــای ذاتــی آن شــمردهاند؛ زیــرا تنهــا در صــورت وجــود
چنیــن صفتــی اســت کــه شــهروندان از آزادی برخــوردار میشــوند و میتواننــد درون مرزهــای
قانونــی ،میــان گزینههــای مختلــف انتخــاب کننــد .یــک قانــون مبهــم و متناقــض نــه تنهــا موجــب
ســردرگمی و گمراهــی مجریــان میشــود ،بلکــه زمینــه را بــرای تفســیر ناصــواب آن نیــز فراهــم
2
میکنــد.
در حــوزه قوانیــن ناظــر بــر امــور فرهنگــی ،سیاس ـتهای ســازنده قوانیــن فرهنگــی ابهــام دارنــد
و ایــن ابهــام بــه قوانیــن حــوزه فرهنــگ نیــز ســرایت میکنــد .در مــورد مراجــع و نهادهــای اداری در
امــور فرهنگــی ،بیشتــر ایــن مراجــع بــه موجــب آییننامههــای مصــوب وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی تأســیس شــدهاند .پــس قانــون در معنــای اخــص نیســتند و اساسـاً ســازوکارهای نظارتــی بــر
 .1یزدانــی ،زهــور ،بررســی نقــش شــفافیت در تحقــق حکمرانــی مطلــوب ،نشــریه حقــوق عمومــی ،شــماره ،1388 ،5
ص 36
 .2راســخ ،محمــد« ،ویژگیهــای ذاتــی و عرضــی قانــون» ،فصلنامــه مجلــس و پژوهــش ،ســال ســیزدهم،1385 ،
شــماره  ،51ص .56
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قوانیــن در مــورد ایــن آییننامههــا وجــود نــدارد .در مــورد نظــارت بــر آییننامههــای مصــوب وزیــر،
ســازوکارهایی ماننــد نظــارت رییــس مجلــس شــورای اســامی در قانــون اساســی پیشبینــی شــده
اســت ،امــا در بســیاری از مــوارد ،آییننامههــای خــاف قوانیــن از بــار نظارتــی دور میماننــد و حتــی
در صــورت مغایــرت بــا قانــون ،ســالها بــه حیــات خــود ادامــه میدهنــد.
نکتــه بعــدی دربــاره آییننامههــای مــورد عمــل در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،کثــرت،
تعــدد و پراکندگــی آنهاســت ،بــه گون ـهای کــه در بســیاری از مــوارد ،مراجعــان را دچــار ســردرگمی
میکنــد .شــناخت ناکافــی از مقــررات اداری مربــوط بــه مراجــع اداری متولــی رســیدگی بــه امــور
فرهنگــی ســبب تضییــع حقــوق اعضــای جامعــه خواهــد شــد .راهــکاری کــه در ایــن جــا بــه نظــر
میرســد ،پیشبینــی قوانیــن و آییننامههــای مربــوط بــه مراجــع و نهادهــای فرهنگــی در یــک
متــن و ســند جامــع اســت تــا از پراکندگــی جلوگیــری شــود و اشــخاص نیــز بتواننــد بــا مراجعــه بــه
متــن واحــد ،از ســردرگمی رهایــی یابنــد.
ب) ارائه اطالعات شفاف و دقیق به مردم از سوی نهادهای فرهنگی
همــان گونــه کــه بیــان شــد ،کثــرت مراجع رســیدگی بــه امــور فرهنگــی و نیــز تعــدد آییننامههای
موجــد حــق و تکلیــف بــرای مــردم ســبب میشــود مــردم اطالعــات دقیــق و مناســبی از وضعیــت
عملکــرد و بوروکراســی اداری موجــود در ایــن نهادهــا نداشــته باشــند و ایــن امــر بــه تضییــع حقــوق
آنهــا خواهــد انجامیــد.
یکــی از موضوعــات اصلــی در گفتمــان دموکراســی مشــارکتی ،تحقــق مفهــوم شــهروندی اســت.
بــر پایــه ایــن مباحــث ،آنچــه مفهــوم شــهروندی را تحقــق میبخشــد ،برخــورداری افــراد جامعــه از
حقــوق مدنــی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت .گســتره حقــوق نیــز حــق تجربــه کــردن ،حــق
مشــارکت ،حــق آگاهــی و حــق اطالعــات را شــامل میشــود .بــا ایــن رویکــرد ،دموکراســی ،معنایــی
فراتــر از صــرف برگــزاری انتخابــات و برخــورداری از حــق رأی مییابــد .بــه بیــان دقیقتــر ،جامعــه
نویــن بــر پایــه رضایــت شــهروندان آگاه و مشــارکت آگاهانــه آنــان در فرآیندهــای سیاســی بنــا شــده
اســت .در ایــن میــان ،حــق دسترســی بــه اطالعــات بــه شــهروندان امــکان میدهــد از آنچــه در درون
حکومــت میگــذرد ،مطلــع شــوند و بــر بنیــان ایــن آگاهــی بــه حسابرســی کنشهــا یــا بیکنشــی
1
سیاســتگذاران جامعــه بپردازنــد و بــرای اداره جامعــه ،تصمیمهــای درســتتری بگیرنــد.
آزادی اطالعــات و حــق دسترســی بــه اطالعــات عــاوه بــر آنکــه ســبب شــفافیت میشــود ،باعــث
آگاهــی مــردم از رونــد تصمیمگیریهــا میشــود و ایــن امــر ،زمینــه اجــرا و پذیــرش بهتــر تصمیمهــا
را فراهــم میکنــد .امــروزه در بیشتــر کشــورها ،قوانیــن خاصــی در زمینــه پذیــرش آزادی اطالعــات
 .1نمکدوســت تهرانــی ،حســن« ،آزادی اطالعــات و حــق دسترســی :بنیــان دموکراســی» ،نشــریه مجلــس و
راهبــرد ،1388 ،شــماره  ،42ص .70
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بــه تصویــب رســیدهاســت .بــه طــور کلــی ،میتــوان گفــت وجــود آزادی اطالعــات و بــه رســمیت
شــناختن ایــن حــق ،متضمــن اصــل شــفافیت خواهــد بــود.

بنــد دوم ـ پاســخگویی و زمینههــای تحقــق آن در دادرســی امــور
فرهنگــی

پاســخگویی بــه عنــوان یکــی از اصــول مهــم نــه تنهــا در نظــام اداری ،بلکــه در نظــام سیاســی
نیــز مطــرح اســت .بــر اســاس ایــن اصــل ،مقامــات دارای قــدرت اعــم از سیاســی و اداری بایــد بــرای
اقدامــات ،عملکــرد و انجــام وظایــف خــود در برابــر مــردم پاس ـخگو باشــند یعنــی مســئولیت اعمــال
خــود را بپذیرنــد و در صــورت تخطــی در انجــام وظایــف ،افــکار عمومــی و وجــدان عمومــی جامعــه
بایــد دربــاره آنهــا قضــاوت کنــد.
الف) روشن بودن حدود اختیارات و وظایف مراجع دادرسی فرهنگی
بــا توجــه بــه تصمیمگیریهــای مهــم مراجــع مربــوط کــه بــر سرنوشــت فرهنگــی اعضــای
جامعــه اثــر میگــذارد ،الزم اســت حــدود وظایــف و اختیــارات ایــن مراجــع و اعضــای آنهــا بــه
خوبــی مشــخص و روشــن باشــد .همچنیــن صالحیتهــای هیئتهــا و نهادهــا بایــد بــه طــور دقیــق
روشــن و تبییــن شــود .از ایــن رو ،کلیگویــی ،ابهامگویــی و تصویــب متــون دوپهلــو و مبهــم بایــد
منــع گــردد.
ب) توجه مقامهای تصمیمگیر به بازتاب تصمیمهایشان
هنــگام مطالعــه در مــورد ارتبــاط بیــن دموکراســی و بوروکراســی ،حداقــل ســه معیــار وجــود دارد:
معیــار نخســت آن اســت کــه نهادهــای عمومــی بایــد وظایــف اصلــی خــود را در خدماترســانی
عمومــی بــه درســتی انجــام دهنــد .بــرای انجــام ایــن وظیفــه ،آنهــا بــه حفــظ کارکنــان حرف ـهای،
روشهــا و فنونــی نیــاز دارنــد کــه پاســخگویی آنهــا را در برابــر شــهروندان افزایــش دهــد .معیــار
دوم ایــن اســت کــه شــهروندان بایــد از عملکــرد خدمــات بخــش دولتــی رضایــت داشــته باشــند و
ایــن رضایــت ،شــاخص اصلــی در یــک بوروکراســی اســت .معیــار ســوم و مهمتریــن معیــار ایــن اســت
کــه عملکــرد نظــام اداری و رضایــت شــهروندان بایــد بــا توجــه بــه نگــرش سیاســی مــردم نســبت بــه
حکومــت و میــزان اعتمــاد بــه آن باشــد.
شــهروندان بــه عنــوان مشــتریان خدمــات عمومــی میخواهنــد نظرهــای خــود را بــر
تصمیمگیرنــدگان و مؤسســات دولتــی تحمیــل کننــد .جــای تعجــب اســت کــه در بســیاری از
دموکراســیهای مــدرن ،میــزان نارضایتــی مــردم باالســت .مطالعــات صورتگرفتــه در کشــورهای
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مختلــف و بــا فنــون و روشهــای مختلــف نشــان میدهــد میــزان اعتمــاد مــردم بــه دولــت و شــاخه
اجرایــی آن بــه طــور کلــی کــم اســت .معمــوالً دولتهــا ســطح پاسـخگویی و مســئولیت کمــی دارنــد.
نظامهــای اداری مــدرن در پــی افزایــش رضایــت شــهروندان هســتند تــا از ایــن طریــق ،عملکــرد
خــود را بهبــود ببخشــند .بایــد گفــت کــه ایــن راهبــرد بــا آنکــه پذیرفتــه شــده ،امــا در عمــل،
1
محدویتهایــی دارد و انتقادهایــی بــر آن وارد اســت.
هنــگام تصمیمگیریهــای فرهنگــی در مراجــع دادرســی فرهنگــی نیــز اعضــای ایــن مراجــع بایــد
دقــت کننــد کــه تصمیمهــای آنهــا بــر روی مخاطــب و کلیــت جامعــه چــه اثــری خواهــد گذاشــت؟
آیــا تصمیمهــای مــورد نظــر بــرای اکثریــت جامعــه و نیــز مخاطــب مســتقیم آنــان اقناعآفریــن اســت
یــا صرفـاً ســبب نارضایتــی خواهــد شــد؟ تصمیمگیریهــای مراجــع یادشــده بــه ویــژه در حیطههایــی
ماننــد هنــر ،موســیقی و هنرهــای نمایشــی بــه دلیــل گســتردگی مخاطبــان و عالقهمنــدان بــه ایــن
حوزههــا در جامعــه امــروزی بایــد بــه قــدر کافــی ،معقــول ،منطقــی ،متناســب و بــا خواســت اکثریــت
جامعــه هماهنــگ باشــد.

بنــد ســوم ـ مشــارکت و زمینههــای تحقــق آن در دادرســی امــور
فرهنگــی

مشــارکت ،یکــی دیگــر از عناصــر حکمرانــی خــوب اســت کــه بــر مفهــوم مشــارکت اعضــای جامعــه
در تصمیمگیریهــای مهــم مقامهــای سیاســی و اداری تأکیــد دارد .فــرض بــر ایــن اســت کــه بــا
مشــارکت مــردم در تصمیمگیریهــای مختلــف در حیطههــای گوناگــون اجتماعــی ،مــردم آن
تصمیمهــا را آســانتر خواهنــد پذیرفــت.
مشــارکت واقعــی ،توانایــی و فرصــت اثرگــذاری بــر فرآینــد تصمیمگیــری عمومــی اســت کــه
مســتلزم درگیــری فعــال و مــداوم اســت .مشــارکت عمومــی ،فرآینــد مشــورت و رایزنــی بیــن
تصمیمگیرنــدگان و تمــام طرفهــای ذینفــع و اثرپذیــر اســت .مشــارکت متضمــن آن اســت کــه
ســاختار حکومــت بــه میــزان الزم انعطافپذیــر باشــد تــا بــه ذینفعهــا و دیگــر افــراد اثرپذیــر از
حکومــت ،فرصــت بهبــود طراحــی و اجــرای برنامههــا و پروژههــای گوناگــون را بدهــد .همچنیــن
در تعریفــی تــازه از ســوی ســازمان ملــل متحــد ،مشــارکت بــه ایــن شــکل تعریــف شــده اســت:
«دخالــت دادن و درگیــر کــردن مــردم در فرآیندهــای اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی کــه
2
بــر سرنوشــت آنــان اثــر میگــذارد».

;1-Vigoda, E., “Managers; Quality; Performance appraisal; Corporate governance; Studies; Organizational behavior
Correlation analysi, The International Journal of Public Sector Management, 2003, P. 5

 .2واالیی شریف ،حمید ،مدیریت مشارکتی ،تهران :شرکت نشر و چاپ بازرگانی ،چاپ اول ،1384 ،ص .36
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آسیبشناســی ســاختار و صالحیــت هیئــت رســیدگی بــه

امــور مراکــز فرهنگــی؛ ارائــه الگــوی مطلــوب دادرســی اداری

الف) مشارکت در تصمیمگیری
ـیال اســت .تصمیمگیــری در نهادهــای فرهنگــی بایــد بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی
مقولــه فرهنــگ سـ ّ
صــورت پذیــرد و بــرای تحقــق یــک تصمیــم شایســته و مؤثــر بــر حــوزه فرهنگــی کشــور بایــد بــه
دیدگاههــای مختلــف توجــه کــرد .بــه عبــارت دیگــر ،در میــان اعضــای هیئتهــای تصمیمســاز
بایــد نماینــدگان اعضــای جامعــه نیــز حضــور داشــته باشــند .همــان گونــه کــه مشــاهده شــد ،ترکیــب
هیئتهــای مــورد نظــر کام ـ ً
ا دولتــی اســت و اعضایــی هــم کــه بــه عنــوان کارشــناس در هیئتهــا
حضــور دارنــد ،از جانــب مقــام دولتــی انتخــاب و منصــوب می-شــوند .بــه نظــر میرســد بــرای طراحــی
الگــوی مطلــوب از نظــر تحقــق مشــارکت ،اعضــای غیــر دولتــی در ترکیــب هیئتهــا بایــد منتخــب
اعضــای صنــف خــاص و نماینــدگان حقیقــی مــردم در حــوزه مربــوط باشــند تــا عنصــر مشــارکت در
تصمیمگیــری هیئتهــا محقــق گــردد.
ب) استفاده از ظرفیت نهادهای مشارکت مدنی
مقولــه بســیج نیروهــا در حــوزه حقــوق عمومــی بــه منابــع انســانی ،امکانــات و تجهیــزات مــادی
اطــاق میشــود .حاکمــان بــرای جلــب رضایــت عمومــی و افزایــش اعتمــاد سیاســی و در نتیجــه،
جلــب مشــارکت عمومــی بایــد از همــه امکانــات ،ظرفیتهــای مــادی و انســانی بهــره بگیرنــد .در
واقــع ،بــا بســیج ظرفیتهــای انســانی و مــادی میتــوان مشــارکت عمومــی را افزایــش داد .بــا ایــن
توضیحــات ،توجــه کافــی بــه زمینهســازی بــرای فعالیــت ســازمانهای غیــر دولتــی ضــروری اســت
تــا بــه عنــوان بخشــی از جامعــه در کنــار دولــت و نهادهــای انتفاعــی خصوصــی نظیــر شــرکتها و
فروشــگاهها بــه رســمیت شــناخته شــوند .بــه عبــارت دیگــر ،جامعــه بایــد بپذیــرد کــه نهادهــای غیــر
دولتــی مردمــی از حــق تأســیس ،فعالیــت و کمــک بــه مراحــل قانونگــذاری ،سیاســتگذاری و
اجــرا برخوردارنــد .ســازمانهای غیــر دولتــی ،واســطه میــان دولــت و شــهروندان هســتند و در تعدیــل
1
سیاســتهای آمرانــه دولتهــا نقــش مهمــی دارنــد.
بــا توجــه بــه ماهیــت کار ســازمانهای غیــر دولتــی ،قوانیــن حاکــم بــر شــکلگیری ســازمانهای
مردمنهــاد نبایــد محدودکننــده باشــند .مــردم ،ســازمانهای مردمنهــاد را بــه عنــوان بخــش مهمــی از
جامعــه مدنــی خودجــوش بــا انگیزههــای پــاک انســانی و بــرای تأمیــن انــواع نیازهــای جامعــه تأســیس
میکننــد .مــردم ،نیازهــا را شناســایی و راههــای تأمیــن آنهــا را جســتوجو میکننــد و بــا توجــه
بــه تواناییهــای بالقــوه و بالفعــل خــود ،حــدود و شــیوه فعالیــت را مشــخص میســازند .ماهیــت ایــن
 .1علیخانــی ،صــادق ،رضــا اســامی و صابــر نیاورانــی« ،ظرفیتهــای قانــون اساســی ایــران در افزایــش مشــارکت

شــهروندان در پرتــوی راهبردهــای حکمرانــی خــوب» ،فصلنامــه تحقیقــات حقــوق خصوصــی و کیفــری،1398 ،

شــماره  ،40ص .25
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گونــه نهادهــا ،برقــراری تماسهــای مســتمر بــا مســئوالن و مــردم ،ارتقــای آگاهــی عمومــی ،شناســایی
و همــکاری بــا نهادهــای همفکــر ،نظــارت و شناســایی نقــاط ضعــف تشــکیالت دولتــی و تــاش بــرای
رفــع آنهــا ،بــه کارگیــری مهارتهــای خــاص خــود از طریــق مشــورت دادن بــه قانونگــذاران و
سیاس ـتگذاران ،اجــرای داوطلبانــه قوانیــن ،شــانه بــه شــانه مجریــان دولتــی و جم ـعآوری ،نگ ـهداری
و اســتفاده از اطالعــات اســت .فعــاالن نهادهــای غیــر دولتــی بــا رأی مــردم انتخــاب نمیشــوند یــا
مقامهــای دولتــی ،آنهــا را منصــوب نمیکننــد.
در نتیجــه ،عواملــی ماننــد نمایندگــی ،پاســخگویی ،مشــارکت ،شــفافیت در کار و اقدامــات
انجامشــده ،تضمینکننــده ســامت ایــن گونــه نهادهاســت .ســازمانهای غیــر دولتــی در بســتر
وجــود جامعــه مدنــی میتواننــد بــا پیگیــری بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود ،مشــارکت،
همگرایــی و وحــدت همــه اقشــار جامعــه را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد .در واقــع ،ســازمانهای
مردمنهــاد یــا غیــر دولتــی از بســیاری از ظرفیتهــای جامعــه مدنــی بهــره میگیرنــد تــا اهــداف
1
جامعــه مدنــی را محقــق کننــد.

بنــد چهــارم ـ اصــل حاکمیــت قانــون و زمینههــای تحقــق آن در دادرســی
امــور فرهنگی

اصــل حاکمیــت قانــون ،یکــی از مهمتریــن اصــول و عناصــر حکمرانــی مطلــوب محســوب میشــود.
مهمتریــن معیارهــا و شــاخصهای اصــل حاکمیــت قانــون ،وجــود منابــع حقوقــی مشــخص ،سلســله
مراتــب میــان منابــع ،ســازوکارهای تضمیــن سلســله مراتــب ،عمومیــت ،انتشــار ،صراحــت ،همســویی
بــا وجــدان عمومــی ،برابــری در برابــر قانــون ،در دســترس بــودن دادگاههــا ،اســتقالل قضایــی و نظــارت
2
قضایــی اســت.
الف) آیین دادرسی شفاف و روشن
یکــی از آســیبهای مهــم مراجــع دادرســی اداری از جملــه هیئــت رســیدگی بــه امــور فرهنگــی،
نداشــتن آییــن دادرســی شــفاف و واحــد اســت .گاهــی در قانــون تأســیس آنها بــه ترکیــب و صالحیت
مرجــع اشــاره شــده ،ولــی هیــچ مقــررهای در مــورد مســائل شــکلی و آییــن دادرســی آنهــا بیــان
نشــده اســت 3.نبــود آییــن دادرســی شــفاف و روشــن در هیئــت مــورد مطالعــه نیــز کام ـ ً
ا مشــهود
 .1همان ،ص .26
 .2هداونــد ،مهــدی و همــکاران ،آیینهــای تصمیمگیــری در حقــوق اداری (مطالعــه تطبیقــی) ،تهــران :خرســندی،
 ،1389ص.256
 .3هداونــد ،مهــدی و هرمــز یزدانــی زنــوز ،نظــام حقوقــی رســیدگی بــه اختالفــات عــوارض شــهرداری ،تهــران :جنگل،
 ،1390ص .23
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اســت .همیــن ابهامهــای موجــود ســبب گســترش اختیــارات هیئــت میشــود و ســکوت و نبــود آییــن
دادرســی روشــن و شــفاف بــه نفــع طــرف دولتــی اســت .همانــا پیشبینــی ســندی جامــع در مــورد
شــیوه رســیدگی هیئــت ســبب تحقــق حاکمیــت قانــون خواهــد شــد.
ب) تدارک نظام آموزشی مناسب برای اعضای هیئتهای فرهنگی
دربــاره وجــود اصــل حاکمیــت قانــون در دســتگاههای اداری بایــد دانســت کــه پیــروی از قوانیــن و
مقــررات عمومــی و اختصاصــی مســتلزم ایــن اســت کــه کارمنــدان عــاوه بــر آگاهــی از قوانیــن عمومی
کشــور ،از روشهــا و دســتورالعملهای مربــوط در حــوزه کاری مربــوط آگاهــی داشــته باشــند و الزمــه
ایــن امــر ،آمــوزش کافــی بــه کارمنــدان اســت .تحقــق اصــل حاکمیــت قانــون در نهادهــا و مراجــع
فرهنگــی نیازمنــد آن اســت کــه اعضــای هیئتهــا آموزشهــای کافــی ببیننــد .ایــن آموزشهــا نــه
تنهــا بایــد شــامل آمــوزش قوانیــن و دســتورالعملهای مــورد عمــل در حــوزه فرهنــگ باشــد ،بلکــه
بایــد آموزشــی جامــع دربــاره اقتضائــات خــاص هــر نهــاد فرهنگــی و ویژگیهــای خــاص حاکــم بــر
مقولــه فرهنــگ باشــد.
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نتیجهگیری
ـیال بــودن و تغییرپذیــری
فرهنــگ و حقهــای فرهنگــی بــه طــور ذاتــی در درون خــود از ویژگــی سـ ّ
برخوردارنــد .در عرصــه نســلهای حقــوق بشــر ،حقهــای فرهنگــی بــر خــاف همتایــان خــود
پیشــرفت چندانــی نداشــتهاند .همیــن امــر ســبب شــده اســت همــواره بــه حقــوق فرهنگــی بــه دیــده
تردیــد نگریســته شــود .در عرصــه عمــل نیــز ایــن حقهــا ابهامهــای زیــادی دارنــد .از یــک ســو ،در
فضــای حقــوق داخلــی ،در مــورد شــیوه فعالیــت نهادهــای فرهنگــی بــا تعــدد مراجــع تصمیمگیــر
و سیاستســاز روبهروییــم .از ســوی دیگــر ،انبــوه آییننامههــای اداری بــه ویــژه در بحــث صــدور
مجــوز مؤسســات فرهنگــی ،مخاطبــان را دچــار ســردرگمی و ابهــام میکنــد.
در ایــن مقالــه ،جایــگاه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی را بررســی کردیــم .ایــن مرجــع
گاهــی بــه مثابــه دادگاه اختصاصــی اداری عمــل میکنــد و گاه بــه منزلــه مرجــع تشــخیصی صالحیــت
تصمیمگیــری دارد .در هــر دو الگــو ،دادرســی اداری در حــوزه فرهنگــی ،موانــع و محدودیتهایــی
دارد کــه ســبب میشــود از الگــوی مطلــوب دادرســی فاصلــه بگیــرد .بــرای بهبــود عملکــرد هیئــت
رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی بــه عنــوان یــک مرجــع دادرســی اداری ،راهکارهایــی ارائــه
شــده اســت .مهمتریــن نکتــه در رســیدگی مراجــع مقــرر در وزارت فرهنــگ ارشــاد و اســامی بــه
امــور فرهنگــی ،توجــه بــه مفهــوم فرهنــگ ،متغیــر بــودن ایــن پدیــده و اقتضائــات خــاص حقهــای
فرهنگــی اســت.
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نظــارت قضایــی بــر تصمیمــات و اقدامــات ،دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــه عنــوان
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مقدمه
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی از دانشــگاههای زیرنظــر وزارت علــوم اســت کــه بــا هــدف
آموزشهــای کاربــردی و عملــی تشــکل گردیــده اســت .هــدف اولیــه ایــن دانشــگاه ارتقــاء ســطح
مهــارت شــاغلین بخشهــای مختلــف اقتصــادی و افزایــش مهارتهــای حرفــهای آندســته از فــارغ
التحصیــان مراکــز آموزشــی اســت کــه فاقــد تجربــه اجرایــی میباشــند .ایــن دانشــگاه عمومـاً نســبت
بــه برگــزاری دورههــای علمــی کاربــردی در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی و در مــوارد محــدودی
کارشناســی ارشــد اقــدام میکنــد .مطابــق مــاده  2اساســنامه مصــوب  1371ایــن دانشــگاه ،موسسـهای
آموزشــی و تحقیقاتــی بــا شــخصیت حقوقــی مســتقل اســت کــه زیــر نظــر وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری قــرار دارد .ایــن دانشــگاه بــه عنــوان حلقــه واســط آمــوزش عالــی و مراکزخصوصــی ،ادارات
دولتــی و غیــر دولتــی نیــز تاثیــر بســزایی بــر گســترش و توســعه عرصههــای ملــی و اقتصــادی کشــور
1
و همچنیــن کارآفرینــی داشــته اســت.
از منظــر دانــش حقــوق اداری حاکمیــت قانــون و نظــارت بــر رعایــت آن رکــن رکیــن حقــوق
عمومــی اســت 2و نظــارت قضایــی بــر تصمیمــات ایــن دانشــگاه ،یکــی از بحثهــای مهمــی اســت کــه
کمتــر مــورد توجــه نظــام حقوقــی و قضایــی در الیــه پژوهشــی قــرار گرفتــه اســت( .از لحــاظ پیشــینه
پژوهشــی ،مقالــه یــا اثــر خاصــی وجــود نــدارد) .در حالیکــه در ســالیان اخیــر شــاهد صــدور آراء
متعــددی ازســوی دیــوان عدالــت اداری لــه یــا علیــه ایــن دانشــگاه بودهایــم .بــه عنــوان قاعــده کلــی
بایــد گفــت کــه مصوبــات و تصمیمــات ایــن دانشــگاه نیــز ،نظیــر تمامــی واحدهــای دولتــی ،تحــت
شــمول نظــارت قضایــی دیــوان عدالــت اداری قــرار دارد.
علیرغــم ایــن مســأله ،بــه دلیــل وضعیــت خــاص ایــن دانشــگاه ،وظایــف ،رســالتها و ســاختار
ســازمانی آن از جملــه وجــود مراکــز غیــر دولتــی متعــدد تحــت نظــر ایــن دانشــگاه،در طــول ســالیان
پــس از تشــکیل ایــن دانشــگاه همــواره در رویــه مراجــع اداری و قضایــی در خصــوص قلمــرو و محتــوای
3
نظــارت دیــوان بــر تصمیمــات و مصوبــات ،بحثهــای حقوقــی وجــود داشــته اســت.
.1صدیــق ثابتــی ،محمــد و شــیوا مفاخــری « ،نقــش دانشــگاه جامــع علمــی -کاربــردی در توســعه اســتان

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

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

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

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

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

گفتــار اول -قلمــرو صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری در رســیدگی بــه شــکایت علیــه دانشــگاه جامــع علمــی
کاربــردی
صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری احصــاء گردیــده اســت .مطابــق مــاده  12قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری مصــوب  ،1392رســیدگی بــه شـــکایات ،تظلّمــات و اعتراضــات اشــخاص حقیقــی یــا
حقوقــی از آییننامههــا و ســایر نظامــات و مقــررات دولتــی و شــهرداریها و مؤسســات عمومــی
غیردولتــی ،در صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری قــرار دارد .لــذا بــه عنــوان قاعــده کلــی،
شــکایت علیــه مصوبــات دانشــگاه جامــع علمــی کاربــری نیــز مطابــق حکــم فــوق در صالحیــت هیــأت
عمومــی قــرار دارد .لیکــن بایــد توجــه نمــود کــه عمــا و در رویــه ،در همــه مــوارد و همــه تصمیمــات
دیــوان صالحیــت رســیدگی نخواهــد داشــت .از جملــه اینکــه ایــن صالحیــت شــامل مراکــز آموزشــی
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نظــارت قضایــی بر تصمیمات دانشــگاه جامع علمی-
کاربردی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علمــی کاربــردی خصوصــی وغیــر دولتــی کــه زیرنظــر ایــن دانشــگاه قــرار دارد ،نمیشــود .ثانیــا از
لحــاظ شــئون علمــی و آموزشــی بــر اســاس مصوبــه  630شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی دیــوان
عدالــت اداری بــه اینگونــه شــکایات نیــز رســیدگی نمــی نمایــد .عــاوه بــر ایــن بایــد گفــت کــه امــوری
کــه تخصص ـاً(و نــه تخصیص ـاً) از صالحیــت هیــأت عمومــی خــارج انــد ،ماننــد دعــاوی دارای ماهیــت
غیــر اداری و ترافعــی ،دعــاوی مــوردی اداری و نظایــر آن شــامل موضوعــات و دعــاوی دانشــگاه جامــع
علمــی کاربــردی در صالحیــت هیــأت عمومــی نخواهــد بــود.

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

دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی بــه عنــوان یــك موسســه دولتــی از نظــر اهــداف ،ســاختار ،حــوزه
فعالیــت و نحــوه ارتبــاط بــا حــدود  600مركــز علمــی كاربــردی در سراســر كشــور ،اساس ـاً بــا ســایر
دانشــگاههای وابســته بــه وزارت علــوم ،تفــاوت بنیادیــن دارد .ایــن ویژگــی منحصــر بفــرد و عــدم
اطــاع دقیــق دســتگاه هــای نظارتــی ،قضایــی و اداری از وضعیــت خــاص ایــن دانشــگاه موجــب
گردیــده تــا بخــش قابــل توجهــی از آراء بــدون توجــه بــه ســاختار دانشــگاه صــادر گــردد .بــه عبــارت
دیگــر چندیــن ســاختار و شــخصیت حقوقــی مختلــف تحــت عنــوان یــك مجموعــه دانشــگاه جامــع
علمــی كاربــردی فعالیــت مینماینــد .امــا در واقــع هیــچ ارتبــاط ســاختاری و حقوقــی بــا ایــن دانشــگاه
بــه عنــوان یــك موسســه دولتــی ندارنــد .مســئله زمانــی پیچیــده میشــود كــه  600مركــز علمــی
كاربــردی بــا شــخصیت حقوقــی مســتقل اقــدام بــه فعالیــت آموزشــی میكننــد امــا فعالیتهــای
اداری ،مقــرره گــذاری و اســتخدامی آنــان نیــز بــه اشــتباه بــه حســاب دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی
گذاشــته میشــود تــا جایــی كــه در مــوارد متعــددی ،مســئولیت فعالیتهــای آنــان متوجــه ایــن
دانشــگاه میگــردد .بــرای تبییــن دقیــق ایــن موضــوع ضــرورت دارد ســاختار ارتباطــی دانشــگاه بــا
مراكــز ارائــه گــردد؛
اول -دانشــگاه جامــع علمــی -كاربــردی بــه عنــوان یــك ســتاد دانشــگاهی بــا هــدف بهــره منــدی
ِ
ظرفیــت بخــش خصوصــی و ســایر دســتگاههای اجرایــی ،در راســتای آمــوزش علمــی كاربــردی
از
در كشــور تأســیس گردیــده اســت و مســتقیماً در امــر آمــوزش وارد نمیشــود .ایــن دانشــگاه نســبت
بــه آمــوزش دانشــجویان ،تشــكیل دانشــكده و كالس ،جــذب مدرســان و كارمنــدان اقــدام نكــرده و
نمیكنــد بلكــه پــروژه آمــوزش را بــا شــرایطی بــه بخــش خصوصــی و ســایر بخشهــای دولتــی و
عمومــی واگــذار كــرده اســت و بــر مجمــوع فرایندهــای آموزشــی مراكــز نظــارت میكنــد.
دوم -در حــال حاضــر چندیــن نــوع مركــز علمــی كاربــردی در كشــور بــه امــر آمــوزش دانشــجویان
میپردازنــد كــه جملگــی آنهــا فاقــد هرگونــه رابطــه تشــكیالتی بــا دانشــگاه بــوده و از لحــاظ ســازمانی
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
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و شــخصیت حقوقــی ،مســتقل از دانشــگاه اســت؛ لــذا هرگونــه عمــل اداری ،مقــرره گــذاری ،حقوقــی
و تعهــدات آنهــا نیــز متوجــه خــو ِد آنهــا بــوده و هیــچ ارتباطــی بــا دانشــگاه جامــع علمی-كاربــردی
بــه عنــوان یــك ســتاد دانشــگاهی نــدارد .اعمــال آنهــا را نیــز نبایــد عمــل اداری در صالحیــت دیــوان
محســوب نمــود .اقســام مراکــز تحــت نظــارت ایــن دانشــگاه شــامل مــوارد زیــر اســت:
 مراكز علمی كاربردی دارای ماهیت خصوصی كه به شیوه هیأت موسسی اداره میشوند. مراكــز علمــی كاربــردی دارای ماهیــت خصوصــی كــه بــه شــیوه هیــأت امنایــی اداره میشــوند.در ایــن بخــش ،واحدهــای صنعتــی -تولیــدی ،كارخانههــا و ...كــه از فضــای آمــوزش عملــی و مهارتــی
برخوردارنــد ،بــه عنــوان واحــد متقاضــی از دانشــگاه درخواســت ایجــاد مركــز مینماینــد تــا دانشــجویان
در جــوار صنعــت تربیــت شــوند.
ســوم -مراكــز علمــی كاربــردی كــه از ماهیــت دولتــی یــا عمومــی غیــر دولتــی برخوردارنــد و از
دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی ،مجــوز اجــرای دوره را اخــذ مــی كننــد؛ ایــن مراكــز نیــز هماننــد دو
بخــش مطروحــه در بــاال ،از شــخصیت حقوقــی مســتقل از دانشــگاه برخوردارنــد لــذا در مقــرره گــذاری،
انعقــاد قــرارداد بــا اشــخاص ،مدرســان و كارمنــدان میبایســت بــه تعهــدات خــود عمــل نماینــد.
چهــارم -وفــق مــواد  15و  16اساســنامه دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی ،مراكــز و موسســات
پــس از اخــذ مجــوز قانونــی الزم ،مبــادرت بــه برگــزاری دورههــای علمــی کاربــردی مینماینــد .مراکــز
و موسســات موصــوف ،مســتفاد از تبصــره ذیــل مــاده  15اساســنامه دانشــگاه ،از لحــاظ ســازمانی و
حقوقــی تابــع وزارتخانههــای مربوطــه خویــش میباشــند و ایــن دانشــگاه صرفـاً بــر عملکــرد آموزشــی
مراکــز نظــارت دارد .بنابرایــن دانشــگاه وفــق مفــاد منــدرج در تبصــره فــوق االشــعار ،ورود موضوعــی
بــر امــور مربــوط بــه مباحــث ســازمانی ،اداری ،اســتخدامی و حقوقــی مراکــز و موسســات مزبــور نــدارد.
بــا ایــن توصیــف ،یکــی از ســئواالت اساســی ایــن اســت کــه آیــا ،دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی،
کــه دارای شــخصیت حقوقــی مســتقل ،مطابــق اساســنامه اســت ،در زمــره کدامیــک از مصادیــق
واحدهــای دولتــی قــرار میگیرد؟(پرســش اول) عــاوه بــر ایــن نســبت میــان مراكــز خصوصــی و
غیــر دولتی(هیــأت امنایــی و هیــأت موسســی) زیــر نظر،بــا ایــن دانشــگاه چگونــه اســت؟ آیــا دیــوان
صالحیــت رســیدگی بــه شــکایت علیــه ایــن واحدهــا را بــه صــورت کلــی خواهــد داشت(.پرســش دوم)
در پاســخ بــه پرســش نخســت ،بایــد گفــت کــه بــه نظــر میرســد ،بــا توجــه بــه مــاده  2اساســنامه
دانشــگاه و تعریــف مــاده  2و مــاده  5قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،دانشــگاه جامــع علمــی
کاربــردی از موسســات دولتــی اســت کــه دارای شــخصیت حقوقــی مســتقل بــوده و زیــر نظــر وزات
علــوم قــرار دارد .چــه اینکــه مطابــق مــاده  2قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب  1386موسســه
دولتــی واحــد ســازمانی مشــخصی اســت كــه بــه موجــب قانــون ایجادشــده یــا میشــود و بــا داشــتن
اســتقالل حقوقــی ،بخشــی از وظایــف و امــوری را كــه بــر عهــده یكــی از قــوای ســهگانه و ســایر
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مراجــع قانونــی میباشــد انجــام میدهــد .همچنیــن كلیــه ســازمانهایی كــه در قانــون اساســی
نامبــرده شــده اســت درحكــم مؤسســه دولتــی شــناخته میشــود(.عالوه بــر ایــن ایــن تعریــف بــا
مــاده  1قانــون اســتخدام کشــوری ســابق مصــوب  1345و مــاده  3قانــون محاســبات عمومــی مصــوب
1366نیــز هماهنگــی بیشــتری دارد).
چنانچــه بــرای نمونــه دیــوان عدالــت اداری در قضیــه شــکایت دانشــگاه علــوم و فنــون علیــه
منطقــه آزاد الونــد ،مقــرر داشــته اســت کــه دانشــگاههای وابســته بــه وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری
در زمــره دســتگاههای اجرایــی دولتــی بــوده و نمیتواننــد در جایــگاه شــاکی در دیــوان عدالــت اداری
اقامــه دعــوا نماینــد 1.ولــی مشــتکی عنــه خواهنــد بــود .لیکــن بایــد توجــه نمــود کــه ایــن تعریــف و
صالحیــت منصــرف از واحدهــای زیــر نظــر دانشــگاه اســت .بــه دیگــر ســخن ،تصمیمــات و اقدامــات
مراکــز خصوصــی و واحدهــای زیــر نظــر دانشــگاه در جایــگاه مشــتکی عنــه ،خــارج از صالحیــت دیــوان
عدالــت اداری خواهــد بــود.
در پاســخ بــه پرســش دوم دیدگاههــای مختلفــی در حقــوق اداری وجــود دارد .مطابــق نظریــه
بودجــه اگــر یــک موسســه غیــر دولتــی ،بخشــی از بودجــه خــود را از دولــت اخــذ نمایــد ،مشــمول
مفهــوم واحــد دولتــی و نظــارت خواهــد بــود .مطابــق نظریــه ســهام هــرگاه بیــش از پنجــاه درصــد
ســهام شــرکت یــا موسســه ای دولتــی باشــد ،آن واحــد دولتــی محســوب مــی شــود و در نهایــت
مطابــق نظریــه وابســتگی و نظــارت ،همیــن کــه یــک واحــد غیــر دولتــی تحــت نظــر و نفوذیــک واحــد
دولتــی قــرار گیــرد ،بــرای نظــارت کافــی اســت .بــرای مثــال برخــی از شــعب دیــوان عدالــت اداری ،در
رســیدگی بــه شــکایات بانکهــای خصوصــی شــده ،نظــارت عالیــه دولــت و اســتفاده از بودجــه عمومــی
را (نظریــه بودجــه) مبنــای توجیهــی صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه شــکایات علیــه
2
آنهــا دانســتهاند.
بــرای نمونــه در قضیــه شــکایت علیــه بانــک صــادرات ،دیــوان اســتدالل نمــوده اســت کــه صرفــاً
دولتیبــودن مؤسســه (کــه مــورد ایــراد مشــتکی عنــه مذکــور نیــز قــرار گرفتــه) ضابطـهای بــرای شــمولیت
قانــون فوقالذکر(قانــون تخلفــات اداری) نمیباشــد 3.همچنیــن در قضیــه شــکایت علیــه شــرکت مخابــرات،
اینگونــه اســتدالل شــده اســت کــه بــا عنایــت بــه اینکــه بــه موجــب قســمت اخیــر جــزء الــف بنــد 1
مــاده  13قانــون دیــوان ،رســیدگی بــه شــکایات علیــه «موسســات وابســته بــه واحدهــای دولتــی» را نیــز
در صالحیــت دیــوان قــرار میدهــد ،چنانچــه شــرکت مخابــرات ایــران در وضعیــت فعلــی ،بــه لحــاظ
 .1رأی شعبه  ،19ش .د -9109970901905012 :مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری.307: 1393 ،
 .2مشــهدی ،علــی ،قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در نظــم حقوقــی کنونی ،انتشــارات
خرسندی ،چ اول.146 .1395.
 .3رأی شعبه بیست و دوم ،ش.د -9109970902201807 :مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری.
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

کنتــرل یــا مدیریــت آن ،بتوانــد بــه نوعــی «موسسســه وابســته بــه دولــت» محســوب شــود ،رســیدگی بــه
شــکایات علیــه آن میتوانــد در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری قــرار گیــرد»( .نظریــه شــماره  71/90مــورخ
 90/11/16کمیســیون مشــورتی دیــوان عدالــت اداری) علیرغــم ایــن رویــه ،دیــوان در رویههــای متعــدد
دیگــری ،نظــر بــه ماهیــت موسســه داشــته اســت 1.در نهایــت بایــد گفــت کــه بــا توجــه بــه ماهیــت غیــر
دولتــی دســتهای از مراکــز تحــت نظــر دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی ،هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری صالحیــت رســیدگی نخواهــد داشــت .لیکــن در خصــوص مصوبــات و تصمیمــات خــود دانشــگاه و
واحدهــای زیــر نظــر وزارتخانههــا ،چنانچــه خواهیــم دیــد ،قابــل اعمــال اســت.

بند دوم -قلمرو تصمیمات قابل شکایت

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

69

نظــارت قضایــی بر تصمیمات دانشــگاه جامع علمی-
کاربردی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامــه  2621مــورخ 1398/9/5در بخشــی از رأی ،ضمــن تأییــد ایــن نظــر ،اعــام نمــوده اســت کــه
«باعنایــت بــه اینکــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی صالحیــت تحدیــد صالحیــت مراجــع قضایــی را
نــدارد ،بنابرایــن رأی شــعبه اول دیــوان عدالــت اداری...کــه دیــوان را صالــح بــه رســیدگی بــه موضــوع
شــکایت تشــخیص داده صحیــح و موافــق مقــررات اســت».

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

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

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

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

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

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

 .2هداونــد ،مهــدی و علــی مشــهدی ،اصــول حقــوق اداری در پرتــو آراء دیــوان عدالــت اداری ،معاونــت حقوقــی و
توســعه قضایــی قــوه قضاییــه ،انتشــارات خرســندی ،چ اول.142 .1389.
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نظــارت قضایــی بر تصمیمات دانشــگاه جامع علمی-
کاربردی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

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

بند دوم -عطف بماسبق نمودن قانون

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

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

بند سوم .خروج از صالحیت مقامات و مراجع دانشگاه

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

بند چهارم -خروج از صالحیت اجرایی مجریان دانشگاه

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

بند پنجم .خروج از صالحیت قانونی

مــورد دوم مربــوط بــه خــروج از صالحیــت و اختیــارات قانونــی مراجــع تصمیــم گیرنــده دانشــگاه
اســت .در حقــوق عمومــی و اداری اصلــی وجــود دارد کــه بــه موجــب آن در خصــوص اختیــارات مقامات
اداری اصــل برعــدم صالحیــت اســت ،مگــر در مــواردی کــه قانــون گــذار بــه صراحــت صالحیــت اقــدام
را در یــک امــری بــه مقامــات اداری واگــذار نمــوده باشــد .لــذا صالحیــت در حقــوق اداری را بایــد در
3
چارچــوب اصــل آزادی و اصــل قانونــی بــودن تحلیــل نمــود.
 .1مشــهدی ،علــی ،قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در نظــم حقوقــی کنونــی،
انتشــارات خرســندی ،چ اول1395.ف.42
 .2دادنامه شماره  -947مورخ  1396/09/28هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .3هداونــد ،مهــدی و علــی مشــهدی ،اصــول حقــوق اداری در پرتــو آراء دیــوان عدالــت اداری ،معاونــت حقوقــی و
توســعه قضایــی قــوه قضاییــه ،انتشــارات خرســندی ،چ اول.1389،151 .
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در قضیــه واگــذاری مراکــز علمــی کاربردی(مصوبــه 1395/1/5شــورای مرکــزی دانشــگاه) هیــأت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه دلیــل عــدم رعایــت قاعــده فــوق اقــدام بــه ابطــال مصوبــه دانشــگاه
نمــوده اســت.
موضــوع اجمــا ٌال از ایــن قــرار اســت کــه شــورای مرکــزی دانشــگاه بــا مصوبــه صــدر الذکــرو در
اجــرای اصــل  44قانــون اساســی و کاهــش تصدیگــری دانشــگاه در امــور اجرایــی آموزشهــای
علمی-کاربــردی ،اجــازه واگــذاری مراکــز علمــی کاربــردی وابســته بــه دانشــگاه را میدهــد .معاونــت
حقوقــی و نظــارت همگانــی ســازمان بازرســی کل کشــور بــه عنــوان شــاکی مدعــی اســت کــه ایــن
اقــدام دانشــگاه خــارج از حــدود اختیــارات قانونــی شــورای مرکــزی اســت .دلیــل آن هــم ایــن اســت
کــه بــه موجــب تبصــره  2بنــد (ج) مــاده ( )2قانــون اجــرای سیاسـتهای کلــی اصل44قانــون اساســی،
فعالیتهــای حــوزه آمــوزش مشــمول ایــن قانــون نیســت و هرگونــه توســعه توســط بخشهــای دولتــی
و غیــر دولتــی و همچنیــن هرگونــه واگــذاری بــه بخــش غیــر دولتــی در ایــن حوزههــا بــا تصویــب
مجلــس شــورای اســامی امــکان پذیــر اســت .لــذا واگــذاری مراکــز علمــی وابســته بــه دانشــگاهها
تنهــا جــزو اختیــارات مقنــن اســت.
عــاوه بــر ایــن هرچنــد دانشــگاهها در حــال حاضــر بــه موجــب ماده1قانــون احــکام دایمــی
برنامههــای توســعه کشــور مصــوب ،1395از شــمول مقــررات عمومــی اســتثناء شــدهاند ،لیکــن
همانگونــه کــه شــاکی اســتدالل نمــوده اســت...« :در مقــررات عمومــی مــورد نظــر هیــچ گاه اجــازه ای
مبنــی بــر واگــذاری مراکــز دولتــی بــه دســتگاه هــای غیــر دولتــی داده نشــده تــا بــا خــروج دانشــگاه
هــا از شــمول حاکمیــت آن قوانیــن ،دانشــگاه هــا در راســتای اختیــارات خــود ،مجــاز بــه واگــذاری
مراکــز علمــی خــود باشــند(.»..متن شــکایتنامه شــماره  1397/2/4-18975معاونــت حقوقــی و نظــارت
همگانــی ســازمان بازرســی کل کشــور) در ایــن قضیــه در نهایــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری
ایــن مصوبــه را مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیاراتشــورای دانشــگاه دانســته و آنــرا ابطــال نمــوده
1
اســت.
در بخشــی از رأی هیــأت عمومــی عــاوه بــر پذیــرش اســتدالل شــاکی ،در بحــث اصــل عــدم
صالحیــت مقامــات اداری اینگونــه اســتدالل نمــوده اســت کــه «...در بنــد (ج) مــاده  11آییــن نامــه
جامــع مدیریــت دانشــگاهها مصــوب  1389/12/10شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی کــه حاکــم بــر
زمــان مصوبــه مــورد شــکایت بــوده اســت ،اختیــارات شــورای دانشــگاه احصــاء شــده و اختیــار دادن
جــواز واگــذاری و یــا هرگونـــه مصوبــهای در این خصوص بـــرای شـــورای مركــزی دانشــگاه پیش بینی
و طــرح نشــده اســت .از طرفــی بــا وجــود آییــن نامــه اخیرالذکــر ،اســتناد بــه اساســنامه دانشــگاه کــه
بــر اســاس مقــررات ســال  1371شــورای گســترش تدویــن شــده موجــه نیســت.»..
 .1دادنامه شماره  99مورخ  1398/2/3هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
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نتیجه گیری
تاکنــون در ادبیــات حقــوق اداری و کنتــرل قضایــی ،مقالــه یــا پژوهــش مشــخصی بــه مســأله
نظــارت قضایــی دیــوان عدالــت اداری بــر مصوبــات و تصمیمــات دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی
نپرداختــه بــود .در ایــن مقالــه ســعی گردیــد بــدواً بــه ایــن خــا پژوهشــی مطــرح و بررســی گــردد .در
نهایــت پــس از بررســی رویــه دیــوان مــی تــوان هودههــای ذیــل را برشــمرد:
نخســت اینکــه ،بــا دقــت در رویــه دیــوان و در پاســخ بــه پرســش اصلــی مقالــه ،بایــد گفــت کــه
دیــوان عدالــت اداری از جهــت نظــارت بــر قانونــی بــودن مصوبــات دانشــگاه بــه ســه موضــوع مهــم،
ممنوعیــت تصمیمــات تبعیضآمیــز ،عطــف بماســبق نمــودن مصوبــات و درنهایــت خــروج از صالحیــت
و اختیــارات ،اقــدام بــه ابطــال تصمیمــات و مصوبــات ایــن دانشــگاه نمــوده اســت .دوم اینکــه تعــداد
انــدک آراء و شــکایت علیــه دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی در مقایســه بــا ســایر واحدهــای دولتــی
نمایانگــر ایــن اســت ،کــه ایــن واحــد دولتــی بــه نســبت لــوازم اصــل حاکمیــت قانــون پــای بنــد
بــوده اســت .در میــان جهــات مــورد بررســی نیــز از لحــاظ کثــرت ،جهــت خــروج از صالحیــت بیشــتر
مبتالبــه بــوده اســت.
ســومین نتیجــه مهــم ایــن اســت کــه در نظــارت بــر تصمیمــات دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی
ضــروری اســت بــه ماهیــت ویــژه ایــن دانشــگاه و نیــز نحــوه ارتبــاط ایــن موسســه دولتــی وابســته بــه
وزارت علــوم بــا مراكــز علمــی كاربــردی كــه از ماهیتهــای مختلــف خصوصــی ،دولتــی و عمومــی غیــر
دولتــی برخوردارنــد ،توجــه شــود .بــه ایــن صــورت کــه ،اوالًمراکــزدارای ماهیــت خصوصــی صرفاًمجــری
دورههــای علمــی كاربــردی ،تــك درس و پودمانــی اعــم از هیــأت موسســی یــا هیــأت امنایــی ،از عــداد
واحدهــای دولتــی خــارج هســتند و لــذا رســیدگی بــه شــکایت علیــه تصمیمــات ایــن مراکــز خــارج از
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت.ثانیاً مراكــز علمــی كاربــردی بــا ماهیــت «دولتــی» و «عمومــی
غیــر دولتــی» كــه فقــط از نظــر آموزشــی تحــت نظــارت دانشــگاه قــرار دارنــد امــا از نظــر ســاختاری از
شــخصیت حقوقــی مســتقل از دانشــگاه برخوردارنــد.
بنابرایــن ایــن دســته از مراكــز از نظــر ســاختاری وابســته بــه یكــی از دســتگاه اجرایــی تلقــی
مــی گردنــد كــه فعالیتهــای اداری ،اســتخدامی ،مقــرره گــذاری و هــر گونــه عمــل حقوقــی آنهــا
متوجــه همــان دســتگاه اجرایــی مربوطــه اســت لــذا در آراء صــادره الزم اســت تفكیــك ســاختاری میــان
دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی و مراكــز علمــی كاربــردی دولتــی و عمومــی غیــر دولتــی صــورت
گیــرد .ثالثـاً هیــچ یــك از مراكــز علمــی كاربــردی بــه عنــوان دانشــگاه تلقــی نمیگردنــد ،بلكــه صرفـاً
مجــری برگــزاری دورههــای علمــی كاربــردی هســتند كــه مجــوز آنهــا توســط دانشــگاه جامــع علمــی
كاربــردی صــادر میشــود .بنابرایــن صرفنظــر از ماهیتهــای خصوصــی ،دولتــی و عمومــی غیــر
دولتــی ،مراكــز علمــی كاربــردی ،هیــچ یــك از آنهــا حــق صــدور مقــرره در حوزههــای آموزشــی و
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مرتبــط بــا صالحیتهــای دانشــگاه جامــع علمــی كاربــردی را ندارنــد .در نهایــت بایــد گفــت ،برخــاف
موضــوع مصوبــه  630شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی کــه دیــوان عدالــت اداری را از ورود بــه دعــوای
مربــوط بــه شــئون علمــی و آموزشــی بازداشــته اســت ،هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،بهویــژه
بــا رأی مــورخ  98 /9/15بــه ســمت نفــی ورود شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه تعییــن قلمــرو بــرای
صالحیــت دیــوان و بــه ســمت پذیــرش ایــن قبیــل شــکایات علیــه دانشــگاهها و موسســات آمــوزش
عالــی رفتــه اســت.
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فهرست منابع
 .1فارسی

الف) کتاب
 .1پژوهشــگاه قــوه قضاییــه ،مجموعــه آرای قضایــی شــعب دیــوان عدالــت اداری (ســال
 ،)1391تهــران :اداره انتشــار رویــه قضایــی کشــور.1393 ،
 .2دلشــاد ،عبدالحمیــد و غالمرضــا کریمینــژاد ،ساختارســازمانی مراکــز دانشــگاهی ،بــا
نگاهــی ویــژه بــه مراکــز آمــوزش عالــی علمــی کاربــردی غیــر دولتــی ،تهــران :مبنــای
خــرد.1391 ،
 .3مشــهدی ،علــی ،قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در نظــم
حقوقــی کنونــی ،تهــران :خرســندی.1395 ،
 .4هداونــد ،مهــدی و علــی مشــهدی ،اصــول حقــوق اداری (در پرتــو آرای دیــوان عدالــت
اداری) ،تهــران :خرســندی.1384،
ب) مقاله
 .1آقایــی طــوق ،مســلم« ،مبانــی و ماهیــت نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت :مطالعــه
تطبیقــی کشــورهای فرانســه ،انگلســتان و امریــکا» ،پژوهشنامــه معاونــت حقوقــی و مرکــز
تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،1386 ،شــماره .1
 .2بنایــی اســکویی ،مجیــد« ،تحدیــد قلمــرو صالحیــت دیــوان عدالــت اداری توســط
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق عمومــی ،زمســتان  ،1394شــماره
.4
 .3صدیــق ثابتــی ،محمــد و شــیوا مفاخــری« ،نقــش دانشــگاه جامــع علمــی ـ کاربــردی
در توســعه اســتان کردســتان» ،اولیــن کنگــره منطق ـهای راهکارهــای توســعه اقتصــادی اســتان
کردســتان ،ســنندج :دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ســنندج.1384 ،
 .4مشــهدی ،علــی« ،مســأله اســب تــروای حاکمیــت قانــون؛ تأملــی بــر کنتــرل پذیــری
قضایــی صالحیــت هــای اختیــاری در انگلســتان بــا نگاهــی بــه حقــوق ایــران» ،فصلنامــه
پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،ش ،7تابســتان .1400
 .5مشــهدی ،علــی ،علــی دارایــی وصدیقــه قارلقــی « ،شــرایط اســتثنایی و اســتثنای حاکمیت
قانــون» ،فصلنامــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،ش ،4پاییــز  ،1399ص .39
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 .6یداللهــی ،جهانگیــر ،محمدرضــا زالــی و ســید مرتضــی باقریفــرد« ،شناســایی عوامــل
ســاختاری مؤثــر بــر توســعه کارآفرینــی دانشــگاهی» ،فصلنامــه سیاســت علــم و فنــاوری،
پاییــز ،1390شــماره .1
ج) رویه قضایی
 .1دادنامه  2621مورخ 1398/9/5هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .2دادنامــه شــماره  -560مــورخ 1385 /08/07مبنــی بــر ابطــال مصوبــه جلســه  53شــورای
برنامهریــزی آموزشــی و درســی علمــی -کاربــردی مــورخ )1384/6/5
 .3دادنامــه شــماره 1391/10/11-714هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری موضــوع ابطــال
مصوبــات هیــأت امنــای دانشــگاههای صنعتــی شــریف ،تهــران و امیرکبیــر.
 .4دادنامــه شــماره  1125و  1126مــورخ 96 /11 /3هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مبنــی
بــر ابطــال دســتور هجدهــم مصوبــه مــورخ  1390/3/18هیــات امنــاء دانشــگاه یــزد و بنــد 24
صورتجلســه مــورخ  1392/9/2دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی
 .5دادنامه شماره  -947مورخ  1396/09/28هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .6دادنامــه شــماره 9809970906010029مــورخ  98/2/14هیــأت تخصصــی دیــوان عدالــت
اداری.
 .7دادنامــه شــماره  929مــورخ  1391/12/14هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در خصــوص
ابطــال مصوبــه شــماره  1388/12/27 -44309/262765هیــأت وزیــران در مــورد نقــل و انتقــال
فرزنــدان اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی
 .8دادنامــه شــماره  83/74مــورخ 1383/3/3هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در خصــوص
ابطــال قســمتی از دســتورالعمل اجرائــی بخشــنامه ایجــاد تســهیالت بــرای فرزنــدان اعضاءهیــأت علمــی
دانشــگاهها
 .9رأی شعبه  19دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه.9109970901905012 :
 .10رأی شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه.9109970902201807 :
 .11شــکوائیه شــماره  1397/2/4-18975معاونــت حقوقــی و نظــارت همگانــی ســازمان بازرســی
کل کشــور.
 .12نظریه شماره  71/90مورخ  90/11/16کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری.
2-Latin Source

1-Craig, Paul. (1998), «Ultra vires and the foundations of judicial review.» The Cam-
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Press
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اصــل دادرســی علنــی ،متــرادف بــا ورود و خــروج آزادانــه افــراد بــه جلســات دادگاه ،از جملــه
مؤلفههــای اصــول دادرســی منصفانــه محســوب میشــود .البتــه اِعمــال ایــن اصــل بنیادیــن در نظــام
عدالــت اداری ایــران بــا چالشهایــی روبهروســت .ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت
کــه آیــا اصــل علنــی بــودن رســیدگیها در دیــوان عدالــت اداری ،ظرفیــت و قابلیــت اجــرا دارد یــا خیر؟
در قالــب پژوهشــی توصیفــی ـ تحلیلــی ،علــل و عوامــل متعــددی همچــون خألهــای قانونــی و
سیاســت تمرکزگرایــی در ســاختار دیــوان عدالــت اداری کشــور ،مؤلفههــای امکانناپذیــری اِعمــال
ایــن اصــل در دیــوان محســوب شــدند .رســیدگی همزمــان ماهــوی و شــکلی در شــعبات دیــوان
عدالــت اداری ،ضــرورت توجــه بــه اصــل تناظــر و ترافــع از رهگــذر ایــن شــیوه از رســیدگی و لــزوم
ب ناپذیــر کــرده اســت.
اصــاح ذاتالبیــن نیــز اجــرای ایــن اصــل اساســی را در نهــاد دیــوان اجتنــا 
همچنیــن مــواردی ماننــد توجیهپذیــری و تمکیــن ســهل و آســان بــه آرای قضایــی یــا اثرپذیــری
رفتارهــای قضایــی قضــات دیــوان از افــکار عمومــی از امتیازهــای اِعمــال ایــن اصــل محســوب شــدند.
پیشــنهادهایی نیــز بــرای تحققبخشــی بــه ایــن مؤلفـ ه مهــم در رســیدگیها معرفی و شناســایی شــدند.
کلیدواژهها اصل دادرسی علنی ،شعبههای دیوان ،هیئت عمومی ،دادرسی اداری ،جلسههای رسیدگی.
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مقدمه
ی را متــرادف بــا ورود و خــروج آزادانــه افــراد بــه جلســات دادگاه
اصــل علنــی بــودن دادرســ 
دانســتهاند 1.در نظــری مشــابه ،ایــن اصــل بــه مفهــوم بــاز گذاشــتن َدرهــای مراجــع قضایــی بــه روی
مــردم در مراحــل رســیدگیها تلقــی شــده اســت 2.بــا امــکان حضــور شــهروندان در محکمــه و بــا
نظــارت و اســتماع 3اظهــارات طرفیــن دعــوا ،زمینــه بــرای ســنجش فرآینــد دادرســی برایشــان فراهــم
4
میشــود و نتیجــه رســیدگیها در معــرض افــکار عمومــی قــرار میگیــرد.
گرایــش حاکمــان بــه عــدول از «اصــل علنــی بــودن رســیدگیها» 5موجــب شــده اســت کــه ایــن
شــاخص در اســناد بینالمللــی ،یکــی از مصداقهــای حقهــای اساســی تلقــی گــردد و در تعــدادی
از نظامهــای سیاســی ،جایــگاه قانــون اساســی را پیــدا کنــد و تعرضناپذیــری آن بــه قانونگــذاران
عــادی در ایــن کشــورها یــادآوری شــود 6.بــر همیــن اســاس ،اِعمــال ایــن اصــل در جریــان دادرسـیها
7
باعــث میشــود مــردم ایــن مؤلفــه را ســنجه و معیــاری بــرای ارزیابــی کیفیــت دادرسـیها بشــمارند.
برخــی نویســندگان ،کاربسـ ِ
ـت ایــن شــرط را در جریــان دادرسـیها نمــاد عدالــت و متضمــن حــق
8
بــر دادرســی عادالنــه دانســتهاند .دســته دیگــر نیــز آن را یکــی از مصداقهــای اساســی دادرســی و
فراتــر از مرزهــای کشــورها و معیــاری جهانــی در حمایــت از حقــوق بشــر پنداشــتهاند 9.عــدهای هــم
ی را پیشنیــازی بــرای اعمــال اصــل علنــی بــودن
وکیــل او در جلســات دادرســ 
حضــور متهــم یــا
ِ
10
دادرســی محســوب کردهانــد.
 .1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمینولوژی حقوق ،تهران :گنجدانش ،چاپ هفدهم ،1386 ،ص .52

2-Sara, Joseph, Schultz Jonney & Castan Melissa, the international-convenient of civil and Political Rights, cases
materials and commentary, Oxford University Press, Second edition, 2005, p. 423
3-Hearing.

 .4آخونــدی ،محمــود ،آییــن دادرســی کیفــری ،تهــران :ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی،
 ،1386ج  ،1ص .61
5-The principle of public proceedings.

 .6خالقــی ،علــی« ،علنــی بــودن دادرســی در پرتــو اســناد بینالمللــی و حقــوق داخلــی» ،فصلنامــه
پژوهشهــای حقوقــی ،1383 ،شــماره  ،5ص .30
 .7نیکویــی ،ســمیه« ،الزامــات علنــی بــودن دادرســی کیفــری در پرتــو دادرســی عادالنــه» ،مجلــه حقوقــی
دادگســتری ،پاییــز و زمســتان  ،1385شــماره  56و  ،57ص .220

8-Cremona. C.F., “the Public Character of Trial and Judgment in the Jurisprudence of the European Court of Human
Rights”, in: Protection Human Rights, the European Dimension (studies in honour of Gerard J.Wiarda), 1988, p.107
9-Trechsel, Stefan and sarah summers, Human Rights in criminal proceedings, oxford university press, First editon,
2005, p.185

 .10زراعــت ،عبــاس و انــور احمــدی« ،مبانــی و آثــار اصــل حضــوری بــودن فرآینــد دادرســی کیفــری»،
پژوهشنامــه حقــــوق کیفــــری ،پاییــز و زمســتان  ،1393شــماره  ،2ص .113
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بــا ایــن حــال ،ایــن ســازوکار در قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری 1،مصــوب
 1392مغفــول مانــده اســت .عــاوه بــر آن ،قانونگــذار هــم در الزامــات قانونــی قبلــی دیــوان و هــم
در قانــون فعلــی ،بــا شــاخص برگــزاری «حضــوری» جلســات دادرســی بـ ه عنــوان مقدمــه اجــرای ایــن
اصــل بــا تســامح و تســاهل برخــورد کــرده اســت .تــداوم همیــن رویکــرد ،احتمــال نظــارت مؤثــر بــر
نظــام دادرســی اداری ایــران را در حــال حاضــر ،بحثانگیــز و خدشـهدار کــرده اســت .بنابرایــن ،ایضــاح
مفهومــی ایــن اصــل و شــاخصهای تحقــق آن کــه منطبــق بــا ســاختار اندامــی و کارویــژهای نهــاد
دیــوان باشــد ،فوقالعــاده اهمیــت دارد.
در پژوهــش حاضــر تــاش خواهــد شــد کــه در قالــب توصیفــی ـ تحلیلــی بــه ایــن پرســش اساســی
پاســخ دهیــم کــه آیــا اصــل علنــی بــودن دادرســی در دیــوان عدالــت اداری 2،قابلیــت اعمــال دارد یــا
خیــر؟ ایــن مرجــع قضایــی در ایــن زمینــه بــا چــه چالشهایــی روبهروســت؟
فرضیــه نویســندگان تحقیــق آن اســت کــه طراحــی و بنیــان اولیــه نهــاد دیــوان عدالــت اداری
ـل خــود بــه ویــژه از قانــون راجــع بــه شــورای دولتــی ،مصــوب 1339
در ایــران کــه از قوانیــن ماقبـ ِ
اقتبــاس شــده و اثــر پذیرفتــه اســت ،در زمینــه امــکان اجــرای اصــل علنــی تشــکیل شــدن جلسـههای
ی و ترتیبــات مربــوط بــه آن بــا خألهــای اندامــی و کارویــژهای روبهروســت .وجــود نهادهایــی
رســیدگ 
همچــون هیئــت عمومــی در ســاختار دیــوان نیــز عملــی شــدن آن را پیچیــده و فوقالعــاده دشــوار
ســاخته کــه تحقــق ایــن اصــل مســتلزم برطــرف شــدن ایــن اشکالهاســت.
در خصــوص پیشــینه ایــن تحقیــق بایــد گفــت در حــوزه دادرســی کیفــری ،مقــاالت متعــددی بــا
محوریــت و برجستهســازی اصــل علنــی بــودن جریــان دادرســی نگاشــته شــده اســت .بــا ایــن حــال،
در حیطــه رســیدگیهای اداری ب ـ ه جــز مقالــه علــی حاجیپــور کنــدرود بــا عنــوان «ارزیابــی قابلیــت
اعمــال اصــل علنــی بــودن دادرسـیها در مراجــع اختصاصــی اداری» کــه بــه چالشهــای پیـش رو در
قابلیــت اِعمــال اصــل علنــی بــودن دادرس ـیها در مراجــع شــبه قضایــی پرداختــه ،تاکنــون تحقیقــی
بــرای شناســایی ایــن شــاخص بنیادیــن بــه ویــژه در حــوزه دیــوان عدالــت اداری انجــام نشــده اســت.
از ایــن نظــر ،بررســی ایــن موضــوع بدیــع و آثــاری کــه بــر نظــام حقوقــی ایــران در بحــث دادرســی
اداری دارد ،ضــروری اســت.
در ایــن تحقیــق ،ابتــدا مبانــی نظــری و قانونــی دادرســی علنــی بیــان و ســپس امــکان اِعمــال اصــل
علنــی بــودن رســیدگیها در شــعب دیــوان بررســی میشــود .در نهایــت ،قابلیــت اعمــال ایــن اصــل
در هیئــت عمومــی و تخصصــی دیــوان واکاوی میگــردد.

 .1از این به بعد ،به اختصار« ،قانون تشکیالت» ذکر خواهد شد.
 .2در ادامه ،به اختصار با عنوان «دیوان» از آن یاد خواهد شد.

85

امکا نســنجی اِعمال اصــل علنی
بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری

گفتار اول .مبانی نظری و قانونی دادرسی علنی
در آثــار برخــی نویســندگان ،دادرســی علنــی بــا ابتنــای بــر دو گونــه نگــرش نســبت بــه مفهــوم
ـب توجــه بــه «مصالــح دولــت» و تضمیــن «حقــوق فــرد»
و چیســتی ایــن تأســیس حقوقــی در قالـ ِ
بررســی شــده اســت 1.همچنیــن در اســناد بینالمللــی و حقــوق داخلــی کشــورها بــر ایــن مؤلفــه
تأکیــد گشــته اســت کــه بــه تفصیــل و جداگانــه بررســی میشــود.

بند اول .فلسفه و مبانی نظری دادرسی علنی

اصــل علنــی بــودن دادرســی را بایــد برگرفتــه از حــق نظــارت مــردم بــر دســتگاه قضایــی دانســت.
طــرح موضــوع دربــاره فلســف ه و مبانــی ایــن آمــوزه ،تالشــی بــرای پاســخگویی بــه مقولــ ه چرایــی
اجــرای ایــن مؤلفــه در جلس ـههای دادرس ـی محســوب میشــود 3.پــس در مقــام بیــان و پاس ـخگویی
بــه فلســفه کاربَسـ ِ
ـت چنیــن معیــاری در جریــان دادرس ـی ،بــر لــزوم رعایــت یکــی از اســتانداردهای
رســیدگیها در محاکــم تأکیــد خواهــد شــد.
پیشگیــری از محدودســازی حضــور مــردم و رســانهها در دادگاههــا و امکانپذیــری اعــان و
انتشــار گســترده نتایــج دادرســی ،ابــزاری بــرای افزایــش ســطح مشــارکت مــردم در توســعه و تعالــی
جامعــه بــه شــمار مـیرود 4.همچنیــن ایــن وضعیــت مانــع از آن میشــود کــه شــهود هنــگام اظهــارات
خــود بــه دروغپــردازی متوســل شــوند 5.بنابرایــن ،در پیــش گرفتــن ایــن رویــه ،از کاهــش ســطح
کیفــی رســیدگیها و تزلــزل در اجــرای عدالــت جلوگیــری میکنــد .در نهایــت ،بهکارگیــری ایــن
اصــل اساســی در جریــان دادرســی ،طریقــی اثرگــذار بــرای فراهمســازی و تأمیــن امنیــت قضایــی،
حفــظ اعتمــاد عمومــی ،تشــویق افــراد بــه مشــارکت همگانــی و از همــه مهمتــر ،تمهیــدی بــرای
جلوگیــری از ســوء رفتارهــای قضــات و کاهــش ضریــب اشــتباههای آنــان هنــگام پرداختــن بــه ایــن
کارویــژه دادرســی محســوب میشــود.
2

 .1امیــدی ،جلیــل و ســمیه نیکویــی« ،تعریــف و مبانــی علنــی بــودن دادرســی کیفــری» ،فصلنامــه مــدرس علــوم
انســانی ،دوره دوازدهــم ،پاییــز  ،1387شــماره  ،3ص .25
 .2خالقی ،پیشین ،ص .38
 .3نک :پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی (آخرین بازدید :)1401/5/23
www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=88948

 .4امیدی و نیکویی ،پیشین ،ص .34
 .5همان ،ص .31
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عــاوه بــر آن ،میتــوان بــه توصیههــای بــزرگان و علمــای دینــی در ایــن بــاب نظــر داشــت .بــرای
نمونــه ،بــا مســتند قــرار دادن فرمایــش پیامبــر اکــرم (ص) در خصــوص ضــرورت اســتماع ســخنان
طرفیــن دعــوا قبــل از صــدور حکــم از جانــب قاضــی محکمــه 1یــا اعتقــاد برخــی حقوقدانــان مســلمان
حاجــب و َدربــان
بــه فراهــم کــردن امــکان دسترســی آســان بــه قاضــی 2و نیــز مکــروه شــمردن تعییــن ِ
بــرای قاضــی هنــگام رســیدگی 3میتــوان گفــت کــه در آموزههــای دینــی نیــز بــه ایــن موضــوع
اشــاره شــده اســت تــا مبــادا از رهگــذر بیتوجهــی بــه رعایــت اصــل علنــی رســیدگیها ،آســیبی
متوجــه حقــوق ح ّقــه طرفیــن دعــوا شــود.

بند دوم .الزامات قانونی اصل علنی بودن رسیدگیها

آمــوزه علنــی بــودن دادرســیها در اســناد بینالمللــی تبلــور یافتــه و از حقهــای اساســی
5
محســوب شــده اســت .مــاده  4 10اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ،مصــوب  ،1948بنــد یــک مــاده 6
کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر ،مصــوب  1950و بنــد نخســت مــاده  6 14میثــاق بینالمللــی مدنــی
و سیاســی ،مصــوب  1966از جملــه ایــن الزامــات فراملــی هســتند کــه در اســناد یادشــده تبلــور
یافتــه و گویــای جایــگاه ویــژه و اثرگــذار ایــن تأســیس حقوقــی در جوامــع اجتماعــی مبتنــی بــر روابــط
پیچیــد ه امــروزی اســت.
متمــم قانــون اساســی مشــروطه ایــران (مصــوب  1286خورشــیدی) هــم میتــوان
بــا بررســی ّ
رگههایــی از ایــن اصــل بنیادیــن را در نظــام حقوقــی ایــران مشــاهده کــرد .بــر همیــن اســاس و در
7
راســتای تحقــق حــق نظــارت مــردم بــر مراجــع قضایــی ،اصــل علنــی بــودن دادرســی در اصــل 76
« .1هــر گاه بــر مســند قضــاوت نشســتی ،حکــم مــده ،مگــر آنکــه حرفهــای هــر دو طــرف را شــنیده باشــی» .ابــن بابویــه
ُقمــی (شــیخ صــدوق) ،محمــد بــن علــی ،مــن ال یحضــر ه الفقیه ،قــم :دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعه مدرســین،
 1413ق= ،1371ج  ،3ص .13
 .2قاضــی بایــد در موضــع نمایــان یعنــی جایــی کــه بــدون َدر و دیــوار باشــد ،مثــل مکانــی وســیع بنشــیند تــا اینکــه رســیدن بــه
او آســان باشــد» .محقــق حلــی ،جعفــر بن حســن ،شــرایع االســام ،تهــران :انتشــارات اســتقالل 1409 ،ق= ،1367ج  ،4ص .72
 .3محقق حلی ،پیشین ،ص .74
 .4مــاده « :10هــر انســانی ،ســزاوار و محــق بــه دسترســی کامــل و برابــر بــه دادرســی علنــی و عادالنــه توســط دادگاهــی
بیطــرف و مســتقل اســت.»...
 .5بند  1ماده « :6هر کس حق دارد به دعوای او به طور منصفانه ،علنی ...رسیدگی شود.»...
« ...هــر کســی حــق داردکــه بــه دادخواهــی او منصفانــه و علنــی ...رســیدگی شــود ،...ولــی حکــم صادرشــده در امــور کیفــری
یــا مدنــی علنــی خواهــد بــود.»...
 ...« .6هــر کســی حــق داردکــه بــه دادخواهــی او منصفانــه و علنــی ...رســیدگی شــود ،...ولــی حکــم صادرشــده در امــور کیفــری
یــا مدنــی علنی خواهــد بــود.»...
ً
 .7اصــل « :76انعقــاد کلیــه محاکمــات علنــی اســت» .مــاده « :326رســیدگی و تحقیقــات محکمــه عمومـا بایــد علنــی باشــد،...
مگــر آنکــه علنــی بــودن آن مخــل نظــم یــا منافــی باشــد .در ایــن صــورت ،لــزوم اخفــا را محکمــه اعــام میکنــد».
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ایــن قانــون تجلــی یافــت و بارقههـای امیــد بــرای نظــارت بــر کارویژههــای دســتگاه قضایــی بــا هــدف
تضمیــن حقــوق مــردم بــرای اولیــن بــار در دلهــا پدیــدار شــد .در پــی ایــن اقــدام مهــم تقنینــی،
متمــم قانــون اساســی مشــروطه ،در مــاده  1 326قانــون آییــن
قانونگــذار عــادی نیــز بــه تبعیــت از ّ
دادرســی کیفــری ،مصــوب  1290بــه ایــن اصــل مترقــی توجــه کــرد و بــه اجــرای آن در مراجــع قضایی
قــوت بخشــید .در قانــون راجــع بــه شــورای دولتــی ،مصــوب  1339کــه نخســتین ســازوکار قانونــی در
خصــوص نظــارت بــر اَعمــال دولــت در نظــام عدالــت اداری ایــران محســوب میشــود ،نشــانههایی از
توجــه بــه ایــن اصــل حمایتــی نمایــان اســت .بــر همیــن اســاس ،قانونگــذار در مــاده  2 23ایــن قانــون
بــر حضــوری بــودن احــکام در ایــن شــورا تأکیــد کــرد و بــه ایــن ترتیــب ،زمینــه را بــرای برپایــی
دادرســی علنــی در نظــام دادرســی اداری کشــور فراهــم ســاخت.
4
3
تدوینکننــدگان قانــون اساســی ســال  1358در اصــول  165و  168همیــن قانــون بــا صراحــت
بــر علنــی بــودن رســیدگیها در محاکــم تأکیــد کردنــد .بــر همیــن اســاس ،برخــی از نویســندگان،
ایــن اقــدام قانونگــذار را دلیلــی بــر عنایــت و اهتمــام حداکثــری بــه نقــش تعیینکننــده ایــن اصــل
در تضمیــن حقهــا و تحقــق و تأمیــن امنیــت قضایــی در نظــام قضایــی ایــران تلقــی کردهانــد 5.بــا
ایــن حــال ،در قانــون آییــن دادرســی مدنــی ،مصــوب  1379بــه تمهیــد ایــن ســازوکار توجــه نگردیــده
و در آن صرفـاً بــر حضــوری بــودن حکــم دادگاه (مــاده  6)303بســنده شــده اســت.
در مقابــل ،بــه دلیــل اثــر کاربــردی و اهمیــت فوقالعــاد ه ایــن اصــل بنیادیــن در مقولــه دادرســی
کیفــری ،قانونگــذار بــا صراحــت در مــاده  7 352قانــون آییــن دادرســی کیفــری ،مصــوب  1392بــر
تشــکیل جلسـههای دادرســی بــه طریــق علنــی التفــات داشــته و در تبصــر ه همیــن مــاده قانونــی بــه
8
برجستهســازی ایــن اصــل اقــدام کــرده اســت.
 .1ماده « :326رسیدگی و تحقیقات محکمه عموماً باید علنی باشد.»...
 .2ماده « :23احکام شورای دولتی در هر حال ،حضوری محسوب میشود».
 .3اصل « :165محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بالمانع است.»...
ی بــه جرایــم سیاســی و مطبوعاتــی علنــی اســت و بــا حضــور هیئــت منصفــه در محاکــم دادگســتری
 .4اصــل « :168رســیدگ 
صــورت میگیــرد».
 .5نیکویی ،پیشین ،ص .220
 .6ماده « :303حکم دادگاه حضوری است.»...
 .7مــاده « :352محاکمــات علنــی اســت ،مگــر در جرایــم قابــل گذشــت کــه طرفیــن یــا شــاکی ،غیــر علنــی بــودن محاکمــه را
درخواســت کننــد .همچنیــن دادگاه پــس از اظهــار عقیــده دادســتان ،قــرار غیــر علنــی بــودن محاکــم را در مــوارد زیــر صــادر
میکنــد.»...:
 .8تبصره ماده « :352منظور از علنی بودن محاکمه ،عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».
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نهــاد دیــوان عدالــت اداری امــروزه پناهــگاه قانونــی مــردم در برابــر اقتــدار و امتیــاز ُســترگ و بــیحد
و حصــر دولــت تلقــی میشــود .وضعیــت نابرابــر حاکــم بــر طرفیــن دعــوا (دولــت و مــردم) ،ضــرورت
پیشبینــی ســازوکا ِر اِعمــال علنــی رســیدگیها در شــعبهها و هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری
را دوچنــدان کــرده اســت تــا حقــوق شــهروندان از رهگــذر قــدرت بیانــدازه دولــت تضییــع نشــود.
قانونگــذار بــه ایــن موضــوع بنیادیــن در قوانیــن مربــوط بــه نهــاد دیــوان عدالــت اداری (قوانیــن مصــوب
 1360و  )1385بــا تســاهل و غفلــت برخــورد کــرده بــود .همیــن رویکــرد در قانــون تشــکیالت نیــز کــه
قانونــی متر ّقــی و پیشــرو نســبت بــه قوانیــن ســلف خــود محســوب میشــود ،تکــرار گردیــد.
بــا توجــه بــه حکــم کلــی مقررشــده در اصــل  165قانــون اساســی ،همــواره انتظــار ایــن بــود کــه
قانونگــذار عــادی بــه پیــروی از قانــون برتــر ،ایــن ســازوکار ارزشــمند و عدالتمحــور را در قوانیــن
بــه رســمیت بشناســد .ایــن نکتــه از آن رو اهمیــت دارد کــه بــر خــاف آنچــه در مفــاد تبصــره 1
مــاده  1 21قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری ،مصــوب  1372مقــرر شــده اســت ،شــیوه رســیدگیها
در دیــوان عدالــت اداری در حــال حاضــر بــهطریــق «ماهــوی» انجــام میشــود (موضــوع بنــد آخــر
مــاده  63قانــون تشــکیالت).
بــا ایــن وضعیــت ،همــواره ایــن احتمــال وجــود دارد کــه حقــوق مکتســب و انتظــارات مشــروع
مــردم بــدون نظــارت افــکار عمومــی تحتالشــعا ِع ســلیقه و نظــر شــخصی دادرســان دیــوان قــرار
گیــرد .از ایــن رو ،پیش-بینــی الزاماتــی بــرای اجــرای اصــل علنــی بــودن رســیدگی بــه شــکایتها
و تظلّمــات مــردم بــه طرفیــت از اداره صاحــب اقتــدار و امکانــات فوقالعــاده ،ضرورتــی انکارناپذیــر
محســوب میشــود.
بــا توجــه بــه ســاختار فعلــی دیــوان و تجمیــع و تمرکــز شــعبههای بــدوی ،تجدیــد نظــر و
هیئــت عمومــی در مرکــز کشــور ،حتــی در صــورت پیشبینــی چنیــن الزامــی در قانــون تشــکیالت،
امــکان اعمــال آن بــه صــورت کامــل در ایــن نهــاد ناممکــن اســت .پــس اختصــاص دادن شــعبه یــا
شــعبههایی از دیــوان ،حداقــل در مراکــز اســتانها ضــروری بــ ه نظــر میرســد.

گفتــار دوم .امــکان اعمــال اصــل علنــی بــودن دادرســی در
شــعبههای دیــوان
از جملــه اوصــاف اصلــی و اساســی دادرســی در حــال حاضــر ،حرکــت در مســیر «اصــول دادرســی»
اســت 2.تــاش بــرای اجــرای دادرســی علنــی (بــ ه عنــوان یکــی از مؤلفههــای اصــول دادرســی) در
 .1تبصره  1ماده « :21رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای هیئتها بهصورت شکلی خواهد بود».
 .2مافــی ،همایــون و محمــد غمیلویــی« ،مفهــوم و ضمانــت اجــرای اصــول دادرســی در آییــن دادرســی»،
فصلنامــه دانشنامههــای حقوقــی ،تابســتان  ،1398شــماره  ،3ص .268
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بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری

شــعبههای مختلــف مراجــع قضایــی از ملزومــات حرکــت در ایــن مســیر تلقــی میشــود .شــعبههای
بــدوی و تجدیــد نظــر از جملــه ســاختارهای اندامــی احصاشــده بــرای دیــوان در مــاده  2قانــون
تشــکیالت هســتند کــه قانونگــذار صالحیــت و حــدود اختیــارات آنهــا را بــه تفصیــل برشــمرده
اســت (مــاده  10همیــن قانــون).
نــوع دادرســی اداری حاکــم بــر نظــم حقوقــی ایــران تــا ســال  1392بــه تبعیــت از شــورای دولتــی
ـد رســیدگی شــکلی بــود .بــر همیــن اســاس ،چنــدان نیــازی هــم بــه ضــرورت
فرانســه صرف ـاً در حـ ّ
اِعمــال اصــل علنــی بــودن رســیدگیها در دیــوان احســاس نمیشــد .شــاید بــه دلیــل وضعیــت
حاکــم بــر ایــن نهــاد بــود کــه برخــی از حقوقدانــان صاحــب ایــده و اندیشــه در عرصـه دادرســی اداری
بــر ایــن اعتقــاد بودنــد کــه «دادرســی در دیــوان عدالــت اداری ،گرفتــار قواعــد و تشــریفات پیچیــده
نیســت و طرفیــن شــکایت و دادرســان دیــوان میتواننــد بــا آزادی عمــل بیشتــری ،جریــان یــک
1
دادرســی ســالم و مقــرون بــه حقیقــت را دنبــال کننــد و بــه ثمــر برســانند».
اراد ه اخیــر قانونگــذار در قانــون تشــکیالت ،مبتنــی بــر رســیدگی همزمــان شــکلی ـ ماهــوی
اســت کــه کاربســت همیــن رویــه در شــمار نوآوریهــای قانونگــذار در آخریــن اراده کارویــژهای آن
در ایــن حــوزه محســوب میشــود .در صــورت تــداوم بیاعتنایــی بــه مقولــه علنــی بــودن رســیدگیها
در نهــاد دیــوان عدالــت اداری ،احتمــال وقــوع خطــا و اشــتباه در جریــان دادرسـیها ،رونــد تصاعــدی
خواهــد یافــت .از ایــن رو ،اجــرای ایــن اصــل اساســی در شــعبههای دیــوان عدالــت اداری ،نوعــی بــه
مشــتکیعنــه و دیگــران تلقــی میشــود.
کنتــرل درآوردن تصمیمهــای قضایــی از ســوی شــاکی و
ٌ
در نتیجــه ،اعمــال همیــن ترتیبــات موجــب میشــود کــه دادرس بــا رعایــت حداکثــری جوانــب
احتیــاط ،بــه حــل و فصــل اختالفــات اداری ،کشــف حقیقــت و الــزام طــرف شــکایت بــه اعــاده حقــوق
تضییعشــده شــاکی بپــردازد.
مضــاف بــر آن ،انتظــار بــر ایــن اســت کــه مقدمــات انتشــار آرای شــعبههای دیــوان در «ســامانه
ملــی آرای قضایــی» هــر چــه زودتــر فراهــم شــود تــا عمــوم مــردم بــه ایــن گونــه آرا دسترســی آســان
داشــته باشــند و حــوزه دادرســی اداری کشــور بــه معنــای واقعــی کلمــه بــه ســمت توســعه اصــل علنــی
بــودن رســیدگیها بــرود.
2
در همیــن زمینــه بایــد گفــت بــا شناســایی محــدود «رســیدگی ماهــوی» در قانــون تشــکیالت،
«دعــاوی کامــل اداری» بــه نظــام حقــوق اداری ایــران نیــز راه یافتــه اســت 3.بــا ایــن حــال ،مطابــق
 .1صدرالحافظــی ،ســید نصراللــه ،نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت در دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :شــهریار ،چــاپ
اول ،1372 ،ص .500
 .2این ترتیب قانونی در ماده  63قانون تشکیالت بر اساس شرایطی پذیرفته شده است.
 .3آقایــی طــوق ،مســلم« ،درآمــدی تطبیقــی بــر ضــرورت توســع ه دعــاوی کامــل در حقــوق اداری ایــران»،
فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی ،تابســتان  ،1397شــماره  ،20صــص .107-108
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مــاده  1 43قانــون تشــکیالت ،قانونگــذار ،دعــوت شــعب دیــوان از طرفیــن دعــوا (آن هــم صرفــاً
بــرای ادای توضیحــات ،نــه حضــور در جلســه رســیدگی) را امــری اختیــاری محســوب کــرده اســت .بــا
نادیدهانــگاری اعمــال اصــل علنــی بــودن دادرســی اداری ،زمین ـه بــرای احتمــال بــروز تبعیضهــای
نــاروا در دیــوان و تســامح و تســاهل قضــات شــعب فراهــم میشــود و احتمــال تضییــع حقــوق طرفیــن
ش ـ ّکات در ایــن حالــت قــوت خواهــد گرفــت.
خوشبختانــه ،واگــذاری تعییــن «حــدود اختیــارات» و «نحــوه عمــل دیــوان» از ســوی قانونگــذار
اساســی بــه قانونگــذار عــادی (بنــد آخــر اصــل  173قانــون اساســی) و پیشبینــی الــزام قیدشــده در
ذیــل مــاده  63قانــون تشــکیالت در همیــن راســتا (رســیدگی ماهــوی بــه دعــاوی) ،توجــه روزافــزون
بــه برگــزاری علنــی جلســههای رســیدگی در نظــام دادرســی اداری ایــران را اجتنابناپذیــر کــرده
ـدی قانونگــذار و فراهــم بــودن مقدمــات و «اقتضائــات اجرایــی» ،اجــرای ایــن
اســت .در صــورت اراده جـ ّ
2
اصــل بنیادیــن در شــعبات ایــن نهــاد قابــل تحقــق و ســهلالوصول خواهــد بــود .بــه ایــن ترتیــب،
ســازوکار نظــارت مــردم بــر تصمیمهــای قضایــی در شــعبات دیــوان محقــق و اعمــال دادرســی اداری
منصفانــه در نظــام عدالــت اداری ایــران تضمیــن خواهــد شــد.
بــا ایــن حــال ،بــه اعتقــاد عــدهای از حقوقدانــان ،مبانــی و اهــداف ترســیمی اصــل علنــی بــودن
دادرس ـیها بــه ویــژه در رســیدگیهای ماهــوی گویــای ضــرورت حضــور طرفیــن دعــوا در جلســات
(شــعبات) دادگاه اســت تــا اجــرای اصــل مــورد بحــث بــه افزایــش و ارتقــای آگاهــی طرفیــن دعــوا و
دیگــران بیانجامــد و در نهایــت ،بــا مواجهـ ه حضــوری متهــم بــا شــاکی و شــهود ،زمینــه بــرای تحقــق
عدالــت فراهــمشــود 3.از ســوی دیگــر ،بــا تضمیــن و تحقــق دادرســی علنــی ،حــق بــر مشــارکت
فعاالنــه و اثرگــذار در جریــان رســیدگی تبییــن میشــود 4،بــه طــوری کــه امکانــات و اقتضائــات بــرای
دفــاع در محکمــه فراهــم میگــردد تــا متهــم همــه دالیــل و مســتندات خــود را در مقــام دفــاع ابــراز
5
کنــد و همزمــان ادلّــه بهکارگرفتــه علیــه خــود را نیــز خنثــی ســازد.
« .1شعب دیوان میتواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید.»...
 .2عــدهای از نویســندگان یکــی از علــل تحقــق نیافتــن الزامــات قانونــی در ایــران را فراهــم نبــودن اقتضائــات اجرایــی آن
ی اوجــاق« ،مهمتریــن علــل قابــل اجــرا نبــودن قوانیــن در نظــام
دانســتهاند( .ابریشــمیراد ،محمدامیــن و نــادر اســد 
حقوقــی ایــران» ،فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی ،بهــار  ،1401شــماره  ،35ص .)125

 .3حاجیپــور کنــدرود ،علــی ،ســید محمــد هاشــمی و اســدالله یــاوری« ،مطالعــه تطبیقــی مفهــوم و الزامــات علنــی

بــودن دادرســی کیفــری در حقــوق ایــران و موازیــن بیــن المللــی» ،مطالعــات حقــوق تطبیقــی ،بهــار و تابســتان

 ،1397شــماره  ،1ص .91
4-Vitkauskas, Dovydas and Grigoriy Dikov, protecting the right to a fair trial under the European Convntion on
Human Rights, Council of Europe, human rights hand books, 2012, p.51
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رویکــرد قانونگــذار بــر تمرکزگرایــی در قانــون تشــکیالت ،امــکان حضــور طرفیــن شــکایت و
دیگــر اشــخاص و افــراد در شــعبات دیــوان را بــا موانــع عدیــدهای همچــون دوری و بُع ـ ِد مســافت تــا
ـع آن ،هزینهبــردار بــودن حضــور در جلسـهها مواجــه ســاخته اســت کــه عملــی شــدن
مرکــز و بــه تبـ ِ
ایــن امــر مســتلزم اهتمــام قانونگــذار بــه در پیــش گرفتــن سیاســت تمرکززدایــی در ایــن زمینــه
خواهــد بــود.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نــوع دادرســی حاکــم بــر دیــوان عدالــت اداری و انجــام رســیدگی بـه طریــق
«عــادی» و نــه «اختصــاری» 1و بــا وجــود پیشبینــی محــدود امــکان رســیدگی ماهــوی در دیــوان،
رویکــرد قانونگــذار عــادی در تجمیــع و تمرکــز شــعبات دیــوان در مرکــز از یــک طــرف و نداشــتن
ـدی بــرای شناســایی امــکان حضــور طرفیــن شــکایت و مــردم در ســیر مراحــل رســیدگیها
اراده جـ ّ
در ایــن مرجــع قضایــی از طــرف دیگــر ،اجــرای اصــل علنــی بــودن دادرســی اداری در نظــام حقوقــی
ـدی تبدیــل کــرده اســت .بنابرایــن ،الزامــات پیشبینیشــده در قانــون اساســی
ایــران را بــه چالشــی جـ ّ
جمهــوری اســامی ایــران در تأکیــد بــر علنــی بــودن رســیدگیها در محاکمــات (اصــول  165و )168
را هــم بایــد منصــرف از شــیوه رســیدگی در شــعبات دیــوان بــه حســاب آورد و نوعــی نادیدهانــگاری و
بیاعتنایــی قانونگــذار در ایــن حــوزه تــا بــه امــروز تلقــی کــرد.
بــر همیــن اســاس ،اجــرای اصــل علنــی بــودن دادرســی اداری مســتلزم ایجــاد شــعباتی در دیگــر
مناطــق جغرافیایــی خواهــد بــود .ایــن امــر در مــاده  2 1قانــون مصــوب  1360پیشبینــی شــده بــود،
امــا ایــن حکــم قانونگــذار بــه دالیــل مختلفــی هیــچگاه محقــق نشــد و حتــی مقــرر گردیــد کــه
مــاده قانونــی یادشــده ،طبــق مــواد  3 2قانــون مصــوب  1385و  1392تخصیــص بخــورد و منجــر بــه
تمرکــز ایــن امــر مهــم در مرکــز شــد .مضــاف بــر اینکــه برخــی از نویســندگان ،لــزوم رســیدگی
هیئــت عمومــی بــه مقــررات دولتــی و شــهرداریها را از پیآمدهــای ناممکــن بــودن ایجــاد شــعبات
دیــوان در دیگــر نقــاط کشــور غیــر از مرکــز دانســتهاند 4.عــاوه بــر آن ،برخــی از نویســندگان هــم
مؤلفههایــی ماننــد موانــع نظــری ،بیاعتنایــی بــه اصــول دادرســی ،ضعفهــای قانونــی و نبــود
 .1دادرســی وقتــی عــادی محســوب میشــود کــه اقامــه دعــوا و دفــاع بــه صــورت کتبــی باشــد .در مقابــل ،دادرســی زمانــی
اختصــاری تلقــی میشــود کــه رســیدگی مســتلزم حضــور طرفیــن و اســتماع اظهــارات آنــان در جلســه دادرســی باشــد.
(صدرالحافظــی ،پیشــین ،صــص 569ـ)568
 .2ماده  ...« :1ازدیاد شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر شورای عالی قضایی است».
 .3مــاده  2قانــون مصــوب  ...« :1385دیــوان عدالــت اداری در تهــران مســتقر میباشــد .»...مــاده  2قانــون مصــوب :1392
«دیــوان در تهــران مســتقر اســت.»...
 .4آقایــی طــوق ،مســلم« ،نــگاه تطبیقــی بــه صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری نســبت بــه
ابطــال مقــررات» ،دوفصلنامــه دیدگاههــای قضایــی ،زمســتان  ،1396شــماره  79و  ،80ص .3
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ضمانتهــای اجرایــی مؤثــر را در ناممکــن بــودن اجــرای ایــن اصــل اثرگــذار میداننــد.
مشــتکی عنــه (نماینــده دســتگاههای دولتــی) بــرای
در حــال حاضــر ،امــکان تــردد شــاکی و
ٌ
2
پیگیــری پروندههــا و تبــادل لوایــح ،بــا رعایــت ترتیبــات خــاص در دیــوان امکانپذیــر شــده اســت.
شــاید هــم بــه ایــن ســازوکار در راســتای اعمــال و احتــرام بــه حکــم مقررشــده در اصــل  3 34قانــون
اساســی بــرای مراجعــان توجــه شــده اســت .بــا ایــن حــال ،نظــام عدالــت اداری صرفـاً از رهگــذر حضــور
بــدون مزاحمــت شــهروندان در جلســات شــعبات دیــوان در اِعمــال ایــن آمــوز ه بنیادیــن توفیــق پیــدا
خواهــد کــرد .بــدون پیشبینــی ایــن ترتیبــات ،هــر گونــه بحــث و گفتوگــو دربــاره رعایــت اصــل
علنــی بــودن رســیدگیها را بایــد در ایــن مرجــع عــام قضایــی ،ســالبه بــه انتفــای موضــوع دانســت .بــر
همیــن اســاس ،برخــی نویســندگان ،اجــرای ایــن اصــل را منطبــق بــا وضعیتــی شــمردهاند کــه امــکان
حضــور افــراد و اشــخاص بــدون هیــچگونــه مانــع و مزاحمتــی در جلســات رســیدگی بــه شــکایات
4
فراهــم شــود.
بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد ،از منظــر عــدهای از حقوقدانــان ،امــروزه پاسداشــت کرامــت و
ـدی در اعمــال اصــل علنی شــدن جلســات رســیدگی
حیثیــت افــراد بــهعنــوان یکــی دیگــر از موانــع جـ ّ
بــه دعــاوی محســوب میشــود 5.در مقــام نقــد ایــن نظــر بایــد افــزود کــه شــوربختانه ،قانونگــذار
حتــی بــه حضــوری بــودن محاکمــات (بــه مثابــه ملزومــات علنــی بــودن رســیدگیها) در شــعبات
1

 .1موانعــی ماننــد حیثیــت و کرامــت انســانی ،تأکیــد بــر حفــظ آبــروی اشــخاص ،رعایــت حریــم خصــوص و موانــع مربــوط بــه
اصــول دادرســی مثــل اصــل برائــت ،اصــل اســتقالل قضــات در تصمیمگیریهــا و رعایــتبیطرفــی مقــام قضایــی در کنــار
ممنوعیتهــای قانونــی از قبیــل ارائــه تعریــف حداقلــی از اصــل علنــی بــودن رســیدگیها ،توســعه اســتثنائات دادرســی علنــی
در قوانیــن عــادی و در نهایــت ،فقــدان ضمانتهــای اجرایــی مؤثــر قوانیــن در اجــرای اصــل یادشــده از جملــه مؤلفههــای
دخیــل در عملــی شــدن اصــل مــورد بحــث در نظــام حقوقــی ایــران تلقــی شــده اســت( .حاجیپــور کنــدرود ،علــی ،ســید
محمــد هاشــمی ،اســدالله یــاوری و محمــد جاللــی« ،تأملــی در موانــع تحقــق اصــل علنــی بــودن دادرســیها در

حقــوق ایــران» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق عمومــی ،دوره چهــل و نهــم ،زمســتان  ،1398شــماره  ،4ص )1188
 .2نویســندگان مقالــه ،ایــن مطلــب را بــا توجــه بــه کارویژههــای محولــه کــه مرتب ـاً در حــال رفــت و آمــد بــه نهــاد دیــوان
هســتند و بــر اســاس مشــاهدات عینــی خــود ذکــر کردهانــد.
 .3اصــل  ...« :34هــر کــس میتوانــد بــه منظــور دادخواهــی بــه دادگاههــای صالــح رجــوع نمایــد .همــه افــراد ملــت حــق دارنــد
ایــن گونــه دادگاههــا را در دســترس داشــته باشــند و هیــچ کــس را نمیتــوان از دادگاهــی کــه بــه موجــب قانــون حــق مراجعــه
بــه آن را دارد ،منــع کــرد».
 .4رضویفــرد ،بهــزاد و حســین قربــانزاد« ،حــق بــر علنــی بــودن دادرســی بــهعنــوان یکــی از حقــوق دفاعــی

متهــم در رویــه دادگاههــای کیفــری بینالمللــی» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق تطبیقــی ،بهــار و تابســتان ،1395
شــماره  ،1ص .164
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دیــوان نیــز هیــچگونــه توجهــی نداشــته اســت .بــا وجــود تجویــز بــه رســیدگی ماهــوی در دیــوان،
بــرای طرفیــن شــکایت یــا وکالی آنهــا ایــن امــکان فراهــم نشــده کــه در جلســات رســیدگیها در
شــعبات دیــوان رأسـاً حضــور یابنــد و ســطح تعامــل و مواجهــه طرفیــن بــا رؤســا و کارکنــان شــعبات در
دیــوان بــه تقدیــم دادخواســت از ســوی شــاکی و تبــادل لوایــح طــرف شــکایت از طریــق دفاتــر اداری
1
مســتقر در مراکــز اســتانها تقلیــل یافتــه اســت.
بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد کــه قانونگــذار بــا ایــن رویکــرد بــه جوشــش اندیشــه عدالتجویانــه
افــراد در حــوز ه دعــاوی اداری و حضــور طرفیــن شــکایت و دیگــر افــراد در شــعبات رســیدگی ،ارج و
احترامــی قائــل نشــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه عــدهای بــه شــمول ایــن اصــل اساســی بــر کل
مراحــل دادرســی (اعــم از رســیدگی و صــدور حکــم) معتقدنــد 2.در نهایــت ،صــدور رأی علنــی از نتایــج
دادرســی شــفاهی و علنــی تلقــی شــده اســت کــه تــا کنــون در مــورد شــعبات بــدوی و تجدیــد نظــر
دیــوان محقــق نشــده اســت .بــا اجــازه انتشــار کامــل و گســترده آرای شــعب ،ایــن امــر مهــم در ایــن
3
مرجــع عــام اداری قابــل تحقــق خواهــد بــود.
فــارغ از مــوارد مطرحشــده در ایــن بنــد ،حتــی در صــورت اجــرا شــدن اصــل علنــی رســیدگیها،
دشــواریهای مربــوط بــه حضــور شــهروندان در شــعب دیــوان کــه خــود ،تداعیگــر «مثنــوی هفتــاد
مــن» اســت ،از یــک طــرف و ضــرورت اســتماع مطالــب طرفیــن دعــوا ،شــهود و دیگــر افــراد در
قامــت تماشــاچیان جلس ـهها از طــرف دیگــر ،ســبب طوالنــی شــدن فرآینــد رســیدگیها در دیــوان
و انباشــت و افزایــش حجــم پروندههــا در ایــن مرجــع دادرســی خواهــد شــد .بنابرایــن ،تحقــق ایــن
اصــل بنیادیــن در وهلــه اول مســتلزم تمرکززدایــی از ســاختار اندامــی ایــن نهــاد اســت.

گفتــار ســوم .قابلیــت اعمــال اصــل علنــی بــودن رســیدگیها
در هیئــت عمومــی و تخصصــی دیــوان عدالــت اداری
صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــر مقــررات دولتــی در قامــت یــک مرجــع قضایــی
از کارویژههــای قضایــی ایــن هیئــت محســوب میشــود 4.بــر ایــن اســاس ،اجــرای دادرســی علنــی را
 .1بــه موجــب مــاده  6قانــون تشــکیالت« :بــهمنظــور تســهیل در دسترســی مــردم بــه خدمــات دیــوان ،دفاتــر اداری دیــوان
در ...مراکــز اســتانها تأســیس میگــردد.»...
 .2بهــادری جهرمــی ،علــی و ســیده لطیفــه حســینی« ،اصــول دادرســی عادالنــه در پرتــو اندیشــه اســامی و نظــام
حقوقــی» ،دوفصلنامــه مطالعــات حقــوق بشــر اســامی ،پاییــز و زمســتان  ،1393شــماره  ،7ص .17
 .3همتــی ،مجتبــی« ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهــای ﺧﺎص دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اداری؛ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫی ﺑﻪ روﯾﻪ دادﮔﺎه اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸر» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،تابســتان  ،1396شــماره  ،55ص .263
 .4پرویــن ،خیراللــه و محمدامیــن ابریشــمیراد« ،نقــدی بــر ترکیــب هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــهمنظــور
نظــارت بــر مقــررات دولتــی و ارائــه الگــوی مطلــوب» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق عمومــی ،دوره پنجــاه و یکــم ،بهــار
 ،1400شــماره  ،1ص .108
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بایــد از ملزومــات ایــن هیئــت در برگــزاری جلســات رســیدگی تلقــی کــرد .چــون فهــم قانونگــذار از
تصویــب قانــون تشــکیالت و قوانیــن َسـ ِ
ـلف آن مبتنــی بــر نهادینــه کــردن اصــل نظــارت قضایــی بــر
اعمــال دولــت بــوده اســت ،برخــی از نویســندگان بــه دلیــل پیشبینــی کارویژههــای ابطــال مقــررات
دولتــی 1بــرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،نقشآفرینــی ایــن هیئــت را در صیانــت از
2
حقهــا و آزادیهــای شــهروندان ،تعیینکننــده و حیاتــی میداننــد.
بنابرایــن ،بــرای پاســداری از قوانیــن عــادی ،افزایــش ارتقــای کیفــی ایــن کارویــژه از رهگــذر اجرای
آمــوز ه علنــی شــدن جلســات هیئــت عمومــی دیــوان و هیئتهــای تخصصــی قابــل تحقــق اســت .بــر
همیــن اســاس ،توجــه ویــژه بــه ایــن اصــل بایــد در اولویــت برنامههــای تقنینــی قانونگــذار در جریــان
اصــاح قانــون تشــکیالت قــرار گیــرد .گفتنــی اســت بــا موافقــت نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی
و در صــورت تصویــب نهایــی طــرح اصالحــی ارائهشــده بــه مجلــس ،امــکان انتشــار آرای هیئــت
عمومــی و تخصصــی دیــوان در پایــگاه الکترونیکــی ایــن نهــاد و همچنیــن در روزنامــه رســمی 3فراهــم
خواهــد شــد .بــه ایــن ترتیــب ،آثــار مترقیانـ ه و پیشــرو بــودن قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیوان
4
از ایــن نظــر ،بیــش از پیــش نمایــان میشــود.
از منظــر برخــی حقوقدانــان ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری از ســاختار دیــوان عالــی
کشــور اقتبــاس شــده اســت 5.شــاید تحقــق نیافتــن برگــزاری علنــی جلســات ایــن هیئــت تــا کنــون
ناشــی از همیــن الگوبــرداری از دیــوان عالــی کشــور اســت .بــا توجــه بــه کارویــژه اخیــر سپردهشــده
بــه دیــوان (رســیدگی همزمــان شــکلی ـ ماهــوی) ،ایــن اســتدالل پذیرفتنــی نیســت .بــا ایــن حــال،
عــدهای دیگــر از نویســندگان بــر افزایــش آگاهــی شــهروندان از رویههــای دیــوان تأکیــد کــرده و آن
را راهــکاری بــرای افزایــش ســطح معلومــات آنــان از حقــوق و تکالیفشــان دانســتهاند 6کــه اجــرای
 .1بند الف موضوع ماده  12قانون تشکیالت.
 .2آگاه ،وحیــد و محمدنبــی بوربــوری« ،کارنامــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری از ســال  1388تــا 1394

در تــرازوی حقــوق شــهروندی (حقــوق مدنــی و سیاســی)» ،فصلنامــه حقــوق پزشــکی ،پاییــز  ،1397شــماره
 ،12ص .135
 .3طــرح قانونــی مربــوط بــه تبصــره  2مــاده « :97کلیــه آرای هیئــت عمومــی و هیئتهــای تخصصــی در پایــگاه الکترونیکــی
دیــوان و روزنامــه رســمی منتشــر میشــود».
 .4نک :پایگاه خبرگزاری جمهوری اسالمی (آخرین بازدید :)1401/5/23
.www.pav.legal/posts/10989

 .5افشــاری ،فاطمه و شــهابالدین موســویزاده ،گفتارهایی در دیوان عدالت اداری ،تهران :مطبوعات و انتشــارات قوه
قضاییه ،چاپ اول ،1394 ،ص .279
 .6ابریشــمیراد ،محمدامیــن ،نظــارت قضایــی بــر مقــررات دولتــی بــا تأکیــد بــر ارتقــای کارآمــدی دیــوان
عدالــت اداری ،تهــران :مجــد ،1399 ،ص .203
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ایــن امــر مســتلزم برگــزار شــدن علنــی رســیدگیها در هیئــت عمومــی اســت .در نظــری مشــابه،
برخــی دیگــر از نویســندگان هــم بــر انتشــار گســترده و اعــام عمومــی اعمالــی تأکیــد دارنــد کــه
دادگاههــا ابطــال کردهانــد 1.بــر همیــن اســاس ،فراهــم کــردن امــکان حضــور افــراد اعــم از ذینفــع و
غیــرذینفــع در جلســات هیئــت عمومــی و تخصصــی دیــوان را بایــد یکــی از راهکارهــای منطقــی در
ارتقــای ســطح آگاهــی مــردم از حقــوق و تکالیفشــان دانســت کــه تحقــق ایــن مهــم ،مســتلزم علنــی
شــدن جریــان دادرســی در هیئــت عمومــی دیــوان اســت.
2
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در مقــام عالیتریــن مرجــع دادرســی در دیــوان عدالــت اداری،
در مقایســه بــا شــعبات دیــوان از قابلیتهــای باالیــی بــرای اجــرای اصــل علنــی بــودن دادرســی در ایــن
نهــاد برخــوردار اســت .در مقــام ارائــه ادلّــه قانونگــذار بــرای ایــن ادعــا میتــوان بــه ترتیبــات احصاشــده
در «آییننامــه اداره جلســات هیئــت عمومــی و هیئتهــای تخصصــی دیــوان عدالــت اداری» (مصــوب
 )1393اشــاره کــرد کــه در راســتای اجرایــی شــدن مفــاد مــاده  3 96قانــون تشــکیالت تنظیــم شــده
اســت .بــرای نمونــه ،طبــق مــاده  14و  18ایــن آییننامــه ،حضــور طرفیــن دعــوا ،نماینــدگان ،وکال یــا
کارشناســان آنــان در جلســات هیئتهــای تخصصــی و هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــا رعایــت
شــرایطی ،مجــاز محســوب شــده اســت .مهمتــر از آن ،ســازوکارهای پیشبینیشــده در مفــاد تبصــره
 4 2مــاده  18همیــن آییننامــه اســت کــه بــه موجــب آن ،زمینــه بــرای تحقــق اصــل علنــی بــودن
رســیدگیها و امــکان نظارتپذیــری تصمیمهــای اعضــای هیئــت عمومــی دیــوان ،بیــش از پیــش
آمــاده شــده اســت .طبــق همیــن تبصــره ،شــرایط الزم بــرای حضــور اقشــار مختلفــی از جامعــه ماننــد
اســتادان دانشــگاهها ،دانشــجویان و قضــات دیگــر مراجــع قضایــی در ایــن هیئــت فراهــم گردیــده اســت.
فــارغ از آنکــه ایــن تمهیــد صرفــاً مبتنــی بــر اهــداف آموزشــی یــا پژوهشــی و بهرهبــرداری
علمــی مدعویــن و مراجعــان شناســایی شــده اســت ،همیــن حــد از پیشبینــی مقــررات در عملــی
شــدن نظــارت قضــات هیئــت کــه از اهــداف اولی ـه اجــرای اصــل علنــی بــودن دادرس ـیها محســوب
 .1هداونــد ،مهــدی« ،نظــارت قضایــی :تحلیــل مفهومــی تحــوالت اساســی (طرحــی بــرای توســعه حقــوق
اداری و ارتقــای نظــارت قضایــی)» ،نشــریه حقــوق اساســی ،1387 ،شــماره  ،9ص .55

 .2ویــژه ،محمدرضــا« ،نظــارت قضایــی دیــوان عدالــت اداری بــر مقــررات اجرایــی» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق،
تابســتان  ،1391شــماره  ،37ص .176
 .3مــاده « :96اداره جلســات هیئــت عمومــی ...مطابــق آییننامــهای اســت کــه ...بــه تصویــب رییــس قــوه قضاییــه
میرســد».
 .4تبصــره  2مــاده « :18معاونــت آمــوزش ،پژوهــش و پیشگیــری میتوانــد بــا موافقــت رییــس دیــوان ،از اســتادان
دانشــگاه ،دانشــجویان ،کارشناســان و قضــات شــاغل در ســایر مراجــع قضایــی جهــت حضــور در جلســات هیئــت عمومــی
بــرای اهــداف آموزشــی یــا پژوهشــی دعــوت نمایــد.»...
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میشــود ،از امتیازهــای مهــم همیــن تبصــره از مقــرره یادشــده اســت و آن را در نــوع خــود بایــد
قاعــدهای کارآمــد نســبت بــه دیگــر مقــررات متناظــر دانســت.
1
در همیــن زمینــه بایــد گفــت «حــق اســتماع» کــه متــرادف بــا «اصــل علنــی و بــاز بــودن»
اســت ،تحــت پوشــش اصــول کلــی حقــوق اداری (حــرف دو طــرف را شــنیدن) ،در مراجــع اختصاصــی
اداری کشــورهایی ماننــد انگلســتان و فرانســه پذیرفتــه شــده اســت 2.متأســفانه ،در مراجــع اختصاصــی
اداری پیشبینیشــده در نظــام عدالــت اداری ایــران ،بــه تبعیــت از قانــون عــام در دادرســی اداری
(قانــون تشــکیالت) ،حتــی امــکان حضــور طرفیــن یــا وکالی آنــان نیــز صرفـاً بــا مجــوز مرجــع مربــوط
امکانپذیــر اســت .بــرای نمونــه ،در مــاده « 3 19قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری» (مصــوب
 ،)1372حضــور متهــم در جلســه رســیدگی صرف ـاً بــا تشــخیص هیئــت امکانپذیــر اســت و تنهــا در
صــورت درخواســت کتبــی متهــم ،هیئــت ،مکلــف بــه دعــوت او بــه جلســه رســیدگی اســت کــه بیانگــر
دیــدگاه کامـ ً
ا منفــی قانونگــذار بــه اصــل علنــی بــودن دادرســی و مخالفــت مطلــق بــا حضــور عمــوم
مــردم در جریــان رسیدگیهاســت.
در مقابــل ،در «قانــون تشــکیل هیئتهــای انضباطــی رســیدگی بــه شــکایات و تخلفــات کارکنــان
نیروهــای مســلح» (مصــوب  ،)1395قانونگــذار بــا مســامحه بــه موضــوع مــورد بحــث توجــه کــرده،
بــه طــوری کــه در مــاده  4 6ایــن قانــون ،حضــور متهــم در جلســه رســیدگی در مرحلــه بــدوی ،الزامــی
محســوب شــده اســت .البتــه بهتــر بــود قانونگــذار در مرحلــه تجدیــد نظرخواهــی هــم بــه ایــن
ســازوکار توجــه میکــرد .بــا ایــن حــال ،رفــع موانــع موجــود در امــکان حضــور دیگــر شــهروندان ب ـه
جــز اطــراف دعــوا را بایــد مــاک اصلــی در اجــرای اصــل دادرســی علنــی در نظــر گرفــت.
نمونــه دیگــری از دادرســی در نظــام قضایــی جمهــوری اســامی ایــران کــه در قالــب هیئــت تشــکیل
میشــود ،حکــم مقررشــده در اصــل  5 168قانــون اساســی اســت کــه قانونگــذار اساســی ،جرایــم سیاســی
و مطبوعاتــی را «علنــی» اعــام کــرده اســت .بــا ایــن حــال ،متأســفانه ،جلســه رســیدگی را صرفـاً بــه حضور
«هیئــت منصفــه» ممکــن محــدود کــرده و بــه امــکان حضــور دیگــر اقشــار توجهــی نکــرده اســت.
عــاوه بــر آن ،بــه ضــرورت حضــور اعضــای هیئــت منصفــه در رســیدگی بــه
جرایــم ارتکابــی مطبوعاتــی در مــاده  6 34قانــون مطبوعــات ،مصــوب  1364و مــاده
1-Openness.

 .2هداوند ،مهدی ،حقوق اداری تطبیقی (جلد  ،)2تهران :سمت ،چاپ ششم ،1396 ،ص .703
 .3ماده  ...« :19چنانچه هیئت ،حضور متهم را ضروری تشخیص دهد ،در جلسه حضور مییابد.»...
 .4ماده « :6دعوت از اشخاص دارای محکومیت قطعی قضایی یا متهم به تخلف جهت استماع دفاعیات او در جلسه رسیدگی هیئت
الزامی است.»...
 .5اصل « :168رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.»...
 .6ماده « :34به جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه رسیدگی میشود».
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 1 4قانــون جــرم سیاســی ،مصــوب  1395نیــز اشــاره شــده کــه قانونگــذار عــادی نیــز از
رویــه اصــل  168قانــون اساســی پیــروی کــرده و از اصــل برگــزاری علنــی رســیدگیها
فاصلــه گرفتــه اســت.

 .1مــاده « :4نحــوه رســیدگی بــه جرایــم سیاســی و مقــررات مربــوط بــه هیئــت منصفــه مطابــق قانــون آییــن دادرســی
کیفــری مصــوب  1392اســت».
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نتیجهگیری
بــر اســاس اهــداف ترســیمی از نــگارش ایــن مقالــه کــه بررســی چالشهــای مربــوط بــه
ی بــردن بــه ظرفیتهــای اجــرای آن در
امکانپذیــری دادرســی علنــی در نظــام عدالــت اداری و پــ 
ت آمــد:
نظــام عدالــت اداری ایــران بــود ،ایــن یافتههــا بــه دســ 
 .1بــهعلــت حاکمیــت رســیدگی همزمــان شــکلی و ماهــوی در دیــوان عدالــت اداری ،رعایــت
اصــل تناظــر و ترافــع در نهــاد موصــوف اجتنابناپذیــر اســت.
 .2در جلسـههای دادرســی علنــی ،پذیــرش آرای اصــداری بــرای طرفیــن و حتــی دیگــر اشــخاصی
کــه از ابتــدای رســیدگی ،شــاهد و ناظــر بــر فرآینــد دادرســی هســتند ،بــه آســانی توجیهپذیــر میشــود.
چــون همــگان (اعــم از طرفیــن دعــوا ،شــهود و شــهروندان) ،آشــکارا از ماهیــت رأی صادرشــده آگاه
میشــوند ،در ایــن وضعیــت بــه راحتــی ،آثــار حکــم انشاشــده از طــرف دادگاه را میپذیرنــد.
 .3قضی ـ ه اختیــار اصــاح ذاتالبیــن و حــل و فصــل خصومــت کــه از نظــر قانونــی و اخالقــی ،از
کارویژههــای قاضــی اســت ،در دادرسـیهای اداری هــم مصــداق پیــدا میکنــد .پــس بــا اجــرا نشــدن
اصــل برگــزاری علنــی رســیدگیها ،ایــن تکلیــف و اختیــار از قاضــی محکمــه ســلب میشــود.
 .4اِعمــال ســازوکار مــورد بحــث ،اهــرم کنترلــی در مراحــل رســیدگیها محســوب میشــود ،امــا
ـدی در اجــرای ایــن اصــل در دیــوان بــهحســاب میآینــد کــه
خألهــای قانونــی موجــود ،موانــع جـ ّ
جــدی قانونگــذار را در رفــع ایــن کاســتیها میطلبــد.
اقــدام فــوری و ّ
بــا توجــه بــه چالشهــای پیــشرو در اعمــال اصــل مــورد بحــث ،بــا اســتفاده از ســازوکارهای
پیشــنهادی در ایــن مقالــه میتــوان امیــدوار بــود کــه بــا عملــی شــدن اصــل علنــی دادرســی از
تضییــع حقــوق افــراد و ســازمانها بیــش از پیــش جلوگیــری شــود:
 .1توجــه ویــژ ه قانونگــذار بــه شناســایی اصــل علنــی بــودن رســیدگیها در دیــوان عدالــت اداری
ـری آن بــه مراجــع اختصاصــی اداری.
و تسـ ّ
ـدی قانونگــذار در تمرکززدایــی از نهــاد دیــوان بــرای تمهیــد مقدمــات بــا هــدف اعمــال
 .2اراده جـ ّ
اصــل علنــی بــودن دادرسـی در دیــوان عدالــت اداری.
 .4تــاش بــرای رفــع موانــع موجــود فــراروی امــکان حضــور عمــوم شــهروندان در جلســههای
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در زمــان ورود هیئــت عمومــی بــه ماهیــت دعــوا و در موعــد
رأیگیــری.
 .5پیشبینــی ضــرورت اســتماع اظهــارات طرفیــن دعــوا ،شــهود و دیگــر ّ
حضــار در جلســه
رســیدگی بهعنــوان مقدمــه اعمــال دادرســی علنــی در دیــوان عدالــت اداری.
 .6بــا اجــرای تمرکززدایــی از دیــوان عدالــت اداری ،ایــن نهــاد در مرکــز بــهعنــوان مرجــع صالــح
در رســیدگی بــه اعتراضهــا ابقــا شــود.
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 .7در راســتای اعمــال تمرکززدایــی ،شــعبه یــا شــعبی از دیــوان در محــل اســتقرار دفترهــای اداری
در مراکــز اســتانها اختصــاص یابــد.
مجــرب و زبــده نیــز در حوزههــای
 .8در شــعب تأسیسشــده در مراکــز اســتانها ،کارشناســان
ّ
تخصصــی مربــوط ،قضــات را در تصمیمگیریهــای صحیــح و عادالنــه یــاری کننــد.
 .9از تجربــه دیگــر کشــورها در اجــرای اصــل علنــی برگــزار شــدن رســیدگیها در مراجــع اداری
بهرهبــرداری حداکثــری شــود.
تبــع انتشــار آرای هیئــت عمومــی و تخصصــی در ســامانه الکترونیکــی دیــوان عدالــت
 .10بــه ِ
اداری (کــه بــا تصویــب نهایــی در مجلــس شــورای اســامی عملــی خواهــد شــد) ،امــکان انتشــار آرای
اصــداری شــعب نیــز در ســامانه ملــی آرای قضایــی فراهــم شــود.
 .11واگــذاری کارویژههــای احصاشــده در مــاده  12قانــون تشــکیالت بــه هیئتهــای تخصصــی
و پیشبینــی الزاماتــی در خصــوص ورود و خــروج شــهروندان در ایــن هیئتهــا در مواعــد رســیدگی
بــه مأموریتهــای تعریفشــده در مــاده ایــن قانــون و در نهایــت ،حــذف هیئـت عمومــی از تشــکیالت
دیــوان بــرای عملــی شــدن تمرکززدایــی از دیــوان بــهعنــوان یکــی از مؤلفههــای رفــع موانــع برگــزاری
علنــی جلس ـههای دادرســی.
 .12در راســتای تســهیل در امــکان حضــور شــهروندان در جلســههای رســیدگی و رفــع
محدویتهــای فیزیکــی ،محلــی هــم بــرای حضــور شــرکتکنندگان پیشبینــی شــود.
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 .1ابریشــمیراد ،محمدامیــن و نــادر اســد 
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چکیده

ـری آییننامــه معامــات شــهرداری تهران به کالنشــهرها،
مطابــق مــاده  38قانــون اصــاح و تسـ ّ
اختالفــات ناشــی از معامــات موضــوع ایــن آییننامــه در هیئــت حــل اختالفی بــا عضویت یک نفــر قاضی
دادگســتری بــا انتخــاب رییــس قــوه قضاییــه ،یک نفــر از اعضای شــورای اســامی شــهر با انتخاب شــورای
یادشــده ،نماینــده شــهرداری بــه انتخــاب شــهردار ،نماینــده بخشــدار یــا فرمانــدار حســب مــورد و نماینده
قانونی طرف قرارداد ،قابل رســیدگی و حکم صادرشــده از طرف قاضی جلســه برای طرفین الزماالجراســت.
در ایــن پژوهــش ،پــس از بررســی ماهیــت هیئــت موضــوع مــاده  38و نــوع معامــات موضــوع
ایــن آییننامــه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ایــن هیئــت ،مرجعــی اداری و جــزو مراجــع
شــبه قضایــی اســت و نهــاد داوری نیســت .همچنیــن هــر نــوع معاملــهای را در شــهرداری
کــه منجــر بــه انعقــاد قــرارداد شــود ،در ایــن هیئــت میتــوان مطــرح و رســیدگی کــرد و رأی
ایــن هیئــت بــه اعتبــار مرجــع اداری بــودن ،در دیــوان عدالــت اداری قابــل اعتــراض اســت.
هــدف قانونگــذار از عضویــت قاضــی در ایــن مراجــع صرفــاً نظــارت بــر رســیدگی بــه
موضوعهــای مطــرح در ایــن مراجــع و اســتفاده از نظــر قضایــی و حقوقــی اوســت و قــرار نیســت
دادگاهــی در اداره تشــکیل شــود .از ایــن رو ،پیشــنهاد میگــردد قاضــی عضــو ایــن گونــه
مراجــع شــبه قضایــی رأی صــادر نکنــد و ایــن مراجــع بــا اکثریــت اعضــا رأی صــادر کننــد.
تسری آییننامه معامالت شهرداری تهران به
کلیدواژهها:هیئت حل اختالف ماده  ،38قانون اصالح و ّ
کالنشهرها ،معامالت شهرداری ،مرجع شبه قضایی ،دیوان عدالت اداری.
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مقدمه
مراجــع اختصاصــی اداری یــا مراجــع شــبه قضایــی ،مراجعــی هســتند كــه بــه موجــب قانــون
تشــكیل میشــوند و وظیفــه رســیدگی بــه شــكایتها و اعتراضهــای مــردم از اقدامــات و تخلفــات
اداری واحدهــای دولتــی یــا مأمــوران آنهــا یــا تخلفــات اشــخاص غیــر دولتــی از ضوابــط و مقــررات
1
مربــوط یــا رســیدگی بــه اختالفــات بیــن اشــخاص را بــر عهــده دارنــد.
قانونگــذار بــا توجــه بــه تخصصــی بــودن موضوعــات مربــوط بــه شــهرداریها از یــك ســو و لــزوم
سرعتبخشــی در تصمیمگیــری نســبت بــه اختالفــات بــه وجــود آمــده از ســوی دیگــر ،هیئتــی را بــه
ـری آن بــه شــهرهای دارای
همیــن منظــور بــا اصــاح مــاده  38آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران و تسـ ّ
جمعیــت بیــش از یــک میلیــون نفــر ،مراکــز اســتانها و کالنشــهرها پیشبینــی کــرد كــه هــم از نظــر
ماهیــت و تركیــب اعضــا و هــم از نظــر شــیوه رســیدگی و صــدور رأی بــا هیئــت ســابق 2متفــاوت اســت .از
ایــن پــس ،از هیئــت موضــوع ایــن آییننامــه بــه اختصــار بــه «هیئــت موضــوع مــاده  »38تعبیــر میشــود.
فراوانــی و گســتردگی انــواع قــرارداد شــهرداریها ایجــاب میكنــد كــه مرجعــی بــا دقــت و
ســرعت بــه حــل اختالفــات حادثــه اقــدام کنــد .بــا توجــه بــه صالحیــت ذاتــی هیئــت موضــوع مــاده
تســری آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران ،مصــوب  ،1355بــا
 ،38بــر اســاس قانــون اصــاح و
ّ
اصالحــات بعــدی بــه شــهرداریهای مراکــز اســتانها ،کالنشــهرها و شــهرهای بــاالی یــک میلیــون
نفــر جمعیــت ،مصــوب  1390و رســیدگی بــه اختالفــات قــراردادی ،چنــد ســؤال مهــم مطــرح میشــود
كــه پاس ـخگویی بــه آنهــا هــم از جنبــه نظــری و هــم عملــی كاربــرد فــراوان دارد.
اولیــن ســؤال در خصــوص ماهیــت هیئــت موضــوع مــاده  38اســتکــه آیــا ایــن هیئــت جــزو
ن اســت کــه آیــا ایــن هیئــت،
مراجــع اداری محســوب میشــود یــا مراجــع قضایــی؟ دومیــن ســؤال ایـ 
نهــاد شــبه قضایــی اســت یــا نهــاد داوری؟ ســومین ســؤال ایــن اســتکــه صالحیتهــای هیئــت
موضــوع مــاده  38در رســیدگی بــه چــه نــوع معامــات و اختالفــات ناشــی از آنهاســت؟ چهارمیــن
ســؤال دربــاره قابلیــت اعتــراض بــه رأی هیئــت حــل اختــاف اســت كــه آیــا بــا توجــه بــه ســكوت
تســری آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران بــه شــهرداریهای
قانونگــذار در قانــون اصــاح و
ّ
مراکــز اســتانها ،کالنشــهرها و شــهرهای بــاالی یــک میلیــون نفــر جمعیــت ،مصــوب  ،1390رأی
هیئــت حــل اختــاف در دادگســتری قابــل اعتــراض اســت یــا بــه اعتبــار مرجــع اداری بــودن ،در
دیــوان عدالــت اداری قابــل اعتــراض اســت؟
 .1موالبیگی ،غالمرضا ،صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،تهران :جنگل ،1398 ،ص .59
 .2هیئــت مــاده  38ســابق ،مركــب از دو عضــو (نماینــده شــهرداری بــه انتخــاب شــهردار تهــران و نماینــده انجمــن شــهر)
بــود كــه میتوانســت بــا طــرف قــرارداد توافــق كنــد و بــه نظــر میرســد ماهیــت تصمیمــات ایــن هیئــت ،نوعــی ســازش
بیــن طرفیــن اختــاف بــوده و از ســویی بــه نهــاد داوری نیــز شــباهت داشــته اســت.
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گفتار اول .ماهیت هیئت موضوع ماده 38
در ایــن بخــش ،ابتــدا بــه ماهیــت مراجــع شــبه قضایــی ،هــدف از تأســیس و تبییــن جایــگاه
آنهــا در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و انــواع آن در قوانیــن و مقــررات مختلــف کشــور
میپردازیــم .ســپس ماهیــت هیئــت موضــوع مــاده  38و همچنیــن ماهیــت رأی صادرشــده در آن را
بررســی میکنیــم.

بند اول .ماهیت مراجع شبه قضایی

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

مراجــع شــبه قضایــی (تأملــی بــر یــک رأی)» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال هشــتم ،پاییــز  ،1399شــماره ،24
صــص 29ـ.47
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واکاوی هیئــت حــل اختــاف مــاده  38قانون اصالح و تسـرّی آییننامه
معامــات شــهرداری تهــران بــه كالنشــهرها و نظــارت بــر آرای آن

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

صالحیتهــای مراجــع اختصاصــی اداری در حقــوق اداری ایــران» ،دوفصلنامــه دیدگاههــای حقــوق قضایــی،

بهــار و تابســتان  ،1396شــماره  77و  ،78صــص 211ـ.212

108

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

بــر خــاف ایــن رأی و بــا توجــه بــه دالیــل اشارهشــده ،نگارنــدگان ایــن مقالــه بــر قابــل اعتــراض
بــودن آرای ایــن گونــه مراجــع شــبه قضایــی در دادگاه عمومــی یــا دیــوان عدالــت اداری اعتقــاد دارنــد.

بند دوم .اهداف تأسیس مراجع شبه قضایی

مرجــع شــبه قضایــی ،یــک دادگاه و مرجــع قضایــی نیســت کــه بایــد قاضــی داشــته باشــد .یکــی از
اهــداف تأســیس مراجــع شــبه قضایــی ،اســتفاده از تجربههــا و تخصــص اداری کارشناســان در حــوزه
حقــوق اداری و قوانیــن و مقــررات اداری اســت کــه عموم ـاً قضــات دادگســتری چنیــن تخصصهــای
اداری و تســلط بــر قوانیــن و مقــررات اداری را ندارنــد.
یکــی دیگــر از اهــداف تأســیس ایــن مراجــع ،تفکیــک قواســت یعنــی بــر اســاس اصــل تفکیــک
قــوا ،مســائل اداری بایــد در اداره حــل و فصــل شــود و نــه در دادگاه .بنابرایــن ،ارجــاع موضوعــات اداری
و حــل اختالفــات ناشــی از مســائل اداری بــه دادگاه توجیهــی نــدارد و دخالــت قــوا در موضوعــات
یکدیگــر را بــه ذهــن متبــادر میکنــد .متأســفانه ،در بیشتــر مراجــع شــبه قضایــی ،اعضــای اداری
فقــط نظــر میدهنــد و قاضــی دادگســتری در نهایــت رأی صــادر میکنــد .ایــن موضــوع بــا صالحیــت
دســتگاههای اداری و صالحیــت کارکنــان اداری کــه همانــا تخصــص آنهاســت ،مغایــرت دارد و از
تخصــص و تجربههــای اعضــای اداری بایــد بــرای صــدور حکــم صحیــح و قانونــی اداری در ایــن نــوع
مراجــع اســتفاده کــرد.

بند سوم .جایگاه مراجع شبه قضایی در قانون اساسی

بــر اســاس اصــول متعــدد قانــون اساســی و بــه صــورت خــاص ،اصــل  ،34بنــد اول اصــل  156و
اصــل  ،159قــوه قضاییــه و دادگاههــای دادگســتری ،مرجــع رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات افــراد
در نظــام حقوقــی ایــران هســتند .بــا ایــن حــال ،رســیدگی بــه بخشــی از دعــاوی و شــکایات افــراد در
نظــم کنونــی حقــوق ایــران ،در صالحیــت مراجعــی خــارج از قــوه قضاییــه ،معــروف بــه مراجــع شــبه
قضایــی قــرار گرفتــه اســت .توجــه بــه کلیــت قانــون اساســی بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه عمــده
مراجــع شــبه قضایــی کــه در نظــم حقــوق کنونــی ایــران بــا عملکــردی ماهیتـاً قضایــی فعالیــت دارنــد،
1
در هندســه قانــون اساســی ،جایــگاه حقوقــی ندارنــد.
قانــون اساســی در اصــول متعــددی ،شــیوه و ســاختار رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات افــراد را
مشــخص کــرده و ایــن مهــم را در صالحیــت ارکان مختلــف قــوه قضاییــه اعــم از دادگاههــای عمومــی و
دادگاههــای اختصاصــی قــرار داده اســت .بنابرایــن ،آشــکار اســت کــه قــرار دادن رســیدگی بــه شــکایات
و تظلمــات اشــخاص در صالحیــت نهادهایــی خــارج از قــوه قضاییــه ،امــری مغایــر بــا قانــون اساســی
 .1صدرالحفاظــی ،نصراللــه ،نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت در دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :شــهریار،1372 ،
ص .280
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واکاوی هیئــت حــل اختــاف مــاده  38قانون اصالح و تسـرّی آییننامه
معامــات شــهرداری تهــران بــه كالنشــهرها و نظــارت بــر آرای آن

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

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

بند چهارم .انواع مراجع شبه قضایی دارای عضو قاضی

مراجــع شــبه قضایــی کــه عضــو قاضــی دارنــد ،بــر مبنــای جایــگاه و موقعیــت عضــو قاضــی بــه دو
گــروه تقســیم مــی شــوند .در برخــی از ایــن مراجــع ،نظــر و رأی فــرد قاضــی ،تعیینکننــده اســت و
نظــر دیگــر اعضــا جنبــه مشــورتی دارد .بــرای نمونــه ،کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینی
کــه مســتند بــه تبصــره  5قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری 2،بــا عضویــت
یــک نفــر قاضــی بــا حکــم رییــس قــوه قضاییــه ،یــک نفــر نماینــده ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان با
حکــم رییــس ســازمان و یــک نفــر نماینــده شــرکت آب منطقـهای اســتان بــا حکــم مدیرعامــل شــرکت
تشــکیل میشــود .مســتند بــه بخــش اخیــر ایــن تبصــره ،قاضــی عضــو کمیســیون رأی الزم را صــادر
تســری آییننامــه معامــات شــهرداری
میکنــد .هیئــت حــل اختــاف مــاده  38قانــون اصــاح و
ّ
تهــران بــه كالنشــهرها نیــز بــا عضویــت یــک نفــر قاضــی دادگســتری بــا انتخــاب رییــس قــوه قضاییــه،
یــک نفــر از اعضــای شــورای اســامی شــهر بــا انتخــاب شــورای مربــوط ،نماینــده شــهرداری بــه انتخاب
شــهردار ،نماینــده بخشــدار یــا فرمانــدار حســب مــورد و نماینــده قانونــی طــرف قــرارداد تشــکیل
میشــود و حکــم صادرشــده از طــرف قاضــی جلســه بــرای طرفیــن الزماالجراســت.
در گــروه دیگــری از مراجــع شــبه قضایــی ،نظــر و رأی عضــو قاضــی بــا دیگــر اعضــا ارزشــی
یکســان دارد و رأی کمیســیون بــر مبنــای نظــر اکثریــت اعضــا صــادر میشــود .کمیســیون مــاده 100
شــهرداریها ،هیئــت حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و هیئــت حــل اختــاف موضــوع مــاده  148اصالحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک
را میتــوان بــه عنــوان شــاهد ایــن مراجــع نــام بــرد.
 .1مرکــز تحقیقــات شــورای نگهبــان ،مجموعــه نظــرات شــورای نگهبــان در مــورد مصوبــات مجلــس شــورای

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

توجــه بــه تقســیمبندی صورتگرفتــه در بحــث قبلــی ،حاکــی از تأییــد ایــن قاعــده در نظــم حقوقــی
ایــران اســت کــه رأی قاضــی بــا رأی قضایــی برابــری مفهومــی نــدارد .بنابرایــن ،همــه آرای صادرشــده از
طــرف قضــات را نمیتــوان رأی قضایــی دانســت .در تمییــز رأی قاضــی از رأی قضایــی میتــوان گفــت
کــه در نظــام حقوقــی ایــران ،رأیــی را میتــوان موصــوف بــه وصــف قضایــی دانســت کــه نــه تنهــا از
ســوی قاضــی منصــوب صــادر شــده اســت ،بلکــه ایــن رأی در ســاختار دادگاه و قــوه قضاییــه و مبتنــی
بــر اصــول بنیادیــن دادرســی منصفانــه از جملــه اصــل اســتقالل قاضــی انشــا و صــادر شــده باشــد.
بنابرایــن ،بــرای شناســایی یــک رأی بــه عنــوان رأیــی قضایــی ،عــاوه بــر مــاك شــخصی یعنــی صــدور از
ســوی فــرد قاضــی ،مــاك ســازمانی یعنــی صــدور در بدنــه دســتگاه قضــا ،مــاک شــکلی یعنــی رعایــت
تشــریفات دادرســی و مــاك ماهــوی یعنــی مراعــات اصــول اساســی و بنیادیــن دادرســی و ضوابــط حاکــم
در رســیدگیهای قضایــی نیــز الزم اســت .بــر ایــن اســاس ،آرای صادرشــده از کمیســیونهای قــوه
مجریــه یــا هــر نهــاد خــارج از قــوه قضاییــه ،حتــی اگــر از جانــب فــرد قاضــی صــادر شــده باشــد ،صرفــا
رأی قاضــی اســت و ایــن آرا را نمیتــوان متصــف بــه وصــف قضایــی دانســت.

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

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

نهــاد داوری در آینــه یــک رأی (دادنامــه  1656شــعبه  10دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران)» ،فصلنامــه
مطالعــات آرای قضایــی (رأی) ،دوره دوم ،بهــار  ،1392شــماره پیاپــی  ،2ص .111
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ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

بــه دیگــر ســخن ،داور بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم ،منتخــب طرفیــن اســت و تمامــی
قــدرت و صالحیــت داور بــرای رســیدگی بــه دعــوا از توافــق طرفیــن دعــوا برمیخیــزد .بــا ایــن حــال،
هیئــت موضــوع مــاده  38بــه عنــوان مرجعــی اســتثنایی غیــر از دادگســتری ،بــرای رســیدگی بــه
بخشــی از اختالفــات مطــرح میــان اشــخاص و شــهرداریها صالحیــت ذاتــی دارد .پــس رســیدگی
ایــن هیئــت ،داوری تلقــی نمیشــود .بــه عبــارت دیگــر ،حتــی اگــر طرفیــن در توافــق خــود بــه حــل
اختــاف بــه دســت ایــن هیئــت اشــاره نداشــته یــا در ایــن بــاره توافقــی نیــز نکــرده باشــند ،بــاز هــم
هیئــت موضــوع مــاده  ،38صالحیــت رســیدگی بــه اختــاف را خواهــد داشــت.
ب) از نظر اختالفات موضوع رسیدگی
داوری ،نهــاد خصوصــی قضــاوت و حــل و فصــل دعــاوی و اختالفــات اســت .جــز آنچــه در قانــون،
ارجــاع آن بــه داوری ممنــوع گشــته اســت ،طرفیــن اختــاف میتواننــد هــر اختــاف حقوقــی را بــه
داوری ارجــاع دهنــد و داور در حــدود موضوعــات تعیینشــده و دیگــر شــرایط توافقــی طرفیــن ،مجــاز
بــه ورود در رســیدگی اســت .مهمتریــن موضوعاتــی کــه ارجــاع آن بــه داوری ممکــن نیســت ،دعــاوی
واجــد جنبــه عمومــی ،دعــاوی ورشکســتگی ،دعــاوی راجــع بــه اصــل نــکاح ،فســخ آن ،طــاق و نســب
و همچنیــن دعــاوی راجــع بــه امــوال عمومــی بــدون رعایــت تشــریفات اصــل  139قانــون اساســی
اســت .در هیئــت موضــوع مــاده  38تنهــا اختالفاتــی قابــل رســیدگی اســت کــه وفــق مــاده  7قانــون
ـری آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران بــه کالنشــهرها ،مصــوب  1390در صالحیــت
اصــاح و تسـ ّ
ایــن مرجــع قــرار گرفتــه باشــد .پــس طرفهــای اختــاف بــا شــهرداری نمیتواننــد دیگــر اختالفــات
خــود را در ایــن مرجــع طــرح کننــد .بــه عبــارت دیگــر ،صالحیــت هیئــت ،صالحیتــی اســتثنایی
1
اســت.
ج) از نظر شرایط اشخاص رسیدگیکننده
قانونگــذار ،ترکیــب اعضــای هیئــت موضــوع مــاده  38را مشــخص کــرده اســت .برخــی از ایشــان
عــاوه بــر اهلیــت قانونــی بایــد دارای شــرایط خاصــی باشــند .بــرای مثــال ،عضــو قاضــی ،منتخــب
قــوه قضاییــه اســت و بایــد شــرایط و ضوابــط الزم بــرای قضــاوت دادگســتری را داشــته باشــد .نماینــده
شــورای اســامی شــهر نیــز بایــد عضــو آن شــورا باشــد .داور صرف ـاً بایــد دارای اهلیــت قانونــی باشــد
و طرفیــن در انتخــاب داور ،مختــار و آزادنــد و شــرط ایجابــی دیگــری وجــود نــدارد .البتــه داور
منتخــب نبایــد مشــمول ممنوعیتهــای مطلــق مــواد  470و  466قانــون آییــن دادرســی مدنــی و
ممنوعیتهــای نســبی مقــرر در بندهــای  8گانــه مــاده  469ایــن قانــون باشــد.
 .1همان ،صص  111ـ.112
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اشــخاصی کــه بــه صــورت مطلــق از داوری محرومنــد ،اشــخاصی هســتند کــه بــه موجــب حکــم
قطعــی دادگاه یــا بــر اثــر آن از داوری محــروم شــدهاند .همچنیــن همــه قضــات و کارمنــدان
اداری شــاغل در محاکــم قضایــی حتــی در صــورت رضایــت طرفیــن نمیتواننــد بــه داوری دســت
بزننــد و مشــمول ممنوعیــت مطلــق از داوری هســتند .متصدیــان منصــب قضــا بــه هیــچ عنــوان
حــق تصمیمگیــری در قالــب داوری را ندارنــد و نمیتــوان آنهــا را بــه عنــوان داور انتخــاب کــرد.
ممنوعیتهــای نســبی بــه دلیــل رعایــت اصــل بیطرفــی مقــرر شــده اســت و طرفیــن میتواننــد بــا
رضایــت از آن عــدول کننــد 1.بنابرایــن ،هرگــز نمیتــوان قاضــی عضــو هیئــت موضــوع مــاده  38را داور
و رأی وی را نیــز رأی داور تلقــی کــرد.
د) از نظر ضرورت رعایت اصل  139قانون اساسی
در داوری دعــاوی شــهرداریها کــه راجــع بــه امــوال عمومــی اســت ،رعایــت تشــریفات اصــل
 139قانــون اساســی و مــاده  457قانــون آییــن دادرســی مدنــی الزامــی اســت ،ولــی در رســیدگیهای
هیئــت موضــوع مــاده  38کــه ماهیــت آن ،داوری یــا توافــق یــا مصالحــه نیســت ،رعایــت اصــل 139
و مــاده  457قانــون آییــن دادرســی مدنــی اصــوالً موضوعیــت نخواهــد داشــت 2.هیئــت موضــوع مــاده
 38از مصادیــق هیئتهــای بنــد  2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری
اســت کــه همگــی آنهــا رفــع اختــاف میکننــد.
بــا بررســی ماهیــت هیئــت حــل اختــاف و صالحیــت ذاتــی قانونــی بــرای رســیدگی بــه اختالفــات
میــان شــهرداری و اشــخاص میتــوان گفــت كــه از یــک طــرف ،هیئــت موضــوع مــاده  ،38منصــرف از
نهــاد داوری اســت .ایــن هیئــت بــا وجــود برخــی شــباهتها ،بــا داوری ارتباطــی نــدارد و بــر خــاف
داوری كــه مســتند بــه توافــق طرفیــن اســت ،ایــن هیئــت بــرای رســیدگی بــه اختالفــات ناشــی از
معامــات صالحیــت ذاتــی دارد .از طــرف دیگــر ،در مــاده  10آییــن نامــه مالــی شــهرداریها ،ارجــاع
بــه داوری در شــهرداریها بــرای هیــچ کــدام از پیمانهــا دیــده نشــده اســت و ایــن مــاده نیــز
میتوانــد مؤیــد انصــراف معامــات شــهرداریها از داوری باشــد.
بنابرایــن ،رأی صادرشــده از هیئــت موضــوع مــاده  38بــا رأی داوری متفــاوت اســت .چــون قضــات
از داوری ممنوعیــت مطلــق دارنــد ،ایــن هیئــت را هرگــز نمیتــوان نهــاد داوری تلقــی کــرد .همچنیــن
چــون رأی صادرشــده ،رأی داوری نیســت ،بــر اســاس قواعــد و مقــررات نهــاد داوری نیــز قابــل بطــان
نیســت .صرفـاً اگــر بــه قطعــی نبــودن آن قائــل باشــیم ،در مرجــع صالــح قابــل اعتــراض اســت.

 .1همان ،ص .112
 .2همان.
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بند هفتم .ماهیت رأی صادرشده از هیئت موضوع ماده 38
چــون رســیدگی بــه اختــاف در هیئــت موضوع مــاده  38دارای آیین دادرســی نیســت و رســیدگی،
ـی عضــو هیئــت ،رأی (تصمیــم) ایــن هیئــت را پــس از دریافــت نظــر اعضــا
یکمرحلـهای اســت ،قاضـ ِ
در قالــب «حكــم» صــادر میکنــد .بنــا بــه نــص صریــح قانــون ،رأی صادرشــده از ســوی قاضــی
عضــو كمیســیون آبهــای زیرزمینــی در دیــوان عدالــت اداری قابــل اعتــراض اســت ،ولــی بــا وحــدت
مــاك از ایــن موضــوع میتــوان گفــت كــه در ایــن كمیســیون و رأی صادرشــده از جانــب قاضــی آن
خصوصیتــی وجــود نــدارد كــه رأی قاضــی عضــو كمیســیون آبهــای زیرزمینــی را در دیــوان عدالــت
1
اداری ،قابــل اعتــراض بدانیــم و رأی قاضــی عضــو هیئــت موضــوع مــاده  38را قابــل اعتــراض ندانیــم.
در تقویــت ایــن دیــدگاه ،اداره كل حقوقــی و تدویــن قوانیــن قــوه قضاییــه در خصــوص حضــور
قاضــی در هیئــت پنــج نفــره موضــوع قانــون حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران اظهــار داشــته اســت:
«بــا توجــه بــه تصریــح قانــون حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران ،مصــوب  1358/4/25شــورای انقــاب
كــه مرجــع رســیدگی را «هیئــت پنــج نفــره» نامیــده اســت و بــا فــرض اینکــه رأی صــادره توســط
حاكــم شــرع عضــو هیئــت انشــا میشــود ،تلقــی هیئــت موصــوف بــه عنــوان «مرجــع قضایــی» فاقــد
مجــوز قانونــی اســت و نظــر بــه اینکــه اطــاق بنــد  2مــاده  11قانــون دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب
 1360و اصالحــات بعــدی ،شــامل آرای قطعــی هیئــت نامبــرده هــم میشــود و مــوارد عــدم شــمول
قانــون در تبصــره  2مــاده  11تصریــح شــده اســت ،آرای هیئــت پنــج نفــره موضــوع مــاده  2متمــم
قانــون حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران ،از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات یــا مخالفــت بــا آنهــا ،در
2
دیــوان عدالــت اداری قابــل شــكایت اســت».
از یــک طــرف ،اگــر رأی صادرشــده از هیئــت موضــوع مــاده  38در دادگســتری نیــز قابــل اعتــراض
نباشــد ،در عمــل ،هیــچ راه اعتراضــی بــه رأی ایــن هیئــت پیشبینــی نشــده و ایــن موضــوع قابــل
انتقــاد اســت؛ زیــرا در ایــن هیئــت ،خصوصیتــی وجــود نــدارد كــه رأی آن را در دیــوان عدالــت اداری
یــا دادگســتری غیــر قابــل اعتــراض ســازد .بــه عكــس ،برخــی كمیســیونها ماننــد كمیســیون موضــوع
مــاده  56قانــون حفاظــت و بهرهبــرداری از جنگلهــا و مراتــع كشــور یــا كمیســیون رســیدگی بــه
آبهــای زیرزمینــی یــا هیئــت نظــارت ثبــت یــا آرای شــعب شــورای عالــی مالیاتــی كــه آرای آنهــا را
گاهــی قاضــی عضــو کمیســیون یــا هیئــت صــادر میکنــد ،همگــی حســب مــورد در دیــوان عدالــت
اداری یــا محاكــم دادگســتری ،قابــل اعتــراض هســتند.
 .1شــعبه  38دیــوان عدالــت اداری نیــز در پروندههــای كالســه  940973و  940369بــه موجــب دادنامــه شــماره 1393
مــورخ 1394/8/16در خصــوص اعتــراض بــه رأی هیئــت مــاده  38آییــن نامــه معامــات شــهرداری ،صالحیــت رســیدگی
دیــوان بــه ایــن موضــوع را پذیرفتــه و از خــود نفــی صالحیــت نكــرده اســت.
 .2نجابتخواه ،مرتضی ،قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی كنونی ،تهران :جنگل ،1390 ،ص .120
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واکاوی هیئــت حــل اختــاف مــاده  38قانون اصالح و تسـرّی آییننامه
معامــات شــهرداری تهــران بــه كالنشــهرها و نظــارت بــر آرای آن

از منظــری دیگــر ،فلســفه تأســیس هیئــت موضــوع مــاده  ،38فنــی و تخصصــی بــودن موضوعــات
مطرحشــده اســت .قانونگــذار بــا درک عمیقــی از قضیــه ،رســیدگی بــه اختالفــات موضــوع ایــن
مــاده را کــه مســتلزم اشــراف الزم بــر جنبههــای فنــی و تخصصــی موضوعــات مطرحشــده اســت ،بــه
نهــاد تخصصــی شــبه قضایــی یادشــده واگــذار کــرده اســت .پــس طــرح موضوعــات یادشــده در دادگاه
چ گونــه اشــرافی بــر جنبــه ف ّنــی و تخصصــی قضایــای مطرحشــده نــدارد ،نقــض غــرض
عمومــی کــه هیـ 
قانونگــذار اســت .بنابرایــن ،اگــر بــه رأی هیئــت موضــوع مــاده  ،38در دادگاه عمومــی اعتــراض شــود،
چــون بیشتــر قضــات دادگســتری ،آشــنایی و تخصــص اداری الزم را در ایــن مــورد ندارنــد و مایــل
بــه رســیدگی بــه ایــن گونــه آرا نیســتند ،معمــوالً قاضــی دادگاه حکــم عــدم اســتماع صــادر میکنــد.
یکــی دیگــر از دالیــل رســیدگی نکــردن قضــات دادگســتری بــه رأی هیئــت حــل اختــاف مــاده 38
در دادگاه ،قطعــی و الزماالجــرا بــودن رأی قاضــی در ایــن مرجــع اســت .ایــن در حالــی اســت کــه قطعــی
بــودن رأی قاضــی بــه معنــای غیــر قابــل اعتــراض بــودن نیســت و بــا اصــول حقوقــی ســازگاری نــدارد.

گفتار دوم.صالحیت هیئت موضوع ماده 38
در ایــن قســمت بــه صالحیتهــای هیئــت موضــوع مــاده  38در رســیدگی بــه معامــات و اختالفات
ناشــی از معامــات موضــوع آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران میپردازیــم و مصداقهــای
معامــات موضــوع ایــن آییننامــه و اختالفــات ناشــی از ایــن معامــات را بررســی میکنیــم.

بند اول .معامالت موضوع هیئت موضوع ماده 38

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

بند دوم .مفهوم اختالفات ناشی از معامالت

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

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

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

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

گفتار سوم  .نظارت و رسیدگی به آرای هیئت موضوع ماده 38
بــا توجــه بــه ماهیــت هیئــت موضــوع مــاده  38بــه عنــوان یــک مرجــع شــبه قضایــی کــه در
مباحــث قبلــی بیــان شــد و همچنیــن ماهیــت رأی صادرشــده در ایــن هیئــت ،در ایــن بخــش بــه
اشــخاص صالحی ـتدار معتــرض بــه آرای ایــن هیئــت و نهــاد صالحی ـتدار رســیدگیکننده بــه ایــن
شــکایتها و اعتراضهــا میپردازیــم.
الف) از نظر اشخاص صالحیتدار معترض به آرای هیئت موضوع ماده 38
مطابــق بنــد  2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،تنهــا اشــخاص
حقیقــی یــا حقوقــی میتواننــد از آرا و تصمیمهــای قطعــی هیئتهــا و کمیســیونهای یادشــده
در ایــن بنــد شــکایت و بــه آنهــا اعتــراض کننــد .در مــورد ایــن اشــخاص ،بــا دو برداشــت متفــاوت
روبهروییــم:
در برداشــت اول ،منظــور از اشــخاص یادشــده در ایــن بنــد ،همــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
حقــوق خصوصــی اســت .در تأییــد ایــن ســخن بایــد گفــت کــه منظــور قانونگــذار از شــاکی ،بــه
موجــب اصــل  173قانــون اساســی ،مــردم اســت .بــه داللــت رأی وحــدت رویــه شــماره  37تــا 39
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

مــورخ  1368/7/10هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری 1،منظــور از مــردم ،اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی خصوصــی اســت .هیئــت موضــوع مــاده  38از مصداقهــای هیئتهــای بیانشــده در بنــد
 2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری اســت .بنابرایــن ،همــه اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی حقــوق خصوصــی میتواننــد از آرای ایــن هیئــت بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت
کننــد و شــکایت اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی از ایــن هیئــت در
دیــوان عدالــت اداری قابــل اســتماع نیســت.
در برداشــت دوم بایــد بیــان داشــت کــه اشــخاص حقوقــی مــورد نظــر قانونگــذار در بنــد 1
مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری اطــاق دارد .بنابرایــن ،منظــور همــه
اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی اســت .در تأییــد ایــن موضــوع ،رأی وحــدت رویــه
شــماره  792مــورخ  1399/4/24هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور قابــل تأمــل اســت .هیئــت عمومــی
دیــوان عالــی کشــور در رأی وحــدت رویــه شــماره  792مــورخ  1399/4/24اعــام کــرد« :بــا توجــه بــه
اینکــه برابــر تبصــره  5مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری،
مصــوب  ،89/4/13آرای کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی بــه طــور مطلق ،قابــل تجدید
نظــر در دیــوان عدالــت اداری دانســته شــده اســت و بــا عنایــت بــه اطــاق بنــد  2مــاده  10قانــون
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب  1399/3/25مجمــع تشــخیص مصلحــت
ـی بــه
نظــام ،دولتــی بـ ِ
ـی لــزوم رســیدگی بــه تجدیــد نظرخواهـ ِ
ـودن شــرکت ســهامی آب منطقـهای ،نافـ ِ
عمــل آمــده از ســوی ایــن شــرکت نســبت بــه آرای کمیســیون مذکــور در دیــوان عدالــت اداری نیســت.
بنابرایــن ،رأی شــماره  1076مــورخ  1395/10/19شــعبه هشــتم دادگاه تجدیــد نظــر اســتان یــزد کــه
دانســتن آرای کمیســیون یادشــده از ســوی شــرکت آب منطقــهای (در حــد
از لحــاظ قابــل اعتــراض
ِ
مذکــور) بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد ،بــه اکثریــت آرا ،صحیــح و قانونــی تشــخیص داده میشــود .ایــن رأی
طبــق مــاده  471قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ،1392در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان
عالــی کشــور و ســایر مراجــع اعــم از قضایــی و غیــر آن الزماالتبــاع اســت».
چنانکــه مالحظــه میشــود ،شــعبه هشــتم دادگاه تجدیدنظــر اســتان یــزد ،بــا اعتــراض مرجــع دولتــی
نســبت بــه آرای صادرشــده از کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی ،ضمــن قبــول صالحیــت
محاکــم دادگســتری در ایــن مــورد ،بــه موضــوع رســیدگی و حکــم مقتضــی صــادر کــرده اســت .هیئــت
 .1متــن رأی وحــدت رویــه« :نظــر بــه اینکــه در اصــل  173قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،منظــور از تأســیس
دیــوان عدالــت اداری ،رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات و اعتراضــات مــردم نســبت بــه مأموریــن یــا واحدهــای دولتــی
تصریــح گردیــده و بــا توجــه بــه معنــی لغــوی و عرفــی کلمــه «مــردم» ،واحدهــای دولتــی از شــمول مــردم ،خــارج و بــه
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی حقــوق خصوصــی اطــاق میشــود و مســتفاد از بنــد  1مــاده  11دیــوان (مصــوب ســال
 ،)1360اشــخاص حقیقــی و نیــز حقوقــی خصوصــی میباشــند .علــی هــذا شــکایت و اعتراضــات واحدهــای دولتــی در هیــچ
مــورد قابــل طــرح و رســیدگی در شــعب دیــوان عدالــت اداری نمیباشــد».
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عمومــی دیــوان عالــی کشــور نیــز طــرح موضــوع را در محاکــم دادگســتری صحیــح و قانونی دانســته اســت.
بنابرایــن ،اســتناد هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور بــه مســتند یادشــده ،محملــی اســت کــه میتوانــد
ـری این رأی به دیگر اشــخاص دولتی را فراهم ســازد .به دیگر ســخن ،با توجه بــه الزماالتّباع بودن
زمینــه تسـ ّ
رأی دیــوان عالــی بــرای مراجــع قضایــی میتــوان از اســتدالل دو ِم موجــود در رأی بــه ایــن رهیافــت رســید
ـب اطــاق موجــود در بنــد  1مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری،
کــه حسـ ِ
نــه صرفـاً شــرکتهای آب منطقـهای کــه جــزو اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی هســتند ،بلکــه دیگــر
اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی نیــز میتواننــد دعــوای فرجامــی را علیــه
ـی مراجــع شــبهقضایــی در شــعب دیــوان عدالــت اداری طــرح کننــد.
آرای قطعـ ِ
هیئــت موضــوع مــاده  38از مصداقهــای هیئتهــای یادشــده در بنــد  2مــاده  10قانــون تشــکیالت
و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری اســت .بنابرایــن ،همــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی حقــوق
عمومــی و حقــوق خصوصــی میتواننــد از آرای ایــن هیئــت بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت کننــد.
ب) از نظر نهاد صالحیتدار رسیدگیکننده به شکایت از آرای هیئت موضوع ماده38
خوشبختانــه ،در نظــام حقــوق اداری ایــران و بــه اســتناد اصــول  170و  173قانــون اساســی و بنــد 2
مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب  ،92/3/25صالحیــت رســیدگی
ـض قوانیــن و مقــررات یــا
بــه آرای قطعــی و تصمیمهــای کمیســیونها و مراجــع شــبه قضایــی از نظــر نقـ ِ
مخالفــت بــا آنهــا بــدون اســتثنا در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری قــرار گرفتــه اســت .قانونگــذار در بنــد
دوم مــاده  10قانــون دیــوان عدالــت اداری ،برخــی مصداقهــای مهــم مراجــع شــبه قضایــی را بیــان کــرده
و از لفــظ «ماننــد» در آن بنــد بهــره گرفتــه اســت .مــوارد بیانشــده در بنــد  2مــاده  10حصــری نیســت
و جنبــه تمثیلــی دارد و اساسـاً بــا در نظــر گرفتــن عمومیـ ِ
ـت موجــود در اصــل  173قانــون اساســی بایــد
بــه صالحیـ ِ
ـت عــام شــعب دیــوان در رســیدگی بــه آرای مراجــع شــبه قضایــی قائــل بــود ،مگــر آنکــه بــه
موجــب قانــون خــاص ،ایــن امــر از صالحیــت دیــوان خــارج دانســته شــده باشــد.
بنابرایــن ،اگــر در قانونــی خــاص ،یکــی از مراجــع شــبه قضایــی بــرای رســیدگی بــه اعتراضهــای
اشــخاص پیشبینــی شــده و تصریــح نشــده باشــد کــه آرای ایــن مرجــع در دیــوان عدالــت اداری قابــل
شــکایت اســت ،اصــل بــر ایــن اســت کــه آرای صادرشــده در دیــوان عدالــت اداری قابــل اعتــراضباشــد،
مگــر اینکــه در همــان قانــون ،آرای یادشــده از شــمول قانــون دیــوان عدالــت اداری مســتثنی شــده
2
باشــد 1،نظیــر آرای کمیســیون موضــوع مــاده  56قانــون جنگلهــا و مراتــع.
ـتی مراجــع شــبه قضایــی در آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری»،
 .1نــک :شــعبانی ،یــاور« ،چیسـ ِ
فصلنامــه جســتارهای حقــوق عمومــی ،ســال اول ،1396 ،شــماره .3
ـوق آب ایــران»،
ـی حقـ ِ
 .2جعفــری ندوشــن ،علیاکبــر و امیــد شــیرزاد« ،ســاختار و صالحیــت مراجــع شــبه قضایـ ِ
فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،بهــار  ،1398شــماره  ،18صــص 47ـ.48
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عــاوه بــر اطــاق ایــن بنــد کــه مؤیــد صالحیــت عــام دیــوان در رســیدگی بــه شــکایت از آرای
کمیســیونها و مراجــع شــبه قضایــی اســت؛ اســتثنای مقــرر در ذیــل ایــن مــاده نیــز ُمثبِــت ایــن
برداشــت اســت .قانونگــذار در ذیــل مــاده یادشــده و در مقــام بیــان اســتثنائات صالحیــت شــعب
دیــوان ،تنهــا آرا و تصمیمهــای مراجــع قضایــی (دادگاههــا شــامل :دادگاه عمومــی ،دادگاههــای
انتظامــی قضــات دادگســتری و نیروهــای مســلح و دیگــر مراجــع قضایــی دادگســتری) را از شــمول
صالحیــت شــعب دیــوان خــارج دانســته اســت 1.بنابرایــن ،قانونگــذار در تبییــن اســتثنائات صالحیــت
دیــوان در ایــن بعــد ،نــه بــه شــاخص فــردی (صــدور رأی از ســوی قاضــی) ،بلکــه بــه شــاخص و معیــار
ســازمانی و ســاختاری توجــه کــرده و شــکایت از آرا و تصمیمهــای نهادهــای قضایــی را از شــمول
صالحیــت شــعب دیــوان مســتثنی شــمرده و آرا و تصمیمهــای قضــات را مســتثنی ندانســته اســت.
توجــه بــه مطالــب پیشگفتــه ،بیانگــر پذیــرش ایــن عقیــده اســت کــه شــکایت از آرا و نظرهــای
همــه کمیســیونها و مراجــع شــبه قضایــی ،فــارغ از اعضــای تشــکیلدهنده ایــن مراجــع و صالحیــت
مقــرر بــرای آنهــا ،در شــمول صالحیــت دیــوان قــرار دارد ،مگــر آنکــه مــوردی بــا تصویــب قانــون از
شــمول صالحیــت دیــوان مســتثنی شــود .بــه ایــن موضــوع در رأی شــماره  252مــورخ 1380/8/13
2
هیئــت عمومــی دیــوان نیــز اشــاره شــده اســت.
ـرح در ایــن مــاده نشــانمیدهــد کــه همــه ایــن مراجــع،
توجــه بــه قواعــد حاکــم بــر مراجــع مصـ ّ
مرجــع حــل اختــاف هســتند و مهمتــر اینکــه از نظــر شــکلی و ســازمانی در ذیــل تشــکیالت قــوه
قضاییــه جــای ندارنــد .بــر ایــن مبنــا ،ایــن مراجــع در محتــوا و ماهیــت ،مســئولیت قضایــی خــود را
انجــام میدهنــد ،امــا از نظــر ســازمانی ،مرجــع قضایــی محســوب نمیشــوند ،بلکــه در زبــان حقوقــی
بــه عنــوان مراجــع شــبه قضایــی شــناخته میشــوند .بــر ایــن اســاس و بــر مبنــای تبصــره مــاده 10
قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری (تبصــره  2مــاده  13قانــون مصــوب ،)1385
امــور قضایــی را بــه دو دســته قضایــی محــض و شــبه قضایــی میتــوان تقســیم کــرد .بــه ایــن معنــی
کــه برخــی تصمیمهــا و آرا نــه تنهــا در محتــوا و ماهیــت ،واجــد وصــف قضایــی اســت ،بلکــه مرجــع
صادرکننــده ایــن تصمیمهــا نیــز از نظــر ســازمانی در ذیــل تشــکیالت قــوه قضاییــه قــرار دارد .در
مقابــل ،همچنانکــه ذکــر شــد ،در تصمیمهــای شــبه قضایــی ،ماهیــت تصمیــم ،قضایــی اســت ،امــا
 .1تبصــره  2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری« :تصمیمــات و آرای دادگاههــا و ســایر
مراجــع قضایــی دادگســتری و نظامــی و دادگاههــای انتظامــی قضــات دادگســتری و نیروهــای مســلح ،قابــل شــکایت در
دیــوان عدالــت اداری نمیباشــد».
 .2رأی شــماره  252مــورخ  1380/8/13هیئــت عمومــی دیــوان« :حکــم مقــرر در بنــد  2مــاده  11قانــون دیــوان عدالــت
اداری {بنــد  2مــاده  10قانــون کنونــی دیــوان عدالــت اداری} مفیــد صالحیــت دیــوان در رســیدگی بــه آرای قطعــی مطلــق
مراجــع اختصاصــی اداری از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات و یــا مخالفــت بــا آنهاســت؛ مگــر در مــواردی کــه بــه موجــب
قانــون مســتثنی شــده باشــد و.»...
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مرجــع تصمیمگیــر و صادرکننــده رأی ،از نظــر تشــکیالتی در ذیــل قــوه قضاییــه تعریــف نمیشــود.
بــه دیگــر ســخن ،در تصمیمهــای شــبه قضایــی نیــز فرآینــد تشــخیص موضــوع ،انطبــاق موضــوع
بــر قواعــد و احــکام قانونــی و در نهایــت ،تصمیمگیــری پیمــوده میشــود ،امــا قــرار نگرفتــن ایــن
مراجــع در ذیــل تشــکیالت قــوه قضاییــه و در نتیجــه ،بیبهــره مانــدن ایــن مراجــع از امتیازهایــی مانند
اســتقالل دادرس ،مانــع از آن اســت کــه تصمیمهــای ایــن مراجــع را همســنگ آرای دادگاههــای
دادگســتری و تصمیــم محــض قضایــی بدانیــم.
مســتند بــه قوانیــن و منطــق حاکــم بــر صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری ،در تبییــن صالحیــت
ایــن نهــاد در رســیدگی بــه شــکایت از آرای مراجــع شــبه قضایــی بایــد گفــت اینکــه چــه فــردی
(قاضــی یــا غیــر قاضــی) ،صادرکننــده رأی اســت ،ســبب تمایــز نیســت ،بلکــه قانــون ،آرایــی را کــه از
مراجــع قضایــی صــادر شــده باشــند ،از شــمار و شــمول صالحیــت دیــوان خــارج کــرده اســت.
همچنانکــه گفتــه شــد ،در نظــم حقــوق فعلــی حاکــم بــر ایــران ،همیشــه رأی قاضــی بــا رأی
قضایــی برابــر نیســت .بــه یقیــن ،آرایــی را کــه شــخص قاضــی ،خــارج از مراجــع قضایــی و بــدون
مراعــات اصــول بنیادیــن دادرســی عادالنــه ماننــد اصــل اســتقالل دادرس صــادر میکنــد ،نمیتــوان
موصــوف بــه وصــف قضایــی دانســت.
خــارج کــردن شــکایت از مراجــع شــبه قضایــی هماننــد هیئــت موضــوع مــاده  38و دیگــر
هیئتهــا و کمیســیونهایی کــه در قوانیــن مربــوط بــه آنهــا ،بــرای اعتــراض و شــکایت بــه آرایشــان
بــه هیــچ مرجــع قضایــی و حقوقــی ارجــاع نشــدهاند ،از صالحیــت دیــوان عدالــت اداری و رســیدگی
در دادگاههــای دادگســتری قابــل انتقــاد اســت؛ زیــرا اوالً مراجــع دادگســتری بــه دلیــل رســیدگی
نکــردن بــه موضوعــات اداری بــا ایــن قبیــل شــکایات و مقــررات آشــنایی ندارنــد .ثانیـاً ممکــن اســت در
اســتنباط از قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه ایــن گونــه مراجــع شــبه قضایــی کــه رســیدگی بــه آنهــا در
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت و هــم نســبت بــه برخــی دیگــر کــه در مقــررات آنهــا صراحــت
بــه رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری نــدارد و بــر اســاس اصــول متعــدد قانــون اساســی و بــه صــورت
خــاص ،اصــل  ،34بنــد اول اصــل  156و اصــل  ،159در دادگاههــای دادگســتری رســیدگی میشــود،
اختــاف نظــر وجــود داشــته باشــد کــه بــه صــدور آرای متعــارض از دو مرجــع دادگاه حقوقــی و دیــوان
عدالــت اداری میانجامــد.
اســتنادها و اســتداللهای یادشــده نشــان میدهــد کــه در نظــم حقوقــی ایــران ،تبییــن صالحیــت
دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه شــکایت از آرای مراجــع شــبه قضایــی ،نــه برآمــده و مبتنــی بــر
اعضــای تشــکیلدهنده ایــن مراجــع یــا صالحیــت آنهــا ،بلکــه مبتنــی بــر ماهیــت و علقــه ســازمانی
ایــن مراجــع و وابســتگی داشــتن یــا نداشــتن آنهــا بــه قــوه قضاییــه اســت .گفتنــی اســت موضــوع
ـی عضــو
شــکایتپذیر بــودن آرای مراجــع شــبه قضایــی در دیــوان عدالــت اداری در قالبــی کــه قاضـ ِ
ایــن مراجــع رأی صــادر میکنــد ،موضوعــی بــدون ســابقه قانونــی در نظــم حقوقــی ایــران نیســت .از
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جملــه مصداقهــای ایــن موضــوع ،کمیســیون بهرهبــرداری از آبهــای زیرزمینــی ،موضــوع تبصــره
 5قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه اســت؛ بــا ایــن شــرح کــه اگرچــه آرای ایــن
کمیســیون را قاضــی منصــوب رییــس قــوه قضاییــه صــادر میکنــد ،امــا مســتند بــه بخــش اخیــر ایــن
تبصــره ،اعتــراض بــه آرای ایــن کمیســیون در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری قــرار گرفتــه اســت .بــا
گرفتــن وحــدت مــاک از کمیســیون بهرهبــرداری از آبهــای زیرزمینــی کــه دارای عضــو قاضــی و
رأی قطعــی و الزماالجراســت ،اعتــراض بــه رأی هیئــت موضــوع مــاده  38را کــه دارای عضــو قاضــی و
رأی قطعــی و الزماالجراســت ،در دیــوان عدالــت اداری میتــوان مطــرح کــرد.
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واکاوی هیئــت حــل اختــاف مــاده  38قانون اصالح و تسـرّی آییننامه
معامــات شــهرداری تهــران بــه كالنشــهرها و نظــارت بــر آرای آن

نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش ضمــن پرداختــن بــه ماهیــت هیئــت حــل اختــاف مــاده  38قانــون اصــاح و
ـری آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران بــه کالنشــهرها ،ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه ایــن
تسـ ّ
هیئــت جــزو مراجــع اداری موضــوع بنــد  2مــاده  10قانــون تشــكیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری بــوده و مرجعــی شــبه قضایــی اســت و هرگــز نهــاد داوری نیســت .چــون در برخــی
كمیســیونها ماننــد كمیســیون رســیدگی بــه آبهــای زیرزمینــی موضــوع تبصــره  5قانــون تعییــن
تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری یــا هیئــت نظــارت ثبــت كــه گاهــی قاضــی رأی صــادر
میکنــد ،همگــی در دیــوان عدالــت اداری حســب مــورد قابــل اعتــراض هســتند ،امــكان اعتــراض بــه
رأی صادرشــده از جانــب قاضــی عضــو هیئــت موضــوع مــاده  38نیــز بــه اعتبــار مرجــع شــبه قضایــی
و اداری بــودن ،در دیــوان عدالــت اداری بــر اســاس موعدهــای موضــوع تبصــره  2مــاده  16قانــون
تشــكیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری وجــود دارد.
در خصــوص نــوع معامــات موضــوع ایــن آییننامــه بایــد بیــان داشــت کــه منظــور تدوینكننــدگان
آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران آن نبــوده اســت كــه قســمتی از معامــات شــهرداریها را از
شــمول مقــررات خــود اســتثنا و قانــون وضعشــده را از جامعیــت خــارج كننــد تــا گرفتــار سیاســتی
دوگانــه شــوند .بــه همیــن دلیــل ،عنــوان عامــی را بــرای قانــون انتخــاب كردهانــد كــه ناظــر بــه
تمامــی معامــات اســت .بــه عبــارت دیگــر ،هــر زمــان کــه معاملـهای صــورت گرفتــه باشــد و صحیــح
و دارای شــرایط اساســی صحــت ،موضــوع مــاده  190قانــون مدنــی باشــد یــا قــراردادی منعقــد شــده
باشــد ،در مــاده  38بــه اختالفــات ناشــی از ایــن معاملــه میتــوان رســیدگی کــرد .اگــر معاملــه بــه هــر
دلیلــی صحیــح نباشــد ،اساسـاً معاملــه ،غیــر نافــذ یــا باطــل خواهــد بــود.
بنابرایــن ،چــون در مــاده اول ایــن آییننامــه ،معامــات بــه ســه نــوع تقســیم شــدهاند ،هــر
نــوع معاملــه در شــهرداری را کــه منجــر بــه انعقــاد قــرارداد میشــود ،حتــی معامالتــی از قبیــل
قراردادهــای مشــاركتی ،قراردادهــای تهاتــری و قراردادهــای منعقدشــده بــا شــركتهای تأمیــن
ســرمایه در خصــوص انتشــار اوراق مشــارکت شــهرداری میتــوان در هیئــت حــل اختــاف مــاده 38
مطــرح کــرد .همچنیــن بــه نظــر میرســد اگــر اختــاف طرفیــن ناشــی از معامــات مربــوط بــه
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اصــل حــق فســخ یــا تحقــق شــرایط انفســاخ یــا خاتمــه معاملــه باشــد ،هیئــت حــل اختــاف مــاده
 38صالحیــت رســیدگی دارد .بــا ایــن حــال ،وضعیــت پــس از انحــال و اقالــه و اختالفــات مربــوط بــه
حقــوق و تكالیــف طرفیــن پــس از آن و نیــز اختــاف در صحــت و بطــان ،اختالفــات معامالتــی تلقــی
نمیشــود.
فلســفه وجــودی و هــدف از تأســیس مراجــع شــبه قضایــی اداری در قوانیــن و مقــررات کشــور از
جملــه هیئــت حــل اختــاف موضــوع مــاده  38آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران ،حــل اختالفــات
و مناقشــات اداری در اداره اســت .ایــن کار مهــم بــه دانــش اداری در حــوزه تخصصــی هــر اداره نیــاز
دارد .پــس هــدف قانونگــذار از عضویــت قاضــی در ایــن مراجــع صرفــاً نظــارت بــر رســیدگی بــه
موضوعــات مطرحشــده در ایــن مراجــع اســت و فقــط جنبــه قضایــی و حقوقــی موضــوع از نظــر حضــور
قاضــی عضــو بررســی میشــود.
بــا عنایــت بــه اینکــه هــدف از تأســیس ایــن گونــه مراجــع شــبه قضایــی آن اســت کــه در نظــام
اداری و بــا نظــر افــرادی کــه از نظــر اداری آشــنایی دارنــد ،تصمیمگیــری صــورت پذیــرد ،عضویــت
قاضــی در ایــن مراجــع فقــط بــرای اســتفاده از نظــر حقوقــی اوســت و لزومــی نــدارد عضــو قاضــی ،رأی
نهایــی را صــادر کنــد .رویکــردی کــه قوانیــن اخیــر مبنــی بــر صــدور رأی از جانــب قاضــی دارنــد ،بــا
ماهیــت ایــن مراجــع ســازگاری نــدارد؛ چــون قــرار نیســت دادگاهــی در اداره تشــکیل شــود.
عــاوه بــر ایــن ،نظــارت قاضــی بــر ایــن مراجــع کــه هــدف اصلــی عضویــت وی اســت ،قابــل نقــد
اســت و بــا آن هــدف ســازگاری نــدارد .بنابرایــن ،همــان طــور کــه بیشتــر مراجــع شــبه قضایــی
مشــابه در قوانیــن ،یــا عضــو قاضــی ندارنــد ،ماننــد کمیســیون بنــد  20مــاده  55قانــون شــهرداری ،یــا
اگــر عضــو قاضــی داشــته باشــند ،رأی قاضــی بــا رأی دیگــر اعضــا همســان و برابــر اســت ،پیشــنهاد
میشــود قاضــی عضــو ایــن گونــه مراجــع شــبه قضایــی هماننــد دیگــر اعضــای ایــن مراجــع بــا توجــه
بــه تخصــص و مأموریــت خــود فقــط نظــر حقوقــی و قضایــی دهــد و رأی صــادر نکنــد و ایــن مراجــع
بــر حســب رأی اکثریــت اعضــا رأی صــادر کننــد.
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چکیده
از منظــر جایــگاه و صالحیــت ،دیــوان عدالــت اداری را میتــوان نزدیکتریــن نهــاد بــه دیــوان
مظالــم در ایــران و اســام دانســت .مبتنــی بــر مطالعاتــی توصیفــی ـ تحلیلــی ،بــا بازشناســایی
جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان مظالــم در ســاختار حقوقــی ـ قضایــی ایــران و اســام و تطبیــق
ویژگیهــای آن بــا دیــوان عدالــت اداری در نظــام حقوقــی ـ قضایــی جمهــوری اســامی ایــران،
ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد کــه در ادوار مختلــف تاریخــی ،جایــگاه دیــوان مظالــم به دلیــل قرار
گرفتــن در ذیــل شــخص اول حكومــت یا فرد منصوب او ،اســتحكام و اســتقالل بیشتری نســبت
بــه دیــوان عدالــت اداری داشــته اســت .از ســوی دیگــر ،بــا پیشبینــی صالحیــت بــرای دیــوان
مظالــم در رســیدگی بــه همــه شــكایات مــردم از كارگــزاران حكومتــی و حتــی اختالفــات بیــن
صاحبــان قــدرت ،حــوزه صالحیــت آن نســبت بــه دیــوان عدالــت اداری گســتردهتر بــوده اســت.
مبتنــی بــر یافتههــای ذكرشــده ،تغییــر جایــگاه دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان مرجعــی
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مقدمه
شناســایی حــق تظلمخواهــی بــرای مــردم و امــکان دادرســی و پشــتیبانی از حقــوق فــردی و
اجتماعــی آنهــا در برابــر تعدیــات حاکمیــت و دیگــران ،از جملــه بنیادیتریــن مشــخصههای یــک
نظــام حقوقـی ـ سیاســی مردمســاالر و عادالنــه اســت .ایــن وضعیــت عــاوه بــر تأمیــن امنیــت قضایــی
شــهروندان ،بــا یکــی از مهمتریــن مبانــی بعثــت پیامبــران یعنــی برپایــی «عــدل و داد 1همخوانــی
دارد و از ایــن جهــت ،شــرع مقــدس نیــز آن را پذیرفتــه اســت.
بررســی تاریــخ نظــام قضایــی ایــران گــواه آن اســت کــه حراســت از حــق دادخواهــی در قالبهــای
مختلفــی همچــون قضــاوت شــاهان ،قضــاوت قضــات شــاهی 2،قضــاوت مقامــات روحانــی 3،قضــاوت
قضــات منصــوب خلفــا ،اســتفاده از دو سیســتم مــوازی دادگاههــای عرفــی و دادگاههــای شــرعی 4و
نظایــر آن ظهــور یافتــه اســت .در ایــن میــان ،موضــوع دادخواهــی مــردم از حاکمیــت بــه عنــوان بخــش
خاصــی از حــق دادخواهــی ،در نظــام حقوقــی ایــران ســابقهای طوالنــی دارد .دیــوان مظالــم از جملــه
مراجــع اختصاصــی در نظــام قضایــی ایــران اســت کــه قبــل و بعــد از ظهــور اســام در ایــران و بــا
عنوانهــای مختلــف عموم ـاً بــه منظــور رســیدگی بــه دعــاوی دولتــی ایجــاد شــده اســت.
نظــر بــه اینکــه نهــاد متناظــر دیــوان مظالــم در نظــام حقوقــی ـ قضایــی جمهــوری اســامی ایران،
دیــوان عدالــت اداری اســت ،حقوقدانــان ،نظــام حقوقــی دیــوان مظالــم را منبعــی قابــل توجــه بــرای
دیــوان عدالــت اداری معرفــی کردهانــد 5.بــر ایــن اســاس ،در قالــب پژوهشــی توصیفــی ـ تحلیلــی و
بــا تطبیــق جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان مظالــم بــا جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری
میتــوان بــه ارتقــای جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری در نظــام قضایــی ایــران کمــک
َد أَ ْر َسلْ َنا ُر ُسلَ َنا بِالْ َب ِّی ِ
ِس ِط( .»...حدید)25 :
« .1لَق ْ
َاب َوالْمِی َز َ
نات َوأَنْ َزلْ َنا َم َع ُه ُم الْ ِكت َ
ان ل َِیقُو َم ال َّناس بِالْق ْ

 .2از جملــه ایــن ادوار تاریخــی میتــوان بــه سلســله هخامنشــیان اشــاره کــرد کــه قضــات شــاهی بــرای انجــام امــر
قضــا بــه صــورت مادامالعمــر انتخــاب میشــدند( .نــک :امیــن ،حســن ،تاریــخ حقــوق ایــران ،تهــران :دایرهالمعــارف
ایرانشناســی ،چــاپ ســوم ،1391 ،ص )92
 .3در این زمینه میتوان به قضاوت موبدان در عهد ساسانیان اشاره کرد( .نک :امین ،پیشین ،ص )120
 .4در دوران صفویــه همچــون بســیاری از ادوار تاریــخ ایــران از جملــه دوره ساســانیان ،دو نظــام دادگاهــی جداگانــه بــا مبانــی
مختلــف در صــدور احــکام قضایــی وجــود داشــت .ایــن دو نظــام عبــارت بودنــد از:
یــک ـ دادگاه حکومتــی (عرفــی) :در ایــن نظــام ،رســیدگی بــر مبنــای دســتورهای قضایــی حاکمــان بــود و زیــر نظــر وزیــر
قضایــی غیــر مذهبــی (دیوانبیگــی) اداره میشــد.
دو ـ دادگاه شــرعی :ایــن دادگاههــا زیــر نظــر حاکــم شــرع معــروف بــه صــدر و بــر مبنــای احــکام شــرعی اداره میشــدند.
(نــک :امیــن ،پیشــین ،ص .)339
 .5عمید زنجانی ،عباسعلی ،فقه سیاسی ،تهران :امیرکبیر ،1384 ،ج  ،4ص .90
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کــرد .در ایــن راســتا ،ایــن مقالــه ســعی دارد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه جایــگاه و صالحیتهــای
دیــوان مظالــم چــه مزایــا و کاســتیهایی نســبت بــه دیــوان عدالــت اداری داشــته اســت؟
فرضیــه نویســندگان ایــن تحقیــق آن اســت کــه بــا تطبیــق ویژگیهــای دیــوان مظالــم بــا دیــوان
عدالــت اداری و بهرهمنــدی از برخــی مؤلفههــای دیــوان مظالــم میتــوان بــه ارتقــای کیفیــت
دادرســی اداری در نظــام قضایــی جمهــوری اســامی ایــران دســت یافــت.
عــاوه بــر اینکــه موضــوع ایــن تحقیــق ،پیشــینه خــاص و قابــل اعتنایــی نــدارد و انــدك مطالــب
گفتهشــده در ایــن زمینــه بــه صــورت مختصــر و پراكنــده در كتابهــای حقوقــی و تاریخــی قابــل
دســترس اســت ،آثــار مثبــت ایــن تحقیــق بــرای ارتقــای دادرســی اداری در ایــران و کیفیــت عملکــرد
دیــوان عدالــت اداری ،ضــرورت انجــام ایــن پژوهــش را توجیــه میکنــد.
بــرای پاسـخگویی بــه پرســش ایــن تحقیــق ،ابتــدا جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان مظالــم تبییــن
خواهــد شــد( .بنــد  )1ســپس جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان مظالــم بــا دیــوان عدالــت اداری مقایســه
میشــود( .بنــد  )2در نهایــت ،بــا عنایــت بــه مزایــای دیــوان مظالــم ،راهكارهــای ارتقــای جایــگاه و
صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری بررســی میشــود( .بنــد )3

گفتار نخست .جایگاه و صالحیتهای دیوان مظالم
دیــوان مظالــم از جملــه نهادهــای قضایــی اســت کــه تاریــخ تطــور آن در سلســله حکومتهــای
ایــران باســتان ریشــه دارد 1.در نظامــی قضایــی حکومتهــای ایــران در ادوار مختلــف ،دیــوان مظالــم
اهمیــت و جایــگاه خاصــی داشــت 2و تــا روزگار نزدیــک بــه مشــروطیت نیــز اثــر آن در ســاختار قضایــی
ایــران مشــهود بــود .در آخریــن تحــوالت مربــوط بــه دیــوان مظالــم ،ناصرالدیــن شــاه قاجــار در ســال
 ،1277دیــوان مظالــم را بــه عنــوان جایگزیــن دیوانخانــه عدلیــه ایجــاد کــرد 3.در تمایــز شــیوه اداره
دیوانخانــه عدلیــه بــا دیــوان مظالــم در عهــد ناصرالدیــن شــاه آمــده اســت کــه دیوانخانــه عدلیــه
4
تحــت اشــراف وزیــر عدلیــه اداره میشــد ،امــا در دیــوان مظالــم ،شــخص شــاه ،دادرس مطلــق بــود.
5
در دوره یادشــده ،دیــوان مظالــم ،عالیتریــن مرجــع دادرس اداری قلمــداد میشــد.
 .1ســاکت ،محمدحســین ،دادرســی در حقــوق اســامی؛ سرشــت و سرنوشــت نهــاد دادرســی و ســازمانهای
وابســته از آغــاز تــا ســده ســیزدهم هجــری ،تهــران :میــزان ،1382 ،ص .354
 .2بــرای بررســی اجمالــی تاریــخ دیــوان مظالــم نــک :یوســفیفر و دیگــران« ،بازشناســی تاریخــی دیــوان مظالــم در
دوره میانــه و کارکــرد سیاســی آن در دوره ســلجوقیان بــزرگ» ،مجلــه پژوهشهــای تاریخــی ایــران و اســام،
 ،1395شــماره .19
 .3مدنی ،جاللالدین« ،از دیوان مظالم تا کاخ دادگستری» ،مجله زمانه ،۱۳۸۲ ،شماره  7و  ،8ص .1
 .4همان.
 .5لطفینیــا ،مهشــید« ،تجدیدنظــر در احــکام صــادره از ســوی محاکــم دوره قاجــار مبتنــی بــر اســناد آرشــیو
ملــی بــا توجــه بــه پیشــینه تاریخــی» ،فصلنامــه آرشــیو ملــی ،۱۳۹۵ ،شــماره  ،5ص .79
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مطلوبســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه
و صالحیتهــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام

در تاریــخ اســام نیــز تشــکیل ایــن محکمــه ســابقهای طوالنــی دارد 1.امــام علــی (ع) پــس از
رســیدن بــه خالفــت بــا مشــاهده جامعــه آفـتزده و دورمانــده از ســیره و ســنت نبــوی ،دیــوان مظالــم
یــا همــان «بیــتالمظالــم» را در مدینــه تأســیس کــرد تــا از ایــن طریــق بــه تظلمــات مــردم از اعمــال
ظالمانــه حـ ّکام و مأمــوران دولتــی رســیدگی شــود 2.ایشــان در سراســر حکومــت خــود بــر ایــن موضــوع
تأکیــد داشــت .ایشــان در بخشــی از نامــه  60نهجالبالغــه میفرمایــد ...« :همانــا مــن ســپاهیانى
فرســتادم كــه بــه خواســت خــدا بــر شــما خواهنــد گذشــت و آنچــه خــدا بــر آنــان واجــب كــرده ،بــه
ایشــان ســفارش كــردم و بــر آزار نرســاندن بــه دیگــران و پرهیــز از هــر گونــه شــرارتى تأكیــد كــردهام.
مــن نــزد شــما و پیمانــى كــه بــا شــما دارم ،از آزار رســاندن ســپاهیان بــه مــردم بیــزارم ... .مــن پشــت
ســر ســپاه در حركتــم .شــكایتهاى خــود را بــه مــن برســانید و در امــورى كــه لشــكریان بــر شــما
چیــره شــدهاند كــه قــدرت دفــع آن را جــز بــا كمــك خــدا و مــن نداریــد ،بــه مــن مراجعــه كنیــد كــه
3
آن را بــا كمــك خداونــد برطــرف خواهــم كــرد».
بــا مشــخص شــدن ســابقه تشــکیل دیــوان مظالــم بایــد تأکیــد کــرد کــه از جملــه مهمتریــن
اهــداف تشــکیل دیــوان مظالــم ،ایجــاد امنیــت و رضایــت در جامعــه ،نظــارت بــر اعمــال افــراد صاحــب
قــدرت و رعایــت حقــوق مــردم در روابــط نابرابــر ذکــر شــده اســت 4.بــر همیــن اســاس ،صالحیتهایــی
همچــون رســیدگی بــه دعــاوی و اختالفــات مقامــات دیوانــی ،رســیدگی بــه جرایــم اداری ـ سیاســی
کارگــزاران حکومتــی ،رســیدگی بــه شــکایات مــردم از عملکــرد مقامــات دولتــی و رســیدگی بــه
دادخواهــی افــراد و گروههــای خــاص اجتماعــی کــه خواســتار بهرهمنــدی از «ارزاق» و «معایــش» از
5
طــرف دولــت بودنــد ،از جملــه مهمتریــن صالحیتهــای دیــوان مظالــم بــود.
بــه عبارتــی ،عموم ـاً ایــن دیــوان ،مرجــع رســیدگی بــه شــکایات مــردم از اعمــال دولــت بــود تــا
از اعمــال ظالمانــه ح ـ ّکام ،امــرا و رجــال دولتــی بازخواســت شــود 6.بنابرایــن ،طبیعــی اســت کــه در
 .1کعبــی ،عبــاس و ســید علــی میردامــاد نجفآبــادی« ،ماهیــت نهــاد «مظالــم» ضــرورت و مبانــی آن در حکومــت

اســامی» ،فصلنامــه حکومــت اســامی ،1394 ،شــماره  ،75ص .96

 .2همان ،ص .120
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 .4کعبی و میرداماد نجفآبادی ،پیشین ،صص 99ـ.101
 .5صدقــی ،ناصــر« ،بررســی ســاختار و ماهیــت نظــام حقوقــی دولــت ســلجوقی» ،پژوهشهــای تاریخــی ،دوره
جدیــد ،1388 ،شــماره  ،۳ص .48
 .6البتــه در ادوار مختلــف ،عــاوه بــر ایــن صالحیــت محــوری ،صالحیتهــای دیگــری بــرای ایــن دیــوان در نظــر گرفتــه
شــده كــه از موضــوع ایــن تحقیــق خــارج اســت.
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عمــده دعــاوی مطــرح در ایــن دیــوان ،یــک طــرف ،رعیــت و طــرف دیگــر ،دولــت باشــد 1.در ایــن
زمینــه ،از جملــه ویژگیهــای مهــم دیــوان مظالــم در برخــی دورههــا ،امــکان رســیدگی ایــن محکمــه
2
بــه شــکایت مــردم از شــخص شــاه بــود.
پیشبینــی صالحیتهــای خــاص یادشــده بــرای دیــوان مظالــم ســبب شــده اســت از نظــر
ســاختاری ،ایــن نهــاد معمــوالً در ســاختاری متمایــز از دیگــر ارکان دادرســی قــرار گیــرد .در ایــن زمینــه،
در برخــی دورههــای تاریخــی همچــون دوره ساســانیان ،دیــوان مظالــم کــه بــا عنــوان «بــارگا ه داد»
شــناخته میشــد ،از دیگــر نظامــات و ســازمانهای قضایــی متمایــز بــود 3.در دوره اســامی نیــز دیــوان
مظالــم عمومـاً محکمـهای در عــرض محاکــم شــرعی بــود کــه صالحیــت رســیدگی بــه دعــاوی عرفــی
اعــم از اداری و عمومــی را بــر عهــده داشــت 4.از ســوی دیگــر ،جایــگاه ایــن نهــاد از چنــان اهمیتــی
برخــوردار بــود کــه بــه منظــور حفــظ اســتقالل عمــل و اقتــدار در ایــن محکمــه ،اداره ایــن دیــوان عمومـاً
5
بــر عهــده باالتریــن مقــام دولــت (خلیفــه یــا شــاه) یــا فــردی منصــوب از ســوی وی قــرار داشــت.
در مقــام تبییــن حــدود صالحیــت دیــوان مظالــم در دورههــای تاریخــی مختلــف ،تأکیــد بــر ایــن
نکتــه الزم اســت کــه شــکایت از نهادهــا ،مؤسســات و مأمــوران دولتــی بــه دلیــل وابســتگی ایــن
اشــخاص بــه قــدرت عمومــی همیشــه حساســیت مضاعفــی نســبت بــه دیگــر دعــاوی داشــته و احتمــال
ســوء اســتفاده زمــامداران از قــدرت و اعمــال فشــار و هجمــه بــه قاضــی و محکمــه رســیدگیکننده در
ایــن مــوارد بیشتــر بــوده اســت .از ایــن رو ،معمــوالً بــا تمیــز ایــن دعــاوی از دیگــر دعــاوی ،رســیدگی
بــه آنهــا در صالحیــت مراجــع خاصــی قــرار میگرفــت کــه از آن بــه عنــوان دیــوان مظالــم یــاد
میشــود .بنابرایــن ،دیــوان مظالــم در نظــام قضایــی ایــران ،بــه عنــوان یــک دادگاه عالــی ،صالحیــت
رســیدگی بــه شــکایات مــردم از امیــران ،حــکام ،قضــات و دیگــر مقامــات کشــوری و لشــکری 6و حتــی
شــاهزادگان 7،فرزنــدان و خویشــان پادشــاه را داشــت 8.بــه عبــارت دیگــر ،در ایــن محکمــه بــه دعــاوی
 .1شــمسالدین ،محمدمهــدی ،نظــام حکومــت و مدیریــت در اســام ،ترجمــه :مرتضــی آیتاللـهزاده شــیرازی ،تهــران:
دانشــگاه تهــران ،1385 ،ج  ،1ص .537
 .2امین ،پیشین ،ص .121
 .3همان.
 .4همان.
 .5کعبــی و میردامــاد نجفآبــادی ،پیشــین ،ص 98؛ الــدوری ،عبدالعزیــز« ،دیــوان در صــدر اســام» ،ترجمــه :منصــوره
مؤمنــی و عبــاس احمدونــد ،مجلــه تاریــخ اســام ،1381 ،شــماره  ،10ص .100
 .6چنگیــزی اردهایــی ،اســماعیل« ،نقــد و بررســی کتــاب فرهنــگ و تمــدن اســامی ،نوشــته علیاکبــر
والیتــی» ،تاریــخ و تمــدن اســامی ،1386 ،شــماره  ،5ص .177
 .7آفرینشخاکــی ،زهــرا« ،ســاختار اداری محاکــم قضایــی در عصــر ایلخانــان بــر مبنــای دســتور الکاتــب فــی
تعییــن المراتــب ،اثــر هندوشــاه نخجوانــی» ،پژوهشنامــه تاریــخ ،۱۳۹۳ ،شــماره  ،35ص .12
 .8یــاوری ،فتحاللــه« ،دیــوان مظالــم» ،ماهنامــه قضایــی ،1355 ،شــماره  ،132ص 77؛ ســیدان ،مریــم« ،امیــر داد :منصبــی
دیوانــی در تعــدادی از متــون تاریخــی و ادبــی فارســی» ،دوفصلنامــه زبــان و ادبیــات فارســی ،1395 ،شــماره  ،80ص .101
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مطلوبســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه
و صالحیتهــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام

مرتبــط بــا صاحبــان قــدرت رســیدگیمیشــد کــه ایــن دعــاوی یــا مربــوط بــه جرایــم سیاســی و
1
اداری ایــن اشــخاص یــا ناشــی از شــکایت افــراد از عملکــرد آنهــا بــود.
نکتــه اساســی در ایــن زمینــه آن اســت کــه در یــک تقســیمبندی ،دعــاوی مربــوط بــه مقامــات
و مأمــوران دولتــی بــه دعــاوی عمومــی و دعــاوی ناشــی از وظایــف آنهــا تقســیم میشــود .در ایــن
تقســیمبندی ،دعــاوی عمومــی بــه آن دســته از دعــاوی گفتــه میشــود کــه در آن ،مأمــوران دولتــی
ماننــد دیگــر اشــخاص جامعــه ،خواهــان (شــاکی) یــا خوانــده (متشــاکی) واقــع شــوند .در مقابــل ،اگــر
مقامــات و مأمــوران دولتــی در ارتبــاط بــا صالحیــت و جایگاهــی کــه دارنــد ،طــرف دعــوا قــرار گیرنــد،
ایــن دعــاوی ،مصداقــی از دعــاوی اداری اســت .نکتــه جالــب توجــه در خصــوص صالحیــت دیــوان
مظالــم آن اســت کــه بــه گواهــی اســناد و متــون تاریخــی ،صالحیــت دیــوان مظالــم ،منحصــر بــه
دعــاوی اداری مأمــوران حکومــت نبــود و همــه امــور مربــوط بــه حــکام و مقامــات کشــوری و لشــکری
را شــامل میشــد .همچنانکــه بنــا بــه گــواه تاریــخ ،ایــن نهــاد بــه دعــاوی راجــع بــه غصــب امــاک
2
افــراد بــه دســت حــکام و مقامــات دولتــی رســیدگی میکــرد.
شــاید مبنــای پیشبینــی چنیــن صالحیتــی را بــرای دیــوان مظالــم بتــوان ایــن نکتــه دانســت کــه
در خصــوص همــه دعــاوی راجــع بــه مقامــات و مأمــوران دولتــی ،احتمــال تأثیــر بــر اســتقالل قاضــی
بــه صــورت ویــژه وجــود دارد و در ایــن خصــوص ،بیــن دعــاوی عمومــی بــا دعــاوی ناشــی از جایــگاه و
صالحیــت ایــن افــراد تفاوتــی وجــود نــدارد .بــر همیــن اســاس ،بــه تعبیــه و طراحــی ســاختاری واجــد
اســتقالل و قدرتــی مضاعــف نســبت بــه دیگــر محاکــم ،بــرای رســیدگی بــه ایــن دعــاوی نیــاز اســت.

گفتــار دوم .مقایســه جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان مظالــم بــا
دیــوان عدالــت اداری
اصــل  61قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،اِعمــال قــوه قضاییــه را در صالحیــت دادگاههای
دادگســتری قــرار داده اســت .در ایــن زمینــه ،بنــد  1اصــل  156قانــون اساســی نیــز صــدور حکـم در
ت را از جملــه صالحیتهــا و وظایــف قــوه قضاییــه شــمرده اســت.
مــورد تظلمــات ،تعدیــات و شــکایا 
بــر ایــن اســاس ،اصــول مختلــف فصــل یازدهــم قانــون اساســی (قــوه قضاییــه) ضمــن شناســایی
ت و اعتراضــات مــرد م نســبت
ی بــه «شــکایات ،تظلمــا 
مراجــع مختلــف قضایــی ،در اصــل  ،173رســیدگ 
ی دولتــی» را بــر عهــده دیــوان عدالــت اداری قــرار داده اســت.
ب ـه مأموری ـن ،واحدهــا و آییننامههــا 
بنــا بــر مطالبــی کــه راجــع بــه جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان مظالــم در ســابقه تاریخــی نظــام
قضایــی ایــران گفتــه شــد ،مقایســه جایــگاه و صالحیتهــای ایــن دیــوان بــا دیــوان عدالــت اداری و
 .1صدقی ،پیشین ،ص .48
 .2امین ،پیشین ،ص .121

134

فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
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شناســایی مزایــای دیــوان مظالــم و کاســتیهای دیــوان عدالــت اداری میتوانــد در ارتقــای جایــگاه و
صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری در نظــام قضایــی ایــران مفیــد باشــد .بــا ایــن مقدمــه ،جایــگاه و
صالحیتهــای ایــن دو نهــاد را مقایســه خواهیــم کــرد.

بند اول .مقایسه جایگاه دیوان مظالم و دیوان عدالت اداری

همــان طــور کــه پیشتــر ذکــر شــد ،دیــوان مظالــم در جایــگاه محکم ـهای بــرای رســیدگی بــه
شــکایات و تظلمــات از کارگــزاران حکومتــی ،بــه عنــوان ســاختاری مســتقل از دیگــر محاکــم و در ذیــل
شــخص اول کشــور (شــاه یــا خلیفــه) یــا شــخص منصــوب از جانــب او اداره میشــد .ایــن در حالــی
اســت کــه در نظــام قضایــی جمهــوری اســامی ایــران ،مســتند بــه بنــد  1اصــل  156قانــون اساســی،
ل و فصــل اختالفــات بــه صــورت مطلــق ،یکــی از وظایــف قــوه قضاییــه قلمــداد گشــته
رســیدگی و حـ 
و بــرای انجــام ایــن مســئولیت در نظــام قضایــی ایــران ،محاکــم متعــدد عمومــی و اختصاصــی تشــکیل
شــده اســت .در ایــن ســاختار ،دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان یکــی از محاکــم اختصاصــی ،صالحیــت
رســیدگی بــه شــکایات مــردم از مأمــوران و واحدهــای دولتــی را بــر عهــده دارد.
بــه صراحــت عبــارت ذیــل اصــل  173قانــون اساســی کــه در مــاده  ۱قانــون تشــکیالت و
آییندادرســی دیــوان عدالــت اداری نیــز تکــرار شــده ،جایــگاه دیــوان عدالــت اداری مشــخصاً در ذیــل
رییــس قــوه قضاییــه ترســیم گردیــده اســت .مبتنــی بــر همیــن حکــم ،در مــاده  ۲قانــون یادشــده،
تعییــن تشــکیالت قضایــی ،اداری و تعــداد شــعب دیــوان بــا تصویــب رییــس قــوه قضاییــه اســت و در
مــاده  ۴ایــن قانــون ،تعییــن قضــات آن اعــم از رییــس دیــوان در صالحیــت رییــس قــوه قضاییــه قــرار
دارد .از ایــن نظــر ،جایــگاه ایــن دیــوان بــا دیگــر محاکــم دادگســتری هیــچ تفاوتــی نــدارد .بــه دلیــل
ماهیــت دعــاوی مطــرح در دیــوان و حساســیت ایــن دعــاوی کــه حتــی ممکــن اســت دعــاوی مــردم
از ارکان قــوه قضاییــه همچــون رییــس قــوه قضاییــه را نیــز شــامل شــود ،تمهیــد جایگاهــی خــاص
و متمایــز از دیگــر محاکــم دادگســتری ،موجــه بــه نظــر میرســد .بــا ایــن حــال ،در نظــام قضایــی
چ گونــه تمهیــدی ویــژه بــرای تضمیــن اســتقالل جایــگاه دیــوان عدالــت اداری اندیشــیده
ایــران ،هی ـ 
نشــده اســت.
بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد ،تردیــدی نیســت کــه دیــوان مظالــم در نظــام قضایــی ایــران و اســام
نســبت بــه جایــگاه دیــوان عدالــت اداری در نظــام قضایــی جمهــوری اســامی ایــران اســتقالل
بیشتــری داشــته اســت .از ایــن نظــر ،در الگــوی دیــوان مظالــم ،ایــن امــکان وجــود داشــت کــه ایــن
دیــوان بتوانــد بــا اســتقالل حداکثــری حتــی بــه تظلمــات مــردم از کارگــزاران نظــام قضایــی هــم
رســیدگی کنــد.
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بند دوم .مقایسه صالحیت دیوان مظالم و دیوان عدالت اداری

بــرای معرفــی حــدود صالحیــت مراجــع قضایــی معمــوالً از «معیارهــای تعییــن صالحیــت»
اســتفاده میشــود .مقصــود از «معیــار تعییــن صالحیــت» ،معیــار یــا ســنجهای اســت کــه بــر اســاس
آن بتــوان صالحیــت یــک مرجــع قضایــی را مشــخص یــا در مــوارد ابهــام ،وضعیــت صالحیــت یــک
مرجــع قضایــی را تعییــن کــرد .نکتــه مهــم در خصــوص معیــار تعییــن صالحیــت آن اســت کــه ایــن
معیارهــا بــه منزلــه اصولــی کلــی در زمینـ ه صالحیتنــد کــه ممکــن اســت حســب مــورد ،بــه موجــب
قانــون ،اســتثناهایی نیــز داشــته باشــند .در ادامــه ،مهمتریــن معیارهــای تعییــن صالحیــت محاکــم در
نظــام حقوقــی ـ قضایــی ایــران معرفــی میشــوند:
 .1معیار شخصی (شکلی)
بــه منظــور تعییــن حــدود و قلمــرو صالحیــت محاکــم ممکــن اســت بــه وضعیــت اصحــاب دعــوا
توجــه و تأکیــد شــود کــه بــه ایــن معیــار« ،معیــار شــخصی» یــا «معیــار شــکلی» اطــاق میشــود.
مبتنــی بــر ایــن معیــار ،بــرای تعییــن صالحیــت یــک محکمــه مالحظــه خواهــد شــد کــه شــاکی یــا
ـتکیعنــه ،چــه شــخص یــا اشــخاصی هســتند .بــرای نمونــه ،مســتند بــه مــواد  1و  2آییننامــه
مشـ ٌ
1
دادســراها و دادگاههــای ویــژه روحانیــت ـ ابالغــی  1369مقــام معظــم رهبــری ـ بــه صــرف روحانــی
قلمــداد شــدن یــک فــرد ،دعــاوی مربــوط بــه او در دادگاه و دادســرای ویــژه روحانیــت رســیدگی
ـتکیعنــه تعییــن میشــود.
خواهــد شــد .پــس صالحیــت ایــن محکمــه بــر اســاس شــخصیت مشـ ٌ
همچنیــن بــه اســتناد مــاده  304قانــون آییــن دادرســی کیفــری 2ـ مصــوب 1392ـ بــه منظــور
تعییــن صالحیــت دادگاه اطفــال و نوجوانــان ،بــه شــخصیت متهــم توجــه میشــود.
 .1مــاده  ۱ـ بــه منظــور پیشگیــری از نفــوذ افــراد منحــرف و تبـهکار در حوزههــای علمیــه ،حفــظ حیثیــت روحانیــت و بــه کیفــر
رســاندن روحانیــون متخلــف ،دادســرا و دادگاه ویــژه روحانیــت تحــت نظــارت عالیــه مقــام معظــم رهبــری بــا وظایف و تشــکیالت
و اختیــارات زیــر ایجــاد میگــردد.
ماده  ۲ـ وظایف دادسرا و دادگاه ویژه به شرح ذیل میباشد:
الف) اقدامات الزم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده مسائل قضایی .
ب) ارشاد در امور خالف شأن .
ج) رسیدگی به جرایم روحانیون و پروندههایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.
تبصــره ـ در اجــرای وظایــف و اهــداف منــدرج در مــواد یــک و دو ،دادســرای ویــژه روحانیــت میتوانــد از طریــق مراکــز حــوزوی،
ســازمان تبلیغــات اســامی ،مرکــز امــور مســاجد و ســایر نهادهــای مرتبــط بــه امــور روحانیــت اقــدام نمایــد .نهادهــای فــوق در
زمینــه اجــرای مــوارد مذکــور موظــف بــه همــکاری بــا دادســرای ویــژه روحانیــت میباشــند.
 .2مــاده ۳۰۴ـ بــه كلیــه جرایــم اطفــال و افــراد كمتــر از هجــدهســال تمــام شمســی در دادگاه اطفــال و نوجوانــان
رســیدگی میشــود.
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ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

 .2معیار موضوعی (ماهوی)
یکــی دیگــر از معیارهــای تعیینکننــده صالحیــت محاکــم« ،موضــوع دعــاوی» اســت .بــر اســاس
ـتکیعنــه ،چــه شــخص یــا اشــخاصی هســتند ،بــا عنایــت
ایــن معیــار ،فــارغ از اینکــه شــاکی یــا مشـ ٌ
ی بــه آن دعــوا تعییــن میشــود .مقصــود از
بــه موضــوع دعــوا ،محکمــه صالحی ـتدار بــرای رســیدگ 
معیــار موضوعــی یــا ماهــوی ،تعییــن صالحیــت محاکــم بــر اســاس موضــوع شــکایت یــا دعواســت.
بــرای نمونــه ،مــاده  303قانــون آییــن دادرســی کیفــری ـ مصــوب 1392ـ در تبییــن صالحیــت دادگاه
انقــاب مقــرر کــرده اســت« :بــه جرایــم زیــر در دادگاه انقــاب رســیدگی میشــود:
الــف) جرایــم علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی ،محاربــه و افســاد فـیاالرض ،بغــی ،تبانــی و اجتمــاع علیــه
جمهــوری اســامی ایــران یــا اقــدام مســلحانه یــا احــراق ،تخریــب و اتــاف امــوال بــهمنظــور مقابلــه بــا نظام؛
ب) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری؛
پ) تمــام جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر ،روانگــردان و پیشســازهای آن و قاچــاق اســلحه،
مهمــات و اقــام و مــواد تحــت كنتــرل؛
ت) سایر مواردی كه به موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است».
در ایــن مــوارد ،اصــل اولیــه بــر آن اســت کــه شــخصیت مرتکــب جــرم در تعییــن صالحیــت
محکمــه تأثیــری نــدارد مگــر آنکــه قانونگــذار در ایــن مــوارد ،اســتثناهایی تعییــن کــرده باشــد.
 .3معیار شخصی ـ موضوعی (شکلی ـ ماهوی)
ـتکیعنــه و موضــوع دعــوا بــه
بــرای تعییــن صالحیــت برخــی محاکــم ،شــخصیت شــاکی یــا مشـ ٌ
صــورت همزمــان اهمیــت دارنــد .در صــورت نبــود هــر یــک از ایــن دو معیــار ،موضــوع از صالحیــت
مرجــع یادشــده خــارج میشــود و در صالحیــت مرجعــی دیگــر قــرار میگیــرد .بــرای نمونــه ،مســتند
2
بــه اصــل  172قانــون اساســی 1و مــاده  1قانــون مجــازات جرایــم نیروهــای مســلح ـ مصــوب 1382ـ
 .1اصــل 172ـ بــرای رســیدگی بــه جرایــم مربــوط بــه وظایــف خــاص نظامــی یــا انتظامــی اعضــای ارتــش ،ژاندارمــری،
شــهربانی و ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ،محاکــم نظامــی مطابــق قانــون تشــکیل میگــردد ،ولــی بــه جرایــم عمومــی
آنــان یــا جرایمــی کــه در مقــام ضابــط دادگســتری مرتکــب شــوند ،در محاکــم عمومــی رســیدگی میشــود .دادســتانی و
دادگاههــای نظامــی ،بخشــی از قــوه قضاییــه کشــور و مشــمول اصــول مربــوط بــه ایــن قــوه هســتند.
ی کلیــهافــراد زیــر کــه در ایــن
 .2مــاده 1ـ دادگاههــای نظامــی بــه جرایــم مربــوط بــه وظایــف خــاص نظامــی و انتظام ـ 
قانــون بــه اختصــار« ،نظامــی» خوانــده میشــوند ،رســیدگی میکننــد:
الــف) کارکنــان ســتادکل نیروهــای مســلح جمهوری اســامی ایــران و ســازمانهای وابســته .ب) کارکنــان ارتش جمهوری اســامی
ی بســیج ســپاه
ایــران و ســازمانهای وابســته .ج) کارکنــان ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایــران و ســازمانهای وابســته و اعضــا 
پاســداران انقــاب اســامی .د) کارکنــان وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و ســازمانهای وابســته .هـــ) کارکنــان مشــمول
قانــون نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران .و) کارکنــان وظیفــه از تاریــخ شــروع خدمت تــا پایــان آن .ز) محصــان ـ موضوع
قوانیــن اســتخدامی نیروهــای مســلح ـ مراکــز آمــوزش نظامــی وانتظامــی در داخــل و خــارج از کشــور و نیــز مراکــز آمــوزش وزارت
ن هســتند
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــایمســلح .ح) کســانی کــه بــه طــور موقــت در خدمــت نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایرا 
و طبــق قوانیــن اســتخدامی نیروهــای مســلح در مــدت مزبــور از اعضــای نیروهای مســلحمحســوب میشــوند.
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ی یــا انتظامــی
ص نظامــ 
ف خــا 
م مربــوط بــه وظایــ 
ی نظامــی بــرای رســیدگی بــه جرایــ 
دادگاههــا 
نظامیــان تشــکیل شــده اســت .مبتنــی بــر مســتندات یادشــده ،در تعییــن صالحیــت محاکــم نظامــی،
مرتبــط بــا وظایــف خــاص نظامــی یــا انتظامــی بــودن جــرم ارتکابــی و نظامــی بــودن مرتکــب اهمیــت
دارد .بنابرایــن ،معیــار تعییــن صالحیــت محاکــم نظامــی را بایــد شــخصی ـ موضوعــی دانســت.
بــا مشــخصشــدن مهمتریــن معیارهــای تعییــن صالحیــت محاکــم قضایــی در ایــران ،در ادامــه،
بــه مقایســه معیــار تعییــن صالحیــت در دیــوان مظالــم و دیــوان عدالــت اداری میپردازیــم.
الف) معیار تعیین صالحیت دیوان مظالم
مبتنــی بــر ویژگیهــای یادشــده بــرای دیــوان مظالــم بایــد ایــن دیــوان را در بســیاری از ادوار
تاریخــی ،محکمـهای بــرای رســیدگی بــه مطلــق شــکایت از مأمــوران دولتــی یــا دعــاوی و اختالفــات
مقامــات دولتــی قلمــداد کــرد .بــهعبارتــی ،در بســیاری از ادوار ،صالحیــت دیــوان مظالــم بــرای
ـتکیعنــه تعییــن میشــد و بــه صــرف اینکــه
رســیدگی بــه یــک موضــوع ،مبتنــی بــر شــخصیت مشـ ٌ
طــرف شــکایت ،مقــام یــا مرجــع حکومتــی بــود ،رســیدگی بــه ایــن موضــوع در صالحیــت دیــوان
مظالــم قــرار میگرفــت.
در مقــام تبییــن ایــن نکتــه بایــد گفــت کــه در نگاهــی کالن ،دعــاوی را میتــوان بــه دو دســته
دعــاوی عمومــی و دعــاوی خصوصــی تقســیم کــرد .مســتنبط از مــاده  8قانــون آییــن دادرســی کیفری،
بــر خــاف دعــوای خصوصــی کــه بــه حقــوق شــخص یــا اشــخاص معینــی مربــوط اســت ،دعــاوی
عمومــی بــه حقــوق الهــی یــا جامعــه مربــوط اســت .بــه عبارتــی ،دعــاوی عمومــی ،دعــاوی ناشــی از
اختــاف در امــور و موضوعهایــی اســت کــه جنبــه غیــر شــخصی یــا عمومــی دارنــد.
در ایــن تقســیمبندی ،دعــاوی عمومــی را بــه دو دســته دعــاوی دولتــی و غیــر دولتــی میتــوان
تقســیم کــرد .در تقســیمبندی اخیــر ،دعــاوی دولتــی ،واجــد دو تعریــف خــاص و عــام هســتند.
دعــاوی دولتــی در تعریــف خــاص بــه دعــاوی ناشــی از اختــاف دســتگاههای دولتــی بــا یکدیگــر
اطــاق میشــود .بــرای نمونــه ،هــر گاه دو ســازمان دولتــی در امــور مربــوط بــه صالحیــت خویــش
دچــار اختــاف شــوند و اختــاف خــود را بــرای رســیدگی بــه مرجــع صالــح ارجــاع دهنــد ،دعــوای
1
دولتــی در مفهــوم خــاص محقــق شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه دعــاوی دولتــی در مفهــوم عــام عــاوه بــر اینکــه دعــاوی نهادهــای
دولتــی در برابــر یکدیگــر را شــامل میشــود ،آن دســته از دعــاوی را نیــز دربرمیگیــرد کــه یــک
طــرف آن ،دولــت باشــد .بنابرایــن ،مبتنــی بــر تعریــف عــام از دعــوای دولتــی ،بــرای شناســایی یــک
 .1در تعریــف دقیــق و حقوقــی ،اختــاف و دعــوا ،دو موضــوع مجــزای از یکدیگرنــد .بــا ایــن توضیــح کــه هــر اختالفــی ممکــن
اســت بــه دعــوا منتهــی نشــود و عــاوه بــر ایــن ،هــر دعوایــی نیــز ممکــن اســت نتیجــه اختــاف نباشــد ،بلکــه در نتیجه گــزارش
نهــاد یــا مقــام نظارتــی دعوایــی ایجــاد و محقــق شــود.
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دعــوا بــه عنــوان دعــوای دولتــی ،دولــت بایــد حداقــل ،یــک طــرف دعــوا باشــد و آن دعــوا بــه دولــت
یــا امــور قرارداشــته در صالحیتــش مربــوط باشــد .در دعــاوی عمومــی غیــر دولتــی ماننــد بســیاری
از دعــاوی کیفــری ،حتــی اگــر دولــت از طریــق مدعیالعمــوم در دعــوا مداخلــه کنــد و بــه عنــوان
یــک طــرف دعــوا قــرار بگیــرد ،حضــور دولــت بــه منظــور صیانــت از نظــم عمومــی یــا حــق اللــه یــا
اخــاق حســنه اســت و دولــت ،طــرف اصیــل دعــوا محســوب نمیشــود .در ایــن تقســیمبندی ،هــر گاه
دعــاوی دولتــی مبتنــی بــر موضــوع دعــوا تقســیم شــوند ،دعــاوی اداری ،یکــی از اقســام دعــاوی دولتــی
محســوب میشــوند ،بــا ایــن توضیــح کــه اگــر موضــوع دعــوای دولتــی ،امــور اداری باشــد ،دعــوای
اداری محقــق شــده اســت.
مبتنــی بــر مقدمــات یادشــده و آنچــه در خصــوص دیــوان مظالــم گفتــه شــد ،ایــن دیــوان تنهــا
ـتکیعنــه (مقــام یــا مرجــع دولتــی) ،واجــد صالحیــت رســیدگی بــه دعــوا بود
بــه صــرف شــخصیت مشـ ٌ
مقیــد نبــود ،چنانکــه ایــن دیــوان
و صالحیــت ایــن دیــوان ،بــه نــوع خاصــی از دعــاوی (دعــاوی اداری) ّ
1
بــه دعــاوی غصــب امــاك مــردم بــه دســت حكمرانــان نیــز رســیدگی میکــرد .از طرفــی ،شــخصیت
شــاکی بــرای تعییــن صالحیــت دیــوان مظالــم اهمیــت نداشــت .ایــن دیــوان افــزون بــر آنکــه بــه
شــکایات مــردم از مأمــوران و مراجــع حکومتــی رســیدگی میکــرد ،صالحیــت رســیدگی بــه دعــاوی
دولتــی در مفهــوم خــاص آن (دولتــی از دولتــی) را نیــز داشــت.
ب) معیار تعیین صالحیت دیوان عدالت اداری
در مقابــل دیــوان مظالــم کــه مبتنــی بــر معیــار شــخصی یــا شــکلی ،صالحیــت رســیدگی بــه
مطلــق دعــاوی علیــه دولــت را بــر عهــده داشــت ،بــرای تبییــن معیــار تعییــن صالحیــت دیــوان عدالــت
اداری بایــد بــه دو نکتــه توجــه کــرد:
اول ـ بــه اســتناد اصــل  173قانــون اساســی ،دیــوان عدالــت اداری در نظــام قضایــی ایــران،
مرجــع رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات «مــردم» از «مأموریــن و واحدهــای دولتــی» اســت و از
ایــن نظــر ،در دیــوان ،اصــل بــر ایــن اســت کــه دعــاوی دولــت از دولــت قابــل طــرح نیســت .البتــه
در وضعیــت موجــود ،بــه اســتناد لفــظ «هــر کــس» در اصــل  170قانــون اساســی ،امــکان طــرح
شــکایت از آییننامههــا و تصویبنامههــای دولتــی توســط اشــخاص دولتــی نیــز وجــود دارد 2.پــس
 .1امین ،پیشین ،ص .121
ً
 .2مبتنــی بــر ایــن واقعیــت ،برخــی حقوقدانــان معتقدنــد کــه اساســا شــخصیت خواهــان در هیئــت عمومــی دیــوان
اهمیتــی نــدارد( .امامــی ،محمــد و مهســتی ســلیمانی« ،شــخصیت خواهــان در دیــوان عدالــت اداری» ،مجلــه
مطالعــات حقوقــی دانشــگاه شــیراز ،دوره ششــم ،1393 ،شــماره  ،۱ص  )25در مقابــل رویكــرد یادشــده ،برخــی جایــگاه
شــاكی در دیــوان را تنهــا مختــص مــردم میداننــد و از ایــن نظــر ،صالحیــت طــرح شــكایت در هیئــت عمومــی را هــم تنهــا
بــرای مــردم در نظــر گرفتهانــد( .قابــل مشــاهده در :قلــیزاده ،حســین« ،بررســی تطبیقــی صالحیتهــای دیــوان
عدالــت اداری ایــران و شــورای دولتــی فرانســه» ،پایاننامــه كارشناســی ارشــد رشــته حقــوق عمومــی ،دانشــگاه
تبریــز ،1389 ،ص  )46البتــه ایــن نظــر ،حداقــل در قوانیــن و رویــه قضایــی پذیرفتــه نیســت.
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مطلوبســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه
و صالحیتهــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام

در خصــوص مقــررات و مصوبــات دولتــی هماننــد دیــوان مظالــم کــه بــه دعــاوی مقامــات دولتــی علیــه
یکدیگــر رســیدگی میکــرد ،در دیــوان عدالــت اداری نیــز شــکایت دولــت از دولــت در هیئــت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری قابــل طــرح اســت .از ایــن رو ،بــه معیــار شــخصی یــا شــکلی در دیــوان عدالــت
اداری توجــه میشــود.
دوم ـ اصــل  173قانــون اساســی بــه عنــوان اصــل محــوری در ترســیم معیــار و حــدود صالحیــت
دیــوان عدالــت اداری صرفــاً بــه ایــن عبــارت بســنده کــرده اســت کــه «بــه منظــور رســیدگی بــه
شــکایات ،تظلمــات و اعتراضــات مــردم نســبت بــه مأموریــن یــا واحدهــا یــا آییننامه-هــای دولتــی
و ...دیوانــی بــه نــام دیــوان عدالــت اداری ...تأســیس میگــردد .»...ظاهــر ایــن عبــارت نشــان میدهــد
کــه تنهــا معیــار شــخصی بــرای تعییــن صالحیــت ایــن دیــوان پذیرفتــه شــده اســت .بــا ایــن وصــف،
در حــال حاضــر ،مطلــق شــکایات مــردم از واحدهــا و مأمــوران دولتــی در دیــوان عدالــت اداری قابــل
طــرح نیســتند و نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران در مقــام شناســایی معیــار صالحیــت دیــوان
عدالــت اداری ،معیــار موضوعــی را نیــز در کنــار معیــار شــخصی پذیرفتــه اســت.
در مقــام تبییــن ایــن مطلــب ،اشــاره بــه ایــن نکتــه مفیــد اســت کــه تبــادر اولیــه از ظاهــر اصــل
 173قانــون اساســی ایــن اســت کــه دیــوان عدالــت اداری در کنــار صالحیــت رســیدگی بــه اعمــال
اداری واحدهــا و مأمــوران دولتــی ،صالحیــت رســیدگی بــه مطلــق شــکایات مــردم از مأمــوران ،واحدهــا
و آییننامههــای دولتــی ماننــد طــرح شــکایت کیفــری از مأمــوران دولتــی را نیــز دارد .ایــن در حالــی
اســت کــه قیــد «اداری» در عنــوان «دیــوان عدالــت اداری» ،بیانگــر مبنــای تأســیس ایــن محکمــه بــه
عنــوان دادگاهــی اختصاصــی در ذیــل قــوه قضاییــه اســت .از ایــن رو ،تنهــا شــکایات اداری در ایــن
دیــوان قابــل طــرح هســتند و رســیدگی بــه دیگــر انــواع دعــاوی در صالحیــت دیگــر محاکــم اســت.
بنابرایــن ،در معیارشناســی صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در نظــم قانــون اساســی ایــران ،صــرف
توجــه بــه عبــارت «مأموریــن و واحدهــای دولتــی» در اصــل  173قانــون اساســی و غفلــت از عبــارت
«دیــوان عدالــت اداری» در ذیــل ایــن اصــل ،فریبنــده و گمراهکننــده اســت .از ایــن رو ،بیتردیــد،
بایــد معیــار صالحیــت در دیــوان عدالــت اداری را معیــاری شــخصی ـ موضوعــی معرفــی کــرد .البتــه
در تبییــن معیــار موضوعــی تعییــن صالحیــت دیــوان بایــد توجــه کــرد کــه اصــل  ۱۷۳قانــون اساســی،
رســیدگی بــه دعــاوی اداری مــردم از دولــت (اعــم از ایقاعــات و قراردادهــای اداری) را بــه صــورت
مطلــق در صالحیــت دیــوان قــرار داده اســت .دربــاره معیــار صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بایــد
دانســت کــه ایــن معیــار هماننــد معیــار صالحیــت بســیاری از محاکــم دیگــر ،یــک اصــل کلــی اســت
و اســتثناهایی دارد.
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گفتــار ســوم .مطلوبســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر
مزایــای دیــوان مظالــم
بــا عنایــت بــه جایــگاه و صالحیتهــای یادشــده بــرای دیــوان مظالــم و تمایزهــای آن بــا جایــگاه
و صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری ،الگوگیــری از ویژگیهــا و مؤلفههــای برتــر آن دیــوان نســبت
بــه دیــوان عدالــت اداری میتوانــد بــرای ارتقــای کیفیــت دادرســی اداری در ایــران و مطلوبســازی
جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری اثرگــذار باشــد .بــا ایــن مقدمــه ،راهکارهــای ارتقــای
جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان مظالــم
تبییــن خواهــد شــد.

بند اول .مطلوبسازی جایگاه دیوان عدالت اداری

همــان طــور کــه در مقــام تبییــن جایــگاه دیــوان مظالــم در نظــام قضایــی ایــران و اســام گفتــه
شــد ،معمــوالً دیــوان مظالــم ،ســاختاری متمایــز از دیگــر ارکان دادرســی داشــته اســت .بــا توجــه بــه
اهمیــت ایــن دیــوان ،معمــوالً ایــن دیــوان را عالیتریــن مقــام کشــور (خلیفــه یــا شــاه) یــا فــردی
منصــوب از ســوی او اداره میکــرد .ایــن در حالــی اســت کــه همــه نظرهایــی کــه در خصــوص جایــگاه
دیــوان عدالــت اداری در نظــام قضایــی ایــران مطــرح اســت ،در نهایــت ،جایــگاه ایــن دیــوان را در ذیــل
ســاختار قــوه قضاییــه و شــخص رییــس قــوه قضاییــه فــرض میکننــد .برخــی حقوقدانــان در مقابــل
دیــوان عالــی کشــور کــه در رأس دادگاههــای عمومــی قــرار دارد ،دیــوان عدالــت اداری را در رأس
دادگاههــا و مراجــع اداری قلمــداد کردهانــد .البتــه هــر دو رکــن بــه عنــوان ارکان اصلــی قــوه قضاییــه
و زیــر نظــر رییــس قــوه قضاییــه محســوب میشــوند 1.ایــن در حالــی اســت کــه در مقابــل ایــن نظــر،
دیــوان عدالــت اداری تحــت نظــارت دیــوان عالــی کشــور و بــه عنــوان یــک محکمــه اختصاصــی در
2
ذیــل قــوه قضاییــه فــرض شــده اســت.
نکتــه قابــل توجــه در خصــوص جایــگاه دیــوان عدالــت اداری آن اســت کــه بــا فــرض هــر یــک
از نظرهــای یادشــده ،دیــوان عدالــت اداری در ســاختار قــوه قضاییــه و زیــر نظــر رییــس قــوه قضاییــه
قــرار دارد و از ایــن نظــر بــا دیــوان مظالــم کــه مســتقل از ســاختار قضایــی کشــور بــود ،متمایــز اســت.
مهمتریــن اشــکال ســاختار موجــود کــه موجــب برتــری جایــگاه دیــوان مظالــم بــر جایــگاه
 .1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،چاپ چهاردهم ،1387 ،صص 423ـ.424

 .2بــرای مطالعــه بیشتــر نــک :ابریشــمیراد ،محمدامیــن و حســین آیینهنگینــی« ،نسبتســنجی جایــگاه و

صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری،
 ،1399شــماره .۱
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مطلوبســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه
و صالحیتهــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام

دیــوان عدالــت اداری شــده ،ایــن اســت کــه چــون بخشــی از شــکایات و تظلمــات مــردم از اعمــال
دولــت ممکــن اســت از اعمــال و مقامــات قضایــی کشــور باشــد ،در ســاختار موجــود عمــ ً
ا امــکان
تظلمخواهــی از بخشــی از اعمــال و تصمیمهــای مراجــع و مقامــات قضایــی در دیــوان عدالــت اداری
منتفــی اســت .بــرای نمونــه ،بــا عطــف توجــه بــه ایــن نکتــه کــه اذن در شــیء ،اذن در لــوازم آن
اســت ،علیاالصــول مقامــات قــوه قضاییــه بــه خصــوص رییــس قــوه قضاییــه صالحیــت وضــع مقــررات
دارنــد 1.ایــن در حالــی اســت کــه بــه دالیــل مختلــف از جملــه جنبههــای ســاختاری ،همــواره صالحیت
هیئــت عمومــی دیــوان بــرای رســیدگی بــه مقــررات رییــس قــوه قضاییــه کــه در واقــع ،مافــوق ایــن
هیئــت محســوب میشــود ،محــل تردیــد اســت 2.در حــال حاضــر ،بــه موجــب تبصــره مــاده  12قانــون
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ـ مصــوب  1392ـ رســیدگی دیــوان بــه ایــن قبیــل
مقــررات از صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان بــه صراحــت مســتثنی شــده اســت.
بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد ،اســتقالل دیــوان از ســاختار قضایــی کشــور و قــرار گرفتــن آن در ذیــل
شــخص رییــس کشــور (مقــام رهبــری) را از ایــن نظــر میتــوان ســودمند دانســت کــه امــکان رســیدگی
بــه تظلمــات مــردم از دســتگاه و مقامــات قضایــی را همزمــان بــا اســتقالل کامــل و بــدون ایجــاد شــبهه
جانــبداری و نقــض اســتقالل قضایــی فراهــم میکنــد .همچنیــن در رســیدگی بــه دعــاوی دیگــر
مقامــات و نهادهــای دولتــی نیــز میتوانــد بــا اســتقالل عمــل بیشتــری اقــدام کنــد .اصــاح جایــگاه
دیــوان عدالــت اداری بــر اســتقالل قضایــی مرجــع دادرس اداری در نظــام قضایــی ایــران کــه در دو
قالــب شــکلی (ســازمانی) و ماهــوی (محتوایــی) ظهــور و بــروز میکنــد 3،اثــر مســتقیم دارد.

بند دوم .مطلوبسازی صالحیتهای دیوان عدالت اداری

همــان طــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،مهمتریــن معیــار تعییــن صالحیــت دیــوان مظالــم در
ـتکیعنــه) بــود .از ایــن نظــر ،ایــن دیــوان بــه
دورههــای مختلــف ،معیــار شــخصی (شــخصیت مشـ ٌ
 .1آیینهنگینــی ،حســین« ،مقرراتگــذاری رییــس قــوه قضاییــه و نظــارت بــر آن» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد رشــته
حقــوق عمومــی ،دانشــگاه تهــران ،۱۳۹۴ ،ص 67؛ زارعــی ،محمدحســین« ،نشســت علمــی صالحیــت مقرراتگــذاری
قــوه قضاییــه و نظــارت بــر آن در نظــام حقوقــی ایــران» ،تحقیقــات قضایــی ( ،)12پژوهشــگاه قــوه قضاییــه ،تهــران:
مركــز مطبوعــات و انتشــارات قــوه قضاییــه ،1379 ،ص .20
 .2بــرای مطالعــه بیشتــر نــک :ابریشــمیراد ،محمدامیــن ،نظــارت قضایــی بــر مقــررات دولتــی بــا تأکیــد بــر ارتقــای
کارآمــدی دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :مجــد ،1399 ،صــص 167ـ.170
 .3بــرای مطالعــه بیشتــر نــک :ابریشــمیراد ،محمدامیــن و حســین آیینهنگینــی« ،نقــد صالحیــت دیــوان عدالــت اداری
در صــدور رأی وحــدت رویــه» ،دانــش حقــوق عمومــی ،1398 ،شــماره 25؛ حبی ـبزاده ،محمدجعفــر ،قاســم کرامــت و
مرتضــی شــهبازینیا« ،اســتقالل قضایــی در نظــام حقوقــی ایــران بــا مطالعــه تطبیقــی» ،پژوهشهــای حقــوق
تطبیقــی ،دوره چهاردهــم ،1389 ،شــماره .4
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مطلــق دعــاوی مطــرح علیــه مأمــوران یــا واحدهــای دولتــی ،فــارغ از موضــوع دعــوا یــا شــخصیت
شــاکی رســیدگی میکــرد .ایــن در حالــی اســت کــه در نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران،
معیــار اصلــی صالحیــت دیــوان عدالــت اداری ،شــخصی ـ موضوعــی اســت و از ایــن نظــر ،عــاوه بــر
ـتکی
شــخصیت شــاکی کــه علیاالصــول بایــد مــردم باشــد (بــه جــز هیئــت عمومــی دیــوان) و مشـ ٌ
عنــه کــه بایــد مأمــور یــا واحــد دولتــی باشــد ،موضــوع شــکایت ضرورتـاً بایــد موضوعــی اداری باشــد.
مبتنــی بــر معیارهــای یادشــده ،یکــی از روشهــای مطلوبســازی معیــار صالحیــت دیــوان عدالــت
اداری کــه تحقــق آن نیازمنــد اعمــال اصالحــات در ســطح قانــون اساســی اســت ،توســعه صالحیــت
دیــوان بــرای رســیدگی بــه مطلــق دعــاوی علیــه مقامــات عالیرتبــه و واحدهــای دولتــی اســت .بــا
توجــه بــه اهمیــت اســتقالل قضــات بــه عنــوان یکــی از بنیادیتریــن اصــول دادرســی منصفانــه و
ضــرورت صیانــت آنهــا از هــر گونــه فشــار و هجمــه درونســازمانی و برونســازمانی و از ســوی دیگــر،
بــا مفــروض بــودن احتمــال ســوء اســتفاده صاحبــان قــدرت از موقعیتشــان و اعمــال نفــوذ بــر قضــات
دیــوان و دیگــر محاکــم ،اگــر جایــگاه دیــوان بــه عنــوان مرجعــی در ذیــل مقــام رهبــری تعبیــه شــود و
از نظــر صالحیتــی نیــز صالحیــت رســیدگی بــه مطلــق شــکایات از مقامــات عالیرتبــه یــا واحدهــای
دولتــی را داشــته باشــد ،میتــوان انتظــار داشــت تــا حــدود زیــادی ،امــکان اعمــال نفــوذ بــر قضــات
دیــوان بــه عنــوان محکمــه رســیدگیکننده بــه پرونــده مقامــات و واحدهــای دولتــی کاهــش یابــد.
مبتنــی بــر ایــن پیشــنهاد کــه در ادامــه پیشــنهاد یادشــده در خصــوص جایــگاه مطلــوب دیــوان
اســت ،عــاوه بــر تقویــت اســتقالل عمــل دیــوان میتــوان انتظــار داشــت کــه ابهامهــا و پراکندگــی
قواعــد مربــوط بــه صالحیــت دیــوان عدالــت اداری تــا حــدود زیــادی برطــرف شــود و اصــل کلــی بــر
صالحیــت دیــوان بــرای رســیدگی بــه مطلــق شــکایات از مأمــوران و واحدهــای دولتــی قــرار بگیــرد.
البتــه همــان طــور کــه در عبارتهــای یادشــده مشــخص اســت ،مبانــی یادشــده در خصــوص مطلــق
شــکایات از مأمــوران دولــت وجهــی نــدارد و برخــاف مقامــات عالیرتبــه ،در فرآینــد دادرســی ،اگــر
اثبــات شــود کــه دعــوای مطــرح علیــه مأمــور دولتــی بــه جایــگاه و مأموریــت او ارتباطــی نــدارد ،بــه
آن موضــوع بایــد در دادگاههــای عمومــی رســیدگی شــود .بنابرایــن ،بــا اعمــال ایــن پیشــنهاد ،معیــار
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بــه غیــر از شــکایات مربــوط بــه مأمــوران دولتــی کــه قابــل تفصیــل
اســت (نســبت بــه مقامــات عالیرتبــه بــا معیــار شــخصی و در مــورد دیگــر مأمــوران مبتنــی بــر
معیــار شــخصی ـ موضوعــی) ،مبتنــی بــر معیــار شــخصی خواهــد شــد و در کنــار آن میتــوان امــکان
رســیدگی دیــوان بــه شــکایات مراجــع دولتــی از یکدیگــر را نیــز فراهــم کــرد.
عــاوه بــر پیشــنهاد یادشــده کــه بــا اقتضائــات فعلــی جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عدالــت
اداری در نظــام حقوقــی و قضایــی ایــران همخوانــی نــدارد و تعبیــه آن در نظــام حقوقــی ،نیازمنــد
اصــاح و بازنگــری در قانــون اساســی اســت ،در چارچــوب قانــون اساســی موجــود ،بــا اعمــال دقیــق
معیــار شــخصی ـ موضوعــی و اعمــال اصالحاتــی در قوانیــن و رویههــای موجــود میتــوان گام مثبتــی
بــرای ارتقــای صالحیــت دیــوان عدالــت اداری برداشــت .در ایــن راســتا الزم اســت تــا هــر یــک از
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معیارهــای شــخصی و موضوعــی را بــرای تبییــن حــدود صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بازشناســی
کنیــم و آنهــا را بــا اقتضائــات جدیــد منطبــق ســازیم .بــرای نمونــه ،مبتنــی بــر معیــار شــخصی
صالحیــت ،دیــوان تنهــا میتوانــد بــه شــکایات از دولــت رســیدگی کنــد ،ولــی بــا توجــه بــه تحــوالت
ایجادشــده در مفهــوم دولــت و اینکــه در حــال حاضــر ،بخشــی از اعمــال حاکمیــت توســط مراجــع
عمومــی غیــر دولتــی صــورت میگیــرد ،ایــن اشــخاص را هــم بایــد در حــدود اعمــال حاکمیتشــان،
بخشــی از دولــت قلمــداد کــرد.
از ســوی دیگــر ،معیــار موضوعــی صالحیــت دیــوان عدالــت اداری نیــز در حــال حاضــر بــه درســتی
اعمــال نمیشــود و ایــن معیــار بــه وســیله قوانیــن و رویههــای قضایــی بارهــا نقــض شــده اســت.
در توضیــح ایــن موضــوع بایــد گفــت کــه گاهــی قوانیــن و رویههــای قضایــی ،موضوعــات اداری را از
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری خــارج دانســتهاند .بــرای نمونــه ،مســتند بــه تبصــره مــاده  ۱۲قانــون
تشــکیالت و آییندادرســی دیــوان عدالــت اداری ،رســیدگی بــه شــکایت از مصوبــات و آییننامههــای
رییــس قــوه قضاییــه ،مطلــق تصمیمــات و مصوبــات شــورای نگهبــان ،مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ،مجلــس خبــرگان و شــورای عالــی امنیــت ملــی اعــم از مصوبــات اداری ایــن نهادهــا از شــمول
صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان مســتثنی شــده اســت .بــه موجــب رویــه قضایــی نیــز رســیدگی بــه
شــکایت از مصوبــات شــوراهای اســامی روســتا 1و شــکایت مربــوط بــه قراردادهــای اداری 2از صالحیــت
دیــوان خــارج شــده اســت.
در مــواردی حتــی مصوبــات نهادهایــی غیــر از مجلــس شــورای اســامی نیــز برخــی امــور اداری را
از شــمول صالحیــت دیــوان خــارج کردهانــد .از جملــه ایــن مــوارد میتــوان بــه مصوبــه جلســه شــماره
۶۳۰ـ 1387/6/12شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اشــاره کــرد کــه بــه موجــب آن ،رســیدگی به شــکایت
از تصمیمهــا و آرای صادرشــده از هیئتهــا و کمیتههــای تخصصــی وزارتهــای علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و دیگــر مراکــز آموزشــی و پژوهشــی در امــور و شــئون
علمــی ،آموزشــی و پژوهشــی از شــمول صالحیــت دیــوان عدالــت اداری مســتثنی اعــام شــده اســت.
 .1دادنامــه شــماره  579ـ  1393/4/23هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مقــرر شــده اســت« :مطابــق بنــد  1مــاده 12
قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب ســال  ،1392رســیدگی بــه شــکایات ،تظلمــات و اعتراضــات
اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی از آییننامههــا و ســایر نظامــات و مقــررات دولتــی و شــهرداریها و مؤسســات عمومــی غیــر
دولتــی در صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری قــرار دارد .نظــر بــه اینکــه رســیدگی بــه درخواســت ابطــال
مصوبــات شــورای اســامی روســتا از ایــن حیــث کــه در زمــره صالحیــت احصاشــده در مــاده قانونــی فوقالذکــر نیســت،
بنابرایــن ،موجبــی بــرای رســیدگی بــه درخواســت مذکــور در هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری وجــود نــدارد».
 .2بــرای مطالعــه بیشتــر نــک :آیینهنگینــی ،حســین و محمدامیــن ابریشــمیراد« ،نقــد رویــه قضایــی محاکــم

ایــران در رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،دوره هفتــم،۱۳۹۸ ،
شــماره .۲۱
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مبتنــی بــر مطالــب یادشــده ،بــرای مطلوبســازی صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری الزم اســت
یــا در ســطح قانــون اساســی ،اصالحاتــی ســاختاری و صالحیتــی نســبت بــه ایــن نهــاد صــورت بگیــرد و
تــا حــدودی بــه ســمت معیــار تعییــن صالحیــت شــخصی متمایــل شــد کــه مــورد عمــل دیــوان مظالم
بــود یــا در ســطح قانــون عــادی و رویههــای قضایــی موجــود ،بازنگــری جــدی صــورت بگیــرد تــا
حداقــل معیــار صالحیــت شــخصی ـ موضوعــی در مــورد ایــن نهــاد بــه درســتی اعمــال شــود.
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نتیجهگیری
رســیدگی بــه دعــاوی بــه طرفیــت دولــت و مأمــوران دولتــی ،بــا توجــه بــه ویژگیهــای خــاص آن
از جملــه جایــگاه دولــت و احتمــال فشــار بــر قاضــی محکمــه رســیدگیکننده و در نتیجــه ،نقــض
اســتقالل قاضــی و مرجــع قضایــی ،در طــول تاریــخ نظــام قضایــی ایــران و اســام اهمیتــی ویــژه داشــته
اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع ،در ادوار مختلــف نظــام قضایــی ایــران و اســام ،دیــوان
مظالــم ،مرجــع قضایــی خــاص بــرای رســیدگی بــه ایــن دســته از دعــاوی محســوب شــده اســت.
مقایسـ ه جایــگاه دیــوان مظالــم بــا دیــوان عدالــت اداری مؤیــد آن اســت کــه قــرار گرفتــن دیــوان
مظالــم بــ ه صــورت مســتقیم در ذیــل رییسکشــور یــا فــرد منصــوب ایشــان ،عــاوه بــر اینکــه
اســتقالل ایــن مرجــع را بــرای رســیدگی بــه شــکایات از مأمــوران و واحدهــای دولتــی بیشتــر تضمیــن
میکــرد ،امــکان رســیدگی ایــن دیــوان بــه شــکایات از مأمــوران و مقامــات قضایــی را نیــز فراهــم
میکــرد .پیشبینــی دیــوان عدالــت اداری در ذیــل مقــام رهبــری و اســتقالل آن از قــوه قضاییــه
میتوانــد تمهیــدی بــرای تقویــت جایــگاه آن دیــوان در نظــام قضایــی ایــران قلمــداد شــود.
بررســی تمایــز صالحیــت دیــوان مظالــم و دیــوان عدالــت اداری نیــز گویــای آن اســت کــه پذیــرش
ـتکیعنــه) بــرای دیــوان مظالــم ایــن
معیــار تعییــن صالحیــت شــخصی یــا شــکلی (شــخصیت مشـ ٌ
امــکان را فراهــم کــرده بــود تــا امــکان طــرح همــه شــکایات اشــخاص از مقامــات و واحدهــای دولتــی
در آن دیــوان فراهــم باشــد و حتــی ایــن مرجــع بتوانــد بــه شــکایات مراجــع دولتــی علیــه یکدیگــر نیــز
رســیدگی کنــد .بــا بهرهگیــری از الگــوی یادشــده پیشــنهاد شــد در صــورت اصــاح قانــون اساســی و
پیشبینــی دیــوان عدالــت اداری در ذیــل مقــام رهبــری ،مطلــق شــکایات علیــه مقامــات عالیرتبــه
کــه قانــون مشــخص میکنــد و واحدهــای دولتــی و همچنیــن آن دســته از شــکایات از دیگــر
مأمــوران دولتــی کــه مبنــای آن جایــگاه یــا مأموریــت آنهاســت ،در صالحیــت آن دیــوان قــرار گیــرد.
در وضعیــت فعلــی نیــز بــرای بهبــود صالحیــت دیــوان پیشــنهاد شــد معیــار شــخصی ـ موضوعــی در
قوانیــن و رویــه قضایــی مرتبــط بــا دیــوان عدالــت اداری بازنگــری شــود و ایــن معیــار ،متناســب بــا
اقتضائــات روز اجــرا گــردد.
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یکــی از صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری ،رســیدگی بــه اعتــراض بــه آرای قطعــی مراجــع
شــبهقضایــی ،بــر اســاس بنــد  2مــاده 10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت
اداری اســت .مبتنــی بــر رویــه قضایــی غالــب ،مبنــای اســتماع دعــاوی هــر ســه بنــد مــاده ،10
اصــل  173قانــون اساســی اســت و بــه دلیــل تصریــح بــر شــکایت «مــردم» علیــه دولــت در
ایــن اصــل ،تنهــا شــکایت اشــخاصی را میشــنود کــه عنــوان «مــردم» بــر آنهــا صــدق کنــد.
اعتــراض اشــخاص دولتــی بــه آرای مراجــع شــبه قضایــی بــه عنــوان شــاکی نــزد دیــوان اســتماع نمیشــود
و حســب اینکــه شــاکی ،دولــت یــا مــردم باشــند ،مرجــع رســیدگی ،متغیــر خواهــد بــود .ایــن امــر
ش ماهــوی موجــب صــدور آرای وحــدت رویــه ناهمگــون متعــددی بــرای حــل و
عــاوه بــر ایجــاد چالــ 
فصــل ایــن مشــکل شــده کــه بــه مشــکالت بســیاری دامــن زده اســت .بــا توجــه بــه صالحیــت و الزامــات
متفــاوت مراجــع شــبهقضایــی از اعمــال و تصمیمهــای اداری بــه نظــر میرســد بنــد  2مــاده  ،10فــارغ
از اصــل  173قانــون اساســی اســت و در اصــل  159و لــزوم دسترســی اشــخاص بــه محکمــه ریشــه دارد.
دیــدگاه ایــن مقالــه آن اســت کــه بــا توجــه بــه جایــگاه دیــوان عدالــت اداری در نظــارت قضایــی بــر آرای
مراجــع شــبهقضایــی و الــزام قانــون اساســی بــر وجــود ایــن نــوع نظــارت شایســته اســت صالحیــت
دیــوان تنهــا بــه اصــل  170و  173قانــون اساســی محــدود نشــود .همچنیــن ضمــن پذیــرش دیــوان بــه
عنــوان یــک محکمــه دادگســتری در حــوزه اداری ،صالحیــت عــام آن در خصــوص آرای مراجــع شــبه
قضایــی وفــق اصــول  34و  159قانــون اساســی بــه رســمیت شــناخته شــود .ایــن نــگاه ســبب میشــود
کــه مرجــع قضایــی صالــح حســب شــاکی ،متغیــر نباشــد و متعاقــب آن ،معضــات دادرســی رخ ندهــد.
کلیدواژهها:دیوان عدالت اداری ،دادگستری ،مراجع شبهقضایی ،محاکم عمومی ،مردم ،دولت ،بند 2
ماده  10قانون دیوان عدالت اداری.
* .استادیار گروه حقوق اداری ،پژوهشکدۀ قوه قضائیه ،تهران ،ایران
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واکاوی مبانی استماع دعاوی بند  2ماده  10قانون
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری

مقدمه
بــر اســاس اصــل  159قانون اساســــى جمهورى اســــامى ایــران« ،دادگســــترى» ،مرجع رســمى
تظلمــات و شــــکایتهاست .مقصــود از «دادگســــترى» ،نهــادى اســت در بدنــه حاکمیــت کــه بــا بــه-
کارگیــرى آییــن دادرســی مشــخص بــه دعــاوى و شــکایتها رســــیدگى میکنــد .چنانکــه در ادامــه
ایــن اصــل مقــرر شــــده اســت ،عمــل دادگســــترى در دادگاههایــى انجــام میشــود کــه تشــکیل و
1
صالحیــت آن را قانــون معیــن میکنــد.
از ســوی دیگــر ،بــر اســاس اصــل  173قانــون اساســی ،دیــوان عدالــت اداری بــرای رســیدگی بــه
شــکایتها ،تظلمــات و اعتــراض مــردم بــه مأمــوران یــا واحدهــای دولتــی و احقــاق حقــوق آنهــا
شــکل گرفــت .بــر اســاس همیــن اصــل ،حــدود صالحیــت دیــوان را قانــون معیــن میکنــد کــه بــه
ایــن ترتیــب و بــه اســتناد ذیــل اصــل  170قانــون اساســی ،دیــوان عدالــت اداری از بــدو امــر ،مرکــب
از هیئــت عمومــی و شــعب ایجــاد شــد تــا شــکایت مــردم علیــه مقــررات و تصمیمهــای نوعــی را در
هیئــت عمومــی و شــکایت علیــه مأمــوران و تصمیمهــای مــوردی را در شــعب رســیدگی کنــد.
اولیــن موضــوع در رســیدگی قضایــی در محاکــم ،توجــه بــه صالحیــت اســت 2.صالحیــت دیــوان عدالت
ـتکیعنــه و شــاکی نســبت بــه دیگــر محاکــم پیچیدگــی بیشتــری دارد .مهمتریــن
اداری از نظــر مشـ ٌ
3
صالحیتهــای شــعب دیــوان عدالــت اداری ،از نظــر ماهــوی ،در مــاده  10قانــون فعلــی و مــواد  13و

 .1محسنی ،حسن« ،مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور» ،مجله حقوقی دادگستری ،دوره هفتاد و ششم،1391 ،
شماره  ،79ص .۱۰۰
 .2افتخار جهرمی ،گودرز و مصطفی السان ،آیین دادرسی مدنی ،تهران :میزان ،1398 ،ج  ،1ص .۲۲۶
 .3مــاده  13قانــون دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب  .۱۳« :1385صالحیــت و حــدود اختیــارات دیــوان بــه قــرار زیــر اســت:
 .1رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات و اعتراضــات اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی از :الــف) تصمیمــات و اقدامــات واحدهــای
دولتــی اعــم از وزارتخانههــا و ســازمانها و مؤسســات و شــرکتهای دولتــی و شــهرداریها و تشــکیالت و نهادهــای
انقالبــی و مؤسســات وابســته بــه آنهــا .ب) تصمیمــات و اقدامــات مأمــوران واحدهــای مذکــور در بنــد (الــف) در امــور راجــع
بــه وظایــف آنهــا .۲ .رســیدگی بــه اعتراضــات و شــکایات از آرا و تصمیمــات قطعــی دادگاههــای اداری ،هیئتهــای بازرســی و
کمیســیونهایی ماننــد کمیســیونهای مالیاتــی ،شــورای کارگاه ،هیئــت حــل اختــاف کارگــر و کارفرمــا ،کمیســیون موضــوع
مــاده  ۱۰۰قانــون شــهرداریها ،کمیســیون موضــوع مــاده  ۵۶قانــون حفاظــت و بهرهبــرداری از جنگلهــا و منابــع طبیعــی
و اصالحــات بعــدی آن منحصــراً از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات یــا مخالفــت بــا آنهــا .۳ .رســیدگی بــه شــکایات قضــات و
مشــمولین قانــون اســتخدام کشــوری و ســایر مســتخدمان واحدهــا و مؤسســات مذکــور در بند  ۱و مســتخدمان مؤسســاتی که
شــمول ایــن قانــون نســبت بــه آنهــا محتــاج ذکــر نــام اســت اعــم از لشــکری و کشــوری از حیــث تضییع حقــوق اســتخدامی.
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

 1 11قانــون ســابق و اســبق احصــا شــدند .بــر اســاس بنــد  2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن
دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،رســیدگی بــه اعتــراض بــه آرای مراجــع شــبهقضایــی در صالحیــت
شــعب دیــوان عدالــت اداری اســت.
بســیاری از حقوقدانــان معتقدنــد کــه صرف ـاً رســیدگی بــه شــکایت اشــخاص حقــوق خصوصــی
در دیــوان عدالــت اداری قابلیــت اســتماع دارد .پــس اصــوالً دعــاوی اشــخاص حقــوق عمومــی در آن
مرجــع قابــل رســیدگی نیســت 2.ایــن اشــخاص بایــد در محاکــم عمومــی اقامــه دعــوا کننــد .برخــی
از چالشهــای صالحیــت دوگانــه یادشــده شــامل اختــاف در صالحیــت شــعب دیــوان عدالــت اداری
و دادگاههــای عمومــی ،نفــی صالحیــت از ســوی تمامــی مراجــع قضایــی ،صــدور آرای متعــارض در
خصــوص صالحیــت ،تناســب نداشــتن مقــررات آییــن دادرســی مدنــی بــا اقتضائــات دعــاوی مربــوط،
رســیدگی غیــر تخصصــی بــه دعــاوی مربــوط از ســوی دادگاههــای حقوقــی و رســیدگی بــه دعــاوی
3
مربــوط بــر اســاس نظــام هنجــاری متفــاوت اســت.
 .1مــاده  11قانــون دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب « :1360مــاده  ۱۱ـ صالحیــت و حــدود اختیــارات دیــوان بــه قــرار زیــر اســت:
 .1رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات و اعتراضــات اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی از :الــف) تصمیمــات و اقدامــات واحدهــای
دولتــی اعــم از وزارتخانههــا و ســازمانها و مؤسســات و شــرکتهای دولتــی و شــهرداریها و تشــکیالت و نهادهــای انقــاب
و مؤسســات وابســته بــه آنهــا .ب) تصمیمــات و اقدامــات مأموریــن واحدهــای مذکــور در بنــد الــف در امــور راجــع بــه وظایــف
آنهــا .پ) آییننامههــا و ســایر نظامــات و مقــررات دولتــی و شــهرداریها از حیــث مخالفــت مدلــول آنهــا بــا قانــون و احقــاق
اشــخاص در مــواردی کــه تصمیمــات یــا اقدامــات یــا مقــررات مذکــور بــه علــت برخــاف قانــون بــودن آن و یــا عــدم صالحیــت
مرجــع مربــوط یــا تجــاوز یــا ســوء اســتفاده از اختیــارات یــا تخلــف در اجــرای قوانیــن و مقــررات بــا خــودداری از انجــام وظایفــی
کــه موجــب تضییــع حقــوق اشــخاص میشــود .2 .رســیدگی بــه اعتراضــات و شــکایات از آرا و تصمیمــات قطعــی دادگاههــای
اداری هیئتهــای بازرســی و کمیســیونهایی ماننــد کمیســیونهای مالیاتــی ،شــورای کارگاه ،هیئــت حــل اختــاف کارگــر
و کارفرمــا ،کمیســیون موضــوع مــاده  ۱۰۰قانــون شــهرداریها ،کمیســیون موضــوع مــاده  ۵۶قانــون حفاظــت و بهرهبــرداری
از جنگلهــا و مراتــع منحصــراً از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات یــا مخالفــت بــا آنهــا .3 .رســیدگی بــه شــکایات قضــات و
مشــمولین قانــون اســتخدام کشــوری و ســایر مســتخدمین واحدهــا و مؤسســات مذکــور در بنــد یک مســتخدمین مؤسســاتی که
شــمول ایــن قانــون نســبت بــه آنهــا محتــاج ذکــر نــام اســت اعــم از لشــکری و کشــوری از حیــث تضییــع حقــوق اســتخدامی».
 .2امامــی ،محمــد و کــوروش اســتوار ســنگری ،حقــوق اداری ،تهــران :میــزان ،1397 ،ج  ،1ص ۱۷۵؛ گرجــی ازندریانــی،
علیاکبــر« ،عدالــت رویــهای و تحولگرایــی در الیحــه آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه
پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال دوازدهــم ،1389 ،شــماره  ،29ص  .۳۵۷بـــه دیگـــر ســـخن ،دیــوان عدالــت اداری نمیتواند
بــه شــكایات مــردم علیــه دولــت رســیدگی نكنــد؛ زیــرا فلـــسفه وجـــودی و بنیــان آن در قانــون اساســی چنیــن اجــازهای را
بــه او نمیدهــد ،امــا رســیدگی بــه شــكایات دولــت علیــه دولــت نیــز منافاتــی بــا ایــن فلســفه وجــودی نــدارد.
 .3بــرای مطالعــه بیشتــر نــک :تنگســتانی ،محمدقاســم و محمدرضــا رفیعــی« ،امکانســنجی طــرح شــکایت از
ســوی اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی در دیــوان عدالــت اداری» ،در :گفتارهایــی در دیــوان عدالــت اداری
(جلــد  ،)3تهــران :مرکــز مطبوعــات و انتشــارت قــوه قضاییــه ،1400 ،صــص 86ـ.88
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واکاوی مبانی استماع دعاوی بند  2ماده  10قانون
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری

فــارغ از صحــت ایــن گــزاره و رویــه قضایــی کــه بــر ایــن مبنــا شــکل گرفتــه اســت ،ســؤال مهمــی
کــه در ایــن جــا مطــرح میشــود و دس ـتمایه اختالفــات زیــادی شــده ،آن اســت کــه آیــا صالحیــت
شــعب دیــوان عدالــت اداری در خصــوص اســتماع اعتــراض علیــه آرای مرجــع شــبهقضایــی (موضــوع
بنــد  2مــاده  ،)10فــارغ از ماهیــت شــاکی اســت یــا اینکــه همچــون بنــد  1و  3مــاده  10فقــط
از جانــب اشــخاصی قابــل طــرح اســت کــه در ایــن مــاده احصــا نشــدهاند و در واقــع ،اشــخاصی را
دربرمیگیــرد کــه مصــداق دولــت نباشــند؟ پــس ســؤال اساســی ایــن پژوهــش آن اســت کــه آیــا
بنــد  2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در مبنــا و از نظــر ماهــوی،
دارای مبنایــی ماننــد بنــد  1و  3بــوده و مبنــای رســیدگی آن ،اصــل  173قانــون اساســی و در راســتای
تظلمخواهــی اشــخاص (حقــوق خصوصــی) از دولــت و مأمــوران آن اســت؟
دو فــرض در ایــن زمینــه مطــرح اســت :فــرض اول مبتنــی بــر رویــه موجــود ،وحــدت مبنایــی را
بیــان مــی-دارد کــه دالیــل طرفــداران آن بررســی خواهــد شــد .فــرض دوم کــه نظریــه نویســندگان
ایــن مقالــه اســت ،مبنــای رســیدگی بنــد  2مــاده  10را اصــول  34و  159قانــون اساســی و در راســتای
حــق دادخواهــی در مرجــع قضایــی و نظــارت قضایــی بــر تمامــی مراجــع و فــارغ از اصــل  173قانــون
اساســی میدانــد .ایــن مســئله حتــی شــاید در دوگانــه اصــل  159و  173قانــون اساســی ،ناظــر بــر
دادگســتری بــودن دیــوان عدالــت اداری و اعمــال صالحیــت آن در کنــار مراجــع دیگــر دادگســتری یــا
خــروج آن از اصــل  159قانــون اساســی و مفهــوم دادگســتری و در برابــر آنهــا بــودن 1نیــز بگنجــد.
تعییــن مبنــای اساســی بنــد  2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت
اداری ،چنــد مناقشــه قدیمــی را مرتفــع میکنــد :اگــر مبنــای صالحیــت ،اصــل  173قانــون اساســی و
تظلمخواهــی اشــخاص علیــه دولــت باشــد ،بــا توجــه بــه فلســفه وجــود دیــوان عدالــت اداری اصــوالً
اشــخاص حقــوق عمومــی نمیتواننــد بــر مبنــای بنــد  2در دیــوان طــرح دعــوا کننــد و دعــاوی ایشــان
یــا قابــل اســتماع نیســت یــا صرفـاً نــزد دادگاه عمومــی قابــل طــرح خواهــد بــود .در صــورت پذیــرش
مبنــای اصــل  159قانــون اساســی بــرای اســتماع ایــن دعــاوی مبتنــی بــر حــق دادخواهــی ،شــعب
دیــوان عدالــت اداری ،فــارغ از ماهیــت شــخصیت شــاکی و تفکیــک میــان اشــخاص حقــوق عمومــی و
حقــوق خصوصــی میتواننــد دادخواســت رســیدگی بــه اعتــراض نســبت آرای مراجــع شــبه قضایــی را
بپذیرنــد؛ زیــرا دیــوان عدالــت اداری ،مرجــع عــام رســیدگی بــه ایــن نــوع اعتراضهاســت.
از ســوی دیگــر ،ایــن امــر ســبب میشــود تــا محاکــم عمومــی حقوقــی ،صالحیــت مــوازی بــا
دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه اعتراضهــای اقامهشــده علیــه مراجــع شــبه قضایــی را نداشــته
باشــند و تفســیری همچــون آرای تغییــر مرجــع صالــح بــه تبــع تغییــر شــاکی یــا صالحیــت همزمــان
 .1امامــی ،محمــد ،ســید مجتبــی واعظــی و مهســتی ســلیمانی ،ضوابــط دعــاوی قابــل طــرح در دیــوان عدالــت
اداری ،تهــران :میــزان ،1391 ،ص .۱۴۲
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دیــوان عدالــت اداری و دیگــر مراجــع قضایــی مطــرح نشــود .ناگفتــه نمانــد کــه توجیههــای دیگــری
نیــز بــر لــزوم اســتماع دعــاوی اعتــراض دســتگاههای اجرایــی بــه آرای مراجــع شــبه قضایــی وجــود
دارد 1کــه از حوصلــه ایــن تحقیــق خــارج اســت.
در ایــن پژوهــش ،بــرای پاســخ بــه ســؤالهای بیانشــده ،بــا مطالعــه کتابخانــهای و رویــه
قضایــی و مبتنــی بــر روش توصیفــی ـ تحلیلــی ،ابتــدا نظریــه وحــدت مبنایــی بندهــای  3گانــه مــاده
 10بــا بررســی مبنــای صالحیــت دیــوان عدالــت اداری ،بررســی اصــول قانــون اساســی و آرای وحــدت
رویــه موجــود در ایــن زمینــه بررســی میشــود .در ادامــه ،نظریــه نویســندگان مبتنــی بــر افتــراق
مبنایــی بنــد  2مــاده  10بیــان شــده و اســتداللها بــرای موجــه بــودن ایــن نظریــه ارائــه میگــردد و
آثــار پذیــرش ایــن نظریــه در عرصــه حقوقــی کشــور نیــز بیــان خواهــد شــد .گفتنــی اســت ایــن نظریــه
کام ـ ً
ا بدیــع و مبتنــی بــر اســتدالل نگارنــدگان ایــن نگاشــته اســت و ســابقه پژوهشــی مســتقلی در
خصــوص آن وجــود نــدارد.

گفتار نخست ـ وحدت مبنایی بندهای ماده ۱۰
بــر اســاس نظریــه وحــدت ،میــان مبنــای اســتماع دعــوا در تصمیمهــا و اقدامــات موجــود در
بندهــای  1و  3از یــک ســو و بنــد  2مــاده  10از ســوی دیگــر ،تفاوتــی وجــود نــدارد و تمــام مــوارد،
مصــداق اعمــال و تصمیمهــای اداره اســت .قائــان بــه ایــن نظریــه معتقدنــد تمامــی دعــاوی مطــرح
در شــعب دیــوان ،ذیــل عنــوان نظــارت قضایــی 2قــرار میگیــرد کــه بــه موجــب آن ،شــعبه دیــوان
بــه اعتــراض بــه تصمیــم یــا اقدامــی اداری رســیدگی میکنــد کــه ایــن تصمیــم یــا اقــدام ،معتبــر و
3
الزماالتبــاع اســت و حتــی طــرح دعــوا در دیــوان مانــع اجــرای آن نخواهــد شــد.
بــر ایــن اســاس ،آرای صادرشــده از مراجــع شــبه قضایــی همچــون تصمیمهــای مــوردی یــا
اقدامــات اداره قلمــداد شــده اســت و مســتفاد از اصــل  173قانــون اساســی ،نظــارت بــر آرای ایــن
مراجــع در دیــوان عدالــت اداری صــورت میپذیــرد .در ایــن صــورت ،مبتنــی بــر اصــل یادشــده کــه
تنهــا حــق دادخواهــی «مــردم» علیــه دولــت را در دیــوان عدالــت اداری شناســایی کــرده اســت ،تنهــا
اشــخاص حقیقــی و اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی میتواننــد شــاکی ایــن دعــاوی نــزد دیــوان
عدالــت اداری باشــند و شــکایت طــرف دولتــی از آرای مراجــع شــبه قضایــی نــزد دیــوان اســتماع
 .1امامــی و اســتوار ســنگری ،پیشــین ،ص ۱۷۶؛ آقایــی طــوق ،مســلم و حســن لطفــی ،حقــوق اداری ،تهــران :شــرکت
ســهامی انتشــار ،1398 ،ص .۳۱۵
2-Judicial review.

 .3رفیعــی ،محمدرضــا ،قالبهــای طــرح دعــوا و صــدور حکــم در شــعب دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :مرکــز
مطبوعــات و انتشــارات قــوه قضاییــه ،1398 ،ص .72
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واکاوی مبانی استماع دعاوی بند  2ماده  10قانون
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری

نمیشــود .پــس اشــخاص حقــوق عمومــی بــرای شــکایت از آرای ایــن مراجــع بایــد بــه محکم ـهای
جــز دیــوان مراجعــه کننــد 1.گفتنــی اســت کــه تمامــی اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی مشــمول
ایــن محدودیــت نیســتند و تنهــا مراجعــی کــه در قســمت «الــف» بنــد  1مــاده  10احصــا شــدهاند،
2
نمیتواننــد در دیــوان طــرح دعــوا کننــد.
قائــان بــه ایــن نظریــه ،دالیلــی را بــرای ســخن خــود ارائــه میدهنــد کــه برخــی از آنهــا بیــان
میشــود:
دلیــل اول ـ بیــان مصداقهــای مراجــع شــبه قضایــی ایجادشــده در دســتگاههای
اجرایــی در مــاده 10
دلیــل اول مؤیــد ایــن نظریــه ،بیــان قانونگــذار در مــاده  10قانــون دیــوان عدالــت اداری
ـرح در قانــون توجــه کنیــم،
اســت .اگــر بــه مصداقهــای مراجــع شــبه قضایــی بنــد  2مــاده  10مصـ ّ
مشــخص میشــود کــه قانونگــذار بــه آن دســته از مراجــع شــبه قضایــی اشــاره کــرده اســت کــه
در دســتگاههای اجرایــی ایجــاد شــدهاند ،نــه تمامــی مراجــع شــبه قضایــی .پــس مبتنــی بــر بیــان
نشــدن دیگــر مراجــع شــبه قضایــی ماننــد مراجــع تشکیلشــده در کنــار نظامهــای حرفــهای و
جالبتــر از آن ،اســتماع شــکایت از مرجــع شــبه قضایــی ایجادشــده در دســتگاه اجرایــی بــا نــام
خوانــده دســتگاه دولتــی ،نــه نــام مســتقل مرجــع (در رویــه قضایــی) ،ایــن نظریــه را تقویــت میکنــد
کــه نــگاه قانونگــذار بــر نظــارت دیــوان عدالــت اداری در بنــد  2مــاده  10بــر مراجــع شــبه قضایــی،
ـرح در بندهــای  1و  3اســت و ایــن نظــارت مبتنــی
از جنــس نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت مصـ ّ
بــر اصــل  173قانــون اساســی صــورت میپذیــرد.

 .1گرچــه در رأی وحــدت رویــه شــماره  ۷۸۶مــورخ 1398/10/24هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور مبتنــی بــر اعــام
قطعــی بــودن آرای شــورای انتظامــی نظــام مهندســی در قانــون و اعــام عــدم صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بــرای
نظــارت بــر مراجــع شــبه قضایــی تشکیلشــده در کنــار نظــام حرف ـهای بــه دلیــل ماهیــت دولتــی نداشــتن ایــن مراجــع
(در نظامهــای حرفـهای ،اشــخاص خصوصــی ،عهــدهدار امــر عمومــی هســتند) ،نــه دیــوان عدالــت اداری و نــه دادگاههــای
عمومــی را بــرای نظــارت قضایــی بــر ایــن مرجــع شــبه قضایــی صالــح ندانســت و عمـ ً
ا آرای مرجــع یادشــده بــدون نظــارت
قضایــی اســت( .بــرای مطالعــه بیشتــر در ایــن زمینــه نــک :اکبــری ،مینــا و فاطمــه افشــاری« ،امکانپذیــری نظــارت

قضایــی بــر شــورای انتظامــی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا نگاهــی بــه رویــه قضایــی» ،مجلــه
حقوقــی دادگســتری ،دوره هشــتاد و پنجــم ،1400 ،شــماره  ،116صــص 59ـ)80
 .2موالبیگی ،غالمرضا ،صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،تهران :جنگل ،1393 ،ص .۲۴
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دلیل دوم ـ تلقی مرجع شبه قضایی به عنوان بخشی از اداره
دلیــل دوم ایــن اســت کــه مرجــع شــبه قضایــی ،بخشــی از اداره اســت و اعتــراض بــه تصمیــم آن
نیــز شــکایت از اداره قلمــداد میشــود .شــکایت از اداره بــر اســاس اصــل  173قانــون اساســی در دیــوان
عدالــت اداری از ســوی مــردم قابــل اســتماع اســت .بنابرایــن ،مبانــی متفاوتــی ورای بنــد  1و  2مــاده
 10وجــود نــدارد.
دلیل سوم ـ رویه قضایی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور
دلیــل ســوم ایــن نظریــه ،رویــه متقــن دیــوان عدالــت اداری و دیــوان عالــی کشــور اســت کــه
معتقــد اســت میــان مبانــی نظارتــی بندهــای  ۱و  ۲تفــاوت ماهــوی وجــود نــدارد و دولــت نمیتوانــد
از آرای مراجــع شــبه قضایــی در دیــوان عدالــت اداری در راســتای بنــد  2مــاده  10شــکایت کنــد و
مرجــع صالــح در ایــن خصــوص ،محاکــم عمومــی هســتند .در ایــن راســتا ،آرای وحــدت رویــه زیــادی
از دیــوان عدالــت اداری و دیــوان عالــی کشــور صــادر شــده اســت کــه بــرای نمونــه ،چنــد مــورد از آن
بیــان و بررســی میشــود:
اولیــن رأی وحــدت رویــه دیــوان عدالــت اداری در ایــن خصــوص ،رأی شــماره  38 ،37و  39مــورخ
 1 1368/07/10اســت .در چهــار پرونــده متفاوتــی کــه بــه ایــن رأی منتهــی شــدند ،در دو مــورد،
شــکایت اداره از اداره و دو مــورد دیگــر ،شــکایت اداره از رأی مرجــع شــبه قضایــی مطــرح بــود .هیئــت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــا یکــی پنداشــتن ماهیــت همــه شــکایات ،رأی وحــدت رویــه یادشــده
را صــادر کــرد و طــرح هیــچ شــکایتی را از مرجــع دولتــی در دیــوان عدالــت قابــل اســتماع ندانســت.
در پــی آن ،آرای وحــدت رویــه شــماره  79مــورخ  1374/04/14و شــماره  146مــورخ 1373/11/29
از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری صــادر شــد کــه در مــورد شــاکی دولتــی مراجــع شــبه قضایــی
نبــود ،ولــی در رد شــکایتی کــه ایــن اشــخاص از آرای ایــن مراجــع میکردنــد ،بــه آن اســتناد میشــد.
در همــه ایــن مــوارد ،اســتناد قضــات دیــوان دایــر بــر ایــن بــود کــه صالحیــت دیــوان عدالــت اداری از
نظــر شــاکی صرف ـاً در حــدود اشــخاص غیــر دولتــی یــا مــردم خالصــه میشــود و هیــچ شــکایتی از
ناحیــه دولــت قابــل پذیــرش نیســت.

« .1نظــر بــه اینکــه در اصــل  173منظــور از تأســیس دیــوان عدالــت اداری ،رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات مــردم
نســبت بــه مأموریــن بــا واحدهــای دولتــی تصریــح گردیــده و بــا توجــه بــه معنــی لغــوی و عرفــی کلمــه «مــردم»،
واحدهــای دولتــی از شــمول مــردم ،خــارج و بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی حقــوق خصوصــی اطــاق میشــود و
مســتفاد از بنــد یــک مــاده  11دیــوان نیــز اشــخاص حقیقــی و حقوقــی حقــوق خصوصــی میباشــد ،علــی هــذا شــکایات و
اعتراضــات واحدهــای دولتــی در هیــچ مــورد قابــل طــرح و رســیدگی در شــعب دیــوان عدالــت اداری نمیباشــد».
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آرای وحــدت رویــه دیــوان عالــی کشــور نیــز کــم و بیــش بــر همیــن منطــق اســتوار هســتند کــه
اکنــون چنــد مــورد از آنهــا را بررســی میکنیــم:
اولیــن رأی وحــدت رویــه هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور در ایــن حــوزه ،رأی شــماره ۶۰۲
مــورخ  1374/10/26اســت .در ایــن پرونــده ،بانــک ملــی ایــران نســبت بــه رأی صادرشــده از طــرف
هیئــت تشــخیص و حــل اختــاف اداره کار و امــور اجتماعــی در دادگاه حقوقــی اعتــراض کــرد و ایــن
دادگاه ،بــه اعتبــار صالحیــت دیــوان عدالــت اداری ،قــرار عــدم صالحیــت صــادر کــرد .دیــوان عدالــت
اداری نیــز بــه علــت دولتــی بــودن شــاکی ،رســیدگی بــه موضــوع را خــارج از حــدود صالحیــت و
اختیــارات خــود دانســت .در رســیدگی بــه اختــاف در صالحیــت ،شــعبه  ۲۴دیــوان عالــی کشــور،
بانــک ملــی را جزئــی از اجــزای دولــت نشــناخت و رســیدگی بــه موضــوع را در صالحیــت دیــوان
عدالــت اداری تشــخیص داد.
1
از ســوی دیگــر ،شــعبه اول دیــوان عالــی کشــور در دعــوای مشــابه دیگــری ،بانــک ملــی ایــران
را از جملــه شــرکتهای دولتــی تلقــی کــرد .ایــن شــعبه بــا عنایــت بــه مــاده  ۱۱قانــون دیــوان
عدالــت اداری و آرای وحــدت رویــه شــمارههای  ۳۷و  ۳۸و  ۳۹مــورخ  1368/07/22هیئــت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری و اصــل  ۱۷۳قانــون اساســی ،قــرار عــدم صالحیــت صادرشــده از شــعبه دیــوان
عدالــت اداری را صحیــح و منطبــق بــا موازیــن قانونــی تشــخیص داد و بــا فســخ قــرار عــدم صالحیــت
صادرشــده از دادگاه حقوقــی یــک بروجــرد ،حــل اختــاف کــرد.
فــارغ از وجــود اختــاف در رویــه ،مســئله مهــم در ایــن رأی ،توجــه بــه ماهیــت دولتــی یــا غیــر
دولتــی بــودن خواهــان اســت .هیئــت عمومــی دیــوان عالــی در رأی وحــدت رویــه خــود بــا ایــن
اســتدالل کــه بانــک ملــی ،شــرکت دولتــی اســت و نــه خصوصــی ،رســیدگی بــه اعتــراض بانــک ملــی
بــه آرای مراجــع اداره کار و امــور اجتماعــی را خــارج از صالحیــت دیــوان دانســت و بــر اســتدالل دیــوان
عدالــت اداری کــه تنهــا شــاکی مــورد پذیــرش نــزد دیــوان عدالــت اداری« ،مــردم» (مبتنــی بــر اصــل
 173قانــون اساســی) اســت ،صحــه گذاشــت.
« .1حــدود صالحیــت و اختیــارات دیــوان عدالــت اداری کــه بــر اســاس اصــل  173قانــون اساســی تشــکیل گردیــده ،در مــاده
 ۱۱قانــون دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب ســال  ۱۳۶۰معیــن و مشــخص شــده و مبتنــی بــر رســیدگی بــه شــکایات و تظلمات
و اعتراضــات اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی از تصمیمــات و اقدامــات واحدهــای دولتــی اعــم از وزارتخانههــا و ســازمانها
و مؤسســات و شــرکتهای دولتــی و نیــز تصمیمــات و اقدامــات مأموریــن واحدهــای مذکــور در امــور راجــع بــه وظایــف
آنهاســت و بــه صراحــت مــواد  ۴و  ۵قانــون محاســبات عمومــی کشــور ،مصــوب ســال  ۱۳۶۶و تبصــره ذیــل مــاده  ۵قانــون
مزبــور و قانــون فهرســت مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی ،مصــوب  ۱۳۷۳/4/19و قانــون ملــی شــدن بانکهــا و نحــوه اداره
متمــم آن ،مصــوب شــورای انقــاب ،بانــک ملــی ،شــرکتی دولتــی ،محســوب و واجــد شــخصیت حقوقــی
امــور بانکهــا و ّ
مســتقل اســت و بــا ایــن وصــف ،شــکایت آن نســبت بــه آرای صــادره از هیئتهــای حــل اختــاف مســتقر در وزارت کار و

امــور اجتماعــی ،موضــوع مــاده  ۱۵۹قانــون کار ،مصــوب ســال  ۱۳۶۹قابــل طــرح در دیــوان عدالــت اداری نیســت».
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دومیــن رأی وحــدت رویــهای کــه در ایــن خصــوص صــادر شــد ،رأی شــماره  699مــورخ
 1386/03/22بــود .در ایــن پرونــده ،شــرکت دخانیــات ایــران ،دادخواســتی بــه خواســته صــدور حکــم
بــه ابطــال رأی کمیســیون مــاده  ۷۷شــهرداری در دادگاه حقوقــی ارائــه کــرد .دادگاه بــدوی بــا ایــن
اســتداللها ،دعــوا را غیــر قابــل اســتماع تشــخیص داد و قــرار رد آن را صــادر کــرد:
یــک ـ قانونگــذار ،آرای قطعــی صادرشــده از مراجعــی غیــر دادگســتری از جملــه کمیســیون
مــاده  ۷۷شــهرداری را حســب مــاده  ۱۱قانــون دیــوان عدالــت اداری ،تنهــا در آن دیــوان قابــل طــرح
دانســته اســت.
دو ـ در ایــن بــاره ،نصــی دایــر بــر رســیدگی در دادگاههــای عمومــی بــه آرای قطعــی مراجــع
یادشــده وجــود نــدارد.
سه ـ خواهان ،شخصی دولتی است.
ً
ایــن رأی در شــعبه تجدیــد نظــر نیــز عین ـا تأییــد شــد .البتــه در دعوایــی مشــابه آنچــه وصــف
شــد ،بــا طرفیــن و موضــوع یکســان ،رأی قطعــی دایــر بــر صالحیــت محاکــم عمومــی صــادر شــد.
هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور در ایــن پرونــده اســتدالل کــرد کــه «مــردم» میتواننــد اعتــراض
خــود را از رأی کمیســیون مــاده  77بــر اســاس مــاده  13قانــون دیــوان عدالــت اداری در دیــوان مطــرح
کننــد .ســازمانهای دولتــی بــرای اعتــراض بــه رأی مراجــع شــبه قضایــی میتواننــد بــه مراجــع
1
دادگســتری مراجعــه و اعتــراض خــود را پیگیــری کننــد.
در ایــن پرونــده نیــز دیــوان عالــی کشــور بــا تصریــح بــر صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در اســتماع
دعــاوی مــردم مبتنــی بــر اصــل  173قانــون اساســی ،اعتــراض بخــش دولتــی بــه رأی مرجــع شــبه
قضایــی نــزد دیــوان عدالــت را نپذیرفتــه و آن را در صالحیــت دادگاه عمومــی دانســته اســت .بــه ایــن
ترتیــب ،بــا وجــود ماهیــت یکســان رأی ،مبتنــی بــر اعتــراض هــر یــک از طرفیــن ،دو نهــاد مختلــف
ن طــور کــه مشــاهده میشــود ،در آرای وحــدت
صالــح بــرای رســیدگی شناســایی شــده اســت .همــا 
رویــه ذکرشــده ،مبنــای اســتماع دعــوا ،در بندهــای  2 ،1و  3مــاده  10قانــون دیــوان عدالــت اداری،
یکســان و مبتنــی بــر اصــل  173قانــون اساســی تلقــی شــده اســت.
« .1قانونگــذار بــرای آرای صــادره از مراجــع غیــر دادگســتری نوع ـاً مرجعــی را بــرای رســیدگی بــه اعتراضــات و رفــع
اشــتباهات احتمالــی تعییــن نمــوده اســت ،در حالــی کــه بــرای رســیدگی بــه اعتــراض نســبت بــه آرای کمیســیون مــاده
 ۷۷قانــون شــهرداری کــه ابتدائ ـاً رســیدگی مینمایــد ،چنیــن مرجعــی پیشبینــی نشــده اســت .بنــا بــه مراتــب ،همــان
طــور کــه بــه موجــب اصــل  173و مــاده  ۱۳قانــون دیــوان عدالــت اداری ،مــردم میتواننــد اعتراضــات خــود را در دیــوان
عدالــت مطــرح نماینــد ،ســازمانهای دولتــی نیــز میتواننــد بــرای رفــع هــر نــوع تخلــف احتمالــی از قانــون ،در صــدور
آرای کمیســیون مــاده  ۷۷از حیــث نقــض قوانیــن یــا مقــررات و مخالفــت بــا آنهــا ،بــه مراجــع دادگســتری کــه مرجــع
تظلــم عمومــی اســت ،مراجعــه نماینــد و بــه نظــر اکثریــت اعضــای هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور ،رأی شــعبه ۳۵
ـدی کــه بــا ایــن نظــر تطابــق داشــته باشــد ،صحیــح تشــخیص میگــردد».
دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران در حـ ّ
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گفتــار دوم ـ افتــراق مبنــای اســتماع دعــاوی بنــد  2مــاده  ۱۰از
بندهــای  1و 3
بــر اســاس نظریــه افتــراق ،ماهیــت تصمیمهــای بنــد یــک و دو مــاده  10کامــ ً
ا متفــاوت بــا
یکدیگــر اســت .ایــن تفــاوت معنــادار بــه ســبب اختــاف در مبانــی قانــون اساســی صالحیــت دیــوان
از نظــر موضــوع در نظــارت قضایــی بــر مــوارد یادشــده در ایــن دو بنــد اســت .بــا ایــن توضیــح کــه
مبنــای قانــون اساســی بنــد  ،1اصــل  173قانــون اساســی اســت ،امــا مبنــای نظارتــی در بنــد  2مــاده
 10قانــون دیــوان عدالــت اداری ،اصــول  159و  34قانــون اساســی اســت .اســتداللی کــه میتــوان
بــرای ایــن نظریــه بیــان کــرد ،چنــد مــورد اســت:
دلیل اول ـ تفاوت در ماهیت تصمیمهای مورد شکایت در بندهای  1و 2
اولیــن دلیــل ،تفــاوت در ماهیــت تصمیمهــای مــورد شــکایت در بنــد  1و  2اســت .توضیــح آنکــه
مراجــع شــبه قضایــی ماننــد محاکــم قضایــی رســیدگی را آغــاز کــرده و در مقــام حــل اختــاف بیــن
افــراد رأی داده یــا آنکــه درصــدد رســیدگی بــه تخلفــات اداری یــا انتظامــی و اعمــال مجــازاتباشــند.
برخــی ،ایــن تفــاوت را بــا عنــوان عمــل رســمی و عمــل غیــر رســمی بیــان میدارنــد .از جملــه اعمــال
رســمی ،تصمیمهــای ناشــی از قضاوتهــای رســمی اســت کــه بــا دعــاوی موضــوع بنــد  2مــاده 10
قانــون دیــوان منطبــق اســت؛ 1چــون امــور مــورد رســیدگی در ایــن مراجــع اصــوالً دارای ماهیــت
قضایــی هســتند کــه بــر اســاس اصــل  156قانــون اساســی در صالحیــت قــوه قضاییــه و دادگســتری
2
اســت .بــرای تحقــق اهدافــی ماننــد ســرعت و کاهــش اطالــه ،رســیدگی تخصصــی و کمهزینــه بــودن،
در طــول زمــان ،از حــوزه صالحیــت دادگســتری ،خــارج و بــه ایــن مراجــع واگــذار شــدهاند.
امــر دارای ماهیــت قضایــی در نــگاه اهــل ســنت ،متضمــن بعضــی از قیــود ماننــد فصــل خصومــت
و حــل و فصــل اختــاف اســت 3.در فقــه امامیــه نیــز قضــا بــه اعمالــی همچــون حــل اختــاف،
 .1نــک :نجابتخــواه ،مرتضــی ،فاطمــه افشــاری و ســید شــهابالدین موســویزاده« ،آسیبشناســی ســاختار و

صالحیتهــای مراجــع اختصاصــی اداری در حقــوق اداری ایــران» ،دیدگاههــای حقــوق قضایــی ،1396 ،شــماره

 77و  ،78صــص ۲۰۳ـ.۲۰۵
 .2امامــی ،محمــد و ســید نصراللــه موســوی« ،مبانــی نظــری مراجــع شــبه قضایــی و جایــگاه آنهــادر حقــوق

ایــران» ،مجلــه علــوم انســانی و اجتماعــی دانشــگاه شــیراز ،ویــژه نامــه حقــوق ،دوره بیســت و یکــم ،1382 ،شــماره 2
(پیاپــی  ،)41ص .۹۴
 .3حمیضــی ،عبدالرحمــان ابراهیــم ،القضــاء و نظامــه فــی الكتــاب و الســنة ،مکــه مکرمــه :مرکــز بحــوث الدراســات
اإلســامیه ،1409 ،ص .۴۰
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

رســیدگی بــه تعدیــات ،شــکایت اشــخاص از همدیگــر یــا دولــت اطــاق میشــود 1کــه چنــد جنبــه در
آن ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد .نظــر بــه تعریــف و شناســایی امــر دارای ماهیــت قضایــی بایــد
بپذیریــم کــه مبنــای موضوعــات در صالحیــت مراجــع شــبه قضایــی همــان مــواردی اســت کــه قاضــی
بایــد در محکمــه بــه آنهــا رســیدگی کنــد کــه بــه دالیــل یادشــده ،بــا وجــود ماهیــت قضایــی ،در
ـیت میشــود .البتــه ایــن تغییــر مرجــع
مرجعــی بــه جــز دادگســتری بــه آن رســیدگی و در اداره تمشـ ّ
رســیدگی موجــب تغییــر ماهیــت ایــن اعمــال نمیشــود.
بــر خــاف ماهیــت قضایــی تصمیمهــای بنــد  2مــاده  ،10تصمیمهــای بنــد  1دارای ماهیــت اداری،
یکجانبــه و امــر و نهیگونــه اســت 2.اوامــر و نواهــی اداره ،صــدور و تمدیــد مجــوز یــا پروانــه ،رســیدگی
ـیت امــور دولــت و پیــش بــردن امــور روزمــره ،موضــوع بنــد  ۱اســت .ایــن مــوارد،
بــه درخواســت و تمشـ ّ
3
همگــی ذیــل امــور و اقدامــات اجرایــی و در برابــر امــور قضایــی و تقنینــی قــرار میگیرنــد .پــس بایــد
بگوییــم آنچــه در بنــد  1مــاده  10بــر آن نظــارت قضایــی صــورت میگیــرد ،دارای ماهیــت اداری اســت.
بــا توجــه بــه تفکیــک ارائهشــده در ماهیــت اقدامــات انجامشــده در بنــد  1و  2مــاده  10و نظــر بــه
اینکــه اصــل  173قانــون اساســی در مقــام بیــان نظــارت قضایــی بــر امــور اداری و اجرایــی در حــدود
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت ،بایــد بپذیریــم کــه مبنــای نظــارت قضایــی بــر بنــد  2مــاده ،10
متفــاوت از بنــد  1اســت و نمیتــوان هــر دو را یکســان انگاشــت و مشــمول قواعــد یکســان کــرد.
دلیل دوم ـ الزامات متفاوت عمل شبه قضایی از عمل اداری
دلیــل دوم در افتــراق دو بنــد 1و  ،2الزامــات و اقتضائــات اعمــال شــبهقضایــی اســت .نظــر بــه
ماهیــت اقدامــات مراجــع شــبه قضایــی ،الزاماتــی نیــز بــرای ایــن مراجــع وجــود دارد کــه متفــاوت از
اقدامــات و اعمــال اداری صــرف اســت .همــان طــور کــه اظهــار شــد ،از نظــر ماهــوی ،بنــد  1و  3مــاده
 10ناظــر بــر تضییــع حقــوق یــا تظلمخواهــی در برابــر اداره اســت ،امــا بنــد  2در مقــام درخواســت
رســیدگی قضایــی بــه حکمــی اســت کــه مرجــع شــبه قضایــی در مقــام تظلمخواهــی یــا اعمــال کیفــر
صــادر کــرده اســت .بــه دلیــل صالحیــت مراجــع شــبه قضایــی در رســیدگی بــه امــور دارای ماهیــت
 . .1نــک :مدنــی تبریــزی ،یوســف ،کتــاب القضــاء ،قــم :مکتــب آیةاللــه الســید یوســف المدنــی التبریــزی ،1430 ،ص
۷؛ آشــتیانی ،محمدحســن بــن جعفــر ،کتــاب القضــاء ،تهــران :رنگیــن ،1425 ،ص ۲؛ عراقــی ،ضیاءالدیــن و ابوالفضــل
نجمآبــادی ،کتابالقضــاء (تقریــرات) ،قــم :مؤسســه معــارف اســامی امــام رضــا (ع) ،1379 ،صــص  ۱۹ ،۷و .۲۰

 .2امامی و استوار سنگری ،پیشین ،ص ۱۷۶؛ آقایی طوق و لطفی ،پیشین ،ص .۱۶۹
 .3واعظــی ،مجتبــی« ،گســتره مفهومــی قــوه مجریــه در حقــوق اساســی ایــران» ،مجموعــه مقــاالت اولیــن
همایــش ملــی قــوه مجریــه در حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،تهــران :معاونــت تدویــن ،تنقیــح و انتشــار
ت جمهــوری ،1391 ،ص .۴۳
ریاســ 
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واکاوی مبانی استماع دعاوی بند  2ماده  10قانون
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری

قضایــی ،مشــروعیت ایــن مراجــع بــه قابلیــت اعمــال نظــارت از جانــب دادگســتری (بــا بــه رســمیت
1
شــناختن امــکان اعتــراض بــه آرای صادرشــده از ایشــان در دادگســتری) اســت.
ایــن مســئله در رویــه شــورای نگهبــان در اجــازه تأســیس ایــن مراجــع نیــز وجــود دارد .شــورای
نگهبــان در رویــه عملــی ،بنــد  2مــاده  10را جهتــی میدانــد کــه صالحیــت مرجــع شــبه قضایــی
قابــل توجیــه اســت .بنابرایــن ،آنچــه شــورا را مجــاب بــه تأییــد جایــگاه مراجــع شــبه قضایــی در نظــم
حقوقــی ایــران کــرده ،امــکان اعتــراض از نظرهــا و آرای ایــن مراجــع نــزد دادگســتری اســت .بــه دیگــر
ســخن ،از دیــدگاه شــورای نگهبــان ،ایجــاد ایــن مراجــع تــا زمانــی مغایــر قانــون اساســی نیســت کــه
منجــر بــه تحدیــد یــا مســدود شــدن حــق دادخواهــی افــراد در دادگســتری نگــردد 2.در غیــر ایــن
صــورت ،وجــود ایــن مراجــع در نظــم حقوقــی ایــران مخــدوش اســت 3.در خصــوص اینکــه کــدام یــک
از مراجــع دادگســتری چنیــن صالحیــت مهمــی را بــر عهــده دارد ،در قانــون اساســی یــا رویــه شــورا
بــه آن اشــاره نشــده اســت.
بنابرایــن ،درمییابیــم کــه صالحیــت پذیــرش اعتــراض بــه آرای مراجــع شــبه قضایــی ماننــد بنــد
 1مبتنــی بــر اصــل  173قانــون اساســی نیســت ،بلکــه از بــاب مشــروعیت اساســی ایــن تصمیمهــا و
پیشبینــی مرجــع قضایــی بــرای نظــارت بــر آرای صادرشــده و اقدامــات قضایــی ایــن مراجــع اســت.
تمرکــز قانونگــذار در ایــن بنــد بــر صالحیــت عــام رســیدگی فرجامگونــه 4دادگســتری اســت کــه از
اصــل  173قانــون اساســی اســتخراج نمیشــود .دیــوان عدالــت اداری در راســتای اصــل  173قانــون
اساســی تأســیس شــده اســت ،ولــی همــه صالحیتهــای ایــن نهــاد در آن اصــل یــا اصــل  170احصــا
نشــده اســت .دیــوان عدالــت پیــش از آنکــه مرجــع اســتماع دعــاوی علیــه دولــت باشــد ،خــود ،یــک
 .1پرویــن ،خیراللــه و حســین آیینهنگینــی« ،صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه اعتــراض از آرای

مراجــع شــبه قضایــی (تأملــی بــر یــک رأی)» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال هشــتم ،1399 ،شــماره  ،24ص .۳۲
 .2شــورا در مقــام بررســی و تطبیــق مصوبــه مجلــس بــا شــرع و اصــول قانــون اساســی در نظــر شــماره  4139مــورخ
 1371/10/30در خصــوص «طــرح قانونــی غیــر قابــل تجدیــد نظــر بــودن احــکام صــادره هیئتهــای هفــت نفــره و ســتاد
مرکــزی آن در مــورد اراضــی کشــت موقــت در مراجــع قضایــی و ملغــی شــدن احــکام صــادره ،مصــوب 1371/10/30
مجلــس شــورای اســامی» اعــام داشــت« :مــاده واحــده از ایــن جهــت کــه بــا بنــد  14از اصــل ســوم و اصــول ،57 ،34
 159 ،156 ،61و  173قانــون اساســی مغایــر اســت ،بــه تأییــد شــورای نگهبــان نرســید» .بــر اســاس بنــد  15نظــر شــماره
 30/82/6421مــورخ  1382/4/11شــورا راجــع بــه «طــرح نظــام صنفــی کشــور» ،مصــوب  1382/09/10مجلــس ،قطعــی
و الزم االجــرا دانســتن نظــر هیئــت عالــی نظــارت را خــاف موازیــن شــرعی و مغایــر اصــول  156 ،34و  159اعــام کــرد.
 .3پروین و آیینهنگینی ،پیشین ،ص .۳۵
 .4هداونــد ،مهــدی و مســلم آقایــی طــوق ،دادگاههــای اختصاصــی اداری در پرتــو اصــول و آیینهــای دادرســی

منصفانــه ،تهــران :معاونــت حقوقــی و توســعه قضایــی قــوه قضاییــه ،1389 ،ص .۱۴۲
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مرجــع قضایــی دادگســتری اســت کــه اصــل  34قانــون اساســی ،حــق دسترســی همــگان را بــه آن بــه
عنــوان مهمتریــن پشــتیبان حقهــا و آزادیهــا تضمیــن کــرده اســت 1و بــر اســاس اصــل  159قانــون
اساســی ،یکــی از مراجــع رســمی تظلــم خواهــی دادگســتری قلمــداد میشــود .از ســوی دیگــر ،امــکان
فعالیــت مراجــع شــبه قضایــی و دخالــت آنهــا در امــور دارای ماهیــت قضایــی بــه امــکان رســیدگی بــه
اعتــراض از آرای ایــن مراجــع در دادگســتری و نظــارت قضایــی بــر آن وابســته اســت .توجــه بــه قانــون
اساســی نشــان میدهــد کــه مراجــع شــبه قضایــی کــه در نظــم حقــوق کنونــی ایــران بــا عملکــردی
2
ماهیتـاً قضایــی فعالیــت دارنــد ،در هندســه قانــون اساســی جایگاهــی ندارنــد.
بنــد  2مــاده  10در واقــع ،صالحیــت اضافــی اســت کــه بــر صالحیــت اصلــی دیــوان عدالــت اداری
در اصــل  173و  170قانــون اساســی افــزوده شــده و در طــول ادوار مختلــف اصــاح قانــون دیــوان
عدالــت اداری ،جایــگاه خــود را حفــظ کــرده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،بنــد  ،2مشــروعیتبخش
صالحیــت عــام مراجــع شــبه قضایــی اســت و دیــوان عدالــت اداری را بــه عنــوان بخشــی از دادگســتری
شناســایی کــرده اســت کــه صالحیــت مطلــق نظــارت بــر مراجــع شــبه قضایــی را دارد .ایــن اعمــال
صالحیــت دادگســتری میتوانســت بــه صــورت نامتمرکــز و در کل مراجــع دادگســتری صــورت پذیــرد
و محاکــم کیفــری ،حقوقــی و نظامــی یــا دیــوان عدالــت اداری حســب موضــوع میتوانســتند بــر آرای
مراجــع شــبهقضایــی نظــارت قضایــی کننــد .بــا تصریــح ایــن بنــد ،صالحیــت دیــوان بــه عنــوان اصــل
شــناخته میشــود و دیگــر مراجــع دادگســتری ،مــوارد اســتثنا در نظــارت قضایــی بــر ایــن مراجــع بــه
شــمار میرونــد .بنابرایــن اســتدالل ،مبنــای بنــد  ،2نظــارت قضایــی بــر آرای مراجــع شــبه قضایــی
مبتنــی بــر اصــول  159و  34قانــون اساســی اســت ،نــه اصــل  173قانــون اساســی 3و مبتنــی بــر ایــن
اســتدالل ،دیگــر تفکیــک میــان شــاکی دولتــی و غیــر دولتــی قابــل اســتماع نیســت.
دلیل سوم ـ داللت لفظی ماده  10قانون دیوان عدالت اداری
دلیــل ســوم در بیــان نظریــه افتــراق ،داللــت لفظــی مــاده  10قانــون دیــوان عدالــت اداری اســت.
بــر اســاس بنــد  ،1یکــی از صالحیتهــای شــعب ،رســیدگی بــه شــكایتها و تظلمــات و اعتراضهــای
«اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی» از تصمیــم دولــت اســت .عبــارت «اشــخاص حقیقــی و حقوقــی»
اطــاق دارد و شــامل اشــخاص حقــوق عمومــی نیــز میشــود ،امــا بــه داللــت اصــل  173قانــون اساســی
 .1راسخ ،محمد ،آزادی چون ارزش ،حق و مصلحت ،تهران :نی ،1387 ،ج  ،1ص .۲۹۷

 .2صدرالحافظی ،نصرالله ،نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری ،تهران :شهریار ،1372 ،ص .۲۸۰

 .3نــک :اســتوار ســنگری ،کــوروش« ،رأی وحــدترویــه  792مــورخ  99/4/24هیئــت عمومــی دیــوان عالــی

کشــور و تأثیــر آن بــر صالحیــت شــعب دیــوان عدالــت اداری و دادگاههــای عمومــی» ،مجلــه حقوقــی

دادگســتری ،دوره هشــتاد و پنجــم ،1400 ،شــماره  ،115ص .۷
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واکاوی مبانی استماع دعاوی بند  2ماده  10قانون
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری

کــه در آن از عبــارت «مــردم» اســتفاده شــده اســت ،میتــوان ایــن اطــاق را تخصیــص زد .بنــد  3نیــز
بــا توجــه بــه محــدود کــردن موضــوع شــکایت بــه حقــوق اســتخدامی ،شــکایت دیگــر اشــخاص غیــر
از کارمنــدان را موضوع ـاً منتفــی کــرده اســت .بنــد  2بــه ایــن روال تدویــن نگشــته و بــر صالحیــت
انحصــاری دیــوان عدالــت اداری در اســتماع شــکایت علیــه تصمیمهــای مراجــع شــبهقضایــی متمرکــز
1
اســت و گریــزی بــر خواهــان نیســت.
در ضمــن بــه جــز اصــل  173قانــون اساســی کــه عبــارت «مــردم» را در خصــوص شــکایت در
دیــوان عدالــت اداری آورده و مبنــای بندهــای 1و  3مــاده  10در رســیدگی اســت ،در قانــون دیــوان
عدالــت اداری در خصــوص ماهیــت شــاکی ســخنی بــه میــان نیامــده اســت .از ایــن رو ،بــه نظــر
میرســد مبنــای رســیدگی در دیــوان ،تنهــا محــدود بــه صالحیتهــای اصــل  173قانــون اساســی
نشــود و فیلتــر صالحیــت شــعب از نظــر خواهــان مبتنــی بــر ماهیــت دعــوا یعنــی دعــاوی اداری در
نظــر گرفتــه میشــود .البتــه رویــه قضایــی فهــم متفاوتــی از ایــن امــر دارد.
دلیل چهارم ـ استناد به رویه قضایی مبتنی بر پذیرش نظریه افتراق
دلیــل چهــارم پذیــرش نظریــه افتــراق ،رویــه قضایــی اســت .رأی وحــدت رویــهای کــه مبنــای
نتیجــه تفکیــک میــان بنــد  1و  2را در عمــل پذیرفتــه ،رأی شــماره  792مــورخ  1399/04/24هیئــت
عمومــی دیــوان عالــی کشــور اســت .توضیــح آنکــه شــرکت آب منطق ـهای بــدواً از رأی کمیســیون
آبهــای زیرزمینــی در دیــوان عدالــت اداری شــکایت کــرد .دیــوان بــا ایــن اســتدالل کــه صالحیــت
رســیدگی بــه شــکایت دولــت و ســازمانها و شــرکتهای دولتــی علیــه اشــخاص را نــدارد ،قــرار عــدم
صالحیــت بــه صالحیــت دادگاه عمومــی را صــادر کــرد .دادگاه عمومــی نیــز ضمــن نفــی صالحیــت از
خــود ،پرونــده را بــه دیــوان عالــی کشــور فرســتاد .بــا تشــخیص صالحیــت دادگاه عمومــی یــزد در آن
مرجــع ،پرونــده در شــعبه هشــت تجدیــد نظــر یــزد بررســی نهایــی شــد.
در پرونــده دوم ،شــرکت ســهامی آب منطق ـهای یــزد از رأی کمیســیون در دادگاه حقوقــی طــرح
دعــوا کــرد کــه شــعبه اول دادگاه تجدیــد نظــر بــا ایــن اســتدالل کــه احــکام صادرشــده از کمیســیون،
ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر در دیــوان عدالــت اداری اســت و دیــوان عدالــت
اداری هــم مرجــع تظلمخواهــی اشــخاص غیــر دولتــی علیــه دولــت اســت و قانونگــذار بــا علــم
بــه حــدود صالحیــت دیــوان عدالــت اداری ،ایــن مرجــع را مرجــع تجدیــد نظــر از آرای کمیســیون
مقــرر کــرده اســت ،شــکایت واصلشــده از ســوی شــرکت آب منطق ـهای علیــه احــکام صادرشــده از
ایــن کمیســیون را نــه در دیــوان عدالــت اداری و نــه در صالحیــت دادگاههــای عمومــی قابــل اســتماع
ندانســت.
 .1امامی ،واعظی و سلیمانی ،پیشین ،ص .۱۰۵
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بــا ارجــاع پرونــده بــه دیــوان عالــی ،هیئــت عمومــی بــا ایــن اســتدالل کــه دولتــی بــودن شــرکت
ســهامی آب منطق ـهای ،نافــی لــزوم رســیدگی بــه تجدیــد نظرخواهــی بــه عمــل آمــده از ســوی ایــن
شــرکت نســبت بــه آرای کمیســیون یادشــده در دیــوان عدالــت اداری نیســت و آرای کمیســیون
رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی بــه طــور مطلــق ،در دیــوان عدالــت اداری قابــل تجدیــد نظــر
دانســته شــده اســت و نظــر بــه اطــاق بنــد  2مــاده  10قانــون دیــوان 1،رأی شــعبه هشــتم تجدیــد
نظــر را صرف ـاً از نظــر قابــل اعتــراض بــودن آرای کمیســیون تأییــد کــرد.
نکتــه بســیار مهــم در ایــن رأی ،اســتناد بــه اطــاق تبصــره  5مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف
چاههــای آب فاقــد پروانــه مبنــی بــر قابــل تجدیــد نظرخواهــی بــودن آرای صادرشــده در دیــوان
عدالــت اداری اســت .بــه عبــارت دیگــر ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــا اســتناد بــه ایــن
اطــاق ،رأی بــه صالحیــت دیــوان عدالــت اداری داده اســت .همیــن نــوع اطــاق در بنــد  2مــاده 10
هــم وجــود دارد و هیــچ تصریحــی مبتنــی بــر ماهیــت خواهــان وجــود نــدارد کــه ایــن مســئله نیــز در
رأی دیــوان بیــان شــده اســت .پــس دیــوان عالــی کشــور در عمــل ،تأثیــر ماهیــت خواهــان در طــرح
دعــوا نــزد دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر اصــل  173قانــون اساســی را در دعــاوی موضــوع بنــد 2
مــاده  10رد کــرده اســت.

گفتار سوم ـ ارزیابی و آثار پذیرش نظریات وحدت و افتراق
بــا بررســی رویــه و آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری و دیــوان عالــی کشــور مشــخص
میشــود کــه پیشزمینــه ذهنــی آنهــا در طــول چنــد دهــه بــر ایــن فــرض اســتوار بــوده اســت
کــه تفاوتــی میــان مبنــای رســیدگی بندهــای  1و  2وجــود نــدارد و در واقــع ،بنــد  ،2ادامــه و تابــع
بنــد  1اســت .در نتیجــه ،بــا فــرض پذیــرش ضــرورت نظــارت قضایــی بــر آرای مراجــع شــبه قضایــی
و فــارغ از مــوارد تصریــح قانونــی بــر مرجــع صالــح نظــارت ،مرجــع رســیدگیکننده بــه اعتــراض،
حســب خواهــان متغیــر بــوده اســت .تفــاوت در مرجــع نظــارت قضایــی از نظــر ماهیــت معتــرض بــه
رأی مرجــع شــبه قضایــی ســبب شــده اســت کــه دعــاوی بیپایانــی در خصــوص مرجــع صالــح بــه
« .1بــا توجــه بــه اینکــه برابــر تبصــره  ۵مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری،
مصــوب  ،۱۳۸۹/۴/۱۳آرای کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی ،بــه طــور مطلــق ،قابــل تجدیــد نظــر در
ن دادرســی
دیــوان عدالــت اداری دانســته شــده اســت و بــا عنایــت بــه اطــاق بنــد  ۲مــاده  ۱۰قانــون تشــکیالت و آیی ـ 
دیــوان عدالــت اداری ،دولتــی بــودن شــرکت ســهامی آب منطق ـهای ،نافــی لــزوم رســیدگی بــه تجدیــد نظرخواهــی بــه
عمــل آمــده از ســوی وی نســبت بــه آرای کمیســیون مذکــور در دیــوان عدالــت نیســت؛ بنابرایــن ،رأی شــماره ۱۰۷۶
مــورخ  ۱۳۹۵/۱۰/۱۹شــعبه هشــتم دادگاه تجدیــد نظــر اســتان یــزد کــه از لحــاظ قابــل اعتــراض دانســتن آرای کمیســیون
یادشــده از ســوی شــرکت آب منطق ـهای (در حــد مذکــور) بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد ،بــه اکثریــت آرا ،صحیــح و قانونــی
تشــخیص داده میشــود».
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رســیدگی بــه اعتراضهــای مراجــع دولتــی از آرای مراجــع شــبه قضایــی آغــاز شــود .بــه عــاوه،
چالشهــای متعــددی ناشــی از ایــن تفکیــک و پذیــرش نظریــه وحــدت بــروز میکنــد کــه مــواردی
از آن را میتــوان چنیــن برشــمرد:
 .1آیین دادرسی متفاوت در دو مرجع مختلف با وجود موضوع و طرفین دعوای یکسان؛
 .2صــدور آرای وحــدت رویــه متعــارض در موضــوع واحــد از دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت
اداری؛
 .3امکان طرح همزمانی اعتراض از دو طرف و درگیر شدن آنها در دو مرجع قضایی؛
 .4تعارض صالحیت و تعارض آرای دیوان عدالت و محاکم عمومی؛
 .5چالشهای اجرایی از نظر تفاوت در آیین دادرسی؛
 .6تحمیل هزینه اضافی بر دادگستری به سبب تعدد مراجع رسیدگی به اعتراض.
نظریــه افتــراق مبنــای بندهــای  1و  ،2نظریــه جدیــدی اســت و در رویــه قضایــی بــر مبنــای آن
تصریــح نشــده اســت .بــا ایــن حــال ،در آرای اخیــر دیــوان عالــی کشــور ،رگههایــی از تمایــل بــه
پذیــرش عملــی ایــن نظریــه دیــده شــده اســت .بــه دلیــل مشــکالت پیشآمــده در عرصــه قضایــی،
بــا اســتداللهای مختلــف ،وجــود دو نهــاد مختلــف دادرســی بــرای موضــوع واحــد و طرفیــن دعــوای
یکســان بــه اعتبــار خواهــان دعــوا رد شــده اســت .در رأی وحــدت رویــه  792دیــوان عالــی کشــور
کــه دربــاره نظریــه افتــراق بیــان شــد ،بــرای اولیــن بــار ،دیــوان عالــی کشــور ،اطــاق بنــد  2را در
برابــر بنــد  1قــرار داد و بــه صالحیــت شــعب دیــوان بــرای رســیدگی بــه موضوعــات بنــد  ،2فــارغ از
شــخصیت شــاکی اذعــان کــرد .ایــن رأی در برابــر چندیــن رأی هیئــت عمومــی ســابق در ایــن زمینــه
قــرار دارد و بــا توجــه بــه مــوردی بــودن آن ،در حــال حاضــر ،تنهــا در کمیســیون آبهــای زیرزمینــی
الزماالجراســت .بــرای ایجــاد تحــول در ایــن زمینــه و حــل مشــکالت و چالشهــای عملــی ناشــی از
پذیــرش نظریــه وحــدت بایــد نظریــه افتــراق در حــوزه اندیشــه و رویــه قضایــی پذیرفتــه شــود.
در رأی شــماره  803مــورخ 1399/09/18هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور نیــز رویکــرد عــدم
تفکیــک صالحیــت دادگاه مبتنــی بــر خواهــان و خوانــده وجــود دارد .اســتداللهای بیانشــده در
پروندههــای مــورد تعــارض ایــن رأی ،ایرادهــای بســیار دارد .بــا ایــن حــال ،اســتدالل نهایــی دیــوان
کــه اظهــار م ـیدارد« :مطابــق تبصــره  ١٠مــاده  ١٠٠قانــون شــهرداری ،مصــوب  ١٣٣۴بــا اصالحــات
و الحاقــات بعــدی ،آرای صــادره از کمیســیون موضــوع ایــن مــاده ،قابــل اعتــراض در کمیســیون
همعــرض اســت و برابــر بنــد  ٢مــاده  ١٠قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری،
رســیدگی بــه شــکایات از آرا و تصمیمــات قطعــی کمیســیون موضــوع مــاده  ١٠٠قانــون شــهرداری
در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت .لــذا اعتــراض اشــخاص حقوقــی دولتــی و عمومــی نســبت
بــه آرای کمیســیون یادشــده قابــل طــرح و رســیدگی در دادگاههــای عمومــی نیســت  ،»...در راســتای
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حرکــت بــه ســوی نظریــه افتــراق اســت.
وجــه شــبه رأی حاضــر بــا رأی شــماره  792در شناســایی مرجــع واحــد نظــارت در مــواردی
ماننــد تصریــح بــر صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بــرای رســیدگی بــه اعتــراض و شــکایت از آرا و
تصمیمهــای قطعــی کمیســیون موضــوع مــاده  ١٠٠قانــون شــهرداری اســت کــه بــه اطالقگیــری
رأی  792از بنــد  2مــاده  10شــباهت بســیاری دارد .البتــه بــه دلیــل اذعــان نکــردن ایــن رأی بــه
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری ،آن را میتــوان بــر خــاف رأی وحــدت رویــه شــماره  792و متمایــل
بــه رأی وحــدت رویــه شــماره  ۷۸۶مــورخ  1398/10/24هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور دانســت
کــه در آن ،قطعیــت رأی مرجــع شــبه قضایــی (شــورای انتظامــی نظــام مهندســی) 1را مانــع از نظــارت
2
قضایــی دانســته اســت.
رویکــرد محاکــم عمومــی ،دیــوان عدالــت اداری و هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور در محــدود
کــردن صالحیــت دیــوان بــه صــرف اصــول  170و  173قانــون اساســی موجــب نادیــده گرفتــن
قابلیتهــای صالحیتهــای عــام ایــن محکمــه قضایــی مبتنــی بــر اصــول  34و  159قانــون اساســی
بنــد  2مــاده  10شــده اســت .بــر همیــن اســاس ،ایــن نــگاه مضیــق از مفهــوم «محاکــم عمومــی» یــا
«دادگســتری» یــا «محکمــه» کــه همــواره ناظــر بــر محاکــم عمومــی حقوقــی یــا کیفــری اســت و
بنیــاد اصــل عــدم صالحیــت دیــوان در مقابــل دیگــر محاکــم عمومــی 3شــکل گرفــت .بــا ایــن حــال،
محاکــم عمومــی صرفـاً دادگاه حقوقــی و کیفــری نیســتند .دیــوان عدالــت اداری نیــز بــه عنــوان مرجــع
صالــح در حــوزه حقــوق اداری و دعــاوی ناظــر بــر دولــت ،نــوع ســومی از ایــن محاکــم اســت .پــس
صالحیتهــای آن عــام اســت و شایســته نیســت محــدود و مضیــق تفســیر گــردد.
اجتنــاب از ایــن امــر موجــب ایجــاد مشــکالت عملــی متعــدد در نظــارت قضایــی بــر مراجــع شــبه
قضایــی شــده کــه تنهــا یکــی از مــوارد آن ،تعــدد مراجــع رســیدگی مبتنــی بــر شــکات متفــاوت اســت.
ایــن رویکــرد عمـ ً
ا موجــب افزایــش حجــم کار قــوه قضاییــه و ســردرگمی مــردم در مراجعــات متعــدد
بــه محاکــم گوناگــون مبتنــی بــر تعــارض در صالحیــت میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه بــا نــگاه
موســع بــه مفهــوم «محکمــه» و «دادگســتری» میتــوان دیــد کــه دیــوان عدالــت اداری نیــز ذیــل آن
 .1مطابــق قســمت اخیــر اصــل « ،159تشــکیل دادگاههــا و تعییــن صالحیــت آنهــا منــوط بــه حکــم قانــون اســت» و
طبــق مــاده  ۲۴قانــون ســازمان نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان ،مص ـ ّوب « ،۱۳۷۴نظــرات شــورای انتظامــی نظــام

مهندســی بــا اکثریــت ســه رأی موافــق ،قطعــی و الزماالجراســت» و قطعیــت مــورد نظــر قانونگــذار در مــاده یادشــده
اطــاق دارد .بنابرایــن ،بــه نظــر اکثریــت اعضــای هیئــت عمومــی ،رأی شــعبه  ۲۸دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران کــه
نظــر صادرشــده از شــورای انتظامــی نظــام مهندســی را قابــل اعتــراض در مرجــع قضایــی ندانســته ،صحیــح و مطابــق بــا
موازیــن قانونــی اســت.
 .2اکبری و افشاری ،صص 59ـ.80
 .3طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،1391 ،ص .۴۷۸
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قــرار گرفتــه اســت .پــس برخــی صالحیتهــا را میتــوان مبتنــی بــر اصــول دیگــر بــرای ایــن دیــوان
شناســایی و در قالــب قوانیــن عــادی بــه آن محــول کــرد.
دیــوان عدالــت اداری و هیئــت عمومــی بــه جــای آنکــه بــه اطــاق بنــد  2و ماهیــت آرای مراجــع
شــبه قضایــی توجــه کننــد ،درصــدد توجیــه عاریـهای صالحیــت خــود در خصــوص موضــوع ایــن بنــد
بــا اســتمداد از بنــد  1یــا اصــل  173قانــون اساســی بــوده اســت .بــه همیــن دلیــل ،آرایــی همچــون
رأی وحــدت رویــه شــماره  792صــادر شــده اســت .از ایــن رو ،میتوانیــم ادعــا کنیــم کــه پذیــرش
نظریــه افتــراق مبنایــی میتوانــد موجــب تحولــی در عرصــه نظــارت قضایــی بــر مراجــع شــبه قضایــی
شــود و مشــکالت عملــی موجــود در ایــن عرصــه را از بیــن ببــرد.
ادعــای صالحیــت اضافــی بنــد  2مــاده  10بــر اصــول  170و  173و دیــوان عدالــت اداری میتوانــد
بــا چالــش مغایــرت قانــون اساســی و ر ّد اصــل نظریــه افتــراق شــود .در نتیجــه ،وحــدت مبنــا ،تنهــا موجه
اساســی بنــد  2مــاده  10اســت و همــه مشــکالت احصاشــده را بایــد بــه جــان خریــد؛ زیــرا افــزودن
اختیــارات در صورتــی خــاف قانــون اساســی اســت کــه اختیــار افزودهشــده در قانــون اساســی بــر عهــده
نهــاد دیگــری گذاشــته شــده باشــد .اگــر اختیــار در قانــون عــادی بــه عهــده نهــاد دیگــری گذاشــته شــده
یــا امــری اســت کــه ســابقهای نــدارد ،میتــوان آن را بــه نهــادی واگــذار کــرد کــه بــر اســاس قانــون
اساســی تشــکیل شــده اســت ،هــر چنــد جــزء اختیــارات آن در قانــون اساســی ذکــر نشــده باشــد.
همچنیــن افــزودن اختیــارات در صورتــی خــاف قانــون اساســی اســت کــه از اصــل قانــون اساســی
نتــوان حصــر را برداشــت کــرد 1.حــال بایــد پرســید کــه آیــا انحصــار دیــوان عدالــت اداری در ایــن
حــوزه ،انحصــاری اساســی اســت یــا مبتنــی بــر روی ـه قضایــی؟ رویــه شــورای نگهبــان در خصــوص
مشــتکیعنــه یــا
انحصــار ناظــر بــر دیــوان عدالــت اداری بــه شــاکی برنمیگــردد ،بلکــه ناظــر بــر
ٌ
طــرف شــکایت اســت ،چنانکــه بــر اســاس تفســیر اصــل  170قانــون اساســی 2،ایــن مســئله را بیــان
کــرده اســت و در نظــارت اساســی بــر قوانیــن نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد 3.بــا ایــن حــال ،در
خصــوص شــاکیان موضــوع بنــد  2مــاده  10ایــن انحصارطلبــی اختصاصــی وجــود نــدارد.
مشــتکیعنــه همــواره از طــرف مجمــع تشــخیص
از ســوی دیگــر ،تفســیر شــورای نگهبــان از
ٌ
مصلحــت نظــام مغایــر مصلحــت نظــام تشــخیص و تعدیــل شــد ،چنانکــه در جریــان تصویــب مــواد
 .1انصــاری ،علــی و ســید محمدهــادی راجــی« ،نقــد و بررســی رأی شــماره 146ـ 1373/11/29هیئــت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری در خصــوص صالحیــت دیــوان عدالــت اداری جهــت رســیدگی بــه شــكایات
شــركتهای وابســته بــه بنیــاد جانبــازان و مســتضعفان» ،تحقیقــات حقوقــی آزاد ،1388 ،شــماره  ،4ص .58
 .2نظریــه شــماره  ۹۳۸۷/۳۰/۸۳تاریــخ« :۲/۱۰/۸۳ :بــا توجــه بــه قرینــه «قــوه مجریــه» در قســمت اخیــر اصــل ،173
مقصــود از تعبیــر «دولتــی» در ایــن اصــل ،قــوه مجریــه اســت».
 .3بــرای مثــال ،در خصــوص شــمول الیحــه قانــون دیــوان بــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،قــوه قضاییــه و مؤسســات
عمومــی غیــر دولتــی ،بــه اســتناد اصــل  173و  ،170آن را مغایــر قانــون اساســی دانســته اســت.
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 10و  12قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری یــا مــواد  13و  19قانــون ســابق
نیــز مشــاهده میشــود .بــه نظــر میرســد تفســیر اساســی نمیتوانــد مانعــی بــر ســر راه اطــاق
صالحیــت دیــوان نســبت بــه شــاکیان در بنــد  2مــاده  10باشــد.
پافشــاری بــر نظریــه وحــدت لزومـاً بــه صالحیــت محاکــم عمومــی و دیــوان عدالــت اداری حســب
شــاکی نمیانجامــد ،بلکــه از بررســی برخــی رویههــای محاکــم حقوقــی 1،ایــن امــر قابــل اســتنباط
اســت کــه دولــت یــا اداره اصــ ً
ا نمیتوانــد از ایــن دســت آرا شــکایت کنــد؛ زیــرا از یــک طــرف،
محکمـهای کــه صالحیــت عــام در ایــن حــوزه دارد ،بــر اســاس بنــد  2مــاده  ،10دیــوان عدالــت اداری
اســت .از طــرف دیگــر ،فقــط اشــخاص حقــوق خصوصــی میتواننــد در دیــوان طــرح دعــوا کننــد .پــس
هیــچ محکمـهای بــرای اســتماع دعــاوی دولــت وجــود نــدارد ،نــه آنکــه محاکــم عمومــی حقوقــی یــا
کیفــری ،جایگزیــن دیــوان عدالــت اداری شــوند .ایــن برداشــت از رأی وحــدت رویــه شــماره 699
دیــوان عالــی کشــور بســیار منطقیتــر اســت و صــدر و ذیــل اســتدالل آن ،ســازگاری بیشتــری بــا
هــم دارنــد.

 .1برای مثال ،در گردش کار رأی وحدت رویه  803به این مسئله اشاره شده است.
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واکاوی مبانی استماع دعاوی بند  2ماده  10قانون
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری

نتیجهگیری
دیــوان عدالــت اداری بــر اســاس اصــل  170و  173قانــون اساســی ،یگانــه مرجــع عمومــی
دادگســتری اســت کــه دعــاوی علیــه دولــت را اســتماع میکنــد .مهمتریــن صالحیــت دیــوان
عدالــت اداری ،رســیدگی بــه شــکایت از تصمیمهــا و اقدامــات دســتگاههای اجرایــی و دعــاوی ابطــال
تصمیمهــای عــام و مقــررات اداره اســت .در ایــن میــان ،دیــوان صالحیــت اضافــی مهمــی مبتنــی بــر
بنــد  2مــاده  10نیــز دارد و آن ،صالحیــت نظــارت قضایــی بــر آرای مراجــع شــبه قضایــی بــه عنــوان
تنهــا مرجــع قضایــی دارای صالحیــت متمرکــز و مطلــق بــرای ایــن نــوع نظــارت اســت .ایــن صالحیــت
مضیــق تفســیر شــده اســت.
مطلــق دیــوان همــواره در ســایه بنــد  1آن مــاده و بــه صــورت ّ
تفکیــک بیــن صالحیــت دو مرجــع قضایــی در موضــوع واحــد مبتنــی بــر شــاکی یــا معتــرض،
فــارغ از آنکــه بــا دادرســی عادالنــه ناســازگاری دارد و موجــب پراکندگــی آرا و تبعیــض نــاروا در
بهکارگیــری اصــول دادرســی میشــود ،ســبب تحمیــل هزینــه اضافــی بــر دادگســتری میگــردد و
رفــع عامــل نــزاع و رســیدن بــه رأی الزماالجــرا را دشــوار میســازد.
علــت چنیــن تفســیری از بنــد  2در نظریــه اندیشــمندان حقوقــی و رویــه قضایــی آن اســت کــه
مبنــای نظــارت بنــد  2مــاده  ،10همچــون بندهــای  1و  ،3اصــل  173قانــون اساســی تلقــی میشــود
و بــا توجــه بــه تصریــح بــر واژه «مــردم» بــرای اقامــه دعــوا نــزد دیــوان عدالــت اداری در ایــن اصــل،
دعــاوی واحــد دولتــی در اعتــراض بــه رأی مرجــع شــبه قضایــی نــزد دیــوان اســتماع نمیشــود .ایــن
در حالــی اســت کــه بــه نظــر میرســد مبنــای بنــد  2مــاده  ،10متفــاوت از دو بنــد دیگــر ایــن مــاده
و مبتنــی بــر اصــل  159قانــون اساســی اســت کــه بــر صالحیــت عــام دادگســتری در حــل و فصــل
دعــاوی و رســیدگی بــه تظلمــات و مشــروط بــودن مشــروعیت مراجــع شــبه قضایــی بــه آن داللــت
دارد.
بیــان نظریــه افتــراق مبنــای بندهــای  1و  3از بنــد  2بــه ایــن دلیــل اســت کــه در نظــام حقــوق
اساســی ،بــه امــوری کــه ماهیــت قضایــی دارنــد ،بایــد در دادگســتری رســیدگی شــود .شناســایی
مراجــع شــبه قضایــی در نظــام حقــوق موضوعــه ایــران بــرای رســیدگی بــه برخــی امــور دارای ماهیــت
قضایــی بــدون پیمــودن فرآینــد موجــود در محکمــه و بــا شــرایط و رونــد خــاص ،بــه قابــل اعتــراض
بــودن آرای آنهــا در محاکــم قضایــی وابســته اســت؛ زیــرا ضرورتهــای اجرایــی همچــون نیــاز بــه
ســرعت و تخصــص فنــی نمیتوانــد از صالحیــت اساســی محاکــم بکاهــد.
بــه همیــن دلیــل ،ایــن مراجــع در قالــب رســیدگی پیــش از ارجــاع بــه محاکــم دادگســتری در
نظــر گرفتــه میشــوند کــه مشــروعیت خــود را در امــکان رســیدگی نهایــی در محاکــم جســتوجو
میکننــد و بنــد  2مــاده  10نیــز اقتضــای چنیــن امــری را ممکــن میســازد .ایــن در حالــی اســت
کــه ماهیــت امــور مــورد رســیدگی در بندهــای  1و  ،3تصمیمهــا و اقدامــات دســتگاههای اجرایــی
168

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

اســت کــه ماهیــت اداری و اجرایــی دارنــد .پــس مبنــای اصــل  173قانــون اساســی در پذیــرش دعــاوی
مــردم نســبت بــه دولــت و مأمــوران آن در ایــن بخــش صحیــح اســت.
نکتــه قابــل ذکــر دیگــر آن اســتکــه در نظــام حقوقــی بــه ویــژه نظــام قضایــی کشــور ،بــه ســبب
درک نکــردن صالحیتهــای دیــوان و برداشــت نادرســت از جایــگاه آن ،دیــوان عدالــت اداری را
مرجــع قضایــی دارای صالحیــت اســتثنایی قلمــداد میکننــد و در مــوارد متعــدد بــه ویــژه تصریــح
قانونگــذار بــر عنــوان «محکمــه» ،اصــل را بــر صالحیــت محاکــم عمومــی میداننــد .ایــن در حالــی
اســت کــه ایــن برداشــت بــا واقعیــت مطابقــت نــدارد و دیــوان عدالــت اداری نیــز واجــد ماهیــت دادگاه
و دارای صالحیــت بــرای رســیدگی بــه دعــاوی تخصصــی در حــوزه خــود ،ذیــل اصــل  159قانــون
اساســی اســت.
دیــوان عالــی کشــور بــه دلیــل مشــکالت عملــی ناشــی از وجــود نظریــه وحــدت مبنــای بندهــای 1
مضیــق صالحیــت دیــوان عدالــت اداری ،در آخریــن آرای وحــدت رویــه خــود ،تــا حــدی
و  2و تفســیر ّ
درصــدد تعدیــل دیــدگاه خــود برآمــده و اطــاق بنــد  2مــاده  10را فــارغ از نــگاه ســنتی بــه بنــد 1
تفســیر کــرده اســت .ایــن تفســیر در نــوع خــود ،حرکــت رو بــه جلوســت ،ولــی در فضایــی آکنــده از
ابهــام و تردیــد صــورت پذیرفتــه و همچنــان محــدود بــه مصــداق مــورد تصریــح در رأی اســت؛ زیــرا
مبانــی اساســی ایــن دو بنــد همچنــان یکســان پنداشــته میشــود.
بــرای حرکــت بــه ســوی جلــو و رفــع مشــکالت عملــی الزم اســت اندیشــمندان حقوقــی و رویــه
موســع بــه حــدود صالحیــت
قضایــی ،مبنــای بنــد  2مــاده  10را بــه صــورت مســتقل و بــا نگاهــی ّ
دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان یــک محکمــه قضایــی بــه رســمیت بشناســند .البتــه چنیــن امــری
صرف ـاً نیازمنــد تغییــر نــگاه جامعــه حقوقــی و قضایــی اســت و بــه تفســیر اساســی یــا تقنیــن نیــاز
نــدارد.
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فهرست منابع
الف) کتاب
 .1آشتیانی ،محمدحسن بن جعفر ،کتاب القضاء ،تهران :رنگین.1425 ،
 .2افتخــار جهرمــی ،گــودرز و مصطفــی الســان ،آییــن دادرســی مدنــی (جلــد  ،)1تهــران:
میــزان.1398 ،
 .3آقایی طوق ،مسلم و حسن لطفی ،حقوق اداری ،تهران :شرکت سهامی انتشار.1398 ،
 .4امامی ،محمد و کوروش استوار سنگری ،حقوق اداری (جلد  ،)1تهران :میزان.1397 ،
 .5امامــی ،محمــد ،ســید مجتبــی واعظــی و مهســتی ســلیمانی ،ضوابــط دعــاوی قابــل طــرح
در دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :میــزان.1391 ،
 .6حمیضــی ،عبدالرحمــان ابراهیــم ،القضــاء و نظامــه فــی الكتــاب و الســنة ،مکــه مکرمــه:
مرکــز بحــوث الدراســات اإلســامیه.1409 ،
 .7راسخ ،محمد ،آزادی چون ارزش ،حق و مصلحت (جلد  ،)1تهران :نی.1387 ،
 .8رفیعــی ،محمدرضــا ،قالبهــای طــرح دعــوا و صــدور حکــم در شــعب دیــوان عدالــت
اداری ،تهــران :مرکــز مطبوعــات و انتشــارات قــوه قضاییــه.1398 ،
 .9صدرالحافظــی ،نصراللــه ،نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت در دیــوان عدالــت اداری،
تهــران :شــهریار.1372 ،
 .10طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت.1391 ،
 .11عراقــی ،ضیاءالدیــن و ابوالفضــل نجمآبــادی ،کتابالقضــاء (تقریــرات) ،قــم :مؤسســه
معــارف اســامی امــام رضــا (ع).1379 ،
 .12مدنــی تبریــزی ،یوســف ،کتــاب القضــاء ،قــم :مکتــب آیةاللــه الســید یوســف المدنــی
التبریــزی.1430 ،
 .13موالبیگــی ،غالمرضــا ،صالحیــت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،تهــران:
جنــگل.1393 ،
 .14هداونــد ،مهــدی و مســلم آقایــی طــوق ،دادگاههــای اختصاصــی اداری در پرتــو اصــول و
آیینهــای دادرســی منصفانــه ،تهــران :معاونــت حقوقــی و توســعه قضایــی قــوه قضاییــه.1389 ،
ب) مقاله
 .1اســتوار ســنگری ،کــوروش« ،رأی وحــدترویــه  792مــورخ  99/4/24هیئــت عمومــی
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دیــوان عالــی کشــور و تأثیــر آن بــر صالحیــت شــعب دیــوان عدالــت اداری و دادگاههــای
عمومــی» ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،دوره هشــتاد و پنجــم ،1400 ،شــماره  ،115صــص 1ـ.19
 .2اکبــری ،مینــا و فاطمــه افشــاری« ،امکانپذیــری نظــارت قضایــی بــر شــورای انتظامــی
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا نگاهــی بــه رویــه قضایــی» ،مجلــه حقوقــی
دادگســتری ،دوره هشــتاد و پنجــم ،1400 ،شــماره  ،116صــص 59ـ.80
 .3امامــی ،محمــد و ســید نصراللــه موســوی« ،مبانــی نظــری مراجــع شــبه قضایــی و جایگاه
آنهــا در حقــوق ایــران» ،مجلــه علــوم انســانی و اجتماعــی دانشــگاه شــیراز ،ویــژه نامــه حقــوق،
دوره بیســت و یکــم ،1382 ،شــماره ( 2پیاپــی  ،)41صــص 93ـ.110
 .4انصــاری ،علــی و ســید محمدهــادی راجــی« ،نقد و بررســی رأی شــماره 146ـ1373/11/29
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در خصــوص صالحیــت دیــوان عدالــت اداری جهــت
رســیدگی بــه شــكایات شــركتهای وابســته بــه بنیــاد جانبــازان و مســتضعفان»،
تحقیقــات حقوقــی آزاد ،1388 ،شــماره  ،4صــص  51ـ . 69
 .5پرویــن ،خیراللــه و حســین آیینهنگینــی« ،صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی
بــه اعتــراض از آرای مراجــع شــبه قضایــی (تأملــی بــر یــک رأی)» ،فصلنامــه حقــوق اداری،
ســال هشــتم ،1399 ،شــماره  ،24صــص ۲۹ـ.۴۷
 .6تنگســتانی ،محمدقاســم و محمدرضــا رفیعــی« ،امکانســنجی طــرح شــکایت از ســوی
اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی در دیــوان عدالــت اداری» ،در :گفتارهایــی در دیــوان
عدالــت اداری (جلــد  ،)3تهــران :مرکــز مطبوعــات و انتشــارت قــوه قضاییــه.1400 ،
نــا گرجــی ازندریانــی ،علیاکبــر« ،عدالــت رویــهای و تحولگرایــی در الیحــه آییــن
دادرســی دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال دوازدهــم،1389 ،
شــماره  ،29صــص 351ـ.386
 .8محســنی ،حســن« ،مفهــوم مرجــع قضایــی در نظــام قضایــی کشــور» ،مجلــه حقوقــی
دادگســتری ،دوره هفتــاد و ششــم ،1391 ،شــماره  ،79صــص 99ـ.123
 .9نجابتخــواه ،مرتضــی ،فاطمــه افشــاری و ســید شــهابالدین موســویزاده« ،آسیبشناســی
ســاختار و صالحیتهــای مراجــع اختصاصــی اداری در حقــوق اداری ایــران» ،دیدگاههــای
حقــوق قضایــی ،1396 ،شــماره  77و  ،78صــص 199ـ .224
 .10واعظــی ،مجتبــی« ،گســتره مفهومــی قــوه مجریــه در حقــوق اساســی ایــران»،
مجموعــه مقــاالت اولیــن همایــش ملــی قــوه مجریــه در حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران،
تهــران :معاونــت تدویــن ،تنقیــح و انتشــار ریاســت جمهــوری ،1391 ،صــص 39ـ.51
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ج) آرای وحدت رویه
 .1رأی وحدت رویه شماره  38 ،37و  39مورخ  1368/07/10هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .2رأی وحدت رویه شماره  79مورخ  1374/04/14هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .3رأی وحدت رویه شماره  146مورخ  1373/11/29هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .4رأی وحدت رویه شماره  ۶۰۲مورخ  1374/10/26هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
 .5رأی وحدت رویه شماره  699مورخ  1386/03/22هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
 .6رأی وحدت رویه شماره  ۷۸۶مورخ  1398/10/24هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
 .7رأی وحدت رویه شماره  792مورخ  1399/04/24هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
 .8رأی وحدت رویه شماره  803مورخ  1399 /09/18هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
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منابــع آب (مطالعــه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)
سعید گوهری*
سیدحسین حسینی**
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی***
چکیده

مجــازات انعکاسیافتــه در آرای قضایــی ،یکــی از ابزارهــای حکمرانــی دولــت در زمینــه
صیانــت و مدیریــت منابــع آب در طــرح آبیــاری نویــن دشــت بحــرانزده سیســتان بــه شــمار
مــیرود .در ایــن راســتا ،تبییــن و تحلیــل رویکــرد فلســفی نهــاد مجــازات ،نقــاط قــوت و ضعــف
عملکــرد دســتگاه قضایــی را در زمینــه مقابلــه بــا جرایــم آبــی بــهوضــوح نمایــان میســازد.
نتایــج ایــن بررســی کــه بــا روش تحلیــل توصیفــی ـ تحلیلــی صــورت پذیرفتــه اســت ،حکایــت
از آن دارد کــه برخــی محاکــم ،رویکــرد فایدهگرایــی و برخــی دیگــر ،رویکــرد ســزاگرایی را
در مجازاتهــای تعیینشــده مــاک عمــل قــرار دادهانــد .بــا ایــن حــال ،پیآمــد ایــن دوگانگــی در
رویکــرد فلســفی ،سیاس ـتهای دســتگاه عدالــت در صیانــت از منابــع آب را ناکارآمــد جلــوه داده اســت.
از ســوی دیگــر ،دادرســی اداری در حــوزه آب از مباحــث جدیــد در حقــوق دادرســی اداری بــه
شــمار مــیرود و دادرس اداری نیــز در مقــام تصمیمگیــری بایــد بــه بحرانهــای موجــود در حــوزه
آب توجــه کنــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه بــه هــر میــزان ،کیفرهــای تعیینشــده
بــا انتظــارات عمومــی جامعــه محلــی و ظرفیــت فرهنــگ ســازش و مصالحــه در عرصــه ح ـل و فصــل
اختالفــات میــان ذینفعــان منابــع آبــی در ایــن طــرح ،در کنــار توجــه بــه ظرفیــت آموزههــای
دینــی توجــه کمتــری داشــته باشــد ،بــه ناکارآمــدی مجــازات در جرایــم آبــی منجــر خواهــد شــد.
کلیدواژهها :جرایم آبی ،فلسفه پیآمدگرایی ،فلسفه سزاگرایی ،پیشگیری از جرایم آبی.

sagohari64@gmail.com
* .دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران.
** .دانشیار ،گروه حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران( .نویسنده مسئول)
shosseini@um.ac.ir
javan-j@um.ac.ir
*** .دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران.
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مقدمه
در طــول تاریــخ ،مشــکل کمآبــی در ســرزمین خشــک و نیمهخشــک ایــران ،مالحظــات و
محدودیتهایــی بــرای ســاکنانش در پــی داشــتهاســت .ایــران در قلــب منطقــه خشــک خاورمیانــه قــرار
دارد کــه ایــن منطقــه حــدود  14درصــد از مســاحت کــره زمیــن را دربرگرفتــه اســت ،امــا بــا دارا بــودن
تنهــا  2درصــد از کل بــارش جهــان ،بحرانیتریــن منطقــه جهــان از نظــر منابــع آب محســوب میشــود.
پیشبینــی میگــردد کــه در دهههــای آینــده ،بــه دالیلــی از جملــه افزایــش جمعیــت ،تغییــر اقلیــم و
1
پایــان یافتــن ذخایــر آب زیرزمینــی ،وضعیــت در ایــن منطقــه بــه مراتــب ،وخیمتــر شــود.
در ســالهای اخیــر ،پیآمدهــای بحــران کمآبــی در حــوزه دشــت سیســتان در ایــران موجــب
بــروز مشــکالت عدیــده از جملــه معضــات اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و زیسـتمحیطی در ســطح
منطقــه شــده اســت .بــدون تردیــد ،یکــی از مهمتریــن علــل آســیبپذیری ایــن دشــت ،بــه وابســتگی
منابــع تأمیــن آب ایــن منطقــه بــه منابــع آب رودخانــه هیرمنــد بازمیگــردد کــه خاســتگاه آن در
2
خــارج از مرزهــای جغرافیــای سیاســی ایــران یعنــی کشــور افغانســتان اســت.
بــا ایــن حــال ،خشکســالی کــه از ســال  ۱۳۷۶آغــاز شــده و در  ۵۰ســال اخیــر بیســابقه بــوده،
ـرب و نامطلــوب بــر اکوسیســتم گیاهــی و جانــوری منطقــه بــهجــا گذاشــته اســت 3.از
تأثیــری مخـ ّ
طرفــی ،بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بحــران کمبــود آب در سیســتان فقــط بــه مرزهــای
داخلــی ایــران مربــوط نمیشــود؛ چــون تــاالب بینالمللــی هامــون ،یکــی از زیســتگاههای طبیعــی
مهــم جهــان بــه شــمار مـیرود و در ایــن دشــت قــرار دارد .بنابرایــن ،اراده جامعــه جهانــی بــرای تأمیــن
حقآبــه ایــن دشــت بــا هــدف حفاظــت از آن ،ضرورتــی اجتنابناپذیــر بــه شــمار م ـیرود.
دسترســی بــه آب ســالم بــه عنــوان یــک حــق انســانی در ســطح جهــان شــناخته شــده اســت ،بــه
طــوری کــه در ســال  ،2002مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در نشســت بیســت و نهــم کمیتــه
حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ضمــن پذیــرش حقــوق آب بــه عنــوان یکــی از اساس ـیترین
مقولههــای حقــوق بشــر اظهــار داشــت کــه کشــورهای عضــو بایــد اقدامــات مؤثــری انجــام دهنــد تــا
4
بــدون تبعیــض ،حقــوق آب را تحقــق بخشــند.
 .1وحیــد ،مجیــد و محســن رنجبــر« ،آسیبشناســی بعــد سیاســی حکمرانــی آب در ایــران» ،فصلنامــه
سیاســتگذاری عمومــی ،دوره چهــارم ،1397 ،شــماره  ،4ص .25
Biekmohammadi, H. & H. Noori, “Droughts effects Between 83ـ2-On SiStan rural & strategies to cope with”, 1377
Geographics and Development Journal, 2007, No. 40, p. 63

 .3قنبــری ،احمــد ،علیرضــا کرباســی ،احمــد احمدیــان و حســین قاســمی« ،نگرشــی بــر مدیریــت بحــران آب در
سیســتان» ،کنفرانــس بینالمللــی بحــران آب ،1387 ،ص .253
 .4حســینی ،ســید حســین و حســن یوســفی« ،درآمــدی بــر حمایــت کیفــری از حقــوق آب» ،فصلنامــه آب و توســعه
پایــدار ،دوره پنجــم ،1397 ،شــماره  ،1ص .32
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طــرح آبیــاری نویــن مدیریــت بهرهبــرداری آب در بخــش کشــاورزی کــه از آن بــه طــرح  ۴۶هــزار
هکتــاری دشــت سیســتان یــاد میشــود ،راهبــردی حاکمیتــی بــرای مدیریــت بهینــه منابــع آب در
ایــن منطقــه محســوب میگــردد .ایــن طــرح در ســطح  ۴۶هــزار هکتــار و بــا مبلــغ پانصــد میلیــون
دالر مصــوب شــد و در اواخــر ســال  ،۱۳۹۳مبادلــه موافقتنامــه آن انجــام گردیــد .ایــن طــرح بــه
دنبــال جلوگیــری از مهاجــرت ســاکنان منطقــه و پیآمدهــای ناگــوار اجتماعــی و سیاســی آن بــر
کل کشــور ،حفــظ و پایــداری سیســتان بــهعنــوان منطقــه اســتراتژیک در جغرافیــای امنیتــی کشــور،
احیــای کشــاورزی قابــل برنامهریــزی و اســکان رضایتمندانــه مــردم ،حفــظ و تثبیــت اکوسیســتم
طبیعــی و انســانی دشــت سیســتان ،بهــرهوری هوشــمندانه و بهینــه از منابــع پایــه تولیــد و تبدیــل
منطقــه بــه قطــب تولیــد محصــوالت کشــاورزی و تولیــد بــرای منطقــه و کشــور و حــل مشــکل اشــتغال
1
شــرق کشــور و درآمــد ســاکنان اســت.
بــا ایــن حــال ،تعــارض منافــع شــخصی ،مدیریــت نامناســب در بخــش حقآبــه ،متناســب بــا عــرف
و آداب منطقــه و همچنیــن وجــود قوانیــن مبهــم و انطبــاق نداشــتن مقــررات بــا شــرایط بحــران آبــی
کشــور کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه میشــود ،زمینــه بــروز رفتارهــای مجرمانــه علیــه منابــع آب را
در ایــن طــرح و اراضــی حــوزه دشــت سیســتان فراهــم ســاخته اســت.
از ایــنرو ،تمســک بــه ظرفیــت مجــازات در واکنــش بــه جرایــم آب بــهعنــوان یکــی از ابزارهــای
حاکمیتــی بــرای تحقــق مدیریــت بهینــه و صیانــت از ایــن منابــع آبــی در ایــن طــرح ،ضرورتــی
اجتنابناپذیــر بــه شــمار م ـیرود .دســتگاه عدالــت کیفــری از طریــق نهــاد مجــازات ضمــن تأکیــد
بــر اهمیــت هنجارهــای رســمی در ایــن حــوزه ،در آمــوزش و جهتدهــی بــه عملکــرد اجتمــاع بــرای
رعایــت مقــررات آبــی در ایــن طــرح نقشــی بیبدیــل دارد .بــه همیــن دلیــل ،تحقــق ایــن امــر نیازمنــد
ریلگــذاری مناســب در راســتای تعییــن راهبردهایــی کارآمــد در تمامــی ابعــاد ناظــر بــر نهــاد مجــازات
در زمینــه جرایــم آب بــهویــژه شناســایی مناسـبترین رویکــرد فلســفی مجــازات در ایــن حــوزه اســت.
انعــکاس مجــازات در قالــب آرای قضایــی ،بازتــاب مبانــی علمــی و تفکــر حاکــم بــر محاکــم قضایــی
در حــوزه صیانــت و مدیریــت منابــع آب بــا بهرهگیــری از ظرفیــت فنــی و علمــی نهــاد مجــازات تلقــی
میشــود .بنابرایــن ،بررســی تحــوالت گفتمانهــای حاکــم دربــاره مبانــی فلســفه کیفــر کــه نمودهــای
مختلفــی دارد و گاه هنــگام سیاس ـتگذاری کیفــری و گاهــی هنــگام تعییــن واکنــش در برابــر جــرم
جلوهگــر میشــوند 2،یکــی از ملزومــات اساســی بــرای تعییــن معیــار مناســب قضایــی در مقولــه
فلســفه مجــازات کارآمــد در عرصــه جرایــم آب محســوب میشــود .تفــاوت در اهدافــی کــه هــر یــک از
 .1مهندســین مشــاور آبکاوش ســرزمین ،طــرح آبیــاری نویــن دشــت سیســتان (رویکــرد اجتماعــی طــرح)،
تهــران :معاونــت آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی ،1398 ،ص .36
 .2جــوان جعفــری بجنــوردی ،عبدالرضــا و زهــرا فرهــادی آالشــتی« ،تأملــی بــر خوانــش فیلســوفان اصالــت فایــده از
بازدارندگــی کیفــر مــرگ» ،مجلــس و راهبــرد ،دوره بیســت و ششــم ،1398 ،شــماره  ،۱۰۰ص .98
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محاکــم از اعمــال مجــازات در جوامــع و زمانهــای مختلــف دنبــال میکننــد 1،میتوانــد ســبب تنـ ّزل
در کارآمــدی مجــازات بــرای کنتــرل جرایــم آبــی گــردد .بــه ایــن ترتیــب ،شــناخت مناســبترین
رویکــرد فلســفی مجــازات دربــاره جرایــم آبــی بــه درک روشــن عملکــرد مقامــات قضایــی از میــان
تحلیــل آرای صادرشــده در ایــن مقولــه نیازمنــد اســت.
عــاوه بــر رویکــرد کیفــری نســبت بــه جرایــم آب از دیــدگاه حقــوق عمومــی نیــز دادرســی اداری
بــه صــورت خــاص در نظــام حقوقــی ایــران پیشبینــی شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،در نظــام حقوقــی
ایــران در کنــار مراجــع قضایــی ،نهادهایــی بــا عنــوان «مراجــع شــبه قضایــی» یــا «دادگاههــای
اختصاصــی اداری» پیشبینــی شــدهاند کــه متولــی انجــام عمــل شــبه قضاییانــد 2کــه عبارتنــد از:
کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی و کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانههــا.
قانــون اساســی ایــران ،حــاوی اصولــی اســت کــه بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه حفاظــت
از محیــط زیســت مربــوط میشــود یــا بــرای حفاظــت از آن قابــل اســتفاده و اســتناد اســت .نگاهــی
بــه ســابقه قضایــی ایــران نشــان میدهــد کــه متأســفانه قــوه قضاییــه بــا اینکــه از ســازوکار قانونــی
الزم و مناســب بــرای حمایــت و حفاظــت از محیــط زیســت برخــوردار اســت ،تاکنــون نتوانســته اســت
3
نقشــی قابــل قبــول در ایــن زمینــه ایفــا کنــد.
بــه ایــن ترتیــب ،مطالعــه حاضــر ،تالشــی اســت بــرای شناســایی رویکردهــای عملــی نهادهــای
دادرســی اداری در حــوزه آب و نیــز محاکــم سیســتان در زمینــه فلســفه مجــازات دربــاره جرایــم آب
در دشــت سیســتان .عــاوه بــر ایــن ،بــه دنبــال شناســایی علــل ناکارآمــدی مجــازات در ایــن حــوزه و
پیشــنهاددهی راهکارهــای مناســب بــرای کاهــش جرایــم آب اســت.

گفتار اول .مبانی نظری و مفهومشناسی
بــرای آشــنایی بــا کلیــات و مبانــی نظــری در ایــن گفتــار بــه تعریــف اصطالحــات اساســی ایــن
پژوهــش میپردازیــم.

 .1مــرادی ،فرزانــه ،ســید حســین هاشــمی ،ســید محمــود میرخلیلــی و شــهرداد دارابــی« ،نقــش مجــازات در پیشگیــری

از جــرم بهرهبــرداری غیــر مجــاز از منابــع آب زیرزمینــی» ،مجلــه آب و فاضــاب ،دوره س ـیام ،1398 ،شــماره ،3

ص .52
 .2امامــی ،محمــد و ســید نصراللــه موســوی« ،مبانــی نظــری مراجــع شــبه قضایــی و جایــگاه آنهــا در حقــوق
ایــران» ،مجلــه مطالعــات حقوقــی شــیراز ،دوره بیســت و یکــم ،1383 ،شــماره .41

ـدرس علــوم انســانی،
 .3ارشــدی ،محمدیــار« ،نقــش قــوه قضاییــه هنــد در حفاظــت از محیــط زیســت» ،مجلــه مـ ّ
دوره نهــم ،1384 ،شــماره  ،3ص .4
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بند اول .دادرسی اداری و کیفری در حوزه آب و مراجع صالح

در برداشــت کالســیک ،هــدف آییــن دادرســی کیفــری بــه ایــن دلیــل ،عینــی خوانــده میشــود
کــه در آن جــا فقــط عمــل جنایــی و قابلیــت انتســاب آن بــه فــرد مطــرح اســت .در ایــن دورنمــا،
مســئلهای کــه ایــن برداشــت در پــی حــل آن اســت ،تضــاد بنیــادی میــان منافــع فــرد و جامعــه اســت.
حمایــت از منافــع جمــع ،مســتلزم کیفــر ســریع و حتمــی همــه جرمهاســت .از نظــر فنــی ،الگویــی از
نظــام آییــن دادرســی کیفــری کــه بــا ایــن هــدف منطبــق باشــد ،الگــوی تفتیشــی اســت .بــه عکــس،
منافــع فــرد اقتضــا میکنــد کــه بررســی بیطرفانــه و ژرف در مــورد مجرمیــت احتمالــی صــورت
پذیــرد ،بــه گونــهای کــه از رخ نــدادن پیگــرد ،تحقیــق و محکومیــت بــرای جرمــی ارتکابنایافتــه
بتــوان اطمینــان یافــت .دسـتیابی بــه ایــن مهــم از نــگاه فنــی در نظــام دادرســی اتهامــی امکانپذیــر
1
اســت.
تــا مدتهــای طوالنــی ،ســازش میــان دو منفعــت عمومــی و خصوصــی بــا توســل بــه صــورت
آیینهــای شــکلگرفته دربــاره یافتــن واقعیــت بــه منزلــه دلیــل جــرم و مجرمیــت فــرد ،مشــکل
اصلــی آییــن دادرســی کیفــری بــود 2.در نظــام حقوقــی فرانســه ،تبییــن مفهــوم دادرســی اداری بــه
راحتــی صــورت میپذیــرد و منظــور از آن ،آییــن رســیدگی در دادگاههــای اداری زیرمجموعــه قــوه
3
مجریــه اســت.
دادرســی اداری ،رســیدگی بــه شــکایت افــراد از دســتگاههای دولتــی و اداری از نظــر رعایــت
نشــدن قوانیــن و مقــررات و نقــض حقــوق و آزادیهــای اشــخاص اســت و دعوایــی میــان اداره و
شــهروند اســت .بنابرایــن ،در تضمیــن حقهــا و آزادیهــای شــهروندان و جلوگیــری از خودســری
دســتگاهها و مقامــات اداری جایگاهــی ویــژه دارد .هــدف از دادرســی اداری ،حاکــم ســاختن قانــون
4
بــر دســتگاههای اداری ،جلوگیــری از خودســری مقامهــای اداری و حفــظ حقــوق شــهروندان اســت.
موضــوع دادرســی اداری ،اعمــال اداری اســت .منظــور از اعمــال اداری ،اعمالــی اســت کــه بــه
صــورت مســتقیم ،بــه دســت دولــت یــا زیــر نظــر آن بــا هــدف حفــظ نظــم عمومــی و تأمیــن منافــع
عمومــی انجــام میشــود .بنابرایــن ،هــر گاه شــهروند ،مدعــی نقــض حقــوق و آزادیهــای خــود بــه

 .1نک :آشوری ،محمد ،آیین دادرسی کیفری (جلد  ،)1تهران :سمت ،چاپ دهم.1383 ،

 .2نــک :گســن ،رمــون« ،مالحظههایــی دربــاره هــدف آییــن دادرســی کیفــری» ،ترجمــه :شــهرام ابراهیمــی ،مجلــه
حقوقــی دادگســتری ،1385 ،شــماره .56
 .3نــک :روزه ،پــرو ،نهادهــای قضایــی فرانســه ،ترجمــه :شــهرام ابراهیمــی ،عبــاس تدیــن و غالمحســین کوشــکی،
تهــران :سلســبیل.1382 ،
 .4طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،1387 ،ص .48
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منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

موجــب تصمیمهــا و اقدامــات اداری باشــد ،بــا توســل بــه دادرســی اداری تحــت حاکمیــت حقــوق
عمومــی ،ایــن امــکان بــرای وی میســر میشــود کــه بــه ادعــای وی بــه طــور منصفانــه رســیدگی
1
صــورت گیــرد.
اصطــاح «دادرســی اداری» در ادبیــات حقوقــی ایــران و بــه صــورت خــاص ،حقــوق اداری ،جدیــد
اســت و در قوانیــن و مقــررات ســابقه نــدارد .بــا تأســیس و اســتقرار دیــوان عدالــت اداری در ایــران،
برخــی نویســندگان بــه ایــن نــوع دادرســی نیــز پرداختهانــد .آنــان ،آییــن دادرســی اداری را «مجموعــه
اصــول و قواعــدی میداننــد کــه شــاکی در مقــام طــرح شــکایت در مراجــع اداری و طــرف شــکایت
در مقــام پاســخ بــه شــکایت و مراجــع اداری در مقــام رســیدگی و صــدور رأی و اجــرای آن بایــد
رعایــت کننــد ».برخــی دیگــر نیــز رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری و دادگاههــای اختصاصــی اداری
2
را دادرســی اداری محســوب کردهانــد.
برابــر اصــل  159قانــون اساســی ،مرجــع رســمی تظلمــات و شــکایات در حــوزه حقــوق آب،
دادگســتری اســت .بــا ایــن حــال ،بنــا بــه مالحظــات و محــذورات و مشــکالت قضایــی ،نظیــر کمبــود
امکانــات الزم و مناســب بــرای رســیدگی بــه انبــوه اختالفــات و شــکایت و نیــز قضازدایــی و کیفرزدایــی
و تخصصیســازی موضــوع کــه در صالحیــت ایــن مراجــع قــرار دارد و از ســوی دیگــر ،حــل ســریع
اختالفــات و فــوری بــودن رســیدگی را میتــوان از دالیــل ایجــاد مراجــع غیــر قضایــی دولتــی دانســت
کــه مراجــع شــبه قضایــی نیــز نامیــده میشــوند.
هنگامــی کــه قانونگــذاران کیفــری ،از رهگــذر راهبــرد پیشــروی نتوانســتند از دامنــه جرایــم ارتکابی
بکاهنــد ،بــه راهبــرد پســروی یــا عقبنشــینی حقوقــی کیفــری متوســل شــدند .آنــان از جرمانــگاری
دســت برداشــتند و بــه ابزارهــای جرمزدایــی ،کیفرزدایــی و قضازدایــی زیسـتمحیطی تمســک جســتند.
از جملــه دالیــل و مبانــی جرمزدایــی زیســتمحیطی ،صــرف نظــر از عواقــب زیانبــار آن در حــوزه
3
محیــط زیســت ،تــورم کیفــری و کاهــش بــار کیفــر از ســوی مقامهــای قضایــی اســت.

بند دوم .حکمرانی آب

منظــور از واژه «حکمرانــی» ،تأکیــد بــر تدبیــر خردمندانــه امــور اســت ،بــه گونـهای کــه منجــر بــه
نتایــج مطلــوب شــود .از نظــر آلبــرو ،حکمرانــی بــه معنــای مدیریــت جامعــه بــه وســیله مــردم اســت.
 .1ابوالحمــد ،عبدالحمیــد ،حقــوق اداری :ســازمانهای اداری ایــران (جلــد  ،)1تهــران :دانشــگاه تهــران ،چــاپ ســوم،
 ،1351ص.6
 .2نک :هداوند ،مهدی و مسلم آقایی طوق ،دادگاه های اختصاصی اداری ،تهران :خرسندی.1389 ،

 .3محس ـنزاده ،احمــد و نــادر ســاعد ،حقــوق محیــط زیســت :نظریههــا و رویههــا ،تهــران :خرســندی ،1388 ،ص
.125
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حکمرانــی ،نظامــی پیچیــده از تعامــات بیــن ســاختارها ،ســنتها و کارکردهــا و فرآیندهاســت کــه بــه
1
وســیله ســه ارزش کلیــدی یعنــی پاس ـخگویی ،شــفافیت و مشــارکت مشــخص میشــود.
حکمرانــی آب بــه کلیــت نظامهایــی اطــاق میشــود کــه در تصمیمگیــری دربــاره توســعه و
مدیریــت منابــع آب دخیــل هســتند .در واقــع ،حکمرانــی آب ،مفهومــی کاملتــر از حکومــت اســت کــه
بــر روابــط بیــن جامعــه و دولــت تأکیــد میکنــد .همچنیــن ایــن مفهــوم بــه معنــای سیاس ـتگذاری
و مدیریــت منابــع آبــی اســت کــه بــه گون ـهای از نظــر اجتماعــی پذیرفتــه شــده باشــد و هــدف آن،
توســعه پایــدار ،کاربــرد صحیــح منابــع آبــی و اجــرای ایــن سیاسـتها بــا همــکاری مؤثــر ذینفعــان و
2
کنشــگران درگیــر در ایــن فرآینــد اســت.
حکمرانــی آب عبــارت اســت از نظامهــای سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و اداری کــه متصــدی
هســتند و مســتقیم و غیــر مســتقیم بــر بهرهبــرداری ،توســعه و مدیریــت منابــع آب و خدماترســانی
آب در ســطوح مختلــف جامعــه اثــر میگذارنــد .دو رویکــرد اصلــی حــول محــور «حکمرانــی آب»
وجــود دارد .رویکــرد نخســت ،حکمرانــی آب را مجموع ـهای از ابزارهــا میدانــد کــه هــدف از آنهــا،
ارتقــای کارآمــدی ،برابــری و اثربخشــی مدیریــت آب اســت .ایــن رویکــرد را گاهــی «حکمرانــی
خــوب» هــم مینامنــد .در ایــن رویکــرد ،حکمرانــی ،ابــزاری اســت کــه بایــد طراحــی کــرد تــا بــه
نتایــج مشــخصی رســید .در رویکــرد دوم ،حکمرانــی ،ناظــر بــر تحلیــل فرآیندهــای تصمیمگیــری
3
مناقشــهبرانگیز اســت.
اصــول حکمرانــی خــوب آب شــامل شــفافیت ،مشــارکت عمومــی ،مســئولیتپذیری ،قانونمــداری،
کارآمــدی ،کارآیــی و انســجام اســت .در مــورد بررســی بهــرهوری آب در کشــور و نقــش حکمرانــی ایــن
مــاده حیاتــی ،ابهامهــای زیــادی مطــرح اســت .نظامهــای اجتماعــی و ســازوکارهایی کــه بــر چرخــه
آب اثــر دارنــد ،فراتــر از مدیریــت آب هســتند و موضــوع بحــران آب را بایــد در چارچــوب نهادهــا و
4
نظامهــای اجتماعــی بررســی کــرد.
 .1نــک :معمــارزاده ،غالمرضــا ،جــواد جاســبی و نــدا نفــری« ،حکمرانــی خــوب :اکولــوژی متعــادل» ،مجلــه آیندهپژوهــی
مدیریــت ،دوره بیســت و یکم ،1389 ،شــماره .1
 .2نــک :ســاالری ،فاطمــه ،مهــدی قربانــی و آرش ملکیــان« ،پایــش اجتماعــی شــبکه ذینفعــان در حمکرانــی محلــی

منابــع آب (منطقــه مــورد مطالعــه :حوضــه آبخیز رزیــن ،شهرســتان کرمانشــاه)» ،نشــریه مرتــع و آبخیــزداری،
دوره شــصت و هشــتم ،1394 ،شــماره .2
 .3نــک :عســکری بزایــه ،فاطمــه« ،حکمرانــی آب :مــروری بــر مفاهیــم ،چالشهــا ،ابزارهــا و تدابیــر نهــادی»،
نشــریه مدیریــت آب در کشــاورزی ،1395 ،شــماره .1
 .4قائمــی ،آاللــه ،مریــم الریجانــی ،ســید محمــد شــبیری و محمدرضــا ســرمدی« ،ارائــه مــدل مفهومــی حکمرانــی

پایــدار در مدیریــت بــه هــم پیوســته منابــع آب کشــور بــا تأکیــد بــر آمــوزش و ظرفیتســازی» ،مجلــه آب و
فاضــاب ،دوره بیســت و هشــتم ،1396 ،شــماره  ،4ص .25
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منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

برنامــه حکمرانــی آب در ایــران بــا نارســاییهایی ماننــد غفلــت از مدیریــت تقاضــا ،بیتوجهــی
بــه ارزش ذاتــی آب ،نبــود جامعنگــری در مطالعــات و بیتوجهــی بــه مشــارکت مــردم روبهروســت.
نبــود اراده در سیاس ـتگذاری و عــزم جــدی در نهادهــای قانونگــذاری و اجرایــی ،بــر تحقــق اهــداف
1
برنامههــای حکمرانــی آب اثــری تعیینکننــده دارد.

گفتار دوم .دادرسی اداری در حوزه آب
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و تدویــن قانــون اساســی در ســال  ،1358اصــل چهــل و پنجــم
قانــون اساســی ،آبهــا ،دریاهــا و دریاچههــا را از مصادیــق مهــم انفــال و ثروتهــای عمومــی قلمــداد
کــرد و زمینــه حکومــت رژیــم حقــوق عمومــی بــر منابــع آب را فراهــم آورد .در کنــار قانــون اساســی،
موضوعــات مهمــی همچــون تأمیــن امنیــت آب ،توســعه پایــدار ،مدیریــت یکپارچــه آب ،تعــارض
مالکیــت خصوصــی و منافــع عمومــی ،ناکارآمــدی نظــام بــازار و خصوصیســازی آب ،از جملــه دالیلــی بــه
2
شــمار میرونــد کــه ضــرورت مداخلــه دولــت و نظــام حقــوق عمومــی را در حــوزه آب اثبــات میکنــد.

بند اول .کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

براســاس تبصــره مــاده  3قانــون توزیــع عادالنــه آب ،مصــوب  ،1361چنانچــه وزارت نیــرو،
هــر یــک از چاههــای موضــوع ایــن قانــون را حداقــل طبــق نظــر دو کارشــناس خــود ،بــرای مصالــح
عمومــی ،زیانبــار تشــخیص م ـیداد ،چــاه بــدون پرداخــت هیــچ گونــه خســارتی مســدود میگردیــد
و بهرهبــرداری از آن ممنــوع و بــا متخلفــان طبــق مــاده  45ایــن قانــون رفتــار میشــد .بــا وضــع
قانــون الحــاق یــک مــاده بــه قانــون وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن،
مصــوب  ،1384/4/12وزارت نیــرو موظــف شــد وضعیــت چاههــای بــدون پروانــه حفرشــده در مناطــق
ممنوعــه ،قبــل از تصویــب قانــون توزیــع عادالنــه آب ،موضــوع تبصــره ذیــل مــاده  3قانــون یادشــده
را تــا پایــان ســال  1384تعییــن تکلیــف کنــد .بــا انقضــای ایــن مهلــت ،تبصــره ذیــل مــاده  3قانــون
توزیــع عادالنــه آب لغــو شــد .همــان طــوری کــه در مــاده  14آییننامــه اجــرای قانــون الحــاق یــک
مــاده بــه قانــون وصــول برخــی درآمدهــای دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن تأکیــد شــده اســت ،از
ابتــدای ســال  ،1385چاههــای موجــود کــه بــدون دریافــت مجــوز حفــر شــدهاند ،غیــر مجــاز تلقــی
گردیــد.
 .1عربپــور ،امیرحســین« ،ارائــه الگــوی حکمرانــی آب مبتنــی بــر بازاریابــی اجتماعــی در راســتای تغییــر رفتــار

مصرفــی آب» ،فصلنامــه مجلــس و راهبــرد ،ســال بیســت و هشــتم ،1392 ،شــماره  ،106ص .105

 .2نــک :فریــادی ،مســعود« ،نقــش حقــوق عمومــی در کنتــرل مصــرف آب» ،فصلنامــه مطالعــات حقوقــی دانشــگاه شــیراز،

دوره دهــم ،1397 ،شــماره .1
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

بــا تدویــن قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری ،مصــوب ،1389/4/13
ایــن موضــوع بــه بوتــه فراموشــی ســپرده شــد؛ زیــرا بــر اســاس مــاده واحــده قانــون یادشــده ،نــه تنهــا
چــاه مســدود نمیشــد ،بلکــه وزارت نیــرو مکلــف بــود تــا دو ســال تمــام پــس از ابــاغ ایــن قانــون و
بــرای همــه چاههــای آب کشــاورزی فعــال بــدون پروانــه کــه در دشــتهای کشــور قبــل از پایــان
1
ســال  1385حفــر و شناســایی شــدهاند ،پروانــه بهرهبــرداری صــادر کنــد.
الف .حدود صالحیت و اختیارات کمیسیون
برابــر قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری ،حــدود صالحیــت و اختیــارات
کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی شــامل مــوارد زیر اســت:
 .1رسیدگی به اختالفات ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف؛
 .2بررســی شــکایات اشــخاص علیــه دولــت در حــدود وظایــف و اختیــارات موضــوع رســیدگی
کمیســیون؛
 .3رســیدگی بــه کلیــه دعــاوی اشــخاص علیــه دولــت مطروحــه در محاکــم عمومــی کــه بــرای
اتخــاذ تصمیــم بــه ایــن کمیســیون احالــه شــده اســت؛
 .4رسیدگی به اعتراض مالکان دستگاههای حفاری در خصوص مجوز فعالیت و کارت تردد؛
2
 .5رسیدگی به اعتراض مالکان در خصوص توقیف دستگاههای حفاری مختلف.
اشــاره بــه چنــد نکتــه مهــم و کلیــدی در خصــوص صالحیتهــای کمیســیون ضــروری اســت.
اولیــن نکتــهای کــه بایــد متذکــر شــد ،ایــن اســت کــه کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای
زیرزمینــی ،یــک واحــد شــبه قضایــی اســت کــه فقــط میتوانــد ماهیــت پرونــده را بررســی و رأی
کمیســیون صــدور پروانــه را تأییــد یــا نقــض کنــد .بــا ایــن حــال ،نمیتوانــد حکــم کیفــری متناســب
3
جــرم افــراد خاطــی صــادر کنــد.
ب .ترتیب رسیدگی در کمیسیون
رســیدگی در ایــن مرجــع شــبه قضایــی یکمرحلــهای اســت .بــرای رســیدگی بــه درخواســت
متقاضیــان بــرای طــرح در کمیســیون الزم اســت شــاکی ابتــدا شــکایت خــود را بــه صــورت مســتقیم
یــا از ســوی نماینــده قانونــی ،بــا رعایــت ترتیبــات مقــرر تســلیم دبیرخانــه کمیســیون کنــد .دبیرخانــه
 .1نک :رشیدی جهانآباد ،رشید ،مراجع شبه قضایی ،تهران :مجد.1395 ،

 .2نــک :ویــژه ،محمدرضــا و مســلم میــری« ،دادرســی آب در کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی:
چالشهــا و راهکارهــا» ،مجلــه مطالعــات حقــوق انــرژی ،دوره ســوم ،1396 ،شــماره .1

 .3نــک :بخشــی جهرمــی و همــکاران« ،تیشــه قانــون بــه ریشــه آب :تحلیلــی پژوهشــی بــر قانــون تعییــن تکلیــف

چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری» ،فصلنامــه مهندســی آبیــاری و آب ،ســال پنجــم ،1393 ،شــماره .18

181

اعمال مجازاتهای کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت

منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

کمیســیون پــس از وصــول مــدارک ،گــزارش مربــوط را تهیــه و بــرای اعضــای کمیســیون ارســال
میکنــد .پــس از آن ،نماینــدگان شــرکت آب منطقـهای و جهــاد کشــاورزی عضــو کمیســیون فرصــت
دارنــد نظــر کارشناســی خــود را تــا  20روز بــه دبیرخانــه کمیســیون اعــام کننــد .در مرحلــه بعــد،
دبیرخانــه بــا ارســال گــزارش و نظرهــای یادشــده بــرای قاضــی عضــو کمیســیون ،پرونــده را در نوبــت
طــرح در کمیســیون قــرار میدهــد .کمیســیون بــا حضــور همــه اعضــا تشــکیل میشــود و قاضــی
کمیســیون بــا توجــه بــه نظرهــای کارشناســی دو عضــو دیگــر رأی میدهــد .دبیرخانــه کمیســیون نیــز
رأی را بــه شــاکی ابــاغ میکنــد .حــال اگــر ذینفــع بــه رأی کمیســیون ،معتــرض باشــد ،میتوانــد
1
در مرجــع صالــح طــرح دعــوا کنــد.
ج .ابهامهای موجود در صالحیت کمیسیون
اولیــن ابهــام بــه حــدود صالحیــت کمیســیون برمیگــردد .گروهــی بــر ایــن اعتقادنــد کــه صالحیت
کمیســیون خــاص اســت و تنهــا بــه شــکایت از آرای کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانههــا
رســیدگی میکنــد .گروهــی دیگــر اعتقــاد دارنــد کــه صالحیــت کمیســیون عــام اســت و در تبصــره
 5قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری آمــده اســت .طبــق ایــن تبصــره،
بــه همــه اختالفــات ناشــی از اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری و
قانــون توزیــع عادالنــه آب در ایــن کمیســیون رســیدگی میشــود .همچنیــن همــه دعــاوی مطــرح در
محاکــم دادگســتری بایــد بــه ایــن کمیســیون ارجــاع گــردد کــه منظــور از دعــاوی ،اعــم از کشــاورزی
2
و دامــداری اســت.
بــا کمــی تأمــل در قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری ،و تبصرههــای
آن میتــوان دریافــت کــه قانونگــذار بــرای کمیســیون ،اختیاراتــی فراتــر از صالحیتــش در نظــر
گرفتــه اســت؛ زیــرا در تبصــره  5قانــون ،رســیدگی بــه همــه اختالفــات ناشــی از اجــرای قانــون توزیــع
عادالنــه آب نیــز در صالحیــت ایــن کمیســیون قــرار دارد .همــان گونــه کــه روشــن اســت ،قانــون
توزیــع عادالنــه آب صرف ـاً بــه موضوعــات آب زیرزمینــی نپرداختــه ،بلکــه بــه مســائل آب ســطحی و
دیگــر موضوعــات نیــز اشــاره کــرده اســت.
بــا ایــن وضعیــت و بــا توجــه بــه اینکــه فلســفه وضــع قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد
پروانــه بهرهبــرداری ،تعییــن تکلیــف چاههــای غیــر مجــاز اســت ،آیــا کمیســیون صالحیــت رســیدگی
بــه موضوعــات غیــر از آب زیرزمینــی ماننــد آبهــای ســطحی را نیــز دارد؟ بــه نظــر میرســد پاســخ
 .1ویژه و میری ،پیشین ،ص .125
 .2گزارش «نشست تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» ،تهران،
.1394
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بــه ایــن پرســش منفــی باشــد؛ زیــرا ایــن موضــوع بــا فلســفه تأســیس قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای
1
آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری ،مغایــرت آشــکار دارد.

بند دوم.کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها

بــر اســاس مــاده  3قانــون توزیــع عادالنــه آب ،هر شــخص اعــم از حقیقــی و حقوقــی و وزارتخانهها
و دســتگاهها و ارگانهــای دولتــی و نهادهــای انقــاب اســامی بخواهنــد از آبهــای زیرزمینــی در هــر
نقطــه از کشــور بــه وســیله حفــر چــاه یــا احــداث قنــات یــا از طریــق تعمیــق یــا تغییــر محــل چاههــای
موجــود و ادامــه پیشــکار قنــات و توســعه چشــمه یــا طــرق دیگــر اســتفاده کنــد ،بایــد تقاضــای کتبــی
خــود را همــراه مــدارک اثباتکننــده آن بــه ســازمانها و شــرکتهای آب تابعــه وزارت نیــروی محــل
تحویــل دهند.
الف .صالحیت و اختیارات کمیسیون
صالحیــت کمیســیون اعــم اســت از مجموعــه تکالیــف قانونــی کــه در میــان مقــررات موجــود بــه
صراحــت یــا بــه طــور ضمنــی بــه عهــده کمیســیون نهــاده شــده اســت .اختیاراتــی کــه بــرای رســیدگی
بــه وظایــف یادشــده در مقــررات مربــوط بــرای آن پیشبینــی گردیــده اســت ،عبارتنــد از:
 .1صدور مجوز بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی؛
 .2بررسی و حل اختالف در خصوص مسائل حریمی؛
 .3صدور پروانه مصرف بهینه آب برای مصرفکنندگان آب کشاورزی؛
 .4صدور پروانه کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه؛
2
 .5تقلیل و ابطال پروانههای صادره توسط کمیسیون.
ب .آیین رسیدگی در کمیسیون
بــر اســاس مــاده  3قانــون توزیــع عادالنــه آب ،هــر شــخص اعــم از حقیقــی و حقوقــی و
وزارتخانههــا و دســتگاهها و ارگانهــای دولتــی و نهادهــای انقــاب اســامی بخواهنــد از آبهــای
زیرزمینــی در هــر نقطــه از کشــور بــه وســیله حفــر چــاه یــا احــداث قنــات یــا از طریــق تعمیــق یــا
تغییــر محــل چاههــای موجــود و ادامــه پیشــکار قنــات و توســعه چشــمه یــا طــرق دیگــر اســتفاده
کنــد ،بایــد تقاضــای کتبــی خــود را همــراه مــدارک اثباتکننــده آن بــه ســازمانها و شــرکتهای
آب تابعــه وزارت نیــرو تحویــل دهــد.
 .1نک :ویژه و میری ،پیشین.
 .2نــک :جعفــری ندوشــن ،علیاکبــر و امیــد شــیرزاد« ،ســاختار و صالحیــت مراجــع شــبه قضایــی حقــوق آب ایــران»،
فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،1398 ،شــماره .18
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منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

کارشــناس ضمــن بازدیــد از محــل و بررســی وضــع زمینــی کــه تقاضــای حفــر چــاه یــا قنــات در
آن شــده و بــه وســیله مالــک یــا نماینــده معرفیشــده از طــرف وی ارائــه میشــود ،محــل مناســبی را
حتیالمقــدور بــا نظــر ایشــان و رعایــت حریــم منابــع آب اطــراف و شناســایی طبقــات مختلــف زمیــن
و اســتعداد آبدهــی و امــکان بهرهبــرداری متناســب بــا مســاحت اراضــی ،مشــخص و بــا تعییــن عمــق
چــاه و آبدهــی تقریبــی و بــرآورد هزینــه حفــر و تجهیــز آن ،گــزارش الزم را همــراه بــا کروکــی محــل
بــرای اقــدام بــه ســازمان متبــوع خــود تســلیم میکنــد.
کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانههــا پــس از وصــول پرونــده امــر و بررســی آن ،در صــورت
موافقــت بــا نظریــه کارشــناس ،مراتــب را بــه شــرکت یــا ســازمان متبــوع اعــام میکنــد و گرنــه بــا
حضــور کارشــناس مربــوط مجــدداً رســیدگی میکنــد و در صــورت نیــاز ،کمیســیون بــه تشــخیص
خــود ،موضــوع را بــه کارشــناس یــا کارشناســان دیگــری ارجــاع میدهــد .در نهایــت ،بــا توجــه بــه
وضعیــت آبهــای زیرزمینــی و ضرورتهــای فنــی در مــورد صــدور پروانــه حفــر و بهرهبــرداری
1
تصمیــم میگیــرد.

بنــد ســوم .دالیــل نقــض آرای صادرشــده از مراجــع دادرســی آب در دیــوان
عدالــت اداری

بــا توجــه بــه اصــل  173قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و نیــز بنــد دوم مــاده  10قانــون
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،نظــارت قضایــی بــر آرای صادرشــده از مراجــع
دادرســی آب بــر عهــده شــعب دیــوان عدالــت اداری قــرار دارد.
الــف .رســیدگی نشــدن بــه موضــوع خواســته در کمیســیون صــدور پروانههــا و
طــرح ابتدایــی در کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی
بــر اســاس رأی وحــدت رویــه شــماره  590هیئت عمومی دیــوان عدالــت اداری ،مــورخ ،1394/4/5
پیــش از رســیدگی بــه خواســته در کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانههــا ،موضــوع مــاده  4قانــون
توزیــع عادالنــه آب ،خواســته قابــل رســیدگی در کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی
نیســت .همچنیــن در مــاده  4آییننامــه اجرایــی قانــون توزیــع عادالنــه آب ،مــورخ  1363/8/19بــر
ایــن امــر تأکیــد شــده اســت .اگــر قبــل از طــرح پرونــده در کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانههــا،
کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی وارد رســیدگی شــود ،ایــن مــورد از مــوارد نقــض
تصمیــم کمیســیون در شــعبههای دیــوان عدالــت اداری خواهــد بــود.

 .1همان ،ص .40

184

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

ب .اقدام به پر و مسلوبالمنفعه کردن چاه بدون حکم قضایی
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــر اســاس دادنامــه شــماره  149مــورخ  1382/4/15چنیــن
تصمیــم گرفتــه اســت« :تفویــض مســئولیت حفــظ و نظــارت بــر بهرهبــرداری انــواع آبهــای ســطحی
و زیرزمینــی بــه دولــت و ضــرورت اخــذ اجــازه از وزارت نیــرو ،مفیــد جــواز پلمــپ منصوبــات چاههــای
فاقــد پروانــه قانونــی و مســلوبالمنفعه نمــودن چــاه آب یــا جمـعآوری منصوبــات چاههــای آب مجــاز
کــه بیــش از حــد مقــرر بهرهبــرداری مینماینــد و انســداد آن توســط وزارت نیــرو نمیباشــد».
مطابــق نظریــه مشــورتی شــماره  97/95/7مــورخ  1395/1/24اداره حقوقــی قــوه قضاییــه« ،بــا
لغــو تبصــره  3مــاده  3قانــون توزیــع عادالنــه آب ،بــر اســاس قانــون الحــاق یــک مــاده بــه قانــون
وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن ،مصــوب  1384و همچنیــن عــدم
پیشبینــی پــر و مســلوبالمنفعه نمــودن چاههــا توســط وزارت نیــرو ،وزارتخانــه مزبــور نمیتوانــد
طبــق مقــررات فوقالذکــر ،دســتور مســدود نمــودن چاههــا را صــادر نمایــد».
بنابرایــن ،بــر اســاس مقــررات بیانشــده ،پیشنیــاز مســدود کــردن چــاه ،صــدور حکــم یــا
دســتور مرجــع قضایــی اســت و وزارت نیــرو نمیتوانــد رأسـاً نســبت بــه پــر و مســلوبالمنفعه کــردن
چاههــا اقــدام کنــد .همیــن امــر از مــاده  45قانــون توزیــع عادالنــه آب نیــز مســتفاد میشــود .پــس
اگــر کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی بــدون صــدور حکــم مرجــع قضایــی ،بــه
مســلوبالمنفعه بــودن چــاه رأی دهــد ،تصمیــم صادرشــده از کمیســیون ،در شــعبههای دیــوان قابــل
نقــض اســت.

گفتار سوم .مبانی نظری فلسفه مجازات درباره جرایم آب
در چارچــوب پژوهــش حاضــر ،شــناخت مبانــی نظــری فلســفه مجــازات 1در حــوزه آب بــرای تحقــق
دو ضــرورت تحلیلــی ،اهمیــت بنیادیــن دارد :نخســتین ضــرورت ،شــناخت مناسـبترین رویکرد فلســفی
مجــازات در راســتای سیاســتگذاری راهبــردی قضایــی دربــاره کنتــرل جرایــم آب اســت .دومیــن
ضــرورت ،ارزیابــی نگــرش و رویکــرد فلســفی قضــات محاکــم حــوزه سیســتان در مــورد مجــازات ایــن
جرایــم اســت کــه نشــان دهــد تحــت تأثیــر کــدامیــک از مکتبهــای فلســفی قــرار دارنــد .بنابرایــن،
راهبــرد ایــن پژوهــش در تفکیــک خوانــش فالســفه در حــوزه مجــازات جرایــم آب ،دربرگیرنــده تمایــز
تحلیلــی میــان ســه دیــدگاه فلســفی واپسنگــر 2،پیآمدگــرا 3و نظریــه ترکیبــی 4اســت.
1-Philosophy of Punishment.
Non.ـ2-Consequentialist
3-Consequentialist.
4-Combinatorial.
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مکتــب پیآمدگرایــی در توجیــه مجــازات بــر ایــن بــاور اســتوار اســت کــه مجــازات بــه دنبــال
تحقــق اهدافــی مشــخص ـ بازدارندگــی ،اصــاح ،ناتوانســازی ـ در آینــده اســت 1.بنتــام ،از ســردمداران
ایــن مکتــب در رســاله «مجازاتهــا و پاداشهــا» ضمــن دفــاع از ایــن دیــدگاه میگویــد کــه انســان،
موجــودی منفعتطلــب اســت کــه در راســتای کســب منفعــت بیشتــر مرتکــب جــرم میشــود.
مجــرم هنــگام ارتــکاب جــرم در مقابــل دو امــر متضــاد قــرار میگیــرد :یــا بــرای جلــب منفعــت
ف نظــر
بیشتــر ،جــرم مرتکــب میشــود و مجــازات را تحمــل میکنــد یــا از ارتــکاب جــرم صــر 
میکنــد و خطــر مجــازات را میپذیــرد .بــر ایــن اســاس ،بــه نظــر میرســد بــرای تحقــق اهــداف
پیشگیــری از جرایــم آب بایــد بــه گونـهای عمــل کــرد کــه پــاداش و نتیجــه حاصــل از ارتــکاب جــرم،
2
کمتــر از تحمــل رنــج و مشــقت مجــازات باشــد تــا بتوانــد انگیــزه ارتــکاب جــرم را از میــان بــردارد.
در تقابــل بــا ایــن نگــرش ،رویکــرد ســزاگرایی قــرار دارد کــه میگویــد طبیعــت ،نظمــی فرابشــری
دارد و مبتنــی بــر اصــول و مفاهیــم اخالقــی اســت و انســان نیــز بــهحکــم فطــرت خویــش همــواره بــه
دنبــال دسـتیابی بــه ایــن نظــم متعالــی و تحقــق آرمــان ســعادت بــرای خــود اســت .بــر اســاس ایــن
دیــدگاه نظــری ،مجــازات بــه خــودی خــود قبــح ذاتــی نــدارد؛ زیــرا ارتــکاب رفتارهــای مجرمانــه ،کیــان
اخــاق و اصــول اخالقــی ماننــد عدالــت را مخــدوش میســازد .عدالــت کیفــری نیــز نظــم مختلشــده
3
را دوبــاره احیــا میکنــد.
اندیشــه ســزاگرایی بــر پایــه ایــن اســتدالل ،مجــازات را یــک اصــل اخالقــی برمیشــمارد و اعتقــاد
دارد کــه مجرمــان بایــد متناســب بــا اشــتباه خــود محاکمــه شــوند .بــا ایــن حــال ،ســزاگرایان بــر ایــن
نکتــه مهــم و اساســی تأکیــد میورزنــد کــه ممکــن اســت کیفــر ،پیآمدهــای مثبــت هــم داشــته
4
باشــد ،امــا هــدف از وضــع مجــازات ،فوایــد حاصــل از آن نیســت.
دیگــر دیــدگاه فلســفی دربــاره مجــازات ،رویکــرد ترکیبــی اســت .در اندیشــه ایــن رویکــرد،
رهیافتهــای ســزاگرایی و پیآمدگرایــی ،دو بــال نهــاد مجــازات بــه شــمار میرونــد؛ زیــرا مجــازات
از یــکســو ،از اصــول اخالقــی و هنجارهــای اجتماعــی پاســداری میکنــد و از ســوی دیگــر ،بــه
دنبــال تحقــق بخشــیدن بــه اهدافــی مشــخص در آینــده اســت .بنابرایــن ،کارآمدســازی مجــازات بــه
بهرهگیــری همزمــان از اصــول و مبانــی نظریــه کارکردگرایــی و پیآمدگرایــی بســتگی دارد.
 .1منک :جوان جعفری بجنوردی و فرهادی آالشتی ،پیشین ،صص ۲۱۵ـ.۲۴۱
 .2نــک :جاویــدی ،مجتبــی« ،بکاریــا ،از اصالــت عقــل تــا اصالــت تجربــه :تحلیــل معرفتشــناختی

اندیشــههای کیفــری ســزار بکاریــا» ،فصلنامــه اندیشــه دینــی ،دوره هجدهــم ،1397 ،شــماره  ،۱صــص ۴۴ـ.۲۱
 .3نــک :جــوان جعفــری بجنــوردی ،عبدالرضــا و ســید محمدجــواد ســاداتی« ،دورکهایــم و کارکردگرایــی در شــناخت
کیفــر» ،فصلنامــه تعالــی حقــوق ،دوره جدیــد ،1392 ،شــماره  ،۴صــص ۱۲۴ـ.۱۰۱
4-Rob, C., “Probation and the philosophy of punishment”, Probation Journal, 2018, No. 65 (3), 252_268:www.doi.
org/10.1177/0264550518776768
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بــا ایــن حــال ،شناســایی مناسـبترین و کارآمدتریــن فلســفه کیفــر در حــوزه جرایــم آب ،نیازمنــد
تحلیلــی واقعبینانــه از جرمانــگاری و مجازاتانگاریهــای صورتگرفتــه در قوانیــن موجــود اســت.
ایــن بررســی بــه خوبــی نشــان میدهــد کــه قانونگــذار کــدام رویکــرد فلســفی را در حــوزه مجــازات،
ســرلوحه تعییــن اهــداف راهبــردی قــرار داده اســت .بــا ایــن رویکــرد ،بــه بررســی ایــن نهــاد در قانــون
توزیــع عادالنــه آب میپردازیــم.

بند اول .رویکرد فلسفی قانونگذار درباره مجازات در جرایم آب

فرآینــد کیفرگــذاری ،یکــی از مهمتریــن مراحــل در حــوزه جرمانــگاری جرایــم آب بــه شــمار
م ـیرود؛ چــون کیفــر بایــد از ظرفیــت الزم بــرای تحقــق اهــداف جرمانــگاری صورتگرفتــه در ایــن
حــوزه برخــوردار باشــد .یکــی از اهــداف جرمانــگاری در حیطــه جرایــم آب ،پیشگیــری از ایــن
جرایــم اســت .بایــد بــر ایــن نکتــه تأکیــد کنیــم کــه ناکامــی مجــازات در تحقــق ایــن هــدف از فرآینــد
جرمانــگاری جرایــم آبــی ،مدیریــت بهینــه منابــع آب را مختــل میکنــد و بــه گســترش غیــر قانونــی
بهرهبــرداری از آن میانجامــد.
بــرای تقویــت نهــاد مجــازات در مقابلــه بــا جرایــم آبــی ،بررســی و تحلیــل علمــی ابعــاد مختلــف
آن اجتنابناپذیــر اســت .یکــی از راهکارهــای بررســی همهجانبــه ایــن موضــوع نیــز تحلیــل فرآینــد
مجازاتانگاریهــای صورتگرفتــه و ابعــاد فلســفی آن در قوانیــن موجــود اســت .بــا ایــن رویکــرد،
بررســی فرآینــد مجازاتانــگاری جرایــم آبــی در قانــون توزیــع عادالنــه آب ،مصــوب  ۱۳۶۱کــه در
حــال حاضــر ،بیشتریــن کاربــرد را در نظــام حقوقــی کشــور دارد ،ضرورتــی اجتنابناپذیــر بــه شــمار
م ـیرود.
بیتردیــد ،اقتضــای هرگونــه تحلیــل بــرای شناســایی علــل نــازل بــودن کارآمــدی مجــازات در
حــوزه جرایــم آب ،تحلیــل فلســفی مجازاتانگاریهــای صورتگرفتــه در قوانیــن موجــود اســت؛
چــون در گام نخســت بایــد آشــکار شــود کــه قانونگــذار در فرآینــد مجازاتانــگاری بــرای رســیدن بــه
اهــداف جرمانــگاری جرایــم آبــی بــه کــدام یــک از مبانــی فلســفی مجــازات نظــر داشــته اســت .درک
ایــن مبانــی ممکــن اســت بــا ناکارآمــدی کیفــر در کاهــش جرایــم علیــه منابــع آب ارتبــاط مســتقیم
یــا غیــر مســتقیم داشــته باشــد.
قانــون توزیــع عادالنــه آب کــه در راســتای اصــل  ۴۵قانــون اساســی در ســال  1361بــه تصویــب
مجلــس شــورای اســامی رســید ،مبنــا و اســاس نظــام حقوقــی آب کشــور و قانــون حاکــم در بخــش
آب کشــور محســوب میشــود .از ایــن رو ،تأمیــن ،انتقــال و تخصیــص آب بــرای مصــارف مختلــف
و مدیریــت منابــع آب کشــور بــه اســتناد ایــن قانــون صــورت میگیــرد 1.ایــن قانــون بــر لــزوم
 .1نک :ذوالفقاری ،یوسف ،حقوق آب ،تهران :مجد.1395 ،
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بهکارگیــری مجازاتهــای بدنــی بــهعنــوان یــک راهبــرد در سیاســت جنایــی تقنینــی ایــران در
برخــورد بــا جرایــم آبــی تأکیــد دارد .بررســی مــواد ایــن قانــون نشــان میدهــد کــه عمدتـاً بــه مســائل
مربــوط بــه مالکیــت منابــع آب ،بهرهبــرداری و حفاظــت از ایــن منبــع ارزشــمند پرداختــه اســت 1و
2
برقــراری نظــام توزیــع عادالنــه آب ،راهبــرد و هــدف اصلــی ایــن قانــون بــه شــمار م ـیرود.
انتظــار جامعــه از تصویــب هــر قانونــی آن اســت کــه تصویبکننــدگان قوانیــن ،مســیر و ســرانجام
اجــرای آن را ببیننــد تــا ادعــای آنــان در خصــوص در نظــر گرفتــن همــه جنبههــا و آثــار اجــرای
ایــن قانــون پذیرفتنــی باشــد 3.پژوهــش حاضــر میکوشــد مجازاتانگاریهــای صورتگرفتــه
در ایــن قانــون را بــرای مقابلــه بــا جرایــم آبــی کــه در فصــل پنجــم ایــن قانــون ،ذیــل مــاده ۴۵
پیشبینیشــده اســت و نمــای کلــی از گونههــای مجــازات دربــاره جرایــم آبــی کشــور را انعــکاس
میدهــد ،از بعــد فلســفه مجــازات تحلیــل و بررســی کنــد .ایــن تحلیــل ،زمینــه شناســایی مبانــی
فلســفی مجــازات را در ایــن قانــون فراهــم میســازد.
مجــازات تصریحشــده در مــاده  ۴۵کــه در حقیقــت ،مکمــل جرمانــگاری صورتگرفتــه در ایــن
قانــون اســت ،اشــعار مـیدارد« :اشــخاص زیــر عــاوه بــر اعــاده وضــع ســابق و جبــران خســارت وارده
بــه  ۱۰تــا  ۱۵ضربــه شــاق و یــا  ۱۵روز حبــس تأدیبــی بــر حســب مــوارد جــرم بــه نظــر حاکــم
شــرع محکــوم میشــوند.
الــف) هــر کــس عمــداً و بــدون اجــازه ،دریچــه یــا مقســمی را بــاز کنــد یــا در تقســیم آب تغییــری
دهــد یــا دخالــت غیــر مجــاز در وســایل اندازهگیــری آب کنــد یــا بــه نحــوی از انحــا ،امــر بهرهبــرداری
از تأسیســات آب را مختــل ســازد.
ب) هــر کــس عمــداً آبــی را بــدون حــق یــا اجــازه مقامــات مســئول ،بــه مجــاری یــا شــبکه آبیــاری
متعلــق بــه خــود انتقــال کنــد و یــا موجــب گــردد آب حــق دیگــری بــه او نرســد.
ج) هرکس عمداً به نحوی از انحا به ضرر دیگری ،آبی را هدر دهد.
د) هر کس حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
هـــ) هــر کــس بــدون رعایــت مقــررات ایــن قانــون بــه حفــر چــاه و یــا قنــات و یــا بهرهبــرداری از
منابــع آب مبــادرت کنــد.
تبصره ـ در مورد بندهای ب و ج و د ،با گذشت شاکی خصوصی ،تعقیب موقوف میشود».
پیــش از تحلیــل فلســفی مجــازات منــدرج در ایــن مقــرره قانونــی بایــد گفــت کــه ارزیابــی فلســفه
 .1نک :خداخواه ،نسیم و امیرحسین نوربخش ،مبانی حقوق آب ،تهران :جاودانه جنگل.1397 ،

 .2نک :کریمیان سردشتی ،نادر ،دانشنامه آب و آبشناسی در قرآن کریم ،تهران :بی نا.1382 ،

 .3نک :بدیسار ،سید ناصرالدین ،سید محمد صادق احمدی و مسعود راعی« ،نظام حقوقی آلودگی منابع آب در ایران»،
تحقیقات منابع آب ایران ،دوره سیزدهم ،1396 ،شماره  ،1صص 110ـ.101
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وضــع مجــازات در حــوزه کنتــرل جرایــم آبــی ،یکــی از مهمتریــن مســائلی اســت کــه در حــذف
یــک مجــازات یــا وضــع مجــازات جدیــد بایــد بــه آن توجــه کــرد .بیتردیــد ،هــر گونــه تغییــر در
مجازاتانــگاری جدیــد دربــاره جرایــم آبــی نیازمنــد آن اســت کــه کارنامــه روشــنی از آثــار و نتایــج
مجــازات ســابق را در نظــر بگیریــم .افــزون بــر آن ،بایــد ارزیابــی جدیــدی از مجــازات جایگزیــن
انجــام شــود .ایــن راهبــرد ،مطالعــات فلســفی مــا را در مســیر شــناخت آثــار کیفرهــا و میــزان موفقیــت
1
در دســتیابی بــه اهــداف یــاری میرســاند.
پرســش اساســی آن اســت کــه نهــاد مجــازات در قانــون توزیــع عادالنــه آب بــا کــدامیــک از مبانــی
علمــی فلســفی مجــازات قرابــت بیشتــری دارد؟ بــ ه عبــارتدیگــر ،آیــا میــزان  ۱۰تــا  ۱۵ضربــه
شــاق یــا  ۱۵روز حبــس تأدیبــی منــدرج در مــاده  ۴۵ایــن قانــون ،از رویکــرد ســزاگرایی پیــروی
میکنــد یــا دنبالــهرو رویکــرد فایدهگرایــی اســت؟
بایــد اذعــان کنیــم کــه توســل قانونگــذار بــه مجازاتهــای بدنــی بــ ه عنــوان یــک سیاســت و
راهبــرد در مقابلــه بــا جرایــم آبــی ،قابــل دفــاع بــه نظــر نمیرســد؛ چــون وضــع مجــازات شــاق کــه
مجــازات بدنــی خوارکننــده بــه شــمار مـیرود ،حکایــت از آن دارد کــه قانونگــذار بــه کارکــرد ارعابــی،
ن گونــه مجــازات نظــر داشــته اســت .در حقیقــت ،قانونگــذار در وضــع ایــن
ســزادهی و اصالحــی ای ـ 
مجــازات بــه علــت جــرم توجــه کافــی نداشــته اســت .مجــازات شــاق بــه دلیــل آثــاری کــه بــر بــدن
مضــروب برجــا میگــذارد ،پیآمدهــای ناگــوار جســمانی دارد 2کــه بــا رویکــرد فایدهگرایــی مجــازات
ســنخیت و قرابــت نــدارد.
مجــازات حبــس ،گون ـهای دیگــر از مجــازات اســت کــه در ایــن مقــرره مشــاهده میشــود .گویــا
قانونگــذار بــا تأکیــد بــر کارکــرد تأدیبــی آن بــه دنبــال کنتــرل جرایــم آبــی از طریــق تغییــر در
شــخصیت مجرمــان اســت .بــا ایــن حــال ،در ایــن نــوع مجــازات بــه گروههــای هــدف کــه ایــن جرایــم
را مرتکــب میشــوند ،توجــه نشــده اســت .بیشتــر مرتکبــان ایــن جرایــم ،کشــاورزانی هســتند کــه
بــا اشــتغال در اراضــی کشــاورزی بــه دنبــال معــاش هســتند و عمدتـاً روحیــه جامعهســتیزی ندارنــد.
بنابرایــن ،مجــازات حبــس تعیینشــده ،کارکــرد اصالحــی مــورد نظــر قانونگــذار را نــدارد و حداکثــر
کارکــردی کــه میتــوان بــرای آن تصــور کــرد ،کارکــرد ناتوانســازی موقــت مجرمــان آب بــا هــدف
ممانعــت از تکــرار جــرم اســت.

 .1نــک :مبیــن ،حجــت« ،جامعهشناســی مجازاتهــا ،ضرورتــی فراموششــده» ،گــواه بهــار ،1387 ،شــماره ،12
صــص 80ـ.75
 . .2نــک :مــرادی ،فرزانــه ،ســید حســین هاشــمی ،ســید محمــود میرخلیلــی و شــهرداد دارابــی« ،نقــش مجــازات در

پیشگیــری از جــرم بهرهبــرداری غیــر مجــاز از منابــع آب زیرزمینــی» ،مجلــه آب و فاضــاب ،دوره ســیام،

 ،1398شــماره .3
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اعمال مجازاتهای کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت

منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

بنــد دوم .تحلیــل فلســفی مجــازات انعکاسیافتــه در آرای حــوزه دشــت
سیستا ن

اســتفاده از ظرفیــت مجــازات ،یکــی از ابزارهــای فنــی و عملیاتــی حکمرانــی دولتهــا در حــوزه
صیانــت از منابــع آب بــه شــمار م ـیرود .در ایــن راســتا ،ضــرورت دارد دســتگاه عدالــت کیفــری ب ـه
عنــوان یکــی از ارکان حاکمیــت سیاســی کشــور ،پیــش از آنکــه مقامــات قضایــی در پروندههــای
مرتبــط بــا جرایــم آب ،مجــازات تعییــن کننــد ،بــه آمــوزش و آشناســازی آنــان بــا مبانــی جرمانــگاری
ـدی داشــته باشــد.
و خوانــش نظــر فالســفه در حــوزه مجــازات دربــاره جرایــم آب اهتمــام جـ ّ
در بحــث از تحلیــل فلســفی آرای قضایــی مبنــی بــر اینکــه نهــاد مجــازات در زمینــه جرایــم آب،
رویکــرد ســزاگرایانه دارد یــا رویکــرد پیآمدگرایانــه ،نیازمنــد نمونههایــی از دادنامههــای کیفــری
مرتبــط بــا ایــن جرایــم هســتیم .از ایــن رو ،آرای بیشتــر شــعبههای کیفــری حــوزه دشــت سیســتان
بررســی شــد .در مجمــوع ۴۳ ،پرونــده ثبتشــده از ســال  ۱۳۹۵تــا فروردیــن  ۱۴۰۰گــردآوری گردیــد.
گفتنــی اســت یکــی از علــل پاییــن بــودن میــزان پروندههــای مرتبــط بــا آب بــه نــوع نگــرش
جامعــه محلــی سیســتان بــه ایــن مقولــه بازمیگــردد .مرتکبــان ایــن جرایــم عمومــاً جرایــم آب را
بــدون قربانــی و بزهدیــده تصــور میکننــد .ایــن نــگاه حتــی از طــرف بزهدیــدگان جرایــم آب نیــز
ممکــن اســت مشــاهده شــود کــه خــود را بزهدیــده ایــن جرایــم نپندارنــد .دورنمــای چنیــن نگرشــی،
مطــرح نشــدن دعــوا از جانــب شــاکی خصوصــی اســت ،بـ ه ویــژه اگــر ایــن جرایــم در فهرســت جرایــم
ل گذشــت تعریــفشــده باشــد.
قاب ـ 
مجــازات انعکاسیافتــه در ایــن آرا ،برســاخته نگــرش فلســفی قضــات در مقابلــه بــا جرایــم آب
مصــرح ایــن نهــاد تمرکــز یافتــه اســت .ایــن
دانســته شــده و کانــون اصلــی تحلیلهــا بــر اهــداف
ّ
ارزیابیهــا ،بازتابــی از جنبههــای ذهنــی دادرســان در حــوزه صیانــت از منابــع آب تلقــی میشــود.
از ایــن رو ،در نــوع خــود ارزشــمندند؛ زیــرا نتایــج ایــن قبیــل تحلیلهــا ،بــه شــکل مؤثــری در زمینــه
آمــوزش نیــروی انســانی ،سیاســتگذاری قضایــی و قانونــی اثرگــذار خواهــد بــود .بــا ایــن حــال،
مجــازات انعکاسیافتــه در آرای قضایــی جرایــم آب حــوزه دشــت سیســتان ،تلفیقــی از مبانــی اندیشــه
فلســفی مقامــات قضایــی در زمینــه کیفــر و اختیــارات قانونــی اعطاشــده بــه آنــان بــه شــمار مـیرود .از
ایــنرو ،بــر اســاس مبانــی نظــری فلســفه پیآمدگرایــی و فلســفه ســزاگرایی میتــوان اهــداف فلســفی
مجازاتهــای تعیینشــده را تفکیــک کــرد.
در مطالعــه حاضــر ،معیــار فایدهگرایــی مجــازات بــر مبنــای شــاخص افزایــش هزینههــای جــرم ـ
جبــران خســارت ،مجــازات ،پرداخــت هزینههــای اســتفاده از منابــع آب و پیشبینــی اصــاح بــزهکار
ـ در مقابــل منافــع حاصــل از جــرم ،تعییــن و معیــار ســزاگرایی مجــازات بــر اســاس مفهــوم بنیادیــن
«مجــازات اســتحقاقی» یعنــی صرفـاً تعییــن کیفــر در نظــر گرفتــهشــده اســت.
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الف .رویکرد افزایش هزینه در جرایم آب
مجــازات در تغییــر محاســبات ذهنــی مرتکبــان نقــش کلیــدی ایفــا میکنــد .از ایــن رو ،مقامــات
قضایــی بایــد بــه اصــل واقعبینــی مجــازات کــه یکــی از اصــول مهــم در مباحــث نظــری در قلمــرو
فلســفه کیفــر بــه شــمار مـیرود ،توجــه الزم را داشــته باشــند 1.مقصــود از ایــن اصــل بــر اســاس مبانــی
دیــدگاه فایدهگرایانــه آن اســت کــه نــوع ،میــزان و کیفیــت اجــرای مجــازات جرایــم آب بایــد بــه
گونـهای باشــد کــه رنــج حاصــل از تحمیــل آن بــر منافــع اکتســابی غلبــه پیــدا کنــد.
در چارچــوب تقویــت ایــن دیــدگاه ،مکتــب اصالــت فایــده بیــان مـیدارد کــه جــرم ،عملــی انتخابــی
و فرآینــد تصمیمگیــری بــرای ارتــکاب آن مبتنــی بــر محاســبات هزینــه ـ فایــده اســت 2و مرتکبــان بــا
ســبق تصمیــم و محاســبه ســود ـ زیــان بــه جــرم دســت میزننــد .بررســی برخــی مقــررات کیفــری
ایــن حــوزه نیــز نشــان میدهــد قانونگــذار بــه مبانــی ایــن دیــدگاه اشــراف علمــی داشــته اســت.
بــرای نمونــه ،در مــاده  ۴۵قانــون توزیــع عادالنــه آب مقــرر داشــته اســت« :اشــخاص زیــر عــاوه بــر
اعــاده وضــع ســابق و جبــران خســارت وارده بــه  ۱۰تــا  ۵۰ضربــه شــاق و یــا از  ۱۵روز تــا ســه مــاه
حبــس تأدیبــی بــر حســب مــوارد جــرم بــه نظــر حاکــم شــرع محکــوم میشــود».
بــه نظــر میرســد کــه رویکــرد فایدهگرایــی در تعییــن مجــازات در ایــن مــاده ،هدفمندانــه
طراحــی نشــده اســت؛ زیــرا مجازاتهــای ســالب آزادی و بدنــی ،بیشتــر نتایــج ارعابآمیــز دارد.
البتــه واقعیــت آن اســت کــه تعییــن ایــن نــوع از مجــازات بــا عنایــت بــه زمــان تصویــب ایــن قانــون در
ســال  1363تحــت تأثیــر وضعیــت سیاســی حاکــم بــر کشــور در دوران ابتــدای انقــاب بــوده اســت و
در آن دوره ،بیشتــر مجازاتهــا بــر پایــه حبــس و شــاق تعییــن میشــد.
تحلیلهــای مربــوط بــه فعالیــت بــزهکاران ایــن حــوزه نشــان میدهــد ایــن جرایــم ماهیــت
اقتصــادی دارنــد .پــس مجــازات بایــد بــه شــکلی هوشــمندانه ،هزینههــای اقتصــادی ارتــکاب جــرم را
افزایــش دهــد .نکتــه دیگــر ،وجــود اصطــاح «حبــس تأدیبــی» در ایــن مقــرره قانونــی اســت کــه در
رویکــرد فایدهگرایــی بــه مجــازات مصــداق پیــدا میکنــد .هــدف تأدیبــی پــس از اعمــال مجــازات و
در آینــده تحقــق مییابــد .بــا ایــنحــال ،چــون یکــی از ابعــاد پژوهــش حاضــر ،تحلیــل آرای قضایــی
حــوزه سیســتان در پیونــد بــا رویکــرد فلســفی مجــازات در جرایــم آب اســت ،پــس از تبییــن دادههــای
میدانــی بــه تحلیــل آن میپردازیــم.

 .1نک :شــاه ملكپور خشـكبیجاری ،حســن« ،فلســفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست كیفری اسالم»،
پژوهشنامه حقوقی ،دوره اول ،1390 ،شماره  ،۲صص ۷۷ـ.۵۷
 .2نک :جوان جعفری بجنوردی و فرهادی ،پیشین.
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نمودار شماره  1ـ تحلیل اهداف مجازات جرایم آب در دشت سیستان
در نمــودار دایرهایشــکل شــماره  ،۱تحلیــل اهــداف مجــازات جرایــم آب در حــوزه سیســتان بــر
اســاس مجموعــه دادههــای ایــن تحقیــق آمــده اســت .بــا عنایــت بــه درصــد فراوانــی دادههــا ،فلســفه
پیآمدگرایــی بــا شــاخص افزایــش هزینههــای ارتــکاب جــرم در مقابــل منافــع حاصــل از آن ،بــه
میــزان بیــش از  ۴۱درصــد ،بیشتریــن رویکــرد فلســفی مجــازات را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
بــرای نمونــه ،دادنامــه شــماره  ۹۷۰۹۹۸۵۴۷۸۹۰۱۹۸۰مــورخ  ،۱۳۹۹/۱/۳۱صادرشــده از شــعبه
 ۱۰۲دادگاه کیفــری شــهر زابــل بــا موضــوع اتهــام اســتفاده غیــر مجــاز از تأسیســات آب نشــان میدهد
کــه دادگاه عــاوه بــر جبــران خســارت ،متهــم را بــه جــزای نقــدی در حــق صنــدوق دولــت محکــوم
کــرده اســت .ترکیبــی از جبــران خســارت و جــزای نقــدی در راســتای افزایــش هزینههــای جــرم
مطابــق بــا فلســفه پیآمدگرایــی ،قابــلتحلیــل و ارزیابــی اســت.
دادنامــه شــماره  ۹۹۰۹۹۷۵۴۴۰۶۰۱۲۳۰مــورخ  ،۱۳۹۹/۹/۲۹صادرشــده از شــعبه  ۱۰۱دادگاه
کیفــری دو شــهر زهــک بــا موضــوع اتهــام دخالــت غیــر قانونــی در تأسیســات آب ،حکایــت از آن دارد
کــه دادگاه ،رویکــرد فایدهگرایــی را در زمینــه مجــازات پــی گرفتــه؛ زیــرا محکــو ٌم علیــه را عــاوه بــر
جبــران خســارت ،بــه پرداخــت مبلــغ بهــای خدماتــی و جــزای نقــدی در حــق دولــت محکــوم کــرده
اســت .ایــن حکــم بــهوضــوح نشــان میدهــد کــه پیشفــرض ذهنــی قاضــی صادرکننــده بــر محــور
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نظریــه عقالنیــت مجــرم قــرار دارد؛ زیــرا مجــازات تعیینشــده بــا هــدف افزایــش هزینههــای ارتــکاب
جــرم در مقابــل منافــع آن صــورت پذیرفتــه اســت.
بــه نظــر میرســد دلیــل تمایــل بیشتــر قضــات حــوزه دشــت سیســتان بــرای صــدور مجــازات
جــزای نقــدی و جبــران خســارت در گونههــای مختلــف جرایــم آب ،ناشــی از سیاســتهای کلــی
نظــام قضایــی در راســتای حبسزدایــی اســت .عــاوه بــر ایــن ،پایبنــدی بــه اصــل قانونــی بــودن
جــرم و مجــازات ،اختیــارات مقامــات قضایــی را بــه تعییــن مجــازات مقــرر و جبــران خســارت قانونــی
محــدود کــرده اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،اگــر اهتمــام حاکمیــت در حــوزه مجازاتهــای مرتبــط بــا جرایــم آب ،رویکــرد
افزایــش هزینههــای جــرم در مقابــل بــا منافــع آن تعریــفشــده باشــد ،در گام نخســت بایــد منافــع
حاصــل از ایــن جرایــم یعنــی میــزان برداشــت آب ،خســارت تخریــب شــبکه ،بــرآورد هزینههــای
رفــع آلودگــی از منابــع آب و مــواردی از ایــن قبیــل ،بــهصــورت دقیــق بــا جلــب نظــر کارشناســان
دادگســتری مشــخص شــود .در گام بعــدی ،بــا اصــاح قوانیــن بایــد میــزان جــزای نقــدی ،حداقــل دو
برابــر منافــع حاصــل تعییــن گــردد .درواقــع ،موفقیــت رویکــرد فایدهگرایــی مجــازات بــه جرایــم آب
بــه تعییــن معیــار میــزان ضــرر بــه منابــع آب وابســته اســت.
عــاوه بــر ایــن ،فلســفه پیآمدگرایــی بــا شــاخص اصــاح مجرمــان بــه میــزان بیــش از ۱۳
درصــد ،یکــی دیگــر از درصــد فراوانیهــای نگــرش فایدهگرایانــه در آرای قضایــی اســت .چنانکــه
مشــاهده میشــود ،ایــن آرا ،بازتابدهنــده گفتمــان اندیشــه محاکــم در مباحــث جــاری دربــاره
اهــداف مجــازات بــا محوریــت پیشبینــی اصــاح مجرمــان در حــوزه جرایــم آب اســت .بــرای مثــال،
دادنامــه شــماره  ۹۵۰۹۹۷۵۴۴۰۶۰۰۳۱۰مــورخ  ،۱۳۹۵/۵/۲۱صادرشــده از شــعبه  ۱۰۱دادگاه کیفــری
دو شــهر زهــک بــا موضــوع اتهــام انشــعاب غیــر مجــاز آب ،بــا بحــث فلســفه پیآمدگرایــی بــا هــدف
اصــاح ارتبــاط دارد؛ زیــرا دادگاه بــهصراحــت ،هــدف از تعلیــق مجــازات تعیینشــده را اظهــار ندامــت
محکــوم و پیشبینــی اصــاح مرتکــب اعــام کــرده اســت.
ایــن توجیههــا نشــان میدهــد برخــی محاکــم ،رویکــرد فایدهگرایــی در حــوزه جرایــم آب را بــر
مبنــای معیــار پیشبینــی اصــاح مجرمــان ،شــاخص قــرار دادهانــد .بــه ایــن ترتیــب ،عملکردهــای
متفــاوت محاکــم بــا رویکــرد فلســفی واحــد ،تحقــق مزایــای مــورد نظــر از ایــن نهــاد را بــهشــدت
کاهــش میدهــد .ایــن مســئله یعنــی در پیــش گرفتــن رویکــردی واحــد بــا معیارهــای متفــاوت،
پیامــی نامناســب در خصــوص اهمیــت هنجارهــای مرتبــط بــا جرایــم آب بــه جامعــه مخابــره میکنــد.
همچنیــن در پیــش گرفتــن معیارهــای دوگانــه ســبب افزایــش احســاس ناعدالتــی دربــاره رســیدگی
بــه جرایــم آب در حــوزه دشــت سیســتان خواهــد شــد کــه بــه گســترش جرایــم آب بــه بهانــه احقــاق
حــق میانجامــد.
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ب .رویکرد تنبیهی درباره جرایم آب
بــهمــوازات رویکــرد افزایــش هزینههــای جــرم ،برخــی محاکــم حــوزه دشــت سیســتان ،نگــرش
تنبیهــی در زمینــه جرایــم آب دارنــد .ایــن رویکــرد کــه در مبانــی اندیشــه ســزاگرایی ریشــه دارد ،بــه
دنبــال احیــای هنجارهــای اخالقــی در مــورد جرایــم آب اســت و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــر
معیــار «اســتحقاق مجرمانــه» تأکیــد دارد .مقصــود از ایــن معیــار آن اســت کــه بــزهکار تنهــا دربــاره
1
آنچــه مســتحق اســت ،کیفــر ببینــد.
بــا ایــن حــال ،تحقــق هــر چــهبهتــر اهــداف فلســفی ایــن رویکــرد ،نیازمنــد توجــه بــه
پیششــرطهای الزم در خصــوص شــاخصهای مناســب بــرای معیــار اســتحقاق مجرمانــه اســت .ایــن
مؤلفههــا کــه بیانگــر ویژگیهــای مجــازات عادالنــه هســتند ،عبارتنــد از:
یک ـ کسانی که از نظر اخالقی ،مرتکب جرایم میشوند ،سزاوار تحمل مجازات متناسبند؛
دو ـ مجازات مجرمان از نظر اخالقی ذاتاً خوب است؛
ســه ـ از نظــر اخالقــی ،تحمیــل مجــازات نامتناســب ،عمــل قبیــح محســوب میشــود و خاطیــان
بایــد مجــازات شــوند.
در همیــن راســتا ،کانــت عقیــده داشــت «ایــن وظیفــه مــردم اســت کــه در برابــر مجــازات غیــر
قابــلتحمــل حاکــم ســتمگر مقاومــت کننــد» 2.درواقــع ،در ایــن رویکــرد ،دادگاه صرف ـاً بــه دنبــال
مجــازات کــردن مجــرم بــه دلیــل ارتــکاب جــرم اســت .البتــه ممکــن اســت بــه دنبــال مجــازات ،برخــی
از نتایــج دیگــر ماننــد اصــاح بــزهکار و پیشگیــری از جرایــم آب نیــز محقــق شــود ،امــا ایــن نتایــج،
هــدف مجــازات نخواهــد بــود.
بــا ایــن مقدمــه بایــد اشــارهکنیم کــه بیــش از  ۱۸درصــد فراوانــی مجازاتهــای صادرشــده صرفـاً
بــه تعییــن کیفــر پــس از احــراز مجرمیــت اختصــاصیافتــه اســت .بــرای نمونــه ،دادگاه در دادنامــه
شــماره  ۹۹۰۹۹۷۵۴۷۷۸۰۰۱۶۰مــورخ  ۱۳۹۹/۱/۳۱صادرشــده از شــعبه  ۱۰۲دادگاه کیفــری دو زابــل
بــا موضــوع اتهــام اســتفاده غیــر مجــاز از تأسیســات آب ،مجــرم را بــه پرداخــت جــزای نقــدی در حــق
دولــت محکــوم کــرده اســت .درواقــع ،دادگاه در واکنــش بــه ارتــکاب جــرم اتهامــی ،مجــرم را مســتحق
جــزای نقــدی دانســته اســت.

 .1نک :جوان جعفری بجنوردی ،عبدالرضا و ســید محمدجواد ســاداتی« ،ســزاگرایی در فلســفه کیفر» ،پژوهشنامه
حقوق کیفری ،دوره سوم ،1391 ،شماره  ،۱صص59ـ.81
2-Richard, R. & E. Kania, “Philosophies of Punishment”, Wiley online library, 2015:www.doi.
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 .3شاه ملكپور خشكبیجاری ،پیشین.
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در خصوص این رویکرد تنبیهی ،بیان دو نکته اهمیت دارد:
نخســت ـ صــرف مجــازات کــردن ،مانــع از رعایــت اصــل واقعبینــی در تعییــن کیفــر خواهــد بــود؛
چــون هــدف از مجــازات در حــوزه آب ،صیانــت و مدیریــت مناســب بهینــه ایــن منابــع بــرای دسترســی
عمــوم جامعــه بــه آب بـ ه عنــوان یــک حــق بشــری اســت.
دومیــن ـ بــه بــاور اندیشــه ســزاگرایی ،مجــازات میخواهــد بــا وجــدان اخالقــی جامعــه ارتباطــی
1
عمیــق برقــرار کنــد.
در حــوزه سیســتان بــه دلیــل فقــر حاکــم بــر منطقــه کــه در سیاسـتهای نادرســت در حوزههــای
مختلــف از جملــه آب ریشــه دارد ،تحمیــل مجــازات بــدون توجــه بــه وضعیــت اجتماعــی ایــن منطقــه
ســبب فاصلــه گرفتــن از وجــدان جمعــی میشــود.
3

 .1جوان جعفری بجنوردی و ســاداتی ،پیشــین.
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نتیجهگیری
هــدف اصلــی از بررســی و تحلیــل فلســفی مجــازات انعکاسیافتــه در آرای قضایــی صادرشــده
دربــاره جرایــم آب ،تقویــت ظرفیتهــا و افزایــش مبانــی علمــی مقامــات قضایــی در رســیدگی بــه
پروندههــای جرایــم آب در منطقــه دشــت سیســتان اســت .در ایــن راســتا ،تأمــل در خوانــش نــگاه
فلســفی در زمینــه نهــاد مجــازات گویــای آن اســت کــه دانــش فلســفه در عرصــه مجــازات ،نگرشهــای
متفــاوت دارد .سیاس ـتهای قضایــی نیــز از نــوع نگــرش فلســفی قانونگــذار دربــاره جرایــم آبــی اثــر
میپذیــرد.
رهیافتهــای حاصــل از ایــن نگرشهــا از یــک ســو در قالــب فلســفه پیآمدگرایــی جلوهگــر
میشــوند کــه مجــازات را ذات ـاً قبیــح میپنــدارد و بــر ایــن پنــدار اســتوار اســت کــه آنچــه باعــث
مجــاز شــمردن ایــن نهــاد در حــوزه جرایــم آب میشــود و دســتگاه قضایــی بــر بهرهگیــری از آن
تأکیــد م ـیورزد ،در حقیقــت ،تحقــق فوایــدی اســت کــه در افــق آینــده از مجــازات انتظــار م ـیرود.
برجســتهترین ایــن فوایــد عبارتنــد از :پیشگیــری از ارتــکاب جرایــم آب بــا افزایــش هزینههــای
جــرم ،اصــاح بــزهکاران و دیگــر مــوارد.
در مقابــل ،رویکــرد ســزاگرایی در خصــوص ماهیــت مجــازات در جرایــم آب قــرار دارد کــه بیــان
میکنــد مجــازات بــه احیــای ارزشهــای اخالقــی در حــوزه صیانــت از منابــع آب میانجامــد؛ چــون
ذاتـاً دارای حســن اســت .بنابرایــن ،هــدف از اعمــال کیفــر ،فوایــد احتمالــی حاصــل از آن نیســت ،بلکــه
احیــای ارزشهــای مــورد احتــرام جامعــه اســت.
بــا ایــن حــال ،انتخــاب مناســبترین رویکــرد فلســفی ،بــا حداقــل هزینههــای اجتماعــی و
حداکثــر کارآمــدی در صیانــت از منابــع آب ،نیازمنــد درک هوشــمندانه مبانــی نظــری فلســفه کیفــر
در ایــن راستاســت .درک مبتنــی بــر پیونــد مبانــی علمــی و پژوهشهــای میدانــی ،بــر همکنــش
متقابــل میــان مبانــی علمــی قضــات و عملکــرد دســتگاه عدالــت کیفــری در مبــارزه بــا ایــن جرایــم
اثــر خواهــد گذاشــت.
پژوهــش حاضــر بــرای نخســتین بــار بــه تحلیــل فلســفه مجــازات جرایــم آب در آرای قضایــی حوزه
دشــت سیســتان پرداختـ ه اســت .بررســی نمونــه آرای ایــن حــوزه نشــان میدهــد کــه عمومـاً فلســفه
مجــازات بــر اســاس مبانــی علمــی قضــات و اختیــارات قانونــی اعطاشــده در دو رویکــرد فایدهگرایــی و
ســزاگرایی انعــکاس یافتــه اســت .ایــن پژوهــش ،نقــاط مبهــم و پیچیــده در عملکــرد دســتگاه قضایــی
حــوزه سیســتان را در زمینــه مجــازات جرایــم آب آشــکار ســاخت .بــرای نمونــه ،از آن میــان میتــوان
بــه نبــود انســجام فکــری مقامــات قضایــی شــعبههای مختلــف بــرای در پیــش گرفتــن رویکــردی
واحــد در زمینــه فلســفه مجــازات اشــاره کــرد .پیآمــد ایــن پراکندگــی در مبانــی فکــری آن اســت
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کــه صیانــت از منابــع آب از طریــق ظرفیــت نهــاد مجــازات بــا دشــواری روبـهرو شــود.
نتایــج حاصــل از تحلیــل فلســفی مجــازات در قانــون توزیــع عادالنــه آب بــه وضــوح نشــان داد کــه
قانونگــذار از طریــق ارعــاب ناشــی از تحمیــل مجــازات خوارکننــده شــاق و همچنیــن مجــازات حبــس
کوتاهمــدت بــه دنبــال اصــاح بــزهکاران جرایــم آبــی اســت .ایــن ســبک از فرآینــد مجازاتانــگاری
بــا رویکــرد فایدهگرایــی در فلســفه مجــازات قرابــت دارد .بــا ایــن حــال ،امکانســنجی تحقــق ایــن
اهــداف در حــوزه دشــت سیســتان نشــان میدهــد اساس ـاً مرتکبــان جرایــم آبــی در طــرح  46هــزار
هکتــاری ،کشــاورزان هســتند کــه روحیــه جامعهســتیزی ندارنــد .تحمیــل مجــازات خوارکننــده شــاق
بــرای کســانی کــه بنــا بــر اعتقــادات دینــی ،آب را نعمــت خداونــد میداننــد و بــرای امــرار معــاش بــه
دنبــال زراعــت هســتند ،نمیتوانــد بازدارندگــی ایجــاد کنــد .از طرفــی ،اعمــال مجــازات حبــس نیــز در
کوتاهمــدت ،کارکــرد اصالحــی نــدارد و حداکثــر عملکــرد آن ،ناتوانســازی مرتکــب از تکــرار جرایــم
آبــی در کوتاهمــدت خواهــد بــود.
در حــوزه دادرســی اداری نیــز بایــد گفــت از اقدامــات مثبــت قانونگــذاری در دهــه ،1380
تصویــب قوانینــی در مــورد بهرهبــرداری از آبهــای زیرزمینــی اســت کــه بــه حفــظ ســفرههای آب
زیرزمینــی کمــک شــایانی میکنــد .پیشبینــی دادرســی اداری در حــوزه آب ایــن فایــده را دارد کــه
عــاوه بــر جلوگیــری از ورود و تشــکیل پروندههــای متعــدد در دادگســتری ســبب میشــود رســیدگی
بــه دعــاوی موضــوع قانــون ،بــه صــورت تخصصــی و بــا حضــور نماینــدگان ســازمان جهــاد کشــاورزی و
شــرکت آب منطقـهای اســتان بــه عنــوان اعضــای فنــی کمیســیون و بــا حضــور قاضــی واجــد شــرایط
و انشــای رأی از جانــب وی صــورت گیــرد.
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 .12نوگلی ،جمال ،مالکیت حقآبه و منابع آبی ایران ،تبریز :یانار و آیدین.1395 ،
 .13هداوند ،مهدی و مسلم آقایی طوق ،دادگاه های اختصاصی اداری ،تهران :خرسندی.1389 ،
ب) مقاله
 .1ارشــدی ،محمدیــار« ،نقــش قــوه قضاییــه هنــد در حفاظــت از محیــط زیســت» ،مجلــه
ـدرس علــوم انســانی ،دوره نهــم ،1384 ،شــماره .3
مـ ّ
 .2امامــی ،محمــد و ســید نصراللــه موســوی« ،مبانــی نظــری مراجــع شــبه قضایــی و جایگاه
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آنهــا در حقــوق ایــران» ،مجله مطالعــات حقوقــی شــیراز ،دوره بیســت و یکــم ،1383 ،شــماره .41
 .3بخشــی جهرمــی و همــکاران« ،تیشــه قانــون بــه ریشــه آب :تحلیلــی پژوهشــی بــر
قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری» ،فصلنامــه مهندســی
آبیــاری و آب ،ســال پنجــم ،1393 ،شــماره .18
 .4بدیســار ،ســید ناصرالدیــن ،ســید محمــد صــادق احمــدی و مســعود راعــی« ،نظــام حقوقــی
آلودگــی منابــع آب در ایــران» ،تحقیقــات منابــع آب ایــران ،دوره ســیزدهم ،1396 ،شــماره ،1
صــص 110ـ.101
 .5جاویــدی ،مجتبــی« ،بکاریــا ،از اصالــت عقــل تــا اصالــت تجربــه :تحلیــل
معرفتشــناختی اندیشــههای کیفــری ســزار بکاریــا» ،فصلنامــه اندیشــه دینــی ،دوره
هجدهــم ،1397 ،شــماره  ،۱صــص ۴۴ـ.۲۱
 .6جعفــری ندوشــن ،علیاکبــر و امیــد شــیرزاد« ،ســاختار و صالحیــت مراجــع شــبه قضایــی
حقــوق آب ایــران» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،1398 ،شــماره .18
 .7جــوان جعفــری بجنــوردی ،عبدالرضــا و زهــرا فرهــادی آالشــتی« ،تأملــی بــر خوانــش
فیلســوفان اصالــت فایــده از بازدارندگــی کیفــر مــرگ» ،مجلــس و راهبــرد ،دوره بیســت و
ششــم ،1398 ،شــماره  ،۱۰۰صــص ۲۱۵ـ.۲۴۱
 .8جــوان جعفــری بجنــوردی ،عبدالرضــا و ســید محمدجــواد ســاداتی« ،دورکهایــم و
کارکردگرایــی در شــناخت کیفــر» ،فصلنامــه تعالــی حقــوق ،دوره جدیــد ،1392 ،شــماره ،۴
صــص ۱۲۴ـ.۱۰۱
 .9جــوان جعفــری بجنــوردی ،عبدالرضــا و ســید محمدجــواد ســاداتی« ،ســزاگرایی در فلســفه
کیفــر» ،پژوهشنامــه حقــوق کیفــری ،دوره ســوم ،1391 ،شــماره  ،۱صــص59ـ.81
 .10حســینی ،ســید حســین و حســن یوســفی« ،درآمــدی بــر حمایــت کیفــری از حقــوق
آب» ،فصلنامــه آب و توســعه پایــدار ،دوره پنجــم ،1397 ،شــماره .1
 .11ســاالری ،فاطمــه ،مهــدی قربانــی و آرش ملکیــان« ،پایــش اجتماعــی شــبکه ذینفعان در
حمکرانــی محلــی منابــع آب (منطقــه مــورد مطالعــه :حوضــه آبخیــز رزیــن ،شهرســتان
کرمانشــاه)» ،نشــریه مرتــع و آبخیــزداری ،دوره شــصت و هشــتم ،1394 ،شــماره .2
 .12شــاه ملكپــور خشـكبیجاری ،حســن« ،فلســفه تنــوع ضمانــت اجراهــا در قتــل از منظــر
سیاســت كیفــری اســام» ،پژوهشنامــه حقوقــی ،دوره اول ،1390 ،شــماره  ،۲صــص ۷۷ـ.۵۷
 .13شــعبانی ،یــاور« ،چیســتی مراجــع شــبه قضایــی در آرای هیئــت عمومــی دیــوان
عدالــت اداری» ،فصلنامــه جســتارهای حقــوق عمومــی ،ســال اول ،1396 ،شــماره .3
 .14شــهباز بیگیــان ،محمدرضــا و علــی باقــری« ،تحلیــل سیســتمی آســیبپذیری
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منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشــت سیســتان)

دشــت سیســتان بــه کاهــش منابــع آب :ارائــه گزینههــای سیاســتی بــا رویکــرد
برگشــتپذیری» ،تحقیقــات منابــع آب ایــران ،دوره دوازدهــم ،1395 ،شــماره  ،۱صــص ۵۵ـ.۴۰
 .15عربپــور ،امیرحســین« ،ارائــه الگــوی حکمرانــی آب مبتنــی بــر بازاریابــی اجتماعــی
در راســتای تغییــر رفتــار مصرفــی آب» ،فصلنامــه مجلــس و راهبــرد ،ســال بیســت و هشــتم،
 ،1392شــماره .106
 .16عســکری بزایــه ،فاطمــه« ،حکمرانــی آب :مــروری بــر مفاهیــم ،چالشهــا ،ابزارهــا و
تدابیــر نهــادی» ،نشــریه مدیریــت آب در کشــاورزی ،1395 ،شــماره .1
 .17فریــادی ،مســعود« ،نقــش حقــوق عمومــی در کنتــرل مصــرف آب» ،فصلنامــه مطالعــات
حقوقــی دانشــگاه شــیراز ،دوره دهم ،1397 ،شــماره .1
 .18قائمــی ،آاللــه ،مریــم الریجانــی ،ســید محمــد شــبیری و محمدرضــا ســرمدی« ،ارائــه مــدل
مفهومــی حکمرانــی پایــدار در مدیریــت بــه هــم پیوســته منابــع آب کشــور بــا تأکیــد بــر
آمــوزش و ظرفیتســازی» ،مجلــه آب و فاضــاب ،دوره بیســت و هشــتم ،1396 ،شــماره .4
 .19قنبــری ،احمــد ،علیرضــا کرباســی ،احمــد احمدیــان و حســین قاســمی« ،نگرشــی بــر
مدیریــت بحــران آب در سیســتان» ،کنفرانــس بینالمللــی بحــران آب.1387 ،
 .20کشــاورز ،اســدالله ،محمــد آشــوری ،محمدعلــی مهــدوی ثابــت و شــهرام ابراهیمــی« ،تحلیلــی
بــر توســعه متــوازن مناطــق آبــی کشــور بــا تأکیــد بــر گــذر جرمانــگاری و اســتفاده
غیــر مجــاز از منابــع آب» ،فصلنامــه برنامهریــزی منطق ـهای ،ســال نهــم ،1398 ،شــماره .36
 .21گســن ،رمــون« ،مالحظههایــی دربــاره هــدف آییــن دادرســی کیفــری» ،ترجمــه:
شــهرام ابراهیمــی ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،1385 ،شــماره .56
 .22مبیــن ،حجــت« ،جامعهشناســی مجازاتهــا ،ضرورتــی فراموششــده» ،گــواه بهــار،
 ،1387شــماره  ،12صــص 80ـ.75
 .23مــرادی ،فرزانــه ،ســید حســین هاشــمی ،ســید محمــود میرخلیلــی و شــهرداد دارابــی« ،نقــش
مجــازات در پیشگیــری از جــرم بهرهبــرداری غیــر مجــاز از منابــع آب زیرزمینــی»،
مجلــه آب و فاضــاب ،دوره س ـیام ،1398 ،شــماره .3
 .24معمــارزاده ،غالمرضــا ،جــواد جاســبی و نــدا نفــری« ،حکمرانــی خــوب :اکولــوژی
متعــادل» ،مجلــه آیندهپژوهــی مدیریــت ،دوره بیســت و یکــم ،1389 ،شــماره .1
 .25نجابتخــواه ،مرتضــی« ،چالــش فــراروی جایــگاه حقوقــی دیــوان عدالــت اداری در
حــل و فصــل اختالفــات در حــوزه آب» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق انــرژی ،دوره ســوم،1396 ،
شــماره .1
 .26وحیــد ،مجیــد و محســن رنجبــر« ،آسیبشناســی بعــد سیاســی حکمرانــی آب در
ایــران» ،فصلنامــه سیاســتگذاری عمومــی ،دوره چهــارم ،1397 ،شــماره .4
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 .27ویــژه ،محمدرضــا و مســلم میــری« ،دادرســی آب در کمیســیون رســیدگی بــه امــور
آبهــای زیرزمینــی :چالشهــا و راهکارهــا» ،مجلــه مطالعــات حقــوق انــرژی ،دوره ســوم،
 ،1396شــماره .1
 .28هاشــمی ،ســید محمــد« ،حمایتهــا و تضمینــات حقــوق بشــر در حقــوق داخلــی و
نظــام بینالمللــی» ،مجلــه تحقیقــات حقوقــی ،دانشــگاه شــهید بهشــتی ،1382 ،شــماره .38
ج) دیگر منابع
 .1گــزارش «نشســت تخصصــی قضــات دیــوان عدالــت اداری و اعضــای کمیســیون رســیدگی بــه
امــور آبهــای زیرزمینــی» ،تهــران.1394 ،
 .2مهندســین مشــاور آبکاوش ســرزمین ،طــرح آبیــاری نویــن دشــت سیســتان (رویکــرد اجتماعی
طــرح) ،تهــران :معاونــت آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی.1398 ،
 .3مهندســین مشــاور آبکاوش ســرزمین ،گــزارش مطالعــات اجتماعــی و نظــام بهرهبــرداری
ســازمان بهرهبــرداری طــرح انتقــال آب بــه اراضــی دشــت سیســتان.1396 ،
2-Latin Source

Biekmohammadi, H. & H. Noori, “Droughts effects Between 83ـ1-On SiStan rural 1377
& strategies to cope with”, Geographics and Development Journal, 2007, No. 40, 119_197
2-Richard, R. & E. Kania, “Philosophies of Punishment”, Wiley online library, 2015:www.
doi.org/10.1002/9781118519639.wbecpx258
3-Rob, C., “Probation and the philosophy of punishment”, Probation Journal, 2018, No.
65 (3), 252_268:www.doi.org/10.1177/0264550518776768
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نظریــه نویــن حاکمیــت قانــون اداری؛ تحلیــل ویژگیهــا و
تحــوالت برخاســته از هــوش مصنوعــی
فرخنده کیائی*
چکیده

زندگــی اجتماعــی انســان تحــت تأثیــر پیشــرفت فنــاوری هــوش مصنوعــی وارد عصــر
جدیــدی شــده اســت .بــا ورود بــه دوران هــوش مصنوعــی و لــزوم ایجــاد نــوآوری در حاکمیــت
قانــون اداری ،رویکــرد ســنتی حقــوق اداری ،انعطافپذیــری کافــی از خــود نشــان نمیدهــد.
در ایــن مقالــه کوشــش شــده اســت بــر اســاس پیشــینه دوران هــوش مصنوعــی ،بازاندیشــی
جدیــدی از رویکردهــای حقــوق اداری ارائــه شــود .بــر پایــه نتایــج ایــن تحقیــق ،ویژگیهــای
عصــر نویــن هــوش مصنوعــی از جملــه دســتیابی همزمــان بــه کارآیــی و عدالــت ،رویهگرایــی
و نظــارت اداری توســعهیافته باعــث اصــاح چارچوبهــای حقــوق اداری خواهــد شــد.
اســتفاده از هــوش مصنوعــی ،اســتاندارد نســبتاً واحــدی از اســتدالل و معیارهــای ارزیابــی
بــرای تصمیمگیــری اداری فراهــم میکنــد و نبــود یکپارچگــی ناشــی از اختــاف
ذهنــی را تــا حــد زیــادی کاهــش میدهــد .نظــام هوشــمند اداری میتوانــد اطالعــات
را بــه طــور همهجانبــه جمــعآوری کنــد ،همــه عوامــل مربــوط و اثرگــذار را در نظــر بگیــرد ،از
درســتی تصمیمگیــری اطمینــان یابــد و عدالــت در تصمیمگیــری اداری را بهبــود بخشــد.
بــا ایجــاد پایگاه دادههای شــخصی از مجموعه شــهروندان بر اســاس کالنداده ،فعالیتهــای اداری نه تنها
میتوانــد بــر اســاس دادههــای فــردی وابســتگان اداری ارائــه شــود ،بلکــه مدیریــت شخصیسازیشــده
میتوانــد منابــع اداری را بــه موقــع و بــه طــور مؤثــر اختصــاص دهــد .بنابرایــن ،اساسـیترین کارکــرد
بازاندیشــی نظریــه حاکمیــت قانــون اداری ،تحقــق هوشــمند مفاهیمــی ماننــد اداره خوب (فراتــر از اداره
قانونــی) ،اصــل عدالــت و کارآیــی ،اصــل تمرکززدایــی و اصــل همــکاری در دوران هوش مصنوعی اســت.
کلیدواژهها :نظریه نوین حاکمیت قانون اداری ،هوش مصنوعی ،اداره خوب ،عدالت و کارآیی.

* .استادیار ،گروه مهندسی برق ،دانشگاه فنی و حرفهای ،تهران ،ایران

kiaee@shariaty.ac.ir
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مقدمه
اســتفاده از فنــاوری هــوش مصنوعــی ،یکــی از سیاس ـتهای مهــم حزبهــا و دولتهاســت کــه
نــه تنهــا بــه امنیــت ملــی ،قــدرت همهجانبــه و رقابــت جهانــی مربــوط میشــود ،بلکــه بــرای کنتــرل
ریســک ،حاکمیــت اجتماعــی و تصمیمگیریهــای اداری نیــز مفیــد اســت .از ایــن رو ،ایــن پژوهــش
ســعی دارد بــر اســاس تغییراتــی کــه بــا بهرهمنــدی از هــوش مصنوعــی در اصــول و قواعــد ســنتی
روی میدهــد ،مفهــوم جدیــد نظریــه حاکمیــت قانــون اداری را در دوران هــوش مصنوعــی در ســطح
نظــری کشــف کنــد.
مــدل حاکمیــت قانــون مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی ،در بــدو پیدایــش ،آرمانــی جلــوه کــرد و در
برخــی زمینههــا شکســت خــورد؛ زیــرا در آن زمــان ،امــکان تأمیــن دادههــای کافــی و جامــع بــرای
تصمیمگیــری مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی وجــود نداشــت .از ایــن رو ،در عمــل ،تصمیمگیریهــای
مبتنــی بــر تغییــرات جزئــی و تدریجــی را در دســتور کار قــرار دادنــد .بــه ایــن ترتیــب ،در آن
هنــگام ،نقــص دسترســی بــه اطالعــات ،توجیهکننــده تأخیــر گــذار بــه اتوماســیون و هوشمندســازی
بــود .امــروزه بــا توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و افزایــش ظرفیــت پــردازش کالندادههــا و
سیســتمهایپشــتیبان ،امــکان دسترســی بــه حجــم عظیمــی از داده فراهــم شــده اســت .عــاوه
بــر ایــن ،فنــاوری نویــن بالکچیــن امــکان ذخیرهســازی و اشــتراکگذاری ایمــن داده یــا هــر
اطالعــات بــاارزش دیگــری را فراهــم میکنــد 1.در بســتر ایــن پیشرفتهاســت کــه هــوش مصنوعــی
میتوانــد از کالندادههــا ارزش بیافرینــد ،آنهــا را تحلیــل کنــد و بــر مبنــای آنهــا ،دیدگاههــا و
برنامههــای مــد ّون بســازد .در نتیجــه ،ایــن امــکان فراهــم شــده اســت تــا هــوش مصنوعــی در ســاحت
2
خطمشــیگذاری عمومــی و حقــوق اداری بــه کار گرفتــه شــود.
توســعه و تغییــر علــم و فناوریهــای نویــن تأثیــری همهجانبــه بــر قانــون و نظــام حقوقــی
دارد .عــاوه بــر ایــن ،در مــورد نظریــه حاکمیــت قانــون اداری ،هیــچ محدودیــت تغییرناپذیــری در
زمانهــای مختلــف وجــود نــدارد .حقــوق اداری ،حوزههایــی بســیار گســترده را شــامل میشــود
و از نظــر محتوایــی بســیار غنــی و متفــاوت از دیگــر زیرشــاخههای علــم حقــوق اســت .بنابرایــن،
واکاوی ویژگیهــا و تحــوالت برخاســته از هــوش مصنوعــی در حاکمیــت قانــون اداری ،اهمیتــی
 .1آقایــی طــوق ،مســلم و مهــدی ناصــر« ،ســازوکار و چالشهــای پیادهســازی بســتر بالکچیــن در توســعه

دولــت الکترونیکــی و آثــار آن بــر نظــام مالیاتــی» ،فصلنامــه علمــی و پژوهشــی حقــوق اداری ،تابســتان ،۹۸
شــماره  ،۱۶صــص ۹ـ.۳۳
 .2پورعــزت،علیاصغــر،ســیاوش رفیعــی،پریــا مؤمـنزاده ونیلوفــر کــوکالن« ،بازگشــت عقالنیــت؛ کاربســت هــوش

مصنوعــی در حکمرانــی و خطمشــیگذاری عمومــی» ،مطالعــات و پژوهشهــای اداری ،1398 ،شــماره  ،3صــص

8ـ.18
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روزافــزون مییابــد .از ایــن رو ،پژوهــش در خصــوص نــوآوری در حاکمیــت قانــون اداری بــه عنــوان
یکــی از اولویتهــای اساســی در نظــام حقوقــی ایــران مطــرح اســت .ضــرورت دیگــر انجــام پژوهــش
حاضــر ،نبــود ادبیــات حقوقــی کافــی در ایــن زمینــه اســت .بــا بررســی موضوعــات حقوقــی مرتبــط بــا
هــوش مصنوعــی میتــوان دریافــت کــه مطالعــه هــوش مصنوعــی در قانــون مدنــی ،قانــون کیفــری و
مالکیــت معنــوی متمرکــز شــده اســت کــه شــامل مباحــث صالحیــت قانونــی ربــات ،کپیرایــت هــوش
1
مصنوعــی و حفاظــت از حریــم خصوصــی انســان میشــود.
در مقایســه ،پژوهــش کافــی در مــورد قانــون اداری مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی انجــام نشــده
اســت و تنهــا در ایــن میــان میتــوان بــه پژوهشهایــی پراکنــد ه اشــاره کــرد .بــرای مثــال ،بــا توجــه
بــه پیشــرفتهای هــوش مصنوعــی در خودکارســازی فرآیندهایــی کــه انســان بایــد انجــام دهــد ،بــرای
ترســیم چارچوبــی بــرای ارزیابــی فرصتهــای خودکارســازی از طریــق تجزیــه رویههــای اداری
2
تالشهایــی صــورت گرفتــه اســت.
در پژوهشــی دیگــر ،پیآمدهــای هــوش مصنوعــی در مدیریــت دولتــی ،در خصــوص چالشهــای
مربــوط بــه اختیــارات اداری ،از جملــه پاسـخگویی و قضــاوت بررســی شــده اســت 3.در کشــور در حــال
توســعه آرژانتیــن نیــز تأثیــر پیشــرفت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــر گــذر بــه دولــت الکترونیــک
بــرای بهرهگیــری از قابلیتهــای بالقــوه دوران هــوش مصنوعــی واکاوی گشــته اســت 4.بــا ایــن حــال،
اطالعــات کمــی در زمینــه نواندیشــی نظریــه حاکمیــت قانــون اداری در دســت اســت کــه اســتمرار ایــن
رونــد میتوانــد تأخیــر در اســتقرار نظامــی کارآمــد و مؤثــر را افزایــش دهــد و زمینهســاز از دســت
رفتــن فرصتهــای پیــش رو شــود.
بــر ایــن اســاس ،پژوهــش حاضــر در پــی پاس ـخگویی بــه ایــن ســؤال اصلــی اســت کــه نظریــه
نویــن حاکمیــت قانــون اداری چگونــه بایــد بــا بهرهمنــدی از قابلیتهــای هــوش مصنوعــی بازاندیشــی
و ارائــه شــود؟ ســؤالهای فرعــی پژوهــش عبارتنــد از :ویژگیهــا و تحــوالت برخاســته از هــوش
 .1عطــازاده ،ســعید و جــال انصــاری« ،بازپژوهــی مفهــوم مســئولیت کیفــری هــوش مصنوعــی (مطالعــه مــوردی

خودروهــای خــودران) در حقــوق اســام ،ایــران ،امریــکا و آلمــان» ،پژوهــش تطبیقــی حقــوق اســام و غــرب،
زمســتان  ،1399شــماره  ،6صــص 55ـ.86

2-Etscheid, Jan, «Artificial intelligence in public administration», International Conference on Electronic Government, Cham, 2019, p.p. 248ـ261
3-Barth, Thomas J. and Eddy Arnold, «Artificial intelligence and administrative discretion: Implications for public
administration», The American Review of Public Administration, 1999, p.p. 332ـ351
4-Corvalán, Juan Gustavo, «Digital and intelligent public administration: transformations in the era of artificial
intelligence», A&CـRevista de Direito Administrativo & Constitucional, 2018, p.p. 55ـ87
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مصنوعــی در حاکمیــت قانــون اداری چیســت؟ چــه زمینههایــی بــرای بهکارگیــری هــوش مصنوعــی
در راســتای اندیشــه حکمرانــی مطلــوب یــا بِهزمــامداری وجــود دارد؟
فــرض ایــن اســت کــه حقــوق اداری ســنتی بــا انعطافناپذیــری خاصــی همــراه اســت و منابــع
و پژوهشهــای حقــوق اداری نتوانســتهاند بــا مفهــوم اداره در زمــان حاضــر رابطــه معنــادار داشــته
باشــند 1.نظریــه ســنتی حاکمیــت قانــون اداری بــا تأخیــر در بهروزرســانی در زمینههــای نویــن همــراه
بــوده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،بــه نظــر میرســد بــا گذشــت زمــان و تجربههــای عملــی ،تفســیر
مجــدد نظریــه حاکمیــت قانــون اداری و دادن مفهــوم زمانــی جدیــد نــه تنهــا ضــروری ،بلکــه نوآورانــه
اســت.
بــه ایــن منظــور برآنیــم تــا بــا روش توصیفــی و تحلیلــی ،در ســه گفتــار ،ابتــدا بــه مفهومشناســی
نظریــه حاکمیــت قانــون اداری در دیدگاههــای مختلــف بپردازیــم (گفتــار نخســت) .آن گاه زمینههــا و
دالیــل بهکارگیــری هــوش مصنوعــی در حقــوق اداری و تحــوالت برخاســته در ایــن حــوزه را در دوران
هــوش مصنوعــی بررســی میکنیــم (گفتــار دوم) .ســپس بــه بازاندیشــی نظریــه حاکمیــت قانــون
اداری در دوران هــوش مصنوعــی میپردازیــم (گفتــار ســوم) .ســرانجام در قســمت نتیجهگیــری،
پیشــنهادهایی در راســتای ایجــاد و توســعه مطلــوب نظــام اداری هوشــمند بیــان میکنیــم.

گفتار نخست ـ اصل حاکمیت قانون در حقوق اداری
نظریــه حاکمیــت قانــون اداری بــه عنــوان منبــع نظــری رایــج حقــوق اداری در کشــورهای مختلــف
تلقــی میشــود .در انگلیــس ،بــا ظهــور اندیشــه لیبرالــی در اواخــر قــرن نوزدهــم ،حاکمیــت قانــون
در ســه معنــی مطــرح شــد :معنــای اول ایــن بــود کــه دولــت در اعمــال اســتبداد اختیــاری نــدارد.
در معنــای دوم ،قانــون بــرای همــه بایــد برابــر باشــد .در معنــای ســوم ،حقــوق شــهروندان از قانــون
اساســی برگرفتــه نشــده ،بلکــه در دادگاههــای عــادی شــکل گرفتــه اســت.
تلقــی اندیشــمندان از حاکمیــت قانــون در انگلیــس در آن دوران بــا واقعیــت قوانیــن اداری کنونــی
انگلیــس مطابقــت نــدارد .درخصــوص مــورد اول بایــد گفــت کــه در دوران حاضــر ،حاكمیــت قانــون نــه
تنهــا اختیــار مســتبدانه دولــت نیســت ،بلكــه قوانیــن دولــت بایــد مطابــق بــا معیارهــای کنونــی حقــوق
بشــر باشــد و بتوانــد حقــوق اقتصــادی و اجتماعــی همــه شــهروندان جامعــه را ارتقــا دهــد .در مــورد
دوم ،برابــری حقوقــی بــه ایــن معنــی نیســت کــه تحــت صالحیــت یــک دادگاه واحــد ،قوانیــن عمومــی
و خصوصــی انگلســتان مجــزا نگــردد و اصــول قانونــی یکســانی اعمــال شــود .بــه عــاوه ،بــر اســاس
 .1موالیــی ،آیــت« ،موانــع و محدودیتهــای حقــوق اداره در ایــران در فرآینــد تأســیس حقــوق اداری ایــران»،
پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،تابســتان  ،1399شــماره  ،3صــص 195ـ.227
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مــورد ســوم ،حقــوق شــهروندان انگلیــس از نتایــج حکــم دادگاه ناشــی میشــود ،امــا ایــن موضــوع
اثبــات نمیکنــد کــه تضمینهــای قانــون اساســی در مــورد حقــوق شــهروندی نامطلــوب اســت.
به طور کلی ،نظریه حاکمیت قانون نوین انگلیس شامل این موارد است:
 .1همه فعالیتهای دولت باید از قانون پیروی کند.
 .2اصل حاکمیت قانون به اصل قانونی بودن محدود نیست.
 .3اصل حاکمیت قانون بیانگر حمایت از قانون است.
 .4اصــل حاکمیــت قانــون نشــان میدهــد کــه قانــون هیــچ گونــه ترجیحــی بیــن دولــت و
1
شــهروندان نــدارد.
در فرانســه کــه بــه عنــوان کشــور مــادر حقــوق اداری شــناخته مــی شــود ،حاکمیــت قانــون اداری،
اصلیتریــن محتــوای حاکمیــت قانــون شــمرده میشــود و ســه مفهــوم را دربرمیگیــرد:
 .1عمل اداری باید دارای مبانی قانونی باشد.
 .2عمل اداری باید مطابق با قانون باشد.
2
 .3دستگاههای اداری باید برای اطمینانیابی از اجرای هنجارهای قانونی اقدام کنند.
در ایــاالت متحــده ،حاکمیــت قانــون کــه عالیتریــن اصــل قانونــی نامیــده میشــود ،متشــکل از ســه
3
عامــل اصلــی اســت؛ حقــوق اساســی ،رویههــای قانونــی و نهادهایــی کــه اقتــدار قانــون را تضمیــن میکننــد.
در قــرن  ،19در کشــور آلمــان بــا حمایــت از حقــوق بشــر و گســترش اصــل دولــت قانونمــدار،
میــزان مداخلــه دولــت در حقــوق افــراد افزایــش یافــت .بــه ایــن ترتیــب ،حمایــت از فــرد در مقابــل
اداره بــا ایجــاد حقــوق اداری بــه عنــوان رشــتهای مســتقل از حقــوق اساســی مطــرح شــد ،بــه گونـهای
کــه در اصــول مختلــف قانــون اساســی  1949آلمــان ،تضمینهایــی بــرای دولــت قانونمــدار و و
نظــارت قضایــی مؤثــر مقــرر شــده اســت .در ســالهای اخیــر ،گروهــی از اندیشــمندان معتقدنــد
حقــوق اداری ســنتی آلمــان دیگــر بــرای پاســخ بــه پیچیدگیهــای اجتماعــی و اداری مناســب نیســت
4
و خواســتار ایجــاد حقــوق اداری جدیــدی شــدند.
1-Wollmann, Hellmut, “Comparing institutional development in Britain and Germany: (persistent) divergence or
(progressing) convergence”, Comparing public sector reform in Britain and Germany, Routledge, 2019, p.p. 1ـ\26
2-Laurent, Pech and Kim Lane Scheppele, «Illiberalism within: rule of law backsliding in the EU», Cambridge
Yearbook of European Legal Studies, 2017, p.p. 3ـ47
3-Wang, Zhiqing, «Reconstruction of the Theory of Administrative Rule of Law in the Era of Artificial Intelligence»,
�3rd International Conference on Judicial, Administrative and Humanitarian Problems of State Structures and Economic Subjects, Atlantis Press, 2018, p.p. 747ـ752

 .4بکــر ،فلوریــن« ،تحــوالت حقــوق اداری آلمــان» ،پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،تابســتان  ،1399شــماره  ،3صــص
69ـ.92
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ویژگیها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی

در ایران تـــا قبـــل از تدویـــن قانـــون اساسـی در ســـال  ،1285اصــل حاکمیت قانــــون جایــگاه
چندانـــی در نظـــم حقوقـی مســـتقر نداشـت و اقدامـــات دستگاههای اداری تحـــت اراده دولتمــردان
و رفتارهــــای تبعیضآمیــــزشان صــــورت میگرفــت .در ایــــن دوران ،بــا آشــنایی مــردم بــا نظریههای
اداری رایـــج نظیــــر بوروکراســی وبــــر 1و رواج دیدگاههای مشــــروطهخواهانه ،تقاضــا بــرای محدود
2
کــــردن اعمــال ســــلیقه متصدیان افزایــش پیــدا کـرد.
بــه ایــن ترتیــب ،تحـــوالت نظـــام اداری ایــران شـــکل گرفــت ،بــهگونهای کـــه قانـــون اســـتخدام
کشـوری در سـال  1301بـه تصویـب رسـید تـا جلـوی رفتارهـای سـوء مأمـوران دولتـی در اســتخدام
کارمنــــدان مــــورد نیــاز را بگیــرد .پـــس از انقـالب اسـالمی نیز با تدویـن و تصویـب قانـون اساسـی
جدیـــد ،وضـــع قوانیـــن و مقـــررات اداری زیـــادی در حوزههای مختلـــف صورت گرفت .تـــا اواســـط
دهــه ،1380بــا پیــروی از رویکـــرد وبـــری ،همچنــان سیســتم غیــر شــخصی مبتنــی بــر مقــررات بــه
جای اداره شخصی و سلیقهای بـــر حقـــوق اداری کشـــور غالـــب بـــود.
برنامههــای تعدیــــل ســــاختاری کــه در خصــوص ضــــرورت کوچکســــازی دولــــت،
مقرراتزدایــــی و برونســــپاری خدمــــات دولتــی در اوایــل دهـــه  70خورشیدی در کشــور آغــاز
شــــده بود ،موجـــب شـــد سلســـلهمراتب اداری ،جـای خـــود را بـه فرآیندهای مذاکــــره ،چانهزنــی و
همــــکاری میــــان بخــــش دولتــــی و خصوصــــی دهد 3.به این ترتیب ،با شناســایی نارســــاییها و
نقصانهــــای بوروکراســـی وبـر و تصویـــب قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری در سـال  ،1386حقـوق
اداری ایران ،وارد مرحله جدیـــد شـــد 4و مفاهیـم جدیـــد مدیریتـی وارد قوانیــن اداری کشــور گردید.
بــا ایــن حــال ،حقــوق اداری در ایــران بــا چالشهــای زیــادی روبهروســت کــه نیازمنــد بازنگــری
حاکمیــت قانــون اداری در دوران نویــن اســت.
بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد هــر چنــد کشــورهای مختلــف درک متفاوتــی از حاکمیــت قانــون
دارنــد ،همــه آنهــا در روح مفاهیــم مربــوط بــه «حاکمیــت قانــون اداری» ،مشــترک هســتند کــه تأثیــر
غالــب قانــون بــر حقــوق اداری را در کشــورهای مختلــف بــه همــراه آورده اســت.

1-Bureaucracy Theory.
2-Udy Jr, Stanley H., « “Bureaucracy” and “Rationality” in Weber's Organization Theory: An Empirical Study»,
American Sociological Review, 1959, p.p. 791ـ795

 .3کاظمــی ،داوود و مهــدی هداونــد« ،تأملــی بــر اصــول مــدرن حقــوق اداری در قانــون مدیریــت خدمات کشــوری
(تحلیــل مــاده  90قانــون مدیریت خدمــات کشــوری)» ،راهبــرد ،تابســتان  ،1392شــماره  ،67صــص 63ـ.93

 .4طاهــری ،علــی و ســارا خاکپــور« ،تأملــی بــر چیســتی و چرایــی ظهــور حقــوق اداری نویــن» ،پژوهشهــای
نویــن حقــوق اداری ،تابســتان  ،1399شــماره  ،3صــص 145ـ.164
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گفتــار دوم ـ زمینههــا و دالیــل کاربســت هــوش مصنوعــی در
حقــوق اداری
پیشــرفت فنــاوری هــوش مصنوعــی تغییــرات بزرگــی در زندگــی اجتماعــی انســان ایجــاد کــرده،
بــه طــوری کــه میتــوان گفــت زندگــی بشــر وارد عصــر هــوش مصنوعــی شــده اســت .ورود بــه
دوران هــوش مصنوعــی و نــوآوری در رویکردهــای حقــوق اداری باعــث ایجــاد اصالحــات و تغییراتــی
در چارچوبهــای حقــوق اداری خواهــد شــد .در ادامــه ،دالیــل و زمینههــای ایــن تغییــرات در ســه
مؤلفــه دســتهبندی و بررســی شــده اســت.

بند نخست ـ پیشرفت فناوری کالنداده ،بالکچین و هوش مصنوعی

در قــرن بیســت و یکــم ،توســعه تمــدن بشــری و نفــوذ ســه حــوزه از علــم و فنــاوری در ســاختار
ســازمانهای اجتماعــی یعنــی کالنداده ،بالکچیــن و هــوش مصنوعــی تســریع پیــدا کــرده اســت.
امــروزه هــوش مصنوعــی بــه دوره جدیــدی از انقــاب صنعتــی در جهــان تبدیــل شــده اســت .هــوش
مصنوعــی ،شــاخهای از علــوم رایانــه اســت کــه نظریههــا ،روشهــا ،فناوریهــا و سیســتمهای کاربــردی
را بــرای شبیهســازی هــوش انســان بررســی میکنــد و توســعه میدهــد.
تــا آن جــا کــه بــه تحقیقــات حرفـهای مربــوط میشــود ،در مــورد تعریــف هــوش مصنوعــی ،اتفــاق
نظــر وجــود نــدارد .بــه صــورت متــداول ،ترکیــب «رایانــه و هــوش» ،هــوش مصنوعــی نامیــده میشــود
کــه نشــان میدهــد هــوش مصنوعــی ،توانایــی ماشــین در تقلیــد رونــد تفکــر انســان نیســت ،بلکــه
توانایــی تکــرار رفتــار انســان بــر اســاس تفکــر انســان اســت .بــه ایــن ترتیــب ،در هــوش مصنوعــی،
ســازوکار انجــام عمــل را میتــوان بــا تقلیــد از رفتــار انســان دســت آورد .بــر ایــن اســاس ،تعریفــی از
هــوش مصنوعــی میتــوان ارائــه داد کــه الگوریتمهــای پیشــرفته از آن پشــتیبانی میکننــد کــه در آن،
«هــوش مصنوعــی طبــق دســتورالعملهای خاصــی بــا اســتفاده از دادههــای تاریخــی در مقیــاس بــزرگ
و همچنیــن بــا اســتفاده از فعالیتهــای ادراک ،یادگیــری ،اســتدالل و تصمیمگیــری میتوانــد
1
سیســتم محاســباتی مربــوط بــه رفتــار مشــخصی را تکمیــل کنــد».
در نتیجــه ،هــوش مصنوعــی تمــام جنبههــای زندگــی اجتماعــی انســان را تغییــر میدهــد و حتــی
کام ـ ً
ا دگرگــون خواهــد کــرد .ادغــام هــوش مصنوعــی و علــم حقــوق ،زمینــه جدیــدی از تحقیقــات
حقوقــی را بــاز میکنــد و بــه نقطــه رشــد جدیــد علمــی در مطالعــات حقوقــی تبدیــل میشــود.

1-Wang, ibid.
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بنــد دوم ـ ظهــور و تحقــق ویژگیهــای نویــن حقــوق اداری بــا کمــک
هــوش مصنوعــی

در حــوزه حقــوق اداری ،هــر دو مفهــوم کارآیــی و عدالــت از ارزشهــای حقوقــی مهــم هســتند .از
دیربــاز بــر عدالــت تأکیــد شــده اســت و بــه نوعــی ،مظهــر روح قانــون در نظــر گرفتــه میشــود و
قانــون را تجســم عدالــت قلمــداد میکننــد .از ســوی دیگــر ،در حــوزه اداری ،بــه دلیــل پیچیدگــی
مدیریــت و خدمــات اداری ،زمزمههــای مطالبهگــری بــرای بهبــود کارآیــی اداری رســاتر اســت .عــاوه
کمــی میتــوان ارزیابــی
بــر ایــن ،ارتقــای کارآیــی ،اســتاندارد ســادهای اســت کــه آن را بــه صــورت ّ
کــرد.
اســتفاده از هــوش مصنوعــی میتوانــد ضمــن تقویــت عدالــت و عقالنیــت در تصمیمگیــری اداری،
کارآیــی اداری را بهبــود بخشــد .عــاوه بــر ایــن ،بــا توســعه مفهــوم مســئولیت و تحقــق نظــارت جامــع
اداری و رویهگرایــی باعــث اصــاح چارچوبهــای حقــوق اداری خواهــد شــد .در ادامــه بــه ایــن
مشــخصات نویــن حقــوق اداری در عصــر توســعه هــوش مصنوعــی میپردازیــم و تمایزهــای آن بــا
حقــوق اداری ســنتی بیــان میشــود.
 .1ارتقای کارآیی
ارتقــا و بهبــود کارآیــی اداری حاصــل پیگیــری بیوقفــه فعالیتهــای اداری اســت .محدودیــت
بودجــه و منابــع ســبب میشــود کــه اشــخاص اداری از نظــر تعــداد پرســنل محــدود باشــند و تقاضــا
بــرای مدیریــت و خدمــات عمومــی بــا پیچیدگــی فزایندهــای روبهروســت .بــه ایــن ترتیــب ،توســعه
فعالیتهــای اداری بــا کمبــود منابــع انســانی و در نتیجــه ،کارآیــی اداری پاییــن روبهروســت کــه
ـد زیــادی برطــرف کنــد.
هــوش مصنوعــی کارآمــد میتوانــد ایــن معضــل را تــا حـ ّ
در دوران حاضــر ،توســعه و محبوبیــت اینترنــت ،مــرز تعامــل در جامعــه را گســترش داده و منابــع
عظیمــی از داده ایجــاد کــرده اســت .از ســوی دیگــر ،فنــاوری بالکچیــن ،فرصتهــای ذخیرهســازی
مجــازی و امــن دادههــا را فراهــم آورده اســت 1.بــا ایـن حــال ،شــیوه برخــورد بــا کالندادههــا و تحلیــل
و بهکارگیــری آنهــا بــه مشــکلی تبدیــل شــده اســت کــهبایــد حــل شــود .بنابرایــن ،هــوش مصنوعــی
در یــک لحظــه تاریخــی و بــر اســاس کالنداده بــه وجــود آمــده اســت و از طریــق قــدرت محاســباتی
فوقالعــاده خــود میتوانــد بســیاری از اطالعــات را بــه ســرعت ،پــردازش و فرآینــد تجزیــه و تحلیــل و
پــردازش دادههــای تاریخــی را تکمیــل کنــد .از ایــن رو ،در عصــر هــوش مصنوعــی ،مشــکل پــردازش و
تصمیمگیــری مبتنــی بــر حجــم گســترده دادههــا حــل شــده اســت.
 .1آقایی طوق و ناصر ،پیشین ،صص ۹ـ.۳۳
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در حــال حاضــر ،از هــوش مصنوعــی در زمینههــای مالــی ،پزشــکی ،آموزشــی ،امنیــت و دیگــر
زمینههــا اســتفاده میشــود .در آینــده میتــوان ایــن فنــاوری را در جمــعآوری اطالعــات ،انجــام
فرآیندهــای اداری ،مشــاوره و پاسـخگویی اداری بــه کار گرفــت .هــوش مصنوعــی جایگزیــن اســتفاده
ســنتی از منابــع انســانی شــده و کارآیــی پاییــن کمبــود منابــع انســانی را بهبــود بخشــیده اســت .بــه
طــور مشــخص ،توانایــی هــوش مصنوعــی در ســه ســطح ،بــر فعالیتهــای اداری از نظــر ماهــوی و شــکلی
تأثیــر عمیقــی خواهــد داشــت :جمــعآوری اطالعــات و غربالگــری ،تشــخیص و پاســخ و قضــاوت و
تصمیمگیــری مســتقل .ایــن ویژگــی ،قــدرت پــردازش و تصمیمگیــری بینظیــری بــرای هــر انســان
و ســازمانی بــه ارمغــان مـیآورد.
 .2حرکت از عدالت الکترونیکی به عدالت هوشمند
در کاربــرد هــوش مصنوعــی در ســازوکار اداری ،رعایــت عدالــت ،یکــی دیگــر از ویژگیهــای مهــم
اســت ،بــه طــوری کــه میتــوان از توانایــی هــوش مصنوعــی در تحقــق تصمیمگیریهــا و رفتارهــای
عادالنــه بهــره گرفــت .بــا طراحــی روشهــای اســتدالل هــوش مصنوعــی ،سیســتم هوشــمند میتوانــد
مســیر منطقــی اســتدالل انســان را تقلیــد کنــد ،از انــواع انحرافهــا و کژاندیشــی موجــود در شــناخت
انســان جلوگیــری کنــد و تصمیمگیریهــای اداری را منطقیتــر و عینیتــر ســازد.
1
رونــدی کــه در ایــن حــوزه ،توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده ،حرکــت از عدالــت الکترونیکــی
بــه ســمت عدالــت مجهــز بــه هــوش مصنوعــی 2اســت .عدالــت الکترونیکــی ،مزیــت مشــخصی را از
نظــر بهبــود کارآیــی و اثربخشــی نظامهــای قضایــی ،همــکاری مقامهــای قانونــی و مهمتــر از همــه،
3
دسترســی شــهروندان بــه عدالــت بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات فراهــم میکنــد.
بــا ایــن حــال ،در ســالهای اخیــر ،حرکــت بــه ســمت عدالــت هوشــمند از طریــق رایان ـهای کــردن
عدالــت ،غیــر مــادی کــردن اســناد رویهــای ،معرفــی ابزارهــای ارتباطــی جدیــد ،فرصتهــای
ذخیرهســازی مجــازی و برنامههــای هــوش مصنوعــی صــورت گرفتــه اســت کــه گام مهمــی در تحقــق
نظــام هوشــمند اداری خواهــد بــود.
هــوش مصنوعــی بــرای ارتقــای عدالــت قضایــی ،جایــگاه خاصــی در ســازمانهای قضایــی دارد.
اســتدالل حقوقــی نوعــی تفکــر اســت کــه افــراد مســئول در رســیدگی بــه پروندههــا بــه کار میگیرنــد.
اســتدالل قانونــی از یــک اســتاندارد یکپارچــه پیــروی میکنــد ،ولــی ارائهدهنــدگان خدمــات
1-E,Justic
2-AI,powered justice .
3-Velicogna, M., “Use of information and communication technologies (ICT)”, European Judicial Systems, CEPEJ .
Studies, No. 7, Council of Europe, 2008

211

نظریــه نویــن حاکمیت قانــون اداری؛ تحلیل

ویژگیها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی

حقوقــی ،افــرادی بهرهمنــد از اســتدالل حقوقــی متمایــز هســتند کــه از نظــر موضوعــی اختــاف نظــر
دارنــد و جلوگیــری از نتیجــه اختــاف در حیطــه اختیــارات دشــوار اســت .بــا ایــن حــال ،اســتفاده از
هــوش مصنوعــی بــر عوامــل غیــر منطقــی غلبــه میکنــد ،اســتاندارد نســبتاً واحــدی از اســتدالل و
معیارهــای ارزیابــی بــرای دادرســی قضایــی فراهــم میکنــد و پدیــده «احــکام متفــاوت بــرای یــک
ـد زیــادی کاهــش میدهــد یــا حتــی از بیــن
پرونــده» را کــه ناشــی از اختــاف ذهنــی اســت ،تــا حـ ّ
میبــرد.
تــا جایــی کــه بــه ایــن کاربــرد مربــوط میشــود ،از هــوش مصنوعــی تاکنــون بــه طــور گســترده
در زمینــه حقــوق اداری اســتفاده نشــده اســت .از ایــن راهــکار میتــوان در نظــام اداری بهــره گرفــت
و از هــوش مصنوعــی بــرای تصمیمگیــری اداری اســتفاده کــرد .سیســتم هوشــمند میتوانــد
اطالعــات را بــه طــور همهجانبــه جمـعآوری کنــد ،همــه عوامــل مرتبــط را در نظــر بگیــرد ،از درســتی
تصمیمگیــری اطمینــان یابــد و رونــد عدالــت در تصمیمگیــری اداری را بهبــود بخشــد.
 .3ترویج روشهای مؤثر و دکترین رویه
دكتریــن رویــه بــه ایــن معناســت كــه فرآینــد اداری در نظــام اداری یــك دولــت بایــد طبــق
رویههــای قانونــی ،بــا تأكیــد بــر ترتیــب زمانــی ،گامهــا و روشهــای بــه کار گرفتهشــده در اقدامــات
اداری انجــام شــود كــه قبـ ً
ا از نظــر قانونــی مؤثــر بودهانــد .در حقیقــت ،ایــن فرآینــد توســعه تدریجــی،
اهمیــت رویههــای اداری را نشــان میدهــد.
در قــرن نوزدهــم ،قانــون اداری در غــرب فقــط بــه عمــل اداری توجــه داشــت و مفهــوم رویــه
اداری را نادیــده میگرفــت .در قــرن بیســتم بــر ایــن رویکــرد تمرکــز شــد کــه حاکمیــت قانــون اداری
بایــد بــه فرآینــد مدیریــت و خدمــات موضــوع اداری توجــه کنــد .رالــز 1،متفکــر و فیلســوف سیاســی
امریکایــی ،در بیــان خــود از «نظریــه عدالــت» ،از هســته اصلــی برنامهریــزی نویــن در ســه عنــوان یــاد
میکنــد« :اول ،حاکمیــت قانــون اســت کــه اقداماتــی را کــه بــه طــور منطقــی از مــردم انتظــار مـیرود
انجــام دهنــد ،الــزام میکنــد و اقداماتــی کــه از مــردم انتظــار نم ـیرود انجــام دهنــد ،منــع میکنــد.
دوم ،افــرادی هســتند کــه قانــون را وضــع میکننــد و ســوم ،پروندههــای مشــابه اســت 2».بــه ایــن
ترتیــب ،بــر اســاس نظــر رالــز ،رویــه بــه تنهایــی میتوانــد مــاک عدالــت قــرار گیــرد.
بــا توســعه فنــاوری هــوش مصنوعــی ،توجــه و بهکارگیــری روشهــای مؤثــر و دکتریــن رویــه
میتوانــد بــه یــک ویژگــی ایــن دوران تبدیــل شــود .توســعه هــوش مصنوعــی باعــث شــفافیت
و مشــارکت بیشتــر نظــام اداری ،افزایــش همــکاری و مشــارکت وابســتگان اداری در مدیریــت و
1-Rawls.
2-Hermstrüwer, Yoan, “Artificial intelligence and administrative decisions under uncertainty”, Regulating Artificial
Intelligence, Cham, 2020, p.p. 199ـ223
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خدمــات ،افزایــش ارتباطــات متقابــل ،همــکاری و اعتمــاد بیــن افــراد اداری میشــود و فرآینــد اداری
را بــه مطابقــت بــا نظــم قانونــی ،گامهــا و روشهــای مؤثــر وادار میکنــد ،بــه طــوری کــه رفتــار اداری،
کارآمــد و شــامل نفــی تبعیــض جنســیتی ،آزادی ،دموکراســی و مقبولیــت باشــد و از ســوء اســتفاده از
حقــوق اداری جلوگیــری شــود.
 .4گسترش مفهوم مسئولیتپذیری
یکــی دیگــر از ویژگیهــا و الزامــات دوران هــوش مصنوعــی ،گســترش مفهــوم مســئولیتپذیری
اســت .موضوعــی کــه در ایــن حــوزه مطــرح میشــود ،آن اســت کــه در دولتهــا و ســازمانهایی کــه
از راهکارهــای هــوش مصنوعــی اســتفاده میکننــد ،مســئولیت عواقــب آن بــر عهــده کیســت .در نظــام
حقوقــی حکومتهایــی چــون ایــاالت متحــده و انگلســتان ،مســئله قانونگــذاری دربــاره مســئولیت
شــرکتهایی کــه از الگوریتــم هــوش مصنوعــی اســتفاده میکننــد ،بســیار مــورد توجــه اســت .بایــد
گفــت همــان طــور کــه فوایــد هــوش مصنوعــی بــه نــام شــرکتها و ســازمانها نوشــته میشــود،
در صــورت وقــوع حادثــه یــا تحلیــل نادرســت نیــز مســئولیت اشــتباه بایــد بــه تمامــی بــر عهــده ایــن
ســازمانها باشــد.
1
موضــوع دیگــر ،مطــرح شــدن اعطــای شــخصیت یــا قائــل شــدن «فردیــت» بــرای محصــوالت
هــوش مصنوعــی اســت .در عمــل ،تعامــل انســان و رایانــه در قالــب هــوش مصنوعــی میتوانــد بــا
شــناخت ،تصمیمگیــری و رفتــار خــودکار ،وظایــف مختلفــی را انجــام دهــد کــه باعــث میشــود
ـدی ،مفهــوم «فردیــت» را از خــود نشــان دهنــد .بــا ایــن
محصــوالت در حــوزه هــوش مصنوعــی ،تــا حـ ّ
حــال ،الزم اســت توضیــح داده شــود کــه ایــن ویژگــی کام ـ ً
ا صــورت تقلیــدی دارد و هرگــز آگاهانــه
2
نیســت .بنابرایــن ،از ایــن ویژگــی بــا عنــوان «شــبه مالــک» یــاد میشــود .بــه ایــن ترتیــب ،وقتــی
هــوش مصنوعــی در حــوزه اداری اعمــال شــود ،بررســی اینکــه چــه نــوع مشــکالت حقوقــی رخ
خواهــد داد ،اهمیــت بســزایی دارد.
از ســوی دیگــر ،هــوش مصنوعــی از نظــر پیشــرفت فنــاوری دو گونــه اســت :هــوش مصنوعــی قــوی
کــه قابلیتهــای متعــددی کــه در ســطح انســان اســت ،ماننــد اختیــار ،تفکــر و ذهــن محاســباتی
را داراســت و هــوش مصنوعــی ضعیــف کــه دارای ســطح عملکــرد و قابلیــت ضعیــف اســت و عموم ـاً
مبتنــی بــر برنامههــای از قبــل طراحیشــده اقــدام میکننــد و اســتقاللی در تصمیمگیــری ندارنــد.
قبــل از هــر چیــز ،روشــن اســت کــه مرحلــه کنونــی بــه اســتفاده از هــوش مصنوعــی ضعیــف مربــوط
اســت یعنــی هــوش مصنوعــی هنــوز ابــزار کمکــی عمــل اداری اســت و بــا حالــت ســنتی محصــول
1-Subjectivity.
quasi .ـ2-owner

213

نظریــه نویــن حاکمیت قانــون اداری؛ تحلیل

ویژگیها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی

هیــچ تفــاوت اساســی وجــود نــدارد .بنابرایــن ،هــوش مصنوعــی بــا «فردیــت» خاصــی کــه از خــود
نشــان میدهــد ،همچنــان در گــروه افــراد اداری قــرار نخواهــد گرفــت و هنــوز هــم بــه عنــوان ابــزاری
کمکــی بــرای فعالیتهــای اداری شــناخته میشــود .بــا ایــن حــال ،هــوش مصنوعــی میتوانــد موضــوع
تدویــن قوانیــن گوناگــون باشــد.
 .5نظارت اداری جامع
یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای هــوش مصنوعــی ،قــدرت بــیحــد و حصــری اســت کــه در
حــوزه نظــارت بــر شــهروندان بــه دولتهــا میدهــد .ایــن قــدرت تــا جایــی کاربــردی اســت کــه در
صــورت تدویــن قوانیــن مشــخص و عملــی ،ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه دولتهــا بتواننــد بــه
کوچکتریــن رفتــار و اعمــال شــهروندان دسترســی داشــته باشــند و از آنهــا در راســتای جلوگیــری از
تخلفــات و برقــراری عدالــت اســتفاده کننــد .بــه ایــن ترتیــب ،اســتفاده از هــوش مصنوعــی در زمینــه
اداری ،هــدف نظــارت اداری را کــه موضــوع دســتورالعمل اجرایــی مــواد  91و  92قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری اســت ،بــه صــورت جامــع تحقــق میبخشــد .ایــن کاربــرد مهــم ،یکــی دیگــر از
ویژگیهــای دوران هــوش مصنوعــی اســت.

بند سوم ـ نقش مؤثر هوش مصنوعی در سیر تکامل حقوق اداری

حقـــوق اداری در ابتــدای ظهــور خــود بـــه دنبـــال مشـــخصکردن تمـــام تصمیمـــات بـــا تمـــام
جزئیـــات بـــرای مأمـــوران اداری بـــود ،ولی با گذشت زمان ،حقـــوق اداری بـــه جـــای تعییـن دقیـق و
جزئـــی تمامـــی تصمیمـات و اقدامـات بـه دنبـال وضـع قواعـدی بـود کـه مأمـوران دولتـی بتواننـد در
شـــرایط مختلـــف با توجهبـــه ایـــن قواعـــد ،اقـــدام مناســـب را انجام دهند.
در کشــور چیــن ،در  19گــزارش مهــم حــزب حاکــم در ســال  ،2017بــر لــزوم تقویــت «ســاختار
نظــام حاکمیــت اجتماعــی ،مســئولیتپذیری دولــت ،هماهنگــی اجتماعــی ،مشــارکت عمومــی،
حاکمیــت قانــون ،تعقــل و تخصــص» تأکیــد شــده اســت .در زمینــه عملکــرد قضایــی ،دادگاه شــانگهای
بــر ســه حــوزه فنآوریهــای اصلــی اینترنــت ،کالنداده و هــوش مصنوعــی ،بــرای دســتیابی بــه
یــک ادغــام مؤثــر بــا ســازوکار عملکــرد قضایــی تأکیــد میکنــد تــا «هــوش مصنوعــی» بــرای ایجــاد
1
«دادگاه هوشــمند» بــه حــوزه قضایــی وارد شــود.
بــرای نمونــه ،مــاده  51قانــون آییــن دادرســی اداری چیــن ،اصالحشــده در ســال  ،2015ســه روش برای
ثبــت پروندههــا در دعــاوی اداری در نظــر گرفتــه اســت .بنــد ســوم تصریــح میکنــد کــه محتویــات فــرم
1-He, Zhipeng and Lu Sun, A Chinese Theory of International Law, Springer, 2020.
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پیگــرد قانونــی بــدون ثبــت ناکافــی اســت .اصــاح ایــن قانــون بــه معنــای گــذار بــه نظــام خــودکار ثبــت
پرونــده در مراحــل اداری در چیــن اســت .بــه ایــن ترتیــب ،از یــک ســو ،قانــون ،حقــوق طرفیــن را تضمیــن
کــرده و از ســوی دیگــر ،پیگیــری کشــور چیــن بــرای بهــرهوری و کارآیــی اداری منعکــس شــده اســت.
پــس میتــوان تصــور کــرد کــه از هــوش مصنوعــی در دادخواس ـتهای اداری در ســطح تشــکیل پرونــده
اســتفاده شــود کــه بــا شناســایی شــرایط تعقیــب کیفــری بــه صــورت اثرگــذار و حــذف پیوندهــای زایــد در
رونــد بررســی قضایــی ،رونــد گــردش ســند را بــا ســرعتی بیــش از تــوان نیــروی انســانی پیگیــری کنــد،
1
نتیجــه حکــم را بــه دادســتان اطــاع دهــد و کارآیــی اداری را بســیار بهبــود ببخشــد.
در ایــران نیــز قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در مــواد  36تــا  38بــه اصــل «ســرعت در انجــام
وظایــف اداری» اشــاره کــرده اســت .طبــق مــاده « ،36دســتگاههای اجرایــی موظفنــد فرآیندهــای مــورد
عمــل و روشهــای انجــام کار خــود را بــا هــدف افزایــش بهــرهوری نیــروی انســانی و کارآمــدی فعالیتهــا
ماننــد ســرعت [ ]...بــه اجــرا گذارنــد» .بــر اســاس مــاده  37نیــز «دســتگاههای اجرایــی موظفنــد بــا
کمیــت خدمــات بــه مــردم و بــا رعایــت دســتورالعملهای ذیربــط ،اقدمــات
هــدف بهبــود کیفیــت و ّ
زیــر را بــه ترتیــب انجــام دهنــد:
 .1اطالعرســانی الکترونیکــی در خصــوص شــیوه ارائــه خدمــات همــراه بــا زمانبنــدی انجــام آن
و مدارکــی کــه متقاضــی بایــد ارائــه نمایــد؛
 .2ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانههای الکتریکی؛
 .3ارائــه خدمــات بــه شــهروندان بــه صــورت الکترونیکــی و حــذف لــزوم مراجعــه حضــوری مــردم
بــه دســتگاه اجرایــی بــرای دریافــت خدمــت.»...
در نهایــت ،مطابــق قســمتی از مــاده « ،38بــه منظــور تســریع و ســهولت در ارائــه خدمــات بــه
مــردم ،واحدهــای خدمترســانی الکترونیکــی از طریــق بخــش دولتــی و غیــر دولتــی در مراکــز
شهرســتانها ایجــاد میگــردد.»...
در مــاده  ۲ضوابــط فنــی و اجرایــی توســعه دولــت الکترونیکــی ،مصــوب  ۱۳۹۶نیــز هــدف از
توســعه دولــت الکترونیکــی در ایــران ،تحقــق ســازوکاری «ســریع و چابــک ،مســئولیتپذیر و پاسـخگو،
فراگیر،کارآمــد و اثربخــش ،منعطــف و تطبیقپذیــر ،قابــل اعتمــاد ،در دســترس ،بــا هماهنگــی کامــل
بیــن اجــزای دولــت و در راســتای ایجــاد شــفافیت و مقابلــه بــا جعــل و فســاد اداری» توصیــف شــده
اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــرای شــکلگیری نهــادی مســتقل بــرای توســعه هــوش مصنوعــی در ایــران،
برنامـهای در قالــب ســند ملــی هــوش مصنوعــی بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ارائــه شــده و در
آســتانه تصویــب اســت تــا بــه صــورت متمرکــز ،بحــث هــوش مصنوعــی را راهبــری کنــد.
1-Harlow, Carol and Richard Rawlings, «Proceduralism and automation: challenges to the values of administrative
law», The Foundations and Future of Public Law (LSE Legal Studies Working Paper), 2019, p. 3
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بــه ایــن ترتیــب ،انتظــار مــیرود در دوران هــوش مصنوعــی ،حقــوق اداری ،انعطافپذیــری
بیشتــری از رویکــرد ســنتی از خــود نشــان دهــد .اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــرای ایجــاد
اســتانداردی یکپارچـه از اســتدالل و معیارهــای ارزیابــی بــرای تصمیمگیــری اداری مــورد نیــاز اســت
ـد زیــادی کاهــش یابــد .تنهــا در ایــن صــورت ،نظــام
تــا پراکندگــی آرای ناشــی از اختــاف ذهنــی تــا حـ ّ
هوشــمند اداری میتوانــد اطالعــات را بــه طــور همهجانبــه جم ـعآوری کنــد ،همــه عوامــل مؤثــر را
بــه طــور همزمــان در نظــر بگیــرد ،از درســتی تصمیمگیــری اطمینــان یابــد و کارآیــی و عدالــت را
در تصمیمگیــری اداری تحقــق بخشــد.

گفتــار ســوم ـ نظریــه نویــن حاکمیــت قانــون اداری مبتنــی بــر
هــوش مصنوعــی

مفهــوم نظریــه حاکمیــت قانــون اداری بــا گذشــت زمــان ثابــت نخواهــد بــود و عوامــل زیــادی در
تغییــرات آن اثرگــذار اســت .تعامــل میــان قانــون و فناوریهــای نویــن در آینــده ،یکــی از زمینههــای
توســعه ایــن مفهــوم اســت کــه بایــد بــه آن بســیار توجــه شــود .کاربــرد هــوش مصنوعــی در زمینــه
حقــوق اداری بــا اســتفاده از آن بــه عنــوان ابــزاری کمکــی بــرای فعالیتهــای اداری محقــق خواهــد
شــد .در ادامــه بــه بازاندیشــی اصــول نظریــه حاکمیــت قانــون اداری نویــن در دوران هــوش مصنوعــی
میپردازیــم.

بند نخست ـ اصل اداره خوب (فراتر از اداره قانونی)

در حقــوق اداری نویــن ،رویههــای اداری بــه صــورت فعاالنــــه و آیندهنگرانــــه بــــه صــــورت
مســــتمر بــرای دســتیابی بــــه راهحــــل خــوب بازبینــی میشــوند و بــر خــاف گذشــته ،دیگــر
ابـــزاری کنترلـــی بـــرای بــه کاربســتن راهحلهـــای از قبـــل پیشبینیشـــده در قانـــون نیســـتند .بــا
بهکارگیــری هــوش مصنوعــی ،مفاهیـــم جدیـــد مدیریتـــی نظیــــر حکمرانــــی و اداره خــوب در گامی
فراتــر از اداره قانونــی در حقــوق اداری وارد میشــود.
 .1مفهوم کهنهانگاری «اداره قانونی»
قانونــی بــودن اقدامــات اداری همیشــه کانــون تمرکــز پژوهشهــای حقــوق اداری بــوده اســت.
رابطــه بیــن مقامــات و مــردم در روابــط حقــوق اداری ،اهمیــت ایــن موضــوع را ترســیم میکنــد.
اصــل «قانونــی بــودن» 1بــه یکــی از اصــول قانــون اداری تبدیــل شــده اســت و بایــد در تمــام اقدامــات
اداری دنبــال شــود .ایــن اصــل بــه مقــررات قانونــی در اعمــال اداری توجــه میکنــد و مســتلزم آن
1-Legality .
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ـدی قــدرت اداری بــه شــدت در محــدوده قانــون محــدود باشــد .ایــن
اســت کــه مبانــی ،رویــه و تصـ ّ
امــر بــه ســازمانهای قضایــی بــرای ترمیــم اعمــال اداری غیــر قانونــی کمــک میکنــد ،بــه طــوری
کــه دادگاههــا عمــل اداری غیــر قانونــی را لغــو میکننــد ،اقدامــات قانونــی را تأییــد و قضاوتهــای
نادرســت را اصــاح میکننــد .بــا ایــن حــال ،ایــن رویکــرد قضایــی ،پاس ـخگوی اهــدف اصلــی حقــوق
اداری نیســت و تنهــا از مشــروعیت اداری در قالــب عدالــت مــوردی حفاظــت میکنــد.
اصــل «مشــروعیت» 1بــا دو مشــکل عمــده روبهروســت :وجــود تنهــا یــک اســتاندارد مجــرد و
محدودیــت موجــود در نظارتهــای قضایــی .اصــل «قانونــی بــودن» ،محــدود بــه بررســی آن اســت کــه
آیــا قــدرت اداری قانونــی اســت یــا خیــر و آیــا از قــدرت اداری ســوء اســتفاده میشــود یــا خیــر .ایــن
وضعیــت ،پایینتریــن ســطح نظــارت قانونــی اســت و بــرای درجههــای مختلــف اعمــال اداری کــه از
منطــق و الزامــات ســازوکار اداری پیــروی نمیکننــد ،مفیــد نیســت.
بــا ایــن حــال ،اســتاندارد کلــی در بررســی قضایــی اقدامــات اداری ،اســتاندارد «قانونــی بــودن» اســت
و ایــن اســتاندارد ســطح پاییــن باعــث میشــود کــه تــرک اقدامــات اداری قانونــی کــه در مــوارد خــاص،
غیــر منطقــی بــه نظــر میرســند ،بــرای دادگاه ،ناممکــن شــود .توجــه بــه ایــن نکتــه بســیار اهمیــت دارد
کــه در مواجهــه بــا فعالیتهــای اداری بــه طــور فزاینــده پیچیــده و بــا گســترش مســتمر حــق اختیــار
مأمــوران اداری ،اصــل «مشــروعیت» ،انعطافپذیــری کافــی را از خــود نشــان نمیدهــد .بــه ایــن ترتیــب،
محافــل علمــی و عملــی بــه تدریــج بــه «اداره خــوب» ،بیشتــر از «اداره قانونــی» توجــه میکننــد.
« .2اداره خوب» در دوران هوش مصنوعی
نظریــه اداره خــوب بــه ایــن معناســت کــه در قانــون اداری ،فعالیتهــای اداری میتواننــد بــه
مناسـبترین وضعیــت خــود برســند یعنــی بــا اهــداف اداری ،ســازگار و بــا ویژگــی رویههــا و ســازوکار
اداری ،متناســب باشــند کــه تحقــق آن در بســیاری از شــرایط مکانــی و زمانــی ریشــه دارد .همــان
طــور کــه بیــان شــد ،هــدف از فعالیتهــای اداری ،بهبــود کیفیــت و کارآیــی اداری اســت .اصــل
«قانونــی بــودن» ،حداقــل ســطح مــورد نیــاز بــرای اعمــال اداری اســت .اصــل «اداره خــوب» ،باالتریــن
ســطح اســتاندارد عنــوان میشــود و تحقــق ایــن اصــل بــا پیشــرفت هــوش مصنوعــی بــه طــور کامــل
امکانپذیــر اســت.
در رویههــای معمــول اداری ،بــرای مســئوالن اداری ،خدماترســانی عمومــی بــر اســاس توجــه بــه
شــخصیت و تفاوتهــای وابســتگان اداری دشــوار اســت ،ولــی امــروزه ایجــاد پایــگاه دادههــای شــخصی
از شــهروندان بــر اســاس کالنداده 2بــه کاری ســاده تبدیــل شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،فعالیتهــای
1-Legitimacy .
2-Big data .
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اداری نــه تنهــا میتوانــد بــر اســاس دادههــای فــردی وابســتگان اداری انجــام شــود ،بلکــه مدیریــت
شخصیسازیشــده 1میتوانــد منابــع اداری را بــه موقــع و بــه طــور مؤثــر اختصــاص دهــد.
بنابرایــن ،میتــوان پیشبینــی کــرد کــه فنــاوری هــوش مصنوعــی امــکان تحقــق دولــت خــوب
را فراهــم میکنــد .هــوش مصنوعــی بــه عنــوان ابــزاری کمکــی بــرای فعالیتهــای اداری میتوانــد
یــک برنامــه عملــی خــوب را بــه طــور مســتقل بــر اســاس تغییــرات مکانــی و زمانــی محیــط اداری
خارجــی برنامهریــزی کنــد .بــه ایــن ترتیــب ،تحقــق «اداره خــوب» در دوران هــوش مصنوعــی ،بســیار
فراتــر از ســطح اســتاندارد «اصــل مشــروعیت» اســت و مفهــوم مدیریــت منطقــی اداری را تــا حــد
زیــادی غنــی میبخشــد.

بند دوم ـ اصل عدالت و کارآیی

در حقــوق اداری نویــن ،کارآیــی 2و عدالــت از مفاهیمــــی مدیریتــــی هســــتند کــه اهمیــــت
مضاعف پیــــدا کــــردهاند .همچنین بـــه دلیـــل معضل تـــورم قوانیـــن و مقـــررات ،یافتن راهکارهایی
برای مقرراتزدایـــی مورد نظر اســـت .از این رو ،به صالحیـــت اختیـــاری و در نتیجـــه ،نهـــاد انتظـــار
مشـــروع در عرضــه شــیوههای حمایتــی مناســب در حقــوق اداری کام ـ ً
ا توجــه میشــود.
3

 .1مفهوم اصل «کارآیی و عدالت»
عدالــت و کارآیــی ،اهــداف ارزشــی حقــوق اداری هســتند .بــا ایــن حــال ،ایــن دو مفهــوم،
دربرگیرنــده گروهــی از تناقضهــای انطباقناپذیــر بــا یکدیگــر اســت .تضــاد بیــن کارآیــی و عدالــت
زمانــی ظاهــر میشــود کــه کارآیــی بیشتــر در اقدامــات اداری ،بیطرفــی را تضمیــن نکنــد و بــر
عدالــت کمتــر داللــت داشــته باشــد و بــر عکــس .در قــرن نوزدهــم ،اندیشــمندان غربــی ،آزادی فــردی
را دنبــال میکردنــد و معتقــد بودنــد کــه ارزش اصلــی حاکمیــت قانــون ،عدالــت اســت .در قــرن
بیســتم ،بــا ظهــور خدمــات اداری ،اندیشــمندان غربــی بــر ایــن اعتقــاد شــدند کــه کارآیــی ،هــدف
ارزشــی حقــوق اداری اســت و «تنهــا دولــت کارآمــد میتوانــد خدمــات بیشتــری را بــرای افــراد
4
بیشتــری ارائــه دهــد».
امــروزه دولتهــا بــه تحقــق همزمــان کارآیــی و عدالــت بــه عنــوان دو هــدف ارزشــی حقــوق
اداری توجــه دارنــد .دالیــل ایــن موضــوع را میتــوان در دو جنبــه خالصــه کــرد:
1-Pesrsonalized management .
2-Efficiency .
4-Justice .
Engstrom, David Freeman, Daniel E. Ho, Catherine M. Sharkey and Marianoـ4-Florentino Cuéllar, «Government
by algorithm: Artificial intelligence in federal administrative agencies», NYU School of Law, Public Law Research
Paper, 2020, p.p. 20ـ54
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جنبــه نخســت ـ قــدرت اداری شــامل تمــام جنبههــای زندگــی اجتماعــی اســت کــه نتیجــه
آن ،مجموعــهای از بوروکراســیهای بــزرگ و بیقاعــده اســت .چگونگــی بهبــود کارآیــی مدیریــت
ســازمانهای اداری و گســترش آن بــه امــور اجتماعــی بســیار اهمیــت دارد .بنابرایــن ،فرآینــد اداری
بایــد فرآینــد مدیریتــی مطلــوب بــا هزینههــای اجتماعــی کمتــر و تــوان دســتیابی بــه منافــع
بیشتــر باشــد.
جنبــه دوم ـ گســترش قــدرت و اختیــار مقامــات اداری ،احتمــال نقــض حقــوق و منافــع وابســتگان
اداری را افزایــش میدهــد و نابرابــری را در روابــط حقــوق اداری تشــدید میکنــد .مأمــوران اداری
اختیــارات گســترد ه اداری دارنــد ،در حالــی کــه فــرد وابســته در موقعیــت نامســاعد و قابــل ســوء
اســتفاده اســت .در ایــن حالــت ،اقدامــات پیشگیرانــه اداری کــه بیطرفــی فرآینــد اداری در آنهــا
تضمیــن شــده اســت ،حفاظــت از حقــوق و منافــع فــرد وابســته را فراهــم میکنــد .از ایــن رو ،بــا توجــه
بــه الزامــات ذاتــی ایــن دو جنبــه ،از کارآیــی و عدالــت بــه عنــوان دو هــدف اصلــی حقــوق اداری نــام
بردهانــد.
 .2اصل «کارآیی و عدالت» در دوران هوش مصنوعی
زمــامداری نویــن در دوران حاضــر ،خواســتار تحقــق همزمــان عدالــت و کارآیــی اســت .کارآیــی و
عدالــت در رویههــای اداری ،یکــی از عناصــر اساســی نظریــه حاکمیــت قانــون اداری در دوران هــوش
مصنوعــی اســت .بــا پیشــرفت هــوش مصنوعــی ،کارآیــی و عدالت ،دیگــر مفاهیــم متناقــض انطباقناپذیر
بــا یکدیگــر نیســتند .بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی در اقدامــات اداری و ظهــور رویههــای هوشــمند،
بیطرفــی و کارآیــی فرآینــد اداری تضمیــن میشــود و کارآیــی و عدالــت را میتــوان بــه صــورت
همزمــان تحقــق بخشــید.
در حقــوق اداری ،تعییــن اولویتهــای رســیدگی بســیار مهــم و خطیــر اســت کــه بــا توجــه بــه
تعــداد و تنــوع مشــکالت و مســائل عمومــی ،تعییــن آنهــا بســیار پیچیــده جلــوه میکنــد .شناســایی
کانونهــای مســئلهخیز و تحلیــل ضعفهــا ،قوتهــا ،تهدیدهــا ،فرصتهــا و نیازهــای گوناگــون
مرتبــط بــا آن بســیار اهمیــت دارد .انــواع ترجیــح مــردم ،مقتضیــات زمــان و مــکان و اضطرارهــا و
کمبودهــا ،بــا در نظــر گرفتــن تنــوع راهبردهــای موجــود ،انتخــاب اولویتهــای رســیدگی را دشــوار
و در مــواردی ،ناممکــن جلــوه میدهــد .در ایــن میــان ،حاکمیــت قانــون اداری ،ملــزم بــه تعییــن
اولویتهایــی اســت کــه در جامعــه بســیار اهمیــت دارد و بــر تصمیمهــای اداری اثــر میگذارنــد .بــا
کاربســت هــوش مصنوعــی میتــوان بــرای شناســایی بیطرفانــه مســائل اصلــی و اولویتبنــدی آنهــا،
کارآمــدی نظــام حقــوق اداری را افزایــش داد .کاربســت هــوش مصنوعــی در تصمیمهــای پیچیــده،
انتخــاب بهتریــن گزینههــا را بــا کمتریــن هزینههــا ،تســهیل و تســریع میســازد.
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در خصــوص تحقــق کارآیــی و عدالــت در ســطح کالندادههــا بایــد گفــت کــه هزینههــای یادگیــری
ماشــین در هــوش مصنوعــی ،از هزینــه تخصیــص توانایــی انســان بــه مراتــب کمتــر اســت .بــه هــر
حــال ،هــوش مصنوعــی میتوانــد بــا فشردهســازی میــزان انبوهــی از تجزیــه و تحلیلهــای پیچیــده
و پیشــرفته بــه اطالعــات بیشــماری دســت یابــد .بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت کــه انســانها
قابلیــت پــردازش اطالعــات محــدود و ســلیقهای دارنــد ،بایــد از سیســتمهای هوشــمند بــرای پــردازش
هــر چــه بیشتــر اطالعــات بــه صــورت بیطرفانــه بهــره گرفــت.

بند سوم ـ اصل تمرکززدایی

حقوق اداری نوین در مقابل حقــــوق اداری ســــنتی ،همزمان و متناســــب بــــا ظهــــور جنبــش
«مدیریــــت دولتــــی نویــــن» و شــــکلگیری دولتهــــای تنظیمگر یــــا دولتهــــای حداقلــی بر
اســاس اصــل تمرکززدایــی تکوین و رشــــد یافته اســـت.
 .1مفهوم اصل «تمرکززدایی»
ایــن اصــل کــه طرحــی جامــع بــرای ارتقــای حکمرانــی در پرتــو قانــون اســت ،تأکیــد میکنــد
کــه همــه شــهروندان ،اشــخاص حقوقــی و دیگــر ســازمانها میتواننــد بــه طــور مســتقل ،خــود را
اداره کننــد ،بــه طــور کلــی ســازوکار رقابــت در بــازار را میتــوان تنظیــم کــرد و ســازمانهای تجــاری،
واســطهها و واحدهــای مختلــف میتواننــد مشــکالت را بــه صــورت مســتقل و از طریــق خودمحــوری
حــل کننــد .چــون ســازمانهای اداری بــرای حــل مشــکالت خــود نمیتواننــد از قانــون و خطــوط
مدیریــت سیاســی عبــور کننــد ،برخــی اندیشــمندان معتقدنــد کــه بایــد بــر «اصــل تمرکززدایــی» در
حقــوق اداری تأکیــد شــود.
شــوراها ،نمونـهای از واحدهــای مســتقل در اصــل تمرکززدایــی در ایــران هســتند .بر اســاس قـــانون
تشـــکیالت ،وظـــایف و انتخـاب شـوراهای اسـالمی کشـــور و انتخاب شهرداران ،مصـوب  ،1375شوراها
دارای اســتقالل عمـــل و آزادی ،اســتقالل مالی ،اســتقالل در نیروی انســانی و اســتقالل در برخـــورداری
از امکانـــات و تجهیـــزات مورد نظر در چـــارچوب مشــخص بر اســاس اصل تمرکززدایـــی هســتند.
بــا ایــن حــال ،موانــع و مشـــکالت زیــادی بــر ســر راه تحقــق اصــل تمرکززدایــی وجــود دارد کــه
سلســلهمراتب موجــود میــان واحدهــای مختلـــف و نظـــارت نهادهــای دولتــی بــر آنهــا از مهمتریــن
مشــکالت اســت .ضــروری اســت ناکارآمــدی اصــول اداری ســنتی برطــرف گــردد تــا الزامــات اصــاح
قانــون اداری و ترکیــب اصــل تمرکززدایــی در روشهــای مدیریــت رعایــت شــود ،بــه گونــهای کــه
همــکاری بخــش عمومــی و خصوصــی بهبــود یابــد .در واقــع ،ایــن اصــل در مســائل مربــوط بــه
پرداختهــای اداری ،اصالحــات نظــام اداری و رابطــه بیــن دولــت و جامعــه بــه طــور گســترده بــه کار
گرفتــه میشــود.
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 .2اصل «تمرکززدایی» در دوران هوش مصنوعی
اصــل تمرکززدایــی بــه کســب و کارهــای خصوصــی یــا بازارهایــی مربــوط میشــود کــه میتواننــد
بــه تنهایــی اداره شــوند و در صورتــی کــه اداره نشــوند ،دولــت ،مســئول آن اســت .هنگامــی کــه ســطوح
پایینتــر دولــت نمیتوانــد مســتقل باشــد ،ســطوح باالتــر دولــت از آنهــا حمایــت میکننــد .رفتــار
کمکــی ســطوح باالتــر نمیتوانــد کمــک ســطوح پاییــن بــه خــود را بــه طــور کامــل جایگزیــن کنــد.
بــه طــور خــاص ،اصــل تمرکززدایــی دارای ایــن دو هــدف اســت:
هدف اول ـ رسیدگی به رابطه بین بخش خصوصی ،بازار و دولت؛
هــدف دوم ـ رســیدگی بــه رابطــه بیــن ســطوح باالتــر دولــت و ســطوح پایینتــر دولــت (یــا بیــن
دولتهــای مرکــزی و محلــی).
فنــاوری هــوش مصنوعــی در تحقــق هــر دو هــدف از اصــل تمرکززدایــی ،دامنــه توانایــی وابســتگان
اداری و افــــراد موضــــوع قواعــــد یــــا سیاسـتها را گســترش میدهــد .دولــت نویــن در دوران حاضر
بایــد دولــت بــا مدیریــت حداقلــی ،ولــی بهینــه باشــد .در ایــن راســتا ،اصــل تمرکززدایــی بــه افــراد و
ســازمانهای پایینتــر ،اولویــت پــردازش تراکنــش میدهــد و توســعه هــوش مصنوعــی ،ابــزار فنــی
بــرای عرضــه و اســتفاده از ایــن حــق را تضمیــن میکنــد .بنابرایــن ،اگــر دولــت در مقــام تصدیگــری،
قــراردادی ببنــدد ،همــه تراکنشهــای مالــی آن بایــد بــه صــورت هوشــمند تأییــد شــود کــه ایــن امــر
از تبانــی در معامــات جلوگیــری میکنــد .از ایــن رو ،نظریــه حاکمیــت قانــون ،اصــل تمرکززدایــی را
معرفــی و پشــتیبانی میکنــد کــه هماهنگــی کامــل بــرای اجــرای وظایــف دولتــی را بــه همــراه امــکان
عمــل خودمختــار و مســتقل از ســوی ســطوح پایینتــر دولــت بــه ارمغــان مـیآورد.

بند چهارم ـ اصل همکاری و مشارکت

در حقوق اداری نوین ،متناســــب بــــا دیدگاههای جدیــــد در خصــــوص حکمرانــــی ،مشــارکت
بخــش خصوصــی و جهانیشــدن ،دیگــر دغدغــه اصلی ،خــود تصمیــم یــا عمــل اداری نیسـت،
بلکـــه دغدغــــه اصلی ،فرآیند مشـــارکتی اسـت کـــه از آن تصمیـم یـا عمـــل اداری حاصـل میشـود.
مشــــارکت بــــا بخــــش خصوصــی و دیگر ســــازمانها و نهادهــــای اداری از جملــــه ویژگیهــای
حقــــوق اداری نوین اســت.
 .1معنای اصل «همکاری»
همــکاری اداری ،تعامــل عملــی و منطقــی میــان شــهروندان ،اشــخاص حقوقــی یــا دیگــر ســازمانها
بــا دســتگاههای اداری اســت کــه شــامل همــکاری در وضــع قوانیــن اداری ،اجــرای قوانیــن اداری و
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تحقــق عدالــت در تصمیمگیریهــای اداری میشــود .همــکاری اداری بایــد در تمــام زمینههــا و
وجــوه فعالیتهــای اداری نفــوذ کنــد .فرضیــه همــکاری اداری از ایــن قــرار اســت کــه همتــای اداری
بایــد حقــوق همــکاری برابــر و آزاد شــامل حــق مشــارکت ،همفکــری ،مذاکــره و چانهزنــی داشــته
باشــد .ایــن حقــوق همــکاری بایــد واقعبینانــه و قابــل اجــرا باشــد و صرف ـاً در حــد یــک مفهــوم یــا
بیانیــه کفایــت نمیکنــد .همــکاری اداری نیــز بایــد بــه جــای غیــر منطقــی بــودن ،همــکاری منطقــی
و منظــم باشــد .ســازمانهای اداری بایــد بــه طــور کامــل بــه نظــر نخبــگان و تــوده مــردم گــوش
دهنــد ،بــا آنهــا بحــث و مشــورت کننــد و بــر ایــن اســاس تصمیــم بگیرنــد.
میتــوان گفــت کــه اصــل همــکاری ،مفهــوم حاکمیــت قانــون اداری را در تعامــل سیاســت و جامعــه
بــه عهــده میگیــرد .بــه طــور خالصــه ،هــدف از همــکاری اداری ،دس ـتیابی بــه تخصیــص علمــی و
عقالنــی منابــع اداری عمومــی از طریــق همــکاری اســت.
 .2اصل «همکاری» در دوران هوش مصنوعی
تعامــل و مشــارکت یکــی از ویژگیهــای دوران هــوش مصنوعــی اســت ،همــان طــور کــه قانــون
اداری کنونــی بــر اســاس دولــت دموکراتیــک اســت و بــر اســتقالل و مشــارکت شــهروندان تأکیــد دارد.
بنابرایــن ،رابطــه بیــن دولــت و افــراد در قانــون اداری دوران حاضــر نیــز رابطـهای مبتنــی بــر اعتمــاد
تعاملــی اســت و شــیوه اداره دولتــی متناظــر بــا آن در واقــع ،مدیریــت همــکاری اســت .توســعه هــوش
مصنوعــی ،همــکاری اداری را بــه عنــوان شــکلی نویــن از قانــون اداری ایجــاد میکنــد .بــا توســعه
هــوش مصنوعــی میتــوان ترجیــح تودههــا را نیــز همــراه بــا نظــر نخبــگان در نظــر گرفــت و تأثیــر
شــگرف آن را بــر تصمیمگیــری اداری ،اجــرای قانــون اداری ،امــور مربــوط بــه ســازوکار اداری و
عقالنیــت اداری مشــاهده و بررســی کــرد.
از ایــن تکنیکهــای پیشــرفته بــه طــور مــداوم در موتورهــای جســتوجوگر مهــم نظیــر گــوگل
میتــوان اســتفاده کــرد .ایــن ســطح از یادگیــری ماشــین بــر توانایــی انســان در شناســایی روابــط
تجربــی برتــری دارد .بــه ایــن ترتیــب ،در همــه جنبههــا و ابعــاد قوانیــن اداری میتــوان مشــارکت
گســتردهای از وابســتگان اداری ،افــراد عالقهمنــد ،گروههــای دارای منافــع مرتبــط و کارشناســان را
بــرای انتشــار دیدگاههــای آنهــا بــه دســت آورد.
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نتیجهگیری
اســتفاده از هــوش مصنوعــی در زمینــه حقــوق اداری در گامهــای آغازیــن خــود قــرار دارد و نظریــه
نویــن حاکمیــت قانــون اداری هنــوز محقــق نشــده اســت .بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،ایــن پژوهــش بــا
تحلیــل ویژگیهــا و تحــوالت برخاســته از هــوش مصنوعــی ،نگاهــی رو بــه جلــو دارد .دســتاورد ایــن
پژوهــش را بــه اختصــار میتــوان چنیــن برشــمرد:
 .1اساس ـیترین کارکــرد بازاندیشــی مفاهیــم مطــرح در نظریــه حاکمیــت قانــون اداری در دوران
هــوش مصنوعــی را میتــوان در تحقــق هوشــمند مفاهیمــی ماننــد «اداره خــوب» (فراتــر از اصــل
اداره قانونــی)« ،اصــل عدالــت و کارآیــی»« ،اصــل تمرکززدایــی» و «اصــل مشــارکت» خالصــه کــرد .در
قانـــون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری ،اصولی مانند دسترســی به اطالعات و اطالعرســانی الکترونیکی،
برابــری ،شــفافیت ،پاســخگویی ،شایستهســاالری و شایســتگی در اســتخدام بــه صراحــت در مــواد
قانونــی آمــده اســت.
با این حال ،مـــرور ســـریع قوانیـــن و مقـــررات اداری حکایـــت از آن دارد کـــه همچنـــان رویکـرد
غالـــب در حقــــوق اداری ایــــران ،اســیر تقلید و تطبیــــق بــــا رویههای از پیـــش مشخصشـــده در
متـــن قوانیـــن اســـت .پــس بازنگــری اصل حاکمیت قانون اداری که مفاهیــــم نویــــن را بــــه قلــــب
حقــــوق اداری مــــا وارد کنــــد ،ضروری است.
« .2اداره خــوب» بــا بهرهگیــری از هــوش مصنوعــی میتوانــد بــه شــخصیت و تفاوتهــای
وابســتگان اداری در خدماترســانی عمومــی توجــه کنــد و بــا مدیریــت شخصیسازیشــده ،منابــع
اداری را بــه موقــع و بــه طــور مؤثــر اختصــاص دهــد« .اصــل عدالــت و کارآیــی» بــا اســتفاده از هــوش
مصنوعــی ،اســتدالل و معیارهــای ارزیابــی واحــدی بــرای تصمیمگیــری اداری فراهــم میکنــد و
تبعیضهــای ناشــی از اختــاف ذهنــی را تــا حــد زیــادی کاهــش میدهــد ،بــه گون ـهای کــه کارآیــی
و عدالــت نــه تنهــا دیگــر مفاهیــم متناقــض انطباقناپذیــر بــا یکدیگــر نیســتند ،بلکــه بــه صــورت
همزمــان دســتیافتنی هســتند.
«اصــل تمرکززدایـــی» بــه افــراد ،ســازمانها و ســطوح پایینتــر دولــت ،اســتقالل مالــی و اولویــت
پــردازش تراکنــش میدهــد و توســعه هــوش مصنوعــی ،ابــزار فنــی بــرای عرضــه و اســتفاده از ایــن
حــق را تضمیــن میکنــد ،بــه گون ـهای کــه تمامــی تراکنشهــای مالــی دولــت در مقــام تصدیگــری
بایــد بــه صــورت هوشــمند تأییــد شــود کــه ایــن امــر از تبانــی در معامــات جلوگیــری میکنــد.
«اصــل همــکاری» بــا تکیــه بــر قابلیتهــای هــوش مصنوعــی میتوانــد ترجیــح تودههــا را نیــز
همــراه بــا نظــر نخبــگان بــر تصمیمگیــری اداری ،اجــرای قانــون اداری و بهبــود ســازوکار اداری در
نظــر بگیــرد.
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ویژگیها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی

 .3ســامانههای کنونــی پیشبینیشــده بــرای تحقــق الگــوی نویــن اداری تنهــا در ســطح ابتدایــی
در ایجــاد کارآیــی نظامهــای اداری ،همــکاری مقامــات قانونــی و دسترســی شــهروندان بــه «عدالــت
الکترونیــک» بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات قــرار دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
تحقــق «عدالــت هوشــمند» ،مســتلزم خــودکار و رایانـهای کــردن اجــرای عدالــت از طریــق غیــر مــادی
کــردن اســناد رویهــای ،معرفــی ابزارهــای ارتباطــی نویــن ،فرصتهــای ذخیرهســازی مجــازی امــن
در بســتر بالکچیــن و بهرهگیــری از برنامههــای هــوش مصنوعــی اســت .در ایــن راســتا ،ارتقــای
زیرســاختها ،توســعه و تقویــت تجهیــزات پردازشــی ،راهانــدازی زیســتبوم داده و ایجــاد دادههــای بــاز
و پیکرههایــی کــه بــه توســعه و تقویــت فنــاوری هــوش مصنوعــی کمــک میکنــد ،ضــروری اســت.
ســامانههای نویــن اداری بــا بهرهگیــری از پیشــرفت کالنداده و هــوش مصنوعــی میتواننــد بــا
ایجــاد پایــگاه دادههــای شــخصی از مجموعــه شــهروندان ،بــر اســاس دادههــای فــردی وابســتگان اداری،
تصمیمهــا و اقداماتــی را در پیــش بگیرنــد و از درســتی آنهــا اطمینــان یابنــد .همچنیــن مدیریــت
شخصیسازیشــده میتوانــد منابــع اداری را بــه موقــع و بــه طــور مؤثــر اختصــاص دهــد.
 .4در پایــان ،نتیجــه حاصــل از تحقیــق ،گویــای آن اســت کــه در نظــام حقــوق اداری ایــران،
بــا وجــود کوشــشهای صورتگرفتــه بــرای تحقــق دولــت الکترونیــک ،کاســتیهای عدیــدهای در
تحقــق دولــت هوشــمند قابــل ردیابــی اســت کــه پایــداری ایــن مشــکالت ،پاســخگویی وابســتگان
اداری و تحقــق حقــوق شــهروندان را بــا دشــواریهایی روبــهرو خواهــد کــرد.
از ایــن رو ،ضــروری اســت تــا دولتمــردان و قانونگــذاران داخلــی بــا نگرشــی جامــع نســبت
بــه اســناد راهبــردی حــوزه هــوش مصنوعــی ،درصــدد برطــرف کــردن موانــع و کاســتیهای یادشــده
برآینــد .بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت تغییــر الگــوی کنونــی نظــام اداری و خدماترســانی عمومــی
بــه الگــوی الکترونیــک و هوشــمند ،ضــروری اســت .افــزون بــر آن ،قانونگــذار بایــد بــا بازنگــری در
اصــل حاکمیــت قانــون اداری ،شــکلدهی نهــادی مســتقل در اجــرای اســناد ملــی هــوش مصنوعــی،
تعییــن اســتانداردهای رفتــار و تصمیمهــای هوشــمند و ترســیم دقیــق محدودیتهــا و ممنوعیتهــای
بهکارگیــری هــوش مصنوعــی در خدماترســانی عمومــی ،پیشــبینی ضمانتهــای اجرایــی کیفــری
در کنــار ضمانتهــای اجرایــی انضباطــی و تهیــه و تصویــب آییــن دادرســی رســیدگی بــه تخلفــات
بهکارگیــری ســامانههای هوشــمند ،گام مؤثــری در راســتای ایجــاد و توســعه مطلــوب و کارآمــد در
زمینــه نظــام اداری هوشــمند بــردارد.
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چکیده

در نظــام اســتخدامی ایــران ،عــاوه بــر حاکمیــت دو قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری (بــرای
بخشــهمه نظامهــای حقوقــی در مــورد ایــن اصــل توافــق نظــر دارنــد کــه واردکننــده زیــان بایــد آن زیــان را
جبــران کنــد .در ایــن میــان ،پرســش آن اســت کــه آیــا میتــوان دولــت را به عنــوان مســئول تأمیــن امنیت و
رفــاه شــهروندان ،تابــع ایــن قاعــده شــمرد و در زمــان وقــوع بــای طبیعــی ،دولت را مســئول جبران خســارت
واردشــده دانســت؟
قانــون مدیریــت بحــران کشــور ،دولــت را مســئول جبــران خســارت ناشــی از بالیــای طبیعــی (بــه عنــوان
یکــی از مصداقهــای مخاطــره منجــر بــه بحــران) در حــق اشــخاص آســیبدیده دانســته اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه خســارت ناشــی از بالیــای طبیعــی ،قابــل انتســاب بــه عملکــرد دولــت نیســت .در نتیجــه،
نمیتــوان مســئولیت را «مســئولیت مدنــی» بــه معنــای خــاص کلمــه دانســت.
ن اســت کــه ماهیــت ایــن مســئولیت ،تکلیفــی اســت کــهدر راســتای وظیفه بازســازی
فرضیــه پژوهــش آ 
و بازتوانــی (یکــی از مراحــل مدیریــت بحــران) بــر عهــده دولــت قــرار گرفتــه و حاکمیــت را بــه عنــوان پاســدار
حقــوق طبیعــی ،ملــزم بــه تهیــه حداقلهــای الزم بــرای ادامــه حیــات افــراد آســیبدیده کــرده اســت .البتــه
در فرضــی کــه دولــت در انجــام هــر یــک از مراحــل مدیریــت بحــران هنگام بــروز بــای طبیعــی کوتاهی کند
و از آن محــل ،آســیبی متوجــه اشــخاص گــردد ،مســئولیت جبــران خســارت بــر عهــده دولــت خواهــد بود.
بــه عبارتــی دیگــر ،بــا تصویــب قانــون مدیریــت بحــران بــر دامنــه مســئولیت دولــت در مــاده  11قانــون
مســئولیت مدنــی افــزوده شــده اســت؛ زیــرا بــه موجــب ایــن قانــون ،دولــت در اعمــال حاکمیــت در دو فرض،
مســئول خواهــد بــود :فــرض نخســت ،مــواردی کــه بــه حکــم قانــون ،مســئول شــناخته شــود (تکلیــف بــه
جبــران در راســتای وظیفــه بازســازی و بازتوانــی)؛ فــرض دوم ،مــوردی کــه در اعمال حاکمیــت مرتکب تقصیر
گــردد (تقصیــر در انجــام هــر یــک از مراحــل مدیریــت بحــران) .ایــن تحقیــق بــا روش کتابخانهای و بررســی
مقــررات مرتبــط انجام شــده اســت.
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مقدمه

همــه نظامهــای حقوقــی بــر ســر ایــن اصــل توافــق نظــر دارنــد کــه هیــچ ضــرری نبایــد
جبرانناشــده باقــی بمانــد .ایــن اصــل ،مبنــا و شــاکله حقــوق مســئولیت مدنــی بــه شــمار مـیرود کــه
بــه موجــب آن ،هــر شــخص اعــم از حقیقــی یــا حقوقــی در صورتــی کــه موجــب ضــرر دیگــری گــردد،
مســئولیت جبــران آن را نیــز بــر عهــده خواهــد داشــت .بــا ایــن بیــان ،یکــی از مســائلی کــه بــه ذهــن
میرســد ،مســئولیت مدنــی دولــت بــه عنــوان مهمتریــن شــخص حقوقــی حقــوق عمومــی در جبــران
خســارت واردشــده بــه اشــخاص اســت .در تعریــف مســئولیت مدنــی دولــت آمــده اســت« :الــزام دولــت
نســبت بــه شــخص زیاندیــده در پرداخــت غرامــات زیــان وارده بــه او کــه ناشــی از عمــل غیــر قانونــی
منتســب بــه دولــت یــا عمــل غیــر قانونــی او (دولــت) بــوده و یــا تکلیــف دولــت اســت بــه پرداخــت
1
غرامــات زیاندیــده کــه بــه موجــب قانــون مقــرر گردیــده اســت».
مســئولیت مدنــی دولــت تــا نیمــه نخســت قــرن  19میــادی بــه رســمیت شــناخته نمیشــد
و بــاور بــر آن بــود کــه اصــل حاکمیــت مطلــق دولــت بــا جوابگویــی دولــت و جبــران خســارت
بــه دســت او منافــات دارد .مطابــق «نظریــه مصونیــت پادشــاه از ارتــکاب خطــا» ،پادشــاه ،نماینــده
خــدا در روی زمیــن محســوب میشــد و چــون نماینــده خداونــد از خطــا و اشــتباه مصــون اســت،
نمیتوانســت مســئول باشــد .حتــی اگــر شــاه ســبب ضــرری هــم میشــد ،مســئولیت نداشــت؛ زیــرا
2
صرفــاً دســتورهای خداونــد را اجــرا میکــرد.
از نیمــه قــرن  ،19دولــت بــه فعالیتهایــی روی آورد کــه فراتــر از اعمــال قــدرت صــرف بــود.
بنابرایــن ،بــا گســترش دخالــت دولــت در امــور اجتماعــی و تحــت تأثیــر نظریــه رقابــت آزاد 3بــه
4
ـدی،
وجــود چنیــن مســئولیتی نیــاز احســاس شــد و بــا تفکیــک بیــن اعمــال حاکمیتــی و اعمــال تصـ ّ
 .1زرگوش ،مشتاق ،مسئولیت مدنی دولت ،تهران :میزان ،چاپ اول ،1389 ،ج  ،1ص .43
 .2یزدانیــان ،علیرضــا« ،گامهایــی در طــرح مســئولیت مدنــی دولــت ناشــی از فعــل شــخصی ،فعــل اشــیا و
فعــل غیــر در حقــوق ایــران و فرانســه» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق خصوصــی ،دوره چهــل و پنجــم ،1394 ،شــماره ،3
ص 506؛ غمامــی ،مجیــد ،مســئولیت مدنــی دولــت نســبت بــه اعمــال کارکنــان خــود ،تهــران :دادگســتر ،چــاپ اول،
 ،1376صــص 17-16؛ موسـیزاده ،ابراهیــم ،حقــوق اداری ،تهــران :دادگســتر ،چــاپ دوم ،1393 ،ص 625؛
Laski, H., “The Responsibility of the state in England”, Harvard Law Review, 1919, Vol. 32, No. 5, p. 472

 .3زرگــوش ،مشــتاق« ،مبانــی نظــری مصونیــت و مســئولیت در مســئولیت مدنــی دولــت» ،فصلنامــه علمــی و
تخصصــی حقــوق عمومــی ،ســال ســوم ،1388،شــماره  ،5ص.84
 .4مــاده  8قانــون خدمــات کشــوری (مصــوب  )1386در تعریــف اعمــال حاکمیتــی چنیــن آورده اســت« :امــور حاکمیتــی ،آن
دســته از امــوری اســت کــه تحقــق آن موجــب اقتــدار و حاکمیــت کشــور اســت و منافــع آن بــدون محدودیــت شــامل همــه
اقشــار جامعــه گردیــده و بهرهمنــدی از ایــن نــوع خدمــات موجــب محدودیــت بــرای اســتفاده دیگــران نمیشــود .»...بــا ایــن
حــال ،دولــت در اعمــال تصــدی دولــت بــه کارهایــی میپــردازد کــه مــردم نیــز در روابــط خصوصــی خــود انجــام میدهنــد.
در واقــع ،دولــت در ایــن گونــه اعمــال هماننــد ســایر اشــخاص حقوقــی بــه داد و ســتد میپــردازد( .نــک :کاتوزیــان ،ناصــر،
حقــوق مدنــی (وقایــع حقوقــی) :دوره مقدماتــی ،تهــران :شــرکت ســهامی انتشــار ،چــاپ چهاردهــم ،1387 ،ص )125
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ـدی پذیرفتــه شــد .ایــن تفکیــک چنیــن توجیــه میشــد کــه
مســئولیت مدنــی دولــت در اعمــال تصـ ّ
دولــت در خصــوص اعمــال حاکمیــت کــه در راســتای منافــع عمومــی اســت و بــا اســتفاده از اقتــدار
ملــی صــورت میپذیــرد ،مســئولیت نــدارد؛ زیــرا در ایــن اعمــال ،قصــد انتفــاع وجــود نــدارد .تنهــا در
ـدی کــه دولــت ماننــد اشــخاص خصوصــی بــه امــور تجــاری میپــردازد ،مکلــف
خصــوص اعمــال تصـ ّ
بــه جبــران ضــرر اســت .ایــن ضابطــه بعدهــا بــا چنیــن انتقادهایــی مواجــه شــد:
تصدی وجود ندارد.
 .1ضابطه دقیقی برای تمیز و تشخیص اعمال حاکمیت و ّ
 .2ناعادالنــه اســت کــه زیانهــای ناشــی از اعمــال حاکمیــت بــه شــخص یــا اشــخاص معینــی تحمیل
شــود و عمــوم مــردم کــه از ایــن گونــه اعمــال ســود میبرنــد ،در جبــران خســارت شــریک نباشــند.
 .3این نظریه از لحاظ عملی ،مبتنی بر دوگانگی دولت است که پذیرفتنی نیست.
1
 .4این نظریه از لحاظ عملی ،قلمرو حقوق اداری و مسئولیت دولت را به غایت محدود میکند.
از منظــر منتقــدان ،وقتــی در منافــع ناشــی از اعمــال حاکمیــت ،همــه ســهیم هســتند ،ناعادالنــه
خواهــد بــود کــه گــروه خاصــی ،ضــرر آن را تحمــل کنــد .پــس بایــد در ایــن زمینــه نیــز ماننــد اعمــال
2
ـدی ،بــرای دولــت ،قائــل بــه مســئولیت مدنــی شــد.
تصـ ّ
بــا توجــه بــه ایرادهــای مطرحشــده و نیــز دخالــت روزافــزون دولــت در امــور اجتماعــی و
اقتصــادی ،دیدگاههــای نویــن بــه گســترش دامنــه مســئولیت مدنــی دولــت متمایــل گشــت و «اصــل
مســئولیت» بــه تدریــج ،جــای «اصــل مصونیــت» را گرفــت .در حقــوق ایــران نیــز مســئولیت مدنــی
دولــت بــا تصویــب مــاده  11قانــون مســئولیت مدنــی (مصــوب  ) 1339پذیرفتــه شــد« :کارمنــدان
دولــت و شــهرداریها و مؤسســات وابســته بــه آنهــا کــه بــه مناســبت انجــام وظیفــه عمــداً یــا در
نتیجــه بیاحتیاطــی ،خســارتی بــه اشــخاص وارد نماینــد ،شــخصاً مســئول جبــران خســارات وارده
میباشــند ،ولــی هــر گاه خســارت وارده ،مســتند بــه عمــل آنــان نبــوده و مربــوط بــه نقــص وســایل
ادارات و مؤسســات مزبــور باشــد ،در ایــن صــورت ،جبــران خســارات بــر عهــده اداره یــا مؤسســه
مربوطــه اســت ،ولــی در مــورد اعمــال حاکمیــت دولــت ،هــر گاه اقداماتــی کــه برحســب ضــرورت بــرای
تأمیــن منافــع اجتماعــی طبــق قانــون بــه عمــل آیــد و موجــب ضــرر دیگــری شــود ،دولــت مجبــور بــه
پرداخــت خســارات نخواهــد بــود».
ن گونــه کــه مشــاهده میشــود ،ایرادهایــی بــه نظریــه تفکیــک میــان اعمــال حاکمیتــی و
همــا 
ـدی مطــرح شــده اســت .فقــه نیــز از مســئولیت مدنــی دولــت در قالــب مســئولیت مدنــی بیتالمــال
تصـ ّ
 .1صفایی ،ســید حســین« ،مســئولیت مدنی مؤسسات عمومی و بررسی الیحه جدید دولت در این زمینه» ،مجله
مؤسســه حقوق تطبیقی ،1385 ،شماره  ،1ص .21
2-Elmenyawi, H., “Public Tort Liability: Recommending an Alternative to Tort Lability and No- fault compensation”, Global Jarist Advances, 2003, Vol. 3, Issue 1, Article 1, p .6
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مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا

نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور (مصــوب )1398

ـدی پشــتیبانی میکنــد ،آن
بــه طــور مطلــق و بــدون تفکیــک میــان اعمــال حاکمیتــی و اعمــال تصـ ّ
هــم بــا ایــن اســتدالل کــه میــان حاکــم و محکــوم هیــچ تفاوتــی وجــود نــدارد و همــه مــردم در مقابــل
قوانیــن اســامی ،در حــوزه مدنــی و جزایــی برابرنــد 1.مــواد پراکنــدهای نیــز پــس از قانــون مســئولیت
مدنــی تصویــب گردیــده کــه در آنهــا بــه مســئولیت مدنــی دولــت در اعمــال حاکمیتــی اشــاره شــده
اســت 2.بــا ایــن وصــف ،قانــون مســئولیت مدنــی بــه عنــوان قانــون حاکــم در مــاده  11خــود همچنــان
ـدی تأکیــد دارد و در اعمــال حاکمیتــی ،مســئولیتی را متوجــه دولــت
بــر مســئولیت دولــت در اعمــال تصـ ّ
نمیدانــد .مطابــق ایــن مقــرره ،دولــت در صورتــی در برابــر اعمــال خــود مســئولیت دارد کــه ایــن اعمــال
3
ـدی بــوده و خســارت واردشــده ناشــی از نقــص یــا کمبــود وســایل و امکانــات دولــت باشــد.
از اعمــال تصـ ّ
در ایــن میــان ،در مباحــث مســئولیت مدنــی دولــت ،بــه تکلیــف دولــت در حــوادث زیانبــاری
ماننــد ســیل و زلزلــه و مســئولیت مدنــی آن در قبــال ایــن حــوادث بــه عنــوان مســئول تأمیــن امنیــت
و رفــاه شــهروندان کمتــر توجــه شــده اســت .لــزوم بررســی ایــن موضــوع بــه خصــوص بــا تصویــب
قانــون مدیریــت بحــران کشــور در ســال  1398بیــش از پیــش احســاس میشــود کــه بــه موجــب آن،
ارتقــای توانمنــدی جامعــه در پیشگیــری از وقــوع بحــران و در صــورت بــروز پاســخ مؤثــر و مقابلــه
بــا آن بــا هــدف تــابآوری و کاهــش خســارات و نیــز بازســازی و بازتوانــی مناطــق آســیبدیده از مهــم
تریــن وظایــف و اهــداف ســازمان مدیریــت بحــران اســت .از ایــن رو ،در ایــن مجــال ،بــا اســتفاده از
روش کتابخان ـهای و تحقیــق در مبانــی و قواعــد مســئولیت مدنــی دولــت و تطبیــق آن بــا تکالیــف
پیشگیــری ،آمادگــی ،پاســخ و بازســازی در حــوادث طبیعــی ،مبانــی و آثــار آن در زمــان بــروز
حــوادث طبیعــی بررســی میشــود.
بــه عبــارت ســادهتر ،بــا در نظــر گرفتــن قانــون مدیریــت بحــران در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش
هســتیم کــه آیــا میتــوان دولــت را در قبــال حوادثــی کــه بــای طبیعــی نامیــده میشــود ،مســئول
دانســت؟ در صــورت مثبــت بــودن پاســخ ،ماهیــت ایــن مســئولیت چیســت و دامنــه آن تــا کجــا ادامــه
مییابــد؟ در ایــن راســتا ،نخســت ،مبانــی ،ماهیــت و حــدود مســئولیت دولــت در بالیــای طبیعــی و
ســپس شــرایط و شــیوه مطالبــه خســارت بررســی میشــود.
 .1نجفــی ،محمدحســن ،جواهــر الــکالم فــی شــرح شــرایع االســام ،بیــروت :دار احیــاء التــراث العربــی ،بــی تــا ،ج
 ،40ص 79؛ عاملــی ،محمــد بــن حســن ،وســائل الشــیعه ،قــم :مؤسســه آلالبیــت ،1409 ،ج  ،27ص 226؛ ســبحانی،
جعفــر ،االنصــاف فــی مســائل دام فیهــا الخــاف ،قــم :مؤسســه امــام صــادق ،چــاپ اول ،1423 ،ج  ،3ص .343
 .2مــاده واحــده قانــون جبــران خســارات وارده از انفجــار مهمــات نیروهــای مســلح (مصــوب « :)1356بــه وزارت جنــگ،
ژاندارمــری کشــور و شــهربانی کشــور اجــازه داده میشــود زیانهــای مالــی و خســارت ناشــی از صدمــات بدنــی و جانــی
را کــه انفجــار مهمــات نیروهــای مســلح در خــارج از میدانهــای تیــر بــه اشــخاص وارد میشــود ،حســب مــورد از محــل
اعتبــار خــود جبــران نماینــد .ضوابــط و نحــوه جبــران خســارت برابــر آییننامـهای کــه وزارت جنــگ و کشــور تنظیــم و بــه
تصویــب کمیســیون مربــوط مجلســین میرســد ،تعییــن خواهــد شــد».
 .3برای مطالعه مفهوم تقصیر دولت و تفکیک آن از خطای شخصی نک :غمامی ،پیشین ،صص  25به بعد.
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گفتار نخست ـ مبانی و ماهیت مسئولیت دولت در بالی طبیعی
بــرای درک بهتــر موضــوع الزم اســت مفهــوم بــای طبیعــی و رابطــه آن بــا مفهــوم حادثــه غیــر
مترقبــه ،مبنــا ،ماهیــت و حــدود مســئولیت دولــت در دو فــرض ارتــکاب تقصیــر از جانــب دولــت و
تقصیــر نداشــتن دولــت بررســی شــود.

بند اول ـ مفهوم بالی طبیعی

بــر اســاس بنــد الــف مــاده  3قانــون مدیریــت بحــران کشــور« ،مخاطــره ،پدیــده طبیعــی یــا کنــش
انســانی (بــه جــز مــوارد نظامــی ،امنیتــی و اجتماعــی) [اســت] کــه در صــورت وقــوع در محیــط یــا
جامعــه آســیبپذیر میتوانــد تبدیــل بــه یــک بحــران و حادثــه خســارتبار شــود ».همچنیــن بــا
در نظــر گرفتــن مــاده  1قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران کــه در آن ،بحــران اعــم از شــرایطی
دانســته شــده اســت کــه «در اثــر حــوادث ،رخدادهــا و عملکردهــای طبیعــی یــا انســانی (بــه جــز موارد
موضوعــه در حوزههــای امنیتــی و اجتماعــی) بــه طــور ناگهانــی یــا غیــر قابــل کنتــرل بــه وجــود
میآیــد ،»...میتــوان بــای طبیعــی را بــه حوادثــی تعبیــر کــرد کــه منشــأ انســانی نداشــته و ایجــاد
آن صرف ـاً در نتیجــه عملکردهــای طبیعــی باشــد.
در صورتــی میتــوان بــه حــوادث بــا منشــأ طبیعــی ،عنــوان «بــای طبیعــی» داد کــه بــه طــور
ناگهانــی و پیشبینیناپذیــر ایجــاد شــده باشــد یــا در صــورت قابــل پیشبینــی بــودن بــه صــورت
کنترلناپذیــری بــه وجــود آیــد (اجتنابناپذیــر) و وقــوع آن موجــب مشــقت ،خســارت و آســیب
بــه یــک مجموعــه یــا جامعــه انســانی گــردد .بــه طــور خالصــه میتــوان «بــای طبیعــی را بــه
رخــداد طبیعــی پیشبینیناپذیــر و در صــورت قابلیــت پیشبینــی ،اجتنابناپذیــر تعریــف کــرد کــه
موجــب صدمــه و خســارت بــه مجموعــه یــا جامعــه انســانی شــود» .بنابرایــن ،در صورتــی کــه وقــوع
ـدی باشــد کــه در آن ،اصــول و قواعــد ایمنــی رعایــت نشــده یــا بــروز
ســیل بــر اثــر شکســته شــدن سـ ّ
خشکســالی در نتیجــه حفــر غیــر قانونــی چــاه باشــد ،نــه تغییــرات اقلیمــی ،موضــوع را نمیتــوان
در دســته بالیــای طبیعــی جــای داد.
نکتــه مهــم آن اســت کــه بــر خــاف عقیــده برخــی از حقوقدانــان مبنــی بــر تفکیــک بیــن
بالیــای طبیعــی و حــوادث غیــر مترقبــه بــر اســاس داشــتن یــا نداشــتن قابلیــت انتســاب حادثــه بــه
دولــت« ،حوادثــی کــه قابــل انتســاب بــه دولــت نباشــند ،بــای طبیعــی و حوادثــی کــه قابــل انتســاب
بــه دولــت باشــند ،حــوادث غیــر مترقبــه هســتند 1».بایــد دانســت حــوادث غیــر مترقبــه اعــم از بالیــای
طبیعــی و حــوادث زیانبــار بــا منشــأ انســانی اســت و عنــوان حادثــه غیــر مترقبــه ،هــر دو نــوع از ایــن
 .1زرگوش ،مشتاق« ،مسئولیت مدنی دولت در بالیای طبیعی» ،مجله رفاه اجتماعی ،سال ششم ،1385 ،شماره  ،23ص .306
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حــوادث را شــامل میشــود .در تألیفــات حقوقــی نیــز حادثــه غیــر مترقبــه در حقــوق ایــران ،معــادل
بــا قــوه قاهــره یــا «فــورس مــاژور» دانســته شــده اســت کــه خارجــی بــودن ،پیشبینیناپذیــر بــودن
و احترازناپذیــر یــا دفعناپذیــر بــودن از مشــخصات آن اســت.
ایــن مطلــب بــه وضــوح از روح مــواد قانــون مدیریــت بحــران کشــور (بندهــای الــف ،چ ،ح ،د و ذ
مــاده  )3و نیــز قانــون تســریع در بازســازی مناطــق آســیبدیده در اثــر حــوادث غیــر مترقبــه ،مصــوب
( 1392کــه بــا عنــوان طــرح تســریع در رونــد بازســازی مناطــق زلزلـهزده بــه مجلــس شــورای اســامی
تقدیــم شــده بــود) قابــل اســتنباط اســت.

بنــد دوم ـ مســئولیت دولــت در حــوادث طبیعــی در فــرض تقصیــر
نداشــتن

در ســال  1387در پــی پــر کــردن خــأ حاصــل از نبــود ســازوکاری قانونــی و مدیریتــی بــرای
مدیریــت بحــران ،ســازمان مدیریــت بحــران کشــور بــا تصویــب قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت
بحــران شــکل گرفــت .ایــن قانــون ،مدیریــت بحــران را شــامل چهــار مرحلــه دانســته اســت:
الف) پیشگیری (جلوگیری از وقوع حادثه یا کاهش آثار زیانبار آن در صورت وقوع)؛
ب) آمادگــی (مجموعــه اقداماتــی کــه توانایــی جامعــه را در انجــام مراحــل مختلــف مدیریــت
بحــران افزایــش میدهــد)؛
ج) مقابلــه (انجــام اقدامــات و ارائــه خدمــات اضطــراری بــه دنبــال وقــوع وقــوع بحــران کــه بــا
هــدف نجــات جــان و مــال انســانها و تأمیــن رفــاه نســبی آنهــا و جلوگیــری از گســترش خســارت
اجــرا میشــود)؛
د) بازســازی و بازتوانــی (بازگردانــی وضعیــت عــادی بــه مناطــق آســیبدیده ،مجموعــه اقدامــات
الزم بــرای بازگردانــدن شــرایط جســمی و روحــی و اجتماعــی آســیبدیدگان بــه حالــت طبیعــی).
بــا تصویــب قانــون مدیریــت بحــران کشــور در ســال  1398همچنــان بــر لــزوم رعایــت و تحقــق
ایــن مراحــل بــه عنــوان برخــی از مهمتریــن اهــداف و وظایــف ســازمان تأکیــد شــد ( مــاده .)1
مالحظــه میشــود بازســازی و بازتوانــی بــه موجــب قانــون مدیریــت بحــران (مــاده  1و  ،)19یکــی از
وظایــف ســازمان مدیریــت بحــران تعریــف شــده و دولــت مکلــف گردیــده اســت اعتبــارات مــورد نیــاز
آســیبدیدگان را در قالــب کمکهــای بالعــوض و مابهالتفــاوت ســود و کارمــزد تســهیالت بانکــی بــا
 .1کاتوزیــان ،ناصــر ،مســئولیت مدنــی (الزامهــای خــارج از قــرارداد) ،تهــران :دانشــگاه تهــران ،چــاپ دوازدهــم ،1392 ،ص

479؛ جعفــری لنگــرودی ،محمدجعفــر ،مبســوط در ترمینولــوژی حقــوق ،تهــران :گنــج دانــش ،چــاپ دوم ،1387 ،ج  ،3ص

296؛ امامــی ،ســید حســن ،حقــوق مدنــی ،تهــران :اســامیه ،چــاپ بیســت و ســوم ،1382 ،ج  ،1ص 247؛ صفایــی ،ســید
حســین ،دوره مقدماتــی حقــوق مدنــی :قواعــد عمومــی قراردادهــا ،تهــران :میــزان ،چــاپ اول ،1382 ،ص 216؛ نظــری،
ایراندخــت« ،مســئولیت مدنــی خســارات ناشــی از تصادفــات» ،نــدای صــادق ،1381 ،شــماره  26و  ،27ص .126
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شــرایط مقــرر در اختیــار آنــان قــرار دهــد .همچنیــن قانــون تســریع در بازســازی مناطــق آســیبدیده
بــر اثــر حــوادث غیــر مترقبــه در مــواد متعــدد بــه ایــن تکلیــف دولــت اشــاره کــرده اســت 1.ســؤالی کــه
در ایــن بــاره ممکــن اســت بــه ذهــن برســد ،آن اســت کــه ماهیــت ایــن الــزام چیســت؟ آیــا میتــوان
آن را بــه معنــی وجــود مســئولیت مدنــی 2بــه معنــای خــاص کلمــه بــرای دولــت دانســت؟
الف) مسئولیت دولت
بــا توجــه بــه مــاده  1قانــون مســئولیت مدنــی ،مســئولیت مدنــی در حقــوق ایــران مبتنــی بــر
تقصیــر اســت و زیاندیــده در صورتــی میتوانــد خســارت بخواهــد کــه اثبــات کنــد تقصیــر عامــل
زیــان ســبب ورود خســارت بــه او شــده اســت .بنابرایــن ،دولــت در فرضــی ،مســئول جبــران خســارت
واردشــده بــه اشــخاص خواهــد بــود کــه مرتکــب تقصیــر شــده باشــد 3.عبــارت « ...ضــرر در نتیجــه
نقــص وســایل ادارات و مؤسســات باشــد» در مــاده  11ق.م.م نیــز بــر لــزوم وجــود شــرط تقصیــر بــرای
توجــه مســئولیت بــه دولــت داللــت دارد .ایــن در حالــی اســت کــه در فــرض وقــوع بــای طبیعــی (در
حالتــی کــه دولــت همــه تکالیــف خویــش را در مراحــل مختلــف پیشگیــری و مدیریــت بحــران انجــام
داده باشــد) ،ورود زیــان در نتیجــه عملکــرد پدیدههــای طبیعــی اســت .از ایــن رو ،قابــل انتســاب بــه
دولــت نیســت تــا بتــوان ارکان مســئولیت مدنــی را در آن محقــق شــمرد.
بنابرایــن ،ماهیــت الــزام دولــت بــه بازســازی و جبــران ایــن خســارات را نمیتــوان مســئولیت مدنــی
بــه معنــای خــاص کلمــه دانســت ،بلکــه تکلیفــی قانونــی اســت کــه قانونگــذار آن را در راســتای مدیریت
بحــران و وظیفــه اداره جامعــه بــر عهــده دولــت قــرار داده اســت .در توجیــه ایــن مســئولیت آمــده اســت:
«رابطــه دولــت و افــراد از قواعــد حاکــم بــر روابــط اشــخاص تبعیــت نمیکنــد تــا وقــوع بالیــا بــه اعتبــار
فقــدان رابطــه علیــت بــه عنــوان رکــن بنیادیــن مســئولیت مدنــی ،رافــع مطلــق مســئولیت دولت نســبت
بــه بالدیــدگان باشــد ،بلکــه در ایــنجــا نیــز دولــت ،مســئول اســت و چــون ایــن مســئولیت ،غیــر
4
قــراردادی و از ســوی دیگــر ،متضمــن بــار مالــی اســت ،چهــرهای مدنــی دارد».
 .1مــاده واحــده قانــون تســریع در بازســازی مناطــق آســیبدیده در اثــر حــوادث غیــر مترقبــه (مصــوب  ،)1392بندهــای
1ـ  7 ،5و .8
 .2حقــوق و تکالیــف شــخص بــه جبــران زیانــی کــه بــر اثــر عمــل نامشــروع او به دیگــری وارد شــده تــا در نتیجــه این جبران شــخص
زیاندیــده حتیاالمــکان در وضعیــت پیــش از وقــوع ضــرر قــرار گیــرد( .صفایــی ،ســید حســین و حبیباللــه رحیمــی ،مســئولیت

مدنــی ،تهــران :ســمت ،چــاپ نهــم ،1395 ،ص 61؛ کاتوزیــان ،حقــوق مدنــی (وقایع حقوقــی) :دوره مقدماتــی ،ص )24

 .3کاتوزیــان ،مســئولیت مدنــی (الزامهــای خــارج از قــرارداد) ،ص 171؛ کاتوزیــان ،حقــوق مدنــی (وقایــع حقوقــی) :دوره
مقدماتــی ،ص 24؛ غمامــی ،پیشــین ،ص 24؛ صفایــی« ،مســئولیت مدنــی مؤسســات عمومــی و بررســی الیحه جدید

دولــت در ایــن زمینــه» ،ص .346
 .4زرگوش ،پیشین ،ص .317
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ب) مبنای مسئولیت
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه مبنــای تکلیــف دولــت در جبــران خســارت چیســت ،ســه نظــر را
میتــوان مطــرح کــرد:
 .1بــر مبنــای نظــر نخســت ،دولــت بــه عنــوان مســئول حفــظ نظــم عمومــی (بــه معنــای تأمیــن
امنیــت اشــخاص ،امــوال ،ســامت و اطمینــان خاطــر و تأمینکننــده نیازهــا و منافــع اجتماعــی) 1و
تأمینکننــده نیازهــا و منافــع اجتماعــی ملــزم بــه ارائــه خدماتــی اســت کــه اشــخاص در اجتمــاع بــه
صــورت مســتمر و مطلــوب بــه آن نیــاز دارنــد (اصــول  43 ،31 ،3ق.ا) .چنیــن خدماتــی ،تأمینکننــده
و در بســیاری از مــوارد ،تضمینکننــده و در هــر حــال ،ارتقادهنــده وضعیــت مطلوبــی اســت کــه
منافــع انســان در ابعــاد مــادی و معنــوی از آن اثــر میپذیــرد.
وقــوع بــای طبیعــی منجــر بــه پیدایــش وضعیتــی خواهــد شــد کــه در نتیجــه آن ،افــراد امــکان
بهرهمنــدی مطلــوب از ایــن خدمــات را از دســت میدهنــد .بنابرایــن ،دولــت بــه عنــوان تأمینکننــده
نظــم و ارائهدهنــده خدمــات و منفعــت عمومــی مکلــف اســت بــا برقــراری امنیــت و ارائــه خدمــات
2
رفاهــی بــرای افــراد حادثهدیــده در راســتای انجــام ایــن تکلیــف تــاش کنــد.
 .2بــه عقیــده گروهــی دیگــر ،دولــت بــر اســاس قــراردادی کــه بــا افــراد منعقــد میکنــد ،ملــزم
میشــود زیانهایــی را جبــران کنــد کــه بــر اثــر بــای طبیعــی بــه آنــان وارد میشــود 3.طرفــداران
ایــن عقیــده بــه دو دســته تقســیم میشــوند .عــدهای ،مبنــای الــزام ناشــی از قــرارداد دولــت و افــراد را
مالیاتــی میداننــد کــه دولــت از اشــخاص دریافــت میکنــد 4.بــه عبــارت دیگــر ،مطابــق ایــن عقیــده،
دولــت بــا دریافــت مالیــات بــه طــور ضمنــی متعهــد میشــود کــه هنــگام بــروز بــای طبیعــی،
اقداماتــی را از محــل مالیــات پرداختــی بــرای ترمیــم زیانهــای واردشــده بــه مالیاتدهنــدگان
5
آســیبدیده انجــام دهــد.
گــروه دیگــر ضمــن تأکیــد بــر وجــود قــرارداد ضمنــی بیــن دولــت و اشــخاص بــرای ترمیــم
خســارتهای بالیــای طبیعــی معتقدنــد منبــع تأمیــن اعتبــار در ترمیــم خســارت رابایــد درآمــد
ناشــی از ثروتهــای طبیعــی (خالصهجــات) دانســت نــه درآمدهــای مالیاتــی 6.در ایــن دیــدگاه ،منابــع
 .1همــان ،ص 307؛ انصــاری ،ولیاللــه ،کلیــات حقــوق اداری ،تهــران :میــزان ،چــاپ اول ،1377 ،ص 77؛ ودل ،جــورج و پییــر
لــو ،القانــون االداری ،ترجمــه :منصــور قاضی ،لبنــان :مؤسســه الجامعیه الدراســات ،2001 ،صــص 12ـ.13

 .2زرگوش ،پیشین ،ص .308
.3-Lee, Jan, In search of a Theory of state Liability In The European union, Cambridge: Harvard law school, 1998, p. 16

 .4زرگوش ،پیشین ،ص .309
5-Horvitz, Jerom S., “Civil Liability in Tax practice”, American Business law Journal, USA, 1986, Vol. 24, No. 1, p. 123 .

 .6طالب ،مهدی ،تأمین اجتماعی ،تهران :دانشگاه امام صادق ،1385 ،ص .56
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طبیعــی ثــروت بــر اســاس اصــول وحــدت ملــت و وحــدت ســرزمین بــه منزلــه مــال مشــاعی اســت کــه
مالکیــت آن ،متعلــق بــه افــراد جامعــه اســت .دولــت نیــز بــر اســاس اصــل نمایندگــی ،مدیریــت ایــن
منابــع را بــر عهــده دارد 1و ضمــن اســتفاده از ایــن منبــع درآمــد ،در زمــان بــروز حادثــه ،از محــل ایــن
2
منابــع بــه ترمیــم خســارتهای واردشــده اقــدام میکنــد.
 .3دیــدگاه ســوم ،هــدف اصلــی از تشــکیل دولــت را حمایــت و پاســداری از حقــوق افــراد میدانــد؛
حقوقــی کــه انســان بــه حکــم انســان بــودن و طبیعــت خــود از آنهــا برخــوردار اســت ،هیــچ کــس
در خلــق آنهــا نقشــی نــدارد و هیــچ کــس هــم قــادر نیســت آنهــا را از انســان بگیــرد 3.از حقوقــی
مثــل حــق حیــات ،آزادی و حاکمیــت کــه الزمــه حیــات و شــرط ابتدایــی بــرای بهرهمنــدی از دیگــر
حقــوق اســت ،بــه عنــوان حقــوق طبیعــی یــاد میشــود .پاسداشــت و حفاظــت از ایــن حقــوق ،تکلیــف
دولــت اســت کــه در نتیجــه قــرارداد اجتماعــی ایجــاد شــده اســت .بــه موجــب ایــن قــرارداد ،افــراد بــه
عنــوان دارنــدگان اصلــی حاکمیــت ،بــا انتقــال آن بــه دولــت ،او را مکلــف بــه حفاظــت از حقــوق خــود
میکننــد .در واقــع ،اختیــاری کــه بــه دولــت داده شــده ،ناشــی از تکالیفــی اســت کــه بــه موجــب
4
قــرارداد اجتماعــی بــر عهــده او گذاشــته شــده اســت.
وقــوع بالیــای طبیعــی ســبب میشــود افــراد آســیبدیده امــکان بهرهمنــدی از حقــوق طبیعــی
را از دســت بدهنــد کــه حداقلهــای الزم بــرای حیاتنــد .دولــت بــه عنــوان حافــظ ایــن حقــوق و
مســئول تأمیــن نیازهــای اساســی همــه افــراد جامعــه بــه طــور برابــر وظیفــه دارد بــا فراهــم کــردن
شــرایط الزم در وضعیــت بحــران ،امــکان بهرهمنــدی افــراد آســیبدیده را از ایــن حقــوق فراهــم
5
کنــد.
در مقام بررسی هر یک از نظرهای یادشده باید به این نکتهها توجه کرد:
 .1در دیــدگاه نخســت ،دولــت در معنــای قــوه مجریــه دانســته شــده اســت کــه وظیفــه
خدمترســانی بــه افــراد جامعــه را بــر عهــده دارد .ایــن در حالــی اســت کــه مطابــق مــاده  2ق.م.ب.ک،
اعمــال مدیریــت بحــران در یــک کلمــه بــر عهــده حکومــت قــرار گرفتــه اســت نــه صرفـاً قــوه مجریــه،
بلکــه قــوه مجریــه و بــه طــور خــاص ،ســازمان مدیریــت بحــران وظیفــه مدیریــت و هماهنگــی در
1-Nederneen, Ton & Hendrik Cornelis, Civil Liability for prospectus Misstatement under Duth law, London: Eng.land International Financial law, 1995, p. 51

 .2موحــد ،محمدعلــی ،در هــوای حــق و عدالــت ،تهــران :کارنامــه ،1384 ،ص 63؛ قــاری ســیدفاطمی ،ســید محمــد،

حقــوق بشــر در جهــان معاصــر ،تهــران :شــهر دانــش ،1382 ،ص 96؛ زرگــوش« ،مســئولیت مدنــی دولــت در بالیــای

طبیعــی» ،ص .80

 .3کلی ،جان ،تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب ،ترجمه :محمد راسخ ،تهران :نی ،چاپ اول.1382 ،

 .4فیتــز پتریــک ،تونــی ،نظریــه رفــاه ،ترجمــه :هرمــز همایونپــور ،تهــران :گام نــو ،چــاپ اول ،1381 ،ص 59؛ Rounder,
.Charles E., You Have No Legal Right to social security, USA: Consumers Research Magazin, 2000, p. 23
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مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا

نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور (مصــوب )1398

اعمــال آن را بــر عهــده دارد( .مــاده  8ق.م.ب.ک) از ایــن منظــر ،ایــن دیــدگاه بــا قانــون مدیریــت
بحــران هماهنگــی چندانــی نــدارد کــه میگویــد« :قــوای ســهگانه جمهــوری اســامی ایــران اعــم
از وزارتخانــه هــا ،ســازمانها ،مؤسســات و شــرکتهای دولتــی ،مؤسســات انتفاعــی وابســته بــه
دولــت ،بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری دولتــی ،شــرکتهای بیمــه دولتــی و همچنیــن مؤسســات و
نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی ،مؤسســات عمومــی ،بنیادهــا و نهادهــای انقــاب اســامی ،نیروهــای
ـم
نظامــی ،امنیتــی ،انتظامــی ،کلیــه نهادهــا و واحدهــای زیــر نظــر مقــام معظــم رهبــری بــا اذن معظـ ٌ
لــه و دســتگاهها و واحدهایــی کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر یــا تصریــح نــام اســت ،اعــم
از اینکــه قانــون خــاص خــود را داشــته یــا از قوانیــن و مقــررات عــام تبعیــت کننــد و مؤسســات و
شــرکتهای وابســته یــا تابعــه آنهــا مشــمول ایــن قانــون میباشــند».
 .2در دیــدگاه دوم ،محــل تأمیــن اعتبــارات الزم بــرای ترمیــم خســارت ،طبــق یــک نظــر،
مالیاتهــای پرداختــی و طبــق عقیــدهای دیگــر ،از محــل درآمدهــای ناشــی از ثروتهــای طبیعــی
(آبهــا ،معــادن ،اجــاره زمینهــا و نظیــر آن) اســت .از ایــن رو ،اگــر میــزان خســارت واردشــده بیــش از
میــزان مالیــات پرداختــی یــا درآمــد حاصــل از ثروتهــای طبیعــی باشــد ،بخشــی از خســارت جبــران
نمیشــود .ایــن در حالــی اســت کــه مطابــق مــواد  17 ،16و  18ق.م.ب.ک ،ســازمان برنامــه و بودجــه
بــه تعییــن ردیــف بودجــه مجــزا بــا عنــوان «مدیریــت بحــران کشــور» در بودجــه ســاالنه کشــور بــرای
تأمیــن اعتبــارات مــورد نیــاز دســتگاهها و نهادهــای مشــمول ق.م.ب.ک (مــاده  )2مکلــف شــده اســت.
بنابرایــن ،منبــع تأمیــن خســارت از یــک محــل معیــن نیســت کــه بــا احتمــال کمبــود منابــع معیــن
در صــورت گســترده بــودن حادثــه مواجــه شــویم .مشــاهده میشــود ایــن نظــر نیــز از ایــن جنبــه بــا
قانــون مدیریــت بحــران ســازگار نیســت.
ایــراد دیگــری کــه در مــورد ایــن نظــر بــه ذهــن میرســد ،آن اســت کــه در فــرض نظریــه ترمیــم
خســارت از محــل منابــع ثــروت ،ایــن ایــده بــا تمرکــز بــر وضعیــت بالدیــدگان ،ســهم نسـلهای بعــد را
در اســتفاده از منابــع ثــروت نادیــده گرفتــه اســت .ایــن وضعیــت بــا اصــل برابــری نسـلها بــه عنــوان
یکــی از وجــوه توســعه پایــدار ناســازگار اســت .افــزون بــر آن ،چــون مالکیــت منابــع ثــروت در یــک
کشــور بــه مردمــان آن ســرزمین اختصــاص دارد ،ایــن نظــر ،تنهــا بالدیدگانــی را دربــر میگیــرد کــه
تبعــه دولــت حادثهدیــده باشــند 2.در قانــون مدیریــت بحــران کشــور و قانــون تســریع در بازســازی
مناطــق آســیبدیده بــر اثــر حــوادث غیــر مترقبــه ،از لفــظ« آســیبدیده» بــه طــور مطلــق اســتفاده
شــده و تفاوتــی میــان اتبــاع ایرانــی و غیــر ایرانــی در ترمیــم خســارت قائــل نشــده اســت.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه آمــد ،بــه نظــر میرســد از بیــن نظرهــای مطرحشــده ،نظــر ســوم بــه
واســطه محــدود نکــردن وظیفــه ترمیــم خســارت بــه بــازوی اجرایــی جامعــه (قــوه مجریــه) و واگــذاری
 .1زرگوش ،پیشین ،ص .311
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آن بــه عهــده حکومــت بــه معنــی عــام کلمــه و نیــز محــدود نکــردن محــل تأمیــن منابــع بــه محلــی
خــاص ،ایرادهــای نظرهــای اول و دوم را نــدارد و از ایــن نظــر ،همراهــی بیشتــری بــا قانــون دارد.
افــزون بــر آن ،بــا تعریــف دایــره مســئولیت دولــت تــا حــد تأمیــن حقــوق طبیعــی ،بــه محدودیــت
منابــع مالــی دولــت نیــز توجــه داشــته اســت.
ج) ماهیت و حدود مسئولیت
ماهیــت مســئولیت دولــت در زمــان وقــوع بــای طبیعــی را به دلیــل نبــود ارکان مســئولیت نمیتوان
مســئولیت مدنــی و جبــران بــه معنــای خــاص کلمــه دانســت ،بلکــه تکلیفــی اســت کــه قانونگــذار در
زمــان وقــوع حــوادث غیــر مترقبــه بــر عهــده دولــت گــذارده اســت .بــه عبارتــی ،مســئولیت دولــت در
بــای طبیعــی را میتــوان بــه مســئولیتی محــض تعبیــر کــرد کــه دولــت در هــر حــال ،موظــف بــه
انجــام دادن آن اســت .بــا ایــن حــال ،بایــد دانســت ایــن تکلیــف دولــت در حــدود ترمیــم خســارتهای
واردشــده اســت ،نــه جبــران تمــام زیانهــا؛ چــون دولــت ،مســئول تأمیــن شــرایطی اســت کــه حیــات را
تأمیــن و اســتمرار آن را تضمیــن یــا تقویــت کنــد .بــه عبارتــی دیگــر ،دولــت موظــف اســت بــرای همــه
افــراد ،نقطــه شــروعی برابــر در زندگــی ایجــاد کنــد و ایــن به آن معناســت کــه تأمیــن امکانــات الزم برای
2
حیــات ،وظیفــه دایمــی و بــی قیــد و شــرط دولــت اســت 1و نــه بیشتــر از آن.

بند سوم ـ مسئولیت دولت در فرض تقصیر

آنچــه تاکنــون در خصــوص مســئولیت دولــت در حــوادث طبیعــی گفتــه شــد ،مربــوط بــه فرضــی
اســت کــه دولــت تمامــی وظایــف خــود را در زمــان بــروز حــوادث طبیعــی در مراحــل مختلــف مدیریت
بحــران انجــام داده باشــد .بــا ایــن حــال ،فــرض کنیــد دولــت در هــر یــک از مراحــل مدیریــت بحــران
مرتکــب تقصیــر شــود و نتوانــد وظایــف خــود را بــه طــور کامــل انجــام دهــد و از ایــن محــل ،خســارتی
متوجــه بالدیــدگان گــردد ،بــه گون ـهای کــه اگــر تقصیــر واقــع نشــده بــود ،خســارت وارد نمیشــد
یــا بــه میــزان قابــل مالحظ ـهای کاهــش مییافــت .در ایــن صــورت ،آیــا دولــت را میتــوان مســئول
دانســت و قائــل بــه مســئولیت مدنــی بــرای دولــت شــد؟
مبنــای شــک در مســئولیت جبــران زیــان توســط دولــت در صــورت تخلــف از انجــام وظیفــه بــه
اصــل قانونــی بــودن مســئولیت دولــت بازمیگــردد بــه ایــن معنــا کــه همــه مناســبات میــان دولــت
و شــهروندان بایــد تابــع نظمــی باشــد کــه از قبــل توســط مرجــع یــا مراجــع صالحیــتدار مقــرر
شــده اســت 3.بــا توجــه بــه ایــن تعریــف« ،اصــل قانونــی بــودن مســئولیت مدنــی دولــت را بایــد بــه
1-Rounder, op.cit., p. 23.

 .2غمامی ،پیشین ،ص .47
3-Bell, John, Sophie Boyrom & Simon Whittaker, Principles of French law, NewYork: Oxford, 1998, p. 179.
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مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا

نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور (مصــوب )1398

معنــی تبعیــت عناصــر و ارکان ســازنده ایــن تأســیس از حکــم قانــون دانســت 1».بــه عبارتــی دیگــر،
مســئولیت مدنــی دولــت ،رابط ـهای حقوقــی اســت کــه در یــک طــرف آن ،حــق شــهروند بــه جبــران
شــدن زیــان و در ســوی دیگــر آن ،تکلیــف دولــت بــه پرداخــت زیــان وجــود دارد .پرســش دیگــر آن
اســت کــه دولــت چــه زمانــی مکلــف بــه جبــران زیــان خواهــد بــود؟ علــت طــرح ایــن پرســش را بایــد
در نظرهایــی دانســت کــه در بــاب تکلیفمحــور بــودن یــا حقمحــور بــودن مســئولیت مدنــی دولــت
ارائــه شــده اســت.
الف) نظریه قانونی بودن تکلیف
مطابــق ایــن نظریــه ،حاکمیــت قانــون تنهــا اعــام حــق نیســت ،بلکــه تکلیــف دولــت نیــز هســت
و دولــت در صورتــی مســئول پرداخــت خســارت خواهــد بــود کــه صالحیــت دولــت بــه جبــران توســط
قانــون بیــان شــود .پــس اگــر در مــوردی ،حقــی بــرای اشــخاص اعــام گــردد ،امــا تکلیفــی بــرای
دولــت نســبت بــه جبــران آن اعــام نشــود ،بــه ایــن معناســت کــه دولــت ،تکلیفــی بــه جبــران زیــان
واردشــده نســبت بــه حــق یــا حقــوق نقضشــده نــدارد .اگــر بپذیریــم کــه دولــت در مــورد نقــض هــر
یــک از حقــوق افــراد دارای تکلیــف بــه جبــران اســت ،آن گاه بایــد انتظــار داشــت کــه قســمت اعظــم
درآمدهــای دولــت صــرف پرداخــت خســارت بــه افــراد شــود؛ زیــرا دولتهــا در بهتریــن حالــت نیــز در
عمــل ،بــه صورتهــای مختلــف ،حقــوق افــراد را نقــض میکننــد.
بنابرایــن ،مصلحــت ایجــاب میکنــد در مقــام تعــارض میــان حقــوق شــهروند و حفــظ اقتــدار
دولــت ،حــق شــهروند نادیــده انگاشــته شــود؛ چــون در غیــر ایــن صــورت ،بودجــه کشــور ،محــل
پرداخــت دیــون دولــت خواهــد بــود و در نتیجــه ،توســعه اقتصــادی کشــور متوقــف میمانــد 2.از ایــن
ـص صریــح
رو ،بــرای حفــظ اقتــدار دولــت تنهــا در مــواردی کــه نقــض برخــی از حقــوق بــه موجــب نـ ّ
3
قانــون موجــب مســئولیت باشــد ،بایــد تکلیــف بــه جبــران خســارت را بــرای دولــت متصــور بدانیــم.
مطابــق ایــن دیــدگاه ،هــر گاه در مســئولیت داشــتن یــا نداشــتن دولــت تردیــد شــود ،بایــد اصــل
را بــر مســئولیت نداشــتن دولــت گذاشــت .البتــه ایــن امــر بــه معنــای بــدون جبــران مانــدن خســارت
نیســت .در ایــن صــورت ،مســئولیت بــر عهــده مقــام عمومــی مســتقر خواهــد شــد؛ زیــرا دلیلــی کــه
بــرای مصونســازی دولــت از پرداخــت زیــان آمــده اســت ،در مــورد مقامهــای عمومــی کاربــرد نــدارد
و بــا اجتمــاع ارکان ،مســئولیت بــر مقــام عمومــی قابــل تحمیــل اســت.
 .1امامی ،محمد و مشتاق زرگوش« ،اصل قانونی بودن مسئولیت مدنی دولت» ،پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی ،سال
دوم ،1386 ،شماره  ،7ص .2
2-Fariigrieve, Duncan, Mads Andenas & John Bell, Tort Liability of public Authorities in comparative prospective,
London: British Institute of International and comparative law, 2002, p. 18

 .3امامی و زرگوش ،پیشین ،صص  17و .18
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ب) نظریه قانونی بودن حق
مطابــق ایــن نظــر ،بــرای تحقــق مســئولیت مدنــی دولــت ،نیــازی بــه تصریــح قانونگــذار بــه
ـدی بــه آن بــرای الــزام
تکلیــف جبــران خســارت بــرای دولــت نیســت ،بلکــه پذیــرش حــق و اثبــات تعـ ّ
دولــت بــه جبــران خســارت کافــی اســت 1.ایــن دیــدگاه کــه منطــق مســئولیت مدنــی را صیانــت از
حقــوق پذیرفتهشــده قانونــی زیاندیــده میدانــد ،بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه بیــن پذیــرش حــق
ـدی بــه آن حــق مالزمــه وجــود دارد و تکلیــف دولــت،
و تکلیــف دولــت بــه جبــران زیــان ناشــی از تعـ ّ
2
ضمانــت اجــرای اعــام و پذیــرش حــق اســت.
پذیــرش هــر یــک از دو دیــدگاه مطرحشــده منجــر بــه دو پاســخ متفــاوت در خصــوص مســئولیت
مدنــی دولــت در موضــوع بحــث خواهــد شــد؛ چــون در قانــون مدیریــت بحــران ،ضمانــت اجرایــی بــرای
تقصیــر ســازمان از انجــام وظایــف قانونــی معیــن نشــده اســت .آنچــه در برخــی از مــواد ایــن قانــون
(مــواد  18و  )19دربــاره وظیفــه دولــت بــه حمایــت و پرداخــت تســهیالت بــه آســیبدیدگان پیشبینــی
شــده اســت ،ضمانــت اجــرای تخلــف از انجــام وظایــف قانونــی نیســت ،بلکــه در راســتای وظیفه بازســازی
3
و بازتوانــی قــرار دارد کــه بایــد پــس از گذرانــدن مراحــل مدیریــت بحــران انجــام گیــرد.
بنابرایــن ،پذیــرش دیــدگاه قانونــی بــودن تکلیــف در خصــوص مســئولیت مدنــی دولــت بــه
ایــن معناســت کــه دولــت در صــورت تخلــف از انجــام دادن وظایــف قانونــی خــود در حــوادث
پیشبینیناشــده ،مســئولیتی در قبــال جبــران زیــان واردشــده بــه اشــخاص نــدارد؛ زیــرا در قانــون،
تکلیفــی بــه جبــران زیــان بــرای آن مقــرر نشــده اســت .پذیــرش دیــدگاه قانونــی بــودن حــق منجــر بــه
تثبیــت مســئولیت مدنــی دولــت در قبــال اشــخاص آســیبدیده از حــوادث زیانبــار در نتیجــه حقــوق
شناساییشــده در قانــون مدیریــت بحــران بــرای ایــن اشــخاص خواهــد شــد.
بــه نظــر میرســد از بیــن دو نظــر ارائهشــده ،نظریــه حقمحــور بــودن مســئولیت مدنــی دولــت
وجاهــت بیشتــری دارد و بــا منطــق حقوقــی ســازگارتر اســت؛ زیــرا:
 .1تصــور حــق بــدون اعتقــاد بــه ضمانــت اجــرای آن در نظــام حقوقــی کنونــی چنــدان قابــل
پذیــرش نیســت .اگــر شــخص حقــی دارد ،الجــرم بایــد وســیلهای بــرای حفــظ و دفــاع از آن داشــته
باشــد .در واقــع ،در نظــام حقوقــی کنونــی ،تصــور حــق بــدون وســیله جبــران ،پــوچ و بیمعناســت و
1-Wade, H.W.R. & C.f. Forsyth, Administrative law, NewYork: Oxford, 2004, p. 781.

 .2امامی و زرگوش ،پیشین ،صص  20و .21
 .3آنچــه در مــاده  23ق.م.ب.ک بــه آن اشــاره شــده ،وقــوع خســارت در نتیجــه تقصیــر مأمــور یــا کارمنــد اداره (خطــای
شــخصی کارمنــد) اســت ،در حالــی کــه موضــوع مقالــه حاضــر ،مســئولیت خــود اداره یــا ســازمان اداری در زمــان تقصیــر
در انجــام وظیفــه محولــه اســت نــه کارکنــان آن« :چنانچــه فــرد یــا افــرادی در راســتای اجــرای ایــن قانــون ،وظیفــه و
مأموریتــی کــه بــه آنهــا محــول شــده باشــد و در انجــام وظیفــه مرتکــب تقصیــر شــود و از ایــن حیــث ،صدمــه و خســارتی
حاصــل شــود ،حســب مــورد موجــب مجــازات مدنــی و کیفــری خواهــد بــود».
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ایــن دو بــا یکدیگــر رابطــه متقابــل دارنــد 1.بــر همیــن مبنــا بایــد گفــت در جایــی کــه قانونگــذار،
حقــی را بــرای شــهروندان بــدون تصریــح بــه تکلیــف دولــت در جبــران زیــان بــه رســمیت شــناخته
باشــد ،الــزام دولــت بــه جبــران زیــان ناشــی از نقــض حــق بــه طــور ضمنــی بــا اعــام و پذیــرش حــق
ـدی تحقــق مییابــد .تصریــح نشــدن بــه تکلیــف دولــت در جبــران زیــان را نمیتــوان بــه
مــورد تعـ ّ
معنــای انصــراف دولــت از جبــران زیــان دانســت.
 .2پذیــرش نظریــه تکلیفمحــور بــودن مســئولیت دولــت و معــاف دانســتن آن از مســئولیت بــه
معنــای امکانناپذیــر بــودن طــرح دعــوای جبــران خســارت توســط زیاندیــده و بــه عبارتــی ،تجویــز
امــکان تعــدی بــه حقــوق پذیرفتهشــده اشــخاص اســت 2کــه بــه واســطه تعــارض بــا منطــق حمایــت
از حقــوق افــراد جنبــه اســتثنایی دارد .بنابرایــن ،دولــت از جبــران زیــان معــاف نخواهــد بــود ،مگــر در
فرضــی کــه قانونگــذار بــه چنیــن معافیتــی تصریــح کــرده باشــد.
بــا توجــه بــه مطالــب گفتهشــده میتــوان بــه مســئولیت مدنــی دولــت در فرضــی قائــل شــد کــه
زیــان بــر اثــر تقصیــر او ایجــاد شــده باشــد .ممکــن اســت گفتــه شــود قانونگــذار در مــاده  11قانــون
تصــدی پذیرفتــه و در اعمــال حاکمیتــی،
مســئولیت مدنــی ،مســئولیت دولــت را صرفــاً در اعمــال
ّ
قائــل بــه مصونیــت دولــت شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه تعریــف مــاده  8قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری از امــور حاکمیتــی و مصادیقــی کــه بــرای آن برشــمرده شــده ،بــه ویــژه
آنچــه در بنــد «ک» ایــن مــاده بــه آن اشــاره شــده« ،امــور حاکمیتــی ،آن دســته از امــوری اســت
کــه تحقــق آن موجــب اقتــدار و حاکمیــت کشــور اســت و منافــع آن بــدون محدودیــت شــامل همــه
اقشــار جامعــه گردیــده و بهرهمنــدی از ایــن نــوع خدمــات موجــب محدودیــت بــرای اســتفاده دیگــران
نمیشــود .از قبیــل ... :ک) ارتقــای بهداشــت و آمــوزش عمومــی ،کنتــرل و پیشگیــری از بیماریهــا
و آفتهــای واگیــر ،مقابلــه و کاهــش اثــرات حــوادث طبیعــی و بحرانهــای عمومــی .»...مدیریــت
بحــران را بایــد عملــی حاکمیتــی دانســت کــه در صــورت ایجــاد خســارت در نتیجــه ایــن اعمــال،
دولــت ،مکلــف بــه جبــران خســارت نیســت و طــرح مســئولیت مدنــی دولــت در ایــن بــاره از اســاس
بیفایــده اســت.
در پاســخ بایــد گفــت ایــن گفتــه در حالتــی صحیــح اســت کــه دولــت در مقــام اعمــال حاکمیــت
موجــب وارد شــدن ضــرر بــه شــخص یــا اشــخاص شــود .بــا ایــن حــال ،ایــن فــرض را نمیتــوان
بــه مــواردی تعمیــم داد کــه بــر اثــر تقصیــر و بیمباالتــی دولــت ،ضــرری متوجــه افــراد گــردد ،هــر
چنــد عمــل یادشــده از امــور حاکمیتــی باشــد؛ زیــرا طبــق مــاده  11ق.م.م ،.شــرط معافیــت دولــت
از پرداخــت خســارت در امــور حاکمیتــی ،مطابقــت عمــل انجامشــده بــا قانــون اســت کــه بیشــک،
وضعیــت ایجــاد زیــان بــه دلیــل تقصیــر دولــت را شــامل نمیشــود.
1-Wade & Forsyth, op.cit., p. 781.
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گفتار دوم ـ مطالبه خسارت
در ایــن گفتــار بــه ایــن پرســش پاســخ میدهیــم کــه در صــورت بــروز بــای طبیعــی ،مطالبــه
خســارت بــا چــه شــرایطی و از چــه شــخصی امکانپذیــر اســت؟

بند اول ـ شرایط مطالبه خسارت

بــا توجــه بــه مبتنــی بــودن مســئولیت بــه تقصیــر و مســتثنی نشــدن مســئولیت مدنــی دولــت از
ایــن قاعــده (بــا وجــود ایراداهایــی کــه برخــی بــه دلیــل ناکارآمــدی ایــن نظریــه در حمایــت از حقــوق
زیاندیــده مطــرح کردهانــد) 1،زیاندیــده بــرای مطالبــه خســارت از دولــت بایــد وقــوع ضــرر ،تقصیــر
و رابطــه ســببیت میــان تقصیــر و ضــرر ایجادشــده را بــه اثبــات برســاند.

بند دوم ـ مطالبه خسارت از چه کسی باید انجام شود؟

مــاده  11قانــون مســئولیت مدنــی ،دو فــرض را جــدا کــرده اســت .فرضــی کــه خســارت بــر اثــر
نقــص وســایل اداره ایجــاد میشــود و فرضــی کــه تقصیــر کارمنــد موجــب ایجــاد خســارت شــده
اســت .مــاده در فــرض نخســت ،دولــت و در فــرض دوم ،کارمنــد مقصــر را مســئول جبــران خســارت
2
واردشــده میدانــد.
در ایــن بحثــی نیســت کــه در فــرض نقــص وســایل ،اداره ،مســئول پاســخگویی بــه زیاندیــده
اســت .آنچــه محــل نــزاع اســت ،مســئولیت پرداخــت زیــان در جایــی اســت کــه خطــای شــخصی
موجــب ایجــاد ضــرر شــده باشــد .در کنــار عــدهای کــه بــه مســئولیت کارمنــدان بــرای جبــران زیــان
اعتقــاد دارنــد ،برخــی نیــز بــه مســئولیت مســتقیم دولــت در جبــران زیــان واردشــده ناشــی از خطــای
شــخصی کارمنــد معتقدنــد .بــر اســاس ایــن نظــر ،زیاندیــده میتوانــد بــه هــر یــک از دولــت (ســازمان)
یــا کارمنــد بــرای جبــران زیــان خویــش مراجعــه کنــد .بــا ایــن اســتدالل کــه کارمنــد اداری در واقــع،
بــه مثابــه انــدام شــخص حقوقــی عمومــی اســت .بــر همیــن مبنــا ،ایــن شــخص بایــد پاســخگوی
 .1اگــر قائــل بــه تفکیــک میــان خطــای اداری و خطــای شــخصی شــویم ،دولــت فقــط در فرضــی ،مســئول خواهــد بــود
کــه خطایــی از جانــب کارمنــد در انجــام وظیفـهاش واقــع نشــده و نقــص وســایل اداره و ســازمان منجــر بــه خســارت شــده
اســت .در چنیــن فرضــی و در صــورت وقــوع خطــا از جانــب کارمنــد صــرف نظــر از کلــی بــودن و نامشــخص بــودن مفهــوم
خطــای کارمنــد و اختالفاتــی کــه در ایــن بــاره بیــن حقوقدانــان وجــود دارد و مشــکالتی کــه در اثبــات خطــا بــا توجــه بــه
ایــن امــر بــه وجــود میآیــد ،زیاندیــده ولــو بــا اثبــات خطــای کارمنــد و در نتیجــه ،مســئولیت او بــه جبــران زیــان ممکــن
اســت بــا خطــر جدیتــری مواجــه شــود و آن ،اعســار و عــدم توانایــی مأمــور در پرداخــت خســارت و در نهایــت ،بالجبــران
مانــدن ضــرر اســت( .نــک :طباطبایــی مؤتمنــی ،منوچهــر ،حقــوق اداری ،تهــران :ســمت ،چــاپ ســوم ،1373 ،ص )401
 .2برای مطالعه در مورد روشهای تشخیص خطای اداری از خطای شخصی نک :غمامی ،پیشین ،صص  23ـ .46
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تمامــی اعمــال اندامهــای خــود باشــد؛ زیــرا ایــن اعمــال ،رفتــار شــخص حقوقــی را شــکل میدهــد.
پــس اگــر کارمنــدی ،تقصیــری از هــر نــوع و بــا هــر درجــه مرتکــب گــردد ،تقصیــر او ،تقصیــر شــخص
حقوقــی محســوب میشــود و مســئولیت بــه اداره بازمیگــردد .چــون مســئولیت مســتقیم دولــت،
منافــی مســئولیت شــخصی کارمنــد نســبت بــه خطــای شــخصی او نیســت ،زیاندیــده حــق رجــوع
بــه هــر یــک از دولــت یــا کارمنــد را بــرای جبــران خســارت خــود خواهــد داشــت 1.اکنــون پرســش
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران ،در فــرض بــروز زیــان بــر اثــر
خطــای شــخصی کارمنــد ،مســئولیت جبــران زیــان بــر عهــده چــه کســی خواهــد بــود و مطالبــه ضــرر
از چــه شــخصی بایــد انجــام گیــرد؟
در قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران (مصــوب  ،)1387در مــورد خطــای کارکنــان دولــت
و مســئولیتی کــه ممکــن اســت بــر اثــر ایــن تقصیــر بــرای آنــان یــا ســازمان ایجــاد شــود ،ســخنی
بــه میــان نیامــده بــود .صرفـاً در بنــد  14مــاده  8ایــن قانــون بــه تکلیــف ســازمان مبنــی بــر تدویــن
مقــررات و ضوابــط مربــوط بــرای رســیدگی بــه تخلفــات و تخطــی و اعمــال کارکنــان (مقامــات دولتــی
در دســتگاههای ذیربــط و مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی ،نیروهــای نظامــی و انتظامــی و همــه
نهادهــا و دســتگاههای تحــت نظــر مقــام معظــم رهبــری) در اجــرای دســتورها و مصوبــات شــورای
عالــی و ســازمان در مواقــع بــروز بحــران اشــاره شــده بــود .آن هــم مربــوط بــه تخلفــات اداری و
ســازمانی کارمنــدان در روابــط ســازمانی بــود ،نــه جبــران خســارتی کــه ممکــن بــود بــر اثــر تقصیــر در
انجــام وظیفــه نســبت بــه اشــخاص ایجــاد شــود.
البتــه در آییننامــه اجرایــی ایــن قانــون بــه ایــن موضــوع اشــاراتی شــده بــود .در تبصــره مــاده
 21ایــن آییننامــه آمــده اســت« :کارکنــان دولــت و اشــخاص بخــش خصوصــی کــه در هــر یــک از
مراحــل آمادگــی و مقابلــه همــکاری میکننــد ،بــا پیشبینــی اعتبــار در بودجــه ســالیانه توســط
ســازمان ،بیمــه مســئولیت میشــوند و حــق بیمــه نیروهــای دولتــی و خصوصــی از محــل اعتبــارات
پرداخــت میگــردد» .در ایــن مــاده از مســئولیت کارمنــدان و لــزوم بیمــه ایــن مســئولیت توســط
دولــت ســخن بــه میــان آمــده اســت .بــه نظــر میرســد مطابــق ایــن مقــرره ،مســئولیت نهایــی
جبــران خســارت بــر عهــده کارمنــد مقصــر قــرار داده شــده ،نــه دولــت و بــرای حــل معضــل احتمالــی
ناتوانــی کارمنــد در پرداخــت کامــل خســارات واردشــده بــه زیاندیــده ،دولــت ،مکلــف بــه بیمــه ایــن
مســئولیت از محــل اعتبــارات دولتــی شــده بــود.

 .1غمامــی ،پیشــین ،ص 36؛ یزدانیــان ،علیرضــا« ،طــرح نظریــه مســئولیت مدنــی اشــخاص حقوقــی ناشــی از

افعــال ارگان ادارهکننــده (مطالعــه تطبیقــی در حقــوق فرانســه)» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق خصوصــی ،دوره
چهــل و چهــارم ،1393 ،شــماره  ،4ص .639
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
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بنابرایــن ،در فــرض وقــوع خســارت در نتیجــه تقصیــر کارمنــد ،کارمنــد مقصــر ،مســئول جبــران
خســارت وارد شــده اســت و اگــر بــه هــر دلیلــی ،شــرکت بیمــه ،قــادر بــه پرداخــت خســارت نبــود،
زیاندیــده امــکان مراجعــه بــه دولــت را نداشــت .اگــر دولــت بــه تکلیــف خــود مبنــی بــر بیمــه
کــردن مســئولیت کارمنــدان عمــل نمیکــرد و بــر اثــر خطــای کارمنــد ،خســارتی متوجــه اشــخاص
میشــد ،زیاندیــده بــا اســتناد بــه کوتاهــی دولــت در انجــام وظایــف مقــرر (بیمــه کــردن مســئولیت
کارمنــد) ،عــاوه بــر مراجعــه بــه کارمنــد بــه عنــوان مســئول اصلــی جبــران خســارت ،امــکان رجــوع
بــه دولــت را نیــز بــه واســطه تقصیــر او میداشــت .البتــه در ایــن فــرض ،دولــت میتوانســت پــس از
پرداخــت خســارت بــه زیاندیــده ،بــه میــزان خســارت پرداختــی ،بــه عامــل زیــان رجــوع کنــد؛ چــون
مســئولیت نهایــی بــر عهــده کارمنــد بــود.
آنچــه در مــاده  21آییننامــه قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران جالــب توجــه اســت ،آن
بــود کــه ایــن مــاده ،ســازمان را مکلــف بــه بیمــه مســئولیت اشــخاص بخــش خصوصــی عــاوه بــر
کارکنــان دولــت کــرده بــود .در مــاده  8ایــن آییننامــه آمــده اســت« :در مرحلــه مقابلــه ،در صورتــی
کــه اســتانداران ،فرمانــداران یــا ســایر مقامــات مافــوق بــه مراجــع ذیصــاح و دســتگاههای ذیربــط،
اســتفاده از خدمــات مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی ،شــرکتها و واحدهــای بخــش خصوصــی و تعاونــی
و اشــخاص را ضــروری بداننــد ،بــه صــورت کتبــی میتواننــد خدمــت مــورد نظــر را بــه آنــان تکلیــف
کننــد .در صــورت عــدم انجــام مأموریــت توســط ایــن مؤسســات و شــرکتها ،موضــوع بــرای رســیدگی
بــه مراجــع ذیصــاح ارجــاع میگــردد» .مالحظــه میشــود کــه مطابــق ایــن مــواد ،هــر گاه مقامــات
ســازمان در مرحلــه مقابلــه ،کمــک اشــخاص ،مؤسســات و ســازمانهای خصوصــی و غیــر دولتــی را الزم
میدانســتند ،ایــن حــق را داشــتند کــه خدمــت مــورد نظــر را بــه ایــن اشــخاص تکلیــف کننــد و انجــام
1
نشــدن تکالیــف محولــه از جانــب ســازمان بــه ایــن اشــخاص موجــب مســئولیت بــرای آنــان میشــد.
در مــاده  21آییننامــه مشــخص نشــده بــود کــه در صــورت اســتنکاف اشــخاص خصوصــی از انجــام
تکلیــف محولــه ،کــدام مراجــع ذیصــاح بــه موضــوع رســیدگی خواهنــد کــرد .بــا ایــن حــال ،تکلیــف
ســازمان بــه بیمــه کــردن مســئولیت اشــخاص خصوصــی در کنــار بیمــه مســئولیت کارکنــان دولــت ایــن
مطلــب را بــه ذهــن متبــادر میکــرد کــه اگــر در نتیجــه عملکــرد شــخص خصوصــی ،خســارتی متوجــه
دیگــران میشــد ،ایــن اشــخاص ،مســئول جبــران خســارت واردشــده بودنــد وگرنــه بیمــه مســئولیت ایــن
اشــخاص موجبــی پیــدا نمیکــرد .البتــه پذیــرش ایــن مطلــب بــا انصــاف چنــدان ســازگار نبــود.
 .1ایــن تکلیــف در مــاده  15قانــون مدیریــت بحــران کشــور نیــز شناســایی شــده اســت« :در شــرایط اضطــراری و در پاســخ بــه
بحــران ،چنانچــه خدمــات و امکانــات دســتگاهها و نهادهــای دولتــی بــه تنهایــی کافــی نبــوده و یــا ارائــه آنهــا زمانبــر بــوده،
بــه نحــوی کــه احتمــال وقــوع خســارت جانــی و مــادی وجــود داشــته باشــد ،بخشهــای خصوصــی و تعاونــی موظفنــد خدمــات
و امکانــات موجودشــان را بــه درخواســت رییــس ســتاد ارائــه دهنــد .در ایــن مــوارد ،هزینــه خدمــات و امکانــات ارائهشــده طبــق
تعرفههــای قانونــی و در صــورت عــدم وجــود ،بــر اســاس عــرف ،از ســوی دســتگاه ســفارشدهنده پرداخــت میشــود».
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مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا

نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور (مصــوب )1398

در قانــون مدیریــت بحــران کشــور ( )1398بــه صراحــت از نســخ قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت
بحــران و آییننامــه اجرایــی ایــن قانــون ســخنی بــه میــان نیامــده اســت .بــا ایــن حــال ،توجــه
بــه مــاده  26ق.م.ب.ک ایــن نظــر را تقویــت میکنــد کــه از زمــان اجرایــی شــدن ایــن قانــون،
مقــررات قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران قابلیــت اجــرا ندارنــد« :تصمیمــات ســازمان و ســایر
دســتگاههای ذی ربــط مبتنــی بــر احــکام قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران کشــور مصــوب
 1387/2/31در طــول ســالهای  94تــا زمــان الزماالجــرا شــدن ایــن قانــون تنفیــذ میشــود».
در مــواد  21و  22قانــون مدیریــت بحــران کشــور هماننــد قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت
بحــران بــه مســئولیت مقامــات ،مســئوالن و کارمنــدان دســتگاهها و نهادهــای مشــمول ایــن قانــون
در صــورت تخلــف از وظایــف مقــرر و ارجــاع امــر بــه هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری بــرای
رســیدگی و اعمــال مجازاتهــای مقــرر در مــاده  9قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری مصــوب
 1372/7/9اشــاره شــده اســت .بــا ایــن حــال ،در خصــوص جبــران خســارتی کــه ممکــن اســت در
صــورت تقصیــر کارمنــدان اداره متوجــه اشــخاص شــود ،تنهــا بــه بیــان یــک قاعــده کلــی در مــاده
 23بســنده شــده اســت« :چنانچــه فــرد یــا افــرادی کــه در راســتای اجــرای ایــن قانــون ،وظیفــه و
مأموریتــی بــه آنهــا محــول شــده باشــد و در انجــام وظیفــه مرتکــب تقصیــر شــود و از ایــن حیــث،
صدمــه و خســارتی حاصــل شــود ،حســب مــورد موجــب مســئولیت مدنــی و کیفــری خواهــد بــود».
در ایــن مــاده بــه ایجــاد مســئولیت مدنــی در صــورت تقصیــر افــراد در انجــام وظایــف و
مأموریتهــای محولــه حکــم شــده ،ولــی تصریــح نکــرده اســت کــه مســئولیت بــرای چــه کســی
ایجــاد خواهــد شــد ...« :حســب مــورد موجــب مســئولیت مدنــی و کیفــری خواهــد بــود ».بــا توجــه بــه
ســابقه موضــوع در قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران و آییننامــه اجرایــی آن قانــون و شــیوه
تنظیــم مــاده ،مقصــود قانونگــذار ،ایجــاد مســئولیت بــرای افــراد مجــری وظیفــه و مأموریــت قانونــی
در صــورت تقصیــر آنــان اســت .واژه «افــراد» استفادهشــده در مــاده هــم شــامل کارکنــان دولــت و هــم
شــامل اشــخاص خصوصــی و تعاونــی همــکار بــا دولــت میشــود.
رابطــه اشــخاص خصوصــی بــا دولــت را میتــوان در دو بخــش همــکاران اجبــاری (افــرادی کــه
بــه موجــب قانــون موظــف بــه ارائــه خدمــت عمومــی یــا انجــام صالحیتهــای عمومــی میشــوند) و
همــکاران داوطلــب بررســی کــرد (افــرادی کــه بــه طــور داوطلبانــه ،یــک صالحیــت عمومــی را بــدون
وجــود ممنوعیــت قانونــی (بــدون آنکــه قانــون بــه صراحــت ،آنــان را از انجــام صالحیــت منــع کنــد)
انجــام میدهنــد) 1.در صورتــی کــه مــاده  11ق.م.م مــاک عمــل قــرار گیــرد ،در هیــچ یــک از
بخشهــای یادشــده نمیتــوان شــخص خصوصــی را مســئول خســارت واردشــده دانســت؛ چــون مــاده
 11قانــون مســئولیت مدنــی ،مســئولیت جبــران خســارت را بــر عهــده کارمندانــی قــرار داده اســت کــه
 .1زرگــوش ،مشــتاق ،مســئولیت مدنــی دولــت و کارکنــان آن (قواعــد اختصاصــی) ،تهــران :جنــگل ،چــاپ اول،
 ،1392ص .36
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بــه مناســبت انجــام وظیفــه ،خســارتی را بــه صــورت عمــدی یــا در نتیجــه بیاحتیاطــی بــه اشــخاص
وارد میکننــد .بنابرایــن ،دو شــرط «کارمنــد بــودن» و «ایجــاد خســارت در حیــن انجــام وظیفــه»،
الزمــه ایجــاد مســئولیت بــرای واردکننــده زیــان دانســته شــده اســت کــه شــرط نخســت در مــورد
همــکاران اجبــاری و هــر دو شــرط در خصــوص همــکاران داوطلــب وجــود نــدارد.
مطابــق مــاده  23ق.م.ب.ک ،همــکاران اجبــاری نیــز در صــورت تقصیــر در انجــام وظیفــه یــا
مأموریــت محولــه و ایجــاد خســارت ،مســئول جبــران آن خواهنــد بــود .بــا ایــن حــال ،همــکاران
داوطلــب را نمیتــوان مســئول جبــران خســارت واردشــده دانســت؛ چــون شــرط توجــه مســئولیت
در ایــن مــاده ،تقصیــر در انجــام وظایــف یــا مأموریتهــای محولــه قانونــی اســت .همــکاران داوطلــب
بــدون تکلیــف قانــون و بــه صــورت داوطلبانــه ،صالحیــت عمومــی را انجــام میدهنــد.
بــه عــاوه ،فــرض مســئولیت اشــخاص خصوصــی بــا قاعــده احســان مغایــر اســت و راه را بر احســان
در جامعــه نســبت بــه یکدیگــر میبنــدد .احســان یعنــی انجــام دادن کار نیــک و محســن ،کســی اســت
کــه رفتــار نیکــو انجــام میدهــد کــه ایــن رفتــار نیکــو میتوانــد از طریــق جلــب منفعــت یــا دفــع
ضــرر صــورت گیــرد .بــر اســاس ایــن قاعــده ،هــر گونــه مســئولیت و ضمانــی از شــخص محســن ســلب
شــده اســت 1.شــخص خصوصــی کــه بــه صــورت داوطلبانــه یــا بــا درخواســت ســازمان در مواقــع بــروز
بحــران بــا ســازمان همــکاری میکنــد ،مصــداق محســن 2اســت .بنابرایــن ،نبایــد او را در وضعیــت
حقوقــی مشــابه کارکنــان دولــت قــرار داد و مســئول جبــران خســارت واردشــده دانســت.

 .1ابــن ادریــس حلــی ،محمــد بــن منصــور بــن احمــد ،الســرائر الحــاوی لتحریــر الفتــاوی ،قــم :دفتــر نشــر اســامی،
 ،1410ص .507
 .2در فرضــی نیــز کــه همــکاری شــخص خصوصــی در نتیجــه تکلیــف ســازمان بــه او باشــد ،عنــوان محســن بــر او صــادق
اســت ،چنانکــه فقهــا انجــام عمــل واجــب را مصــداق احســان دانســتهاند( .طوســی ،ابوجعفــر محمــد بــن حســن ،خــاف،
قــم :دفتــر نشــر اســامی ،1407 ،ج  ،5ص  )59بــرای مثــال ،در فرضــی کــه اجــرای حــد یــا قصــاص منجــر بــه مــرگ
مجــرم گــردد ،بــا ایــن توجیــه کــه مجــری حکــم بــه خاطــر اجــرای حکــم الهــی ،محســن تلقــی میشــود ،وی را از هــر
گونــه مســئولیتی معــاف دانســتهاند( .مرعشــی نجفــی ،ســید شــهابالدین ،قصــاص علــی ضــوء القــران و الســنه،

تقریــرات درس قصــاص ،تقریــر :ســید عــادل علــوی ،قــم :کتابخانــه آیتاللــه مرعشــی نجفــی ،بــی تــا ،ج  ،2ص 393؛
موســوی گلپایگانــی ،ســید محمدرضــا ،الــدر المنضــود فــی احــکام الحــدود ،تقریــر :علــی جهرمــی ،قــم :دارالقــرآن

الکریــم ،1412 ،ج  ،2ص  .)398نــک :حســینی مراغــی ،میــر عبدالفتــاح ،عناویــن االصــول ،تبریــز ،چــاپ ســنگی1297 ،؛
محقــق دامــاد ،ســید مصطفــی ،قواعــد فقــه ،تهــران :مرکــز نشــر علــوم اســامی ،1406 ،صــص  297ـ 300؛ ایزدیفــرد،

علیاکبــر ،قواعــد فقــه ،بابــل :مبعــث ،چــاپ اول ،1386 ،ص .238
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خدمات کشوری و قانون کار :چالشها و راهکارها

نتیجهگیری
در قانــون مدیریــت بحــران کشــور ،دولــت ،مســئول جبــران خســارت ناشــی از بــای طبیعــی در
حــق اشــخاص آســیبدیده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه خســارت ناشــی از بــای طبیعــی بــه
عملکــرد دولــت قابــل انتســاب نیســت .در نتیجــه ،نمی-تــوان مســئولیت را مســئولیت مدنــی بــه معنای
خــاص کلمــه دانســت ،بلکــه ماهیــت آن تکلیفــی اســت کــه قانونگــذار در راســتای وظیفــه بازســازی و
بازتوانــی (یکــی از مراحــل مدیریــت بحــران) بــر عهــده دولــت قــرار داده و دولــت را بــه عنــوان پاســدار
حقــوق طبیعــی ،ملــزم بــه تأمیــن حداقلهــای الزم بــرای ادامــه حیــات افــراد آســیبدیده کــرده
اســت .بــا ایــن حــال ،در صــورت کوتاهــی دولــت در انجــام دادن هــر یــک از مراحــل مختلــف مدیریــت
بحــران هنــگام بــروز بــای طبیعــی و ایجــاد آســیب در نتیجــه آن ،مســئولیت جبــران خســارت بــر
عهــده دولــت خواهــد بــود ،مشــروط بــر آنکــه خســارت در نتیجــه نقــص وســایل و امکانــات ایجــاد
شــده باشــد .در غیــر ایــن صــورت ،کارمنــد خاطــی ،مســئول نهایــی جبــران خســارت اســت.
ـدی
در ایــن میــان ،ایــن احتمــال کــه زیاندیــده بــا اعســار عامــل زیــان روبـهرو شــود ،خطــری جـ ّ
بــرای احقــاق حــق اوســت کــه قانونگــذار چــارهای بــرای آن نیاندیشــیده اســت .در آییننامــه اجرایــی
مربــوط بــه قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران ،ایــن ســازمان ،موظــف بــه بیمــه مســئولیت
کارمنــدان و اشــخاص خصوصــی شــده بــود کــه هنــگام بــروز بحــران بــا دولــت همــکاری میکردنــد.
ایــن کار ،روشــی مؤثــر بــرای جلوگیــری از مواجــه شــدن زیاندیــده بــا اعســار عامــل زیــان بــود ،ولــی
آن آییننامــه بــا توجــه بــه تصویــب قانــون مدیریــت بحــران کشــور اکنــون قابلیــت اجــرا نــدارد.
اشــخاص خصوصــی را کــه بــا دولــت همــکاری میکننــد (همــکاران اجبــاری و داوطلــب) ،بــه
اعتبــار مــاده  11ق.م.م نمی-تــوان مســئول پرداخــت خســارات دانســت؛ چــون مطابــق ایــن مــاده ،دو
شــرط «کارمنــد بــودن» و «ایجــاد خســارت در حیــن انجــام وظیفــه» ،الزمــه تعییــن مســئولیت بــرای
واردکننــده زیــان اســت کــه شــرط نخســت در مــورد همــکاران اجبــاری و هــر دو شــرط در خصــوص
همــکاران داوطلــب وجــود نــدارد .مطابــق مــاده  23ق.م.ب.ک ،همــکاران اجبــاری نیــز در صــورت
تقصیــر در انجــام وظیفــه یــا مأموریــت محولــه و ایجــاد خســارت ،مســئول جبــران آن خواهنــد بــود،
ولــی همــکاران داوطلــب را نمیتــوان مســئول جبــران خســارت واردشــده دانســت؛ چــون شــرط
مســئول بــودن در ایــن مــاده ،تقصیــر در انجــام دادن وظایــف یــا مأموریتهــای محولــه قانونــی اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه همــکاران داوطلــب بــدون تکلیــف قانــون و بــه صــورت داوطلبانــه ،صالحیــت
عمومــی را انجــام میدهنــد.
بنابرایــن ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا تصویــب قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران،
دامنــه مســئولیت مقــرر در مــاده  11ق.م.م (مســئولیت دولــت) دس ـتخوش تغییــر گشــته و بــر آن
افــزوده شــده اســت؛ چــون بــه موجــب آن ،دولــت در اعمــال حاکمیــت نیــز در دو فــرض ،مســئول
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خواهــد بــود .نخســت ،مــواردی کــه بــه حکــم قانــون ،مســئول شــناخته شــده اســت و دیگــری ،مــوردی
ـدی،
کــه در اعمــال حاکمیــت مرتکــب تقصیــر شــود .ایــن در حالــی اســت کــه در مــورد اعمــال تصـ ّ
وضعیــت بــه شــکل ســابق اســت.
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 .4ایزدیفرد ،علیاکبر ،قواعد فقه ،بابل :مبعث ،چاپ اول.1386 ،
 .5جعفــری لنگــرودی ،محمدجعفــر ،مبســوط در ترمینولــوژی حقــوق (جلــد  ،)3تهــران:
گنــج دانــش ،چــاپ دوم.1387 ،
 .6زرگوش ،مشتاق ،مسئولیت مدنی دولت (جلد  ،)1تهران :میزان ،چاپ اول.1389 ،
 .7زرگــوش ،مشــتاق ،مســئولیت مدنــی دولــت و کارکنــان آن (قواعــد اختصاصــی)،
تهــران :جنــگل ،چــاپ اول.1392 ،
 .8صفایــی ،ســید حســین و حبیباللــه رحیمــی ،مســئولیت مدنــی ،تهــران :ســمت ،چــاپ نهــم،
.1395
 .9صفایــی ،ســید حســین ،دوره مقدماتــی حقــوق مدنــی :قواعــد عمومــی قراردادهــا،
تهــران :میــزان ،چــاپ اول.1382 ،
 .10طالب ،مهدی ،تأمین اجتماعی ،تهران :دانشگاه امام صادق.1385 ،
 .11طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،چاپ سوم.1373 ،
 .12غمامــی ،مجیــد ،مســئولیت مدنــی دولــت نســبت بــه اعمــال کارکنــان خــود ،تهــران:
دادگســتر ،چــاپ اول.1376 ،
 .13فیتز پتریک ،تونی ،نظریه رفاه ،ترجمه :هرمز همایونپور ،تهران :گام نو ،چاپ اول.1381 ،
 .14قاری سیدفاطمی ،سید محمد ،حقوق بشر در جهان معاصر ،تهران :شهر دانش.1382 ،
 .15کاتوزیــان ،ناصــر ،حقــوق مدنــی (وقایــع حقوقــی) :دوره مقدماتــی ،تهــران :شــرکت
ســهامی انتشــار ،چــاپ چهاردهــم.1387 ،
 .16کاتوزیــان ،ناصــر ،مســئولیت مدنــی (الزامهــای خــارج از قــرارداد) ،تهــران :دانشــگاه
تهــران ،چــاپ دوازدهــم.1392 ،
 .17کلــی ،جــان ،تاریــخ مختصــر تئــوری حقوقــی در غــرب ،ترجمــه :محمــد راســخ ،تهــران:
نــی ،چــاپ اول.1382 ،
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 .18محقق داماد ،سید مصطفی ،قواعد فقه ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمی.1406 ،
 .19موحد ،محمدعلی ،در هوای حق و عدالت ،تهران :کارنامه.1384 ،
 .20موسیزاده ،ابراهیم ،حقوق اداری ،تهران :دادگستر ،چاپ دوم.1393 ،
ب) مقاله
 .1امامــی ،محمــد و مشــتاق زرگــوش« ،اصــل قانونــی بــودن مســئولیت مدنــی دولــت»،
پژوهشنامــه حقــوق و علــوم سیاســی ،ســال دوم ،1386 ،شــماره .7
 .2زرگــوش ،مشــتاق« ،مبانــی نظــری مصونیــت و مســئولیت در مســئولیت مدنــی
دولــت» ،فصلنامــه علمــی و تخصصــی حقــوق عمومــی ،ســال ســوم ،1388 ،شــماره .5
 .3زرگــوش ،مشــتاق« ،مســئولیت مدنــی دولــت در بالیــای طبیعــی» ،مجلــه رفــاه اجتماعــی،
ســال ششــم ،1385 ،شــماره .23
 .4صفایــی ،ســید حســین« ،مســئولیت مدنــی مؤسســات عمومــی و بررســی الیحــه
جدیــد دولــت در ایــن زمینــه» ،مجلــه مؤسســه حقــوق تطبیقــی ،1385 ،شــماره .1
 .5نظــری ،ایراندخــت« ،مســئولیت مدنــی خســارات ناشــی از تصادفــات» ،نــدای صــادق،
 ،1381شــماره  26و .27
 .6یزدانیــان ،علیرضــا« ،طــرح نظریــه مســئولیت مدنــی اشــخاص حقوقــی ناشــی از
افعــال ارگان ادارهکننــده (مطالعــه تطبیقــی در حقــوق فرانســه)» ،فصلنامــه مطالعــات
حقــوق خصوصــی ،دوره چهــل و چهــارم ،1393 ،شــماره .4
 .7یزدانیــان ،علیرضــا« ،گامهایــی در طــرح مســئولیت مدنــی دولــت ناشــی از فعــل
شــخصی ،فعــل اشــیا و فعــل غیــر در حقــوق ایــران و فرانســه» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق
خصوصــی ،دوره چهــل و پنجــم ،1394 ،شــماره .3
 .2عربی
 .1ابــن ادریــس حلــی ،محمــد بــن منصــور بــن احمــد ،الســرائر الحــاوی لتحریــر الفتــاوی،
قــم :دفتــر نشــر اســامی.1410 ،
 .2حسینی مراغی ،میر عبدالفتاح ،عناوین االصول ،تبریز ،چاپ سنگی.1297 ،
 .3ســبحانی ،جعفــر ،االنصــاف فــی مســائل دام فیهــا الخــاف (جلــد  ،)3قــم :مؤسســه امــام
صــادق ،چــاپ اول.1423 ،
 .4طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن ،خالف (جلد  ،)5قم :دفتر نشر اسالمی.1407 ،
 .5عاملــی ،محمــد بــن حســن ،وســائل الشــیعه (جلدهــای  27 ،19 ،12و  ،)29قــم :مؤسســه
آلالبیــت.1409 ،
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چکیده

دسترســی کارکنــان ســازمانهای دولتــی بــه منابــع مالــی و وجــوه دولتــی کــه ناشــی
از رابطــه اســتخدامی و شــغلی اســت ،موجــب گردیــده اســت تــا قانونگــذار ،مصــرف غیــر
مجــاز امــوال و وجــوه دولتــی را منــع و تحــت عنــوان بــزه تصــرف غیــر قانونــی جرمانــگاری
کنــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز بــه عنــوان مؤسســه عمومــی غیــر دولتــی کــه از محــل
پرداخــت حــق بیمــه ،منابــع مالــی عظیمــی را در اختیــار دارد ،مشــمول ایــن مقــرره اســت.
ایــن تحقیــق بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی بــه دنبــال بررســی تصرفــات غیــر قانونــی در امــوال و وجــوه
مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی از جملــه شــمول مــاده  598قانــون تعزیــرات نســبت بــه شــرکتهای
مــادر و تابعــه در ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت .شــخصیت حقوقــی شــرکتهای تابعــه و وابســته بــه
دلیــل آنکــه تحــت کنتــرل و اداره هلدینگهــا ،شــرکت ســرمایهگذار و در نهایــت ،ســازمان تأمیــن
مبیــن آن اســت کــه شســتا در شــمار مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی اســت.
اجتماعــی قــرار دارنــدّ ،
در نتیجــه ،بــا توجــه بــه اســاسنامه ســازمان و قانون محاســبات عمومــی ،هر گونه اســتفاده غیــر مجاز از
امــوال و وجــوه ســازمان تأمیــن اجتماعــی به ویــژه از طریق حقوق بیمهای اشــخاص وابســته به ســازمان،
موجبــات مســئولیت کیفــری ناشــی از تصــرف غیــر قانونــی در امــوال و وجــوه را فراهــم خواهــد آورد.
کلیدواژههــا :تصــرف در امــوال دولتــی ،شــرکتهای مــادر و تابعــه ،شــرکت ســرمایهگذاری شســتا.
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تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی
از طریق شــرکتهای مادر و تابعه در ســازمان تأمین اجتماعی

مقدمه
چــون کارکنــان دولتــی و غیــر دولتــی در بخشهــای مختلــف اداری و اســتخدامی بــه منابــع
مالــی دسترســی دارنــد ،ضمانــت اجــرای نظــارت بــر کیفیــت کنتــرل شــیوه مدیریــت امــوال تحــت
تصــرف از جملــه مــوارد مهــم در سیاســت تقنینــی اســت .بــه عبــارت دیگــر ،شــغل در عیــن حــال
کــه مشــارکت در مدیریــت جامعــه و تأمینکننــده معیشــت افــراد اســت ،میتوانــد ســبب ســوء
اســتفاده از منابــع عمومــی و اتــاف آن شــود 1.ایــن ســوء اســتفاده از امــوال گاه بــه عنــوان جرایــم مالی
کارکنــان دولــت 2و گاه ذیــل عنــوان فســاد اداری تبییــن میگــردد کــه طیــف وســیعی از جرایــم
3
ارتکابــی کارکنــان دولتــی را دربرمیگیــرد.
بــه همیــن دلیــل ،از ســال  1304و قبــل از انقــاب ،قانونگــذار در قانــون مجــازات عمومــی ،بــرای
اولیــن بــار در مــاده  ،152بــزه تصــرف غیــر قانونــی در امــوال دولتــی را جرمانــگاری کــرد .در ســال
 ،1355بــا اصالحاتــی ،ایــن بــزه در کنــار جــرم اختــاس قــرار گرفــت .بعــد از انقــاب ،قانونگــذار
در ســال  1362بــا تصویــب قانــون راجــع بــه مجــازات اســامی بــه ایــن بــزه پرداخــت .در نهایــت،
در ســال  ،1375تعدیــات مأموریــن دولتــی نســبت بــه دولــت در فصــل ســیزدهم قانــون تعزیــرات
تصویــب شــد و مــاده  589بــه عنــوان اولیــن مــاده قانونــی ایــن فصــل ضمــن تفکیــک مفهــوم بــزه از
اختــاس ،بــه تصــرف غیــر قانونــی در امــوال دولتــی پرداخــت.
محــل نــزاع ،در شــمول ایــن بــزه بــر مصادیــق خارجــی اســت .بــا توجــه بــه اص ـل  57قانــون
اساســی ،کارکنــان ادارات و ارگانهــا و ســازمانهای ســه قــوه و نیــز ســازمانهای وابســته و تابعــه
آنهــا مشــمول ایــن قانــون میباشــند .از جملــه مــوارد تردیــد ،در شــمول قانــون بــر مؤسســات
عمومــی غیــر دولتــی اســت .در گذشــته ،تنهــا قانونــی کــه «مأموریــن بــه خدمــات عمومــی» را تعریــف
کــرده بــود ،مــاده ســومقانــون راجــع بــه محاكمــه و مجــازات مأموریــن بــه خدمــات عمومــی ،مصــوب
 1315بــود .ایــن قانــون کــه در راســتای تبییــن مــوارد معنونــه در قانــون مجــازات عمومــی تصویــب
گردیــده بــود ،تــا قبــل از الزماالجــرا شــدن قانــون آییــن دادرســی کیفــری ،هــر چنــد از نظــر حکــم
منســوخ شــده بــود ،ولــی از جهــت موضــوع ،قابلیــت اســتناد داشــت .بــا ایــن حــال ،بــا تصویــب مــاده
 570قانــون آییــن دادرســی کیفــری کــه ایــن قانــون را بــه صراحــت منســوخ اعــام کــرد ،از نظــر
 .1خدابخشــی ،عبداللــه« ،معاملــه و داوری بــر اســاس قانــون منــع مداخلــه و قانــون ممنوعیــت بیــش از یــک

شــغل» ،فصلنامــه داخلــی کانــون وکالی دادگســتری خراســان ،1394 ،شــماره  ،14ص .15

 .2مســعودی مقــام ،محمــد« ،جرایــم مالــی کارکنــان دولــت» ،تهیــه و تنظیــم :حســین روانشــاد و علیرضــا مالیــی،

جــزوه دوره کارآمــوزی قضایــی قــم ،1395 ،ص .3
 .3رح ـمدل ،منصــور« ،بررســی تحلیلــی بــزه اعمــال نفــوذ توســط مأمــوران دولتــی و رابطــه آن بــا فســاد

مالــی کارمنــدان» ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی ،1389 ،شــماره  ،7ص .94
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موضــوع یعنــی تعییــن مصداقهــای ارائهشــده نیــز قابلیــت اســتناد خــود را از دســت داد.
از طرفــی ،در نظــام قانونگــذاری ایــران ،عنــوان «شــرکتهای مــادر تخصصــی» را اولیــن بــار
در قانــون بودجــه ســال  1379و قانــون برنامــه پنجســاله ســوم توســعه (1379ـ )1383میتــوان
جسـتوجو کــرد .بــا ایــن حــال ،تعریفــی از ایــن شــرکتها جــز در قانــون بــازار اوراق بهــادار صــورت
1
نگرفتــه اســت.
خاســتگاه فلســفی طــرح شــرکتهای مــادر تخصصــی (هلدینــگ) ،پیریــزی رویکــرد و معرفــی
الگویــی اســت کــه بــر اســاس آن ،مزایــای ویژگیهــای شــرکتهای بــزرگ بــه همــراه ویژگیهــای
شــرکتهای کوچــک ماننــد خالقیــت ،عالقــه مالکانــه ،ســرعت و انعطافپذیــری بــه طــور همزمــان
ایجــاد شــود.
«ســازمان تأمیــن اجتماعــی» کــه بــر اســاس مــاده  1قانــون تأمیــن اجتماعــی ،مصــوب 1354
تشــکیل شــد ،در ســال  1383بــا تصویــب تبصــره  2مــاده  12قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و
تأمیــن اجتماعــی ،بــه «صنــدوق تأمیــن اجتماعــی» تغییــر نــام یافــت .در ســال  1391بــا اصــاح مــاده
 1اســاسنامه صنــدوق تأمیــن اجتماعــی و بــا توجــه بــه مــاده  113قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری،
نــام اولیــه «ســازمان تأمیــن اجتماعــی» احیــا گردیــد.
شــرکت ســرمایهگذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــه بــه اختصــار« ،شســتا» نامیــده میشــود،
جــزو بزرگتریــن حــوزه کاری وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــه حســاب مــی آیــد کــه در ســال
 1365بــه منظــور حفــظ و ارتقــای ارزش ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا ســرمایه اولیــه 20
میلیــارد ریــال تأســیس شــد و در ســالهای بعــد در چنــد مرحلــه ،ســرمایه خــود را افزایــش داد .در
حــال حاضــر ،ایــن شــرکت وابســته بــه تأمیــن اجتماعــی بـ ه عنــوان پشــتوانه اقتصــادی ایــن ســازمان
2
در آمــده اســت.
در ایــن نوشــتار ،کاوشــی در تبییــن مفاهیــم موصــوف صــورت پذیرفتــه اســت تــا شــمول مــاده
 598بــر شــرکتهای ســرمایهگذاری تأمیــن اجتماعــی ،معــروف بــه شســتا بررســی شــود .ایــن
تحقیــق در بخــش نخســت بــه تعریــف و ارکان و شــرایط تحقــق بــزه تصــرف غیــر قانونــی پرداختــه
اســت .در بخــش دوم ،شــرکتهای هلدینــگ و تابعــه و شــرکتهای شســتا معرفــی گردیــده و در
بخــش آخــر نیــز تصرفــات غیــر قانونــی در امــوال و وجــوه ایــن شــرکتها و مشــمولیت قانــون بــر ایــن
شــرکتها تحلیــل شــده اســت.
 .1ســماواتی ،حشــمتالله ،مقدمــهای بــر حقــوق رقابــت تجــاری و نقــش آن در سیاســتگذاری و تنظیــم

بــازار ،تهــران :فردوســی ،1374 ،ص .174

2-www.ssic.ir.
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تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی
از طریق شــرکتهای مادر و تابعه در ســازمان تأمین اجتماعی

گفتار یكم ـ تعریف و شرایط تحقق بزه تصرف غیر قانونی
در برخــی نوشــتهها ،بــزه «تصــرف غیــر قانونــی» ایــن گونــه تعریــف شــده اســت« :تصــرف غیــر
قانونــی عبــارت اســت از اقــدام عمــدی یکــی از کارمنــدان و مأموریــن دولتــی و یــا ســایر اعضــای
ســازمانهای مذکــور در مــاده  ،598نســبت بــه وجــوه ،امــوال یــا مطالبــات متعلــق بــه ســازمان متبــوع
یــا اشــخاص دیگــری کــه بــر حســب وظیفــه بــه او ســپرده شــده اســت ،بــرای اســتفاده غیــر مجــاز از
آن و یــا بــه علــت اهمــال و تفریــط موجــب تضییــع آن گــردد و یــا اینکــه آن را در غیــر مــواردی کــه
1
قانــون معیــن کــرده اســت ،بــه مصــرف برســانند».
در تعریــف دیگــری آمــده اســت« :تصــرف غیــر قانونــی عبــارت اســت از مــورد اســتفاده غیــر مجــاز
قــرار دادن مــال یــا اوراق بهــادار سپردهشــده حســب وظیفــه بــه کارمنــد یــا مأمــور بــه خدمــات
2
عمومــی توســط او یــا تضییــع امــوال مذکــور بــه علــت اهمــال یــا تفریــط وی».
ایــن تعریفهــا دربرگیرنــده تمامــی اقســام و مــوارد منــدرج در مــاده  598ایــن قانــون نیســت .بــه
همیــن دلیــل ،ارکان و اوصــاف جــرم تصــرف غیــر قانونــی را بررســی میکنیــم تــا تعریفــی جامــع و
مانــع بــه دســت آیــد.

بند یكم ـ رکن مادی

تصــرف در امــوال و وجــوه دولتــی ماننــد بســیاری از عنوانهــای جزایــی دیگــر بــر ارکان مــادی و
معنــوی تشــکیلدهنده جــرم اســتوار اســت .برخــی ،تصــرف غیــر قانونــی را در مفهــوم عــام خیانــت در
امانــت دانســته و بــا بــزه اختــاس مقایســه کردهانــد .بــر همیــن اســاس ،الزم اســت رکــن مــادی مشــتمل
بــر رفتــار مجرمانــه و اوضــاع و احــوال و شــرایط وقــوع جــرم و نیــز رکــن معنــوی تبییــن شــوند.
الف) رفتار مجرمانه
«اســتفاده غیــر مجــاز» عبــارت اســت از بهکارگیــری چیــزی بــدون آنکــه بهرهبــردار یــا منتفــع،
اختیــار و اجــازه ایــن کار را داشــته و از آن منتفــع شــده یــا نشــده باشــد .عبــارت « ...و در صورتــی
كــه منتفــعشــده باشــد ،عــاوه بــر مجــازات مذكــور ،بــه جــزای نقــدی معــادل مبلــغ انتفاعــی محكــوم
3
خواهــد شــد ،»...در مــاده  598مؤیــد ایــن تعریــف اســت .بــر خــاف عقیــده برخــی از نویســندگان،
 .1ولیدی ،محمدصالح ،حقوق کیفری اقتصادی ،تهران :میزان ،1386 ،صص 198ـ.199

 .2جویبــاری ،عبــاس« ،بررســی بــزه خیانــت در امانــت ،اختــاس و تصــرف غیــر قانونــی» ،پایاننامــه کارشناســی
ارشــد ،دانشــگاه تهران ،1366 ،ص .12
 .3حبیــبزاده ،محمدجعفــر و عبــاس منصورآبــادی« ،بررســی تطبیقــی اختــاس و تصــرف غیــر قانونــی در
مــدرس ،1379 ،شــماره  ،2ص .46
حقــوق کیفــری ایــران» ،فصلنامــه
ّ
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انتفــاع متصــرف غیــر قانونــی ،شــرط تحقــق جــرم نیســت و صــرف اســتفاده مکفــی اســت .در واقــع،
مقصــود قانونگــذار از اســتفاده ،همــان اســتعمال اســت کــه افــاده عمــوم میکنــد .شــاید بهتــر بــود
قانونگــذار در ایــن مــاده قانونــی ماننــد بــزه خیانــت در امانــت موضــوع مــاده  674همــان قانــون از
واژه «اســتعمال» اســتفاده میکــرد.
عــدهای از نویســندگان ،اســتفاده غیــر مجــاز را هــر گونــه تصــرف کارمنــدان و کارکنــان دولــت در
امــوال و وجــوه بــه منظــور انتفــاع یــا غیــر آن بــه صــورت غیــر قانونــی دانســتهاند 1.بــا ایــن حــال ،بــه
نظــر میرســد کــه اســتفاده لزوم ـاً بــه معنــای تصــرف نیســت؛ چــون اساس ـاً ممکــن اســت مجــرم در
وجــوه نقــدی و مطالباتــی کــه در غیــر محــل مجــاز بــه کار گرفتــه میشــود ،تصرفــی نکنــد و صرف ـاً
اســتفاده از طریــق دســتور صادرشــده یــا انتقــال وجــه بــه حســاب دیگــری انجــام پذیرفتــه باشــد.
مقصــود از مصــرف غیــر مجــاز امــوال و وجــوه نیــز هزینــه کــردن بودجــه اختصاصیافتــه بــه
اداره یــا ســازمان بــر خــاف مقــررات و قوانیــن اســت .بــه نظــر میرســد تحلیــل ایــن عنــوان ذیــل
عبــارت «اســتفاده غیــر مجــاز» از ســوی برخــی نویســندگان درســت نباشــد 2.اساس ـاً ظاهــر نــص
قانونــی نیــز مغایــر ایــن اســتنباط اســت .از همیــن رو ،قانونگــذار ،مصــرف غیــر مجــاز را در ذیــل
ایــن مــاده و در ســه حالــت پیشبینــی کــرده اســت :مصــرف غیــر مجــاز در صورتــی کــه اعتبــاری
بــرای آن در قانــون منظــور نشــده اســت؛ مصــرف غیــر مجــاز در غیــر مــوارد معیــن و مصــرف غیــر
مجــاز زایــد بــر اعتبــار مصــوب.
امــوال دولتــی بــه ســبب وظیفــه در اختیــار کارکنــان و مأمــوران قــرار میگیــرد و ســازمان متبــوع
ماننــد امیــن بــه آنــان مینگــرد .پــس نــه تنهــا افعــال عامدانــه در تضییــع امــوال قابــل قبــول نیســت،
بلکــه سیاســت جنایــی تــا حــدی پیــش رفتــه اســت کــه قصــور و ســهلانگاری را نیــز قابــل پذیــرش
نمیدانــد 3.بــه نظــر میرســد تضییــع امــوال بــه مفهــوم تخریــب یــا اتــاف یــا از بیــن رفتــن کلــی یــا
جزئــی مــال باشــد و بــا مفهــوم تصــرف غیــر قانونــی ســازگاری نــدارد .بــه همیــن دلیــل ،ایــن موضــوع
در الیحــه تعزیــرات از متــن مــاده  115الیحــه حــذف شــده و در مــاده  116آن صرفــاً در صــورت
«تقصیــر» مرتکــب جرمانــگاری گردیــده اســت .ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت کــه بــر خــاف اســتفاده
غیــر مجــاز ،تضییــع امــوال ناشــی از اهمــال و تفریــط ،صرفـاً ناظــر بــر امــوال و وجــوه «دولتــی» اســت
4
و از امــوال عمومــی متعلــق بــه مؤسســات عمومــی و شــهرداریها انصــراف دارد.

 .1ولیدی ،پیشین ،ص .215
 .2همان ،صص 222ـ.223
 ..3حبیبزاده و منصورآبادی ،پیشین ،ص .47
 .4نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ،شماره  463/94/7مورخه .1394/2/21
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ب) اوضاع و احوال و شرایط تحقق بزه
اساسـاً جــرم تصــرف غیــر قانونــی بــه اعتبــار وضعیــت اســتخدامی مرتکــب و ارتبــاط وی بــا دولــت
یــا اشــخاص حقوقــی وابســته بــه دولــت یــا بــه معنــای اعــم ،حکومــت قابــل تحقــق اســت .قانونگــذار
در مــاده « ،598كارمنــدان و كاركنــان ادارات و ســازمانها یــا شــوراها و یــا شــهرداریها و مؤسســات
و شــركتهای دولتــی و یــا وابســته بــه دولــت و یــانهادهــای انقالبــی و بنیادهــا و مؤسســاتی كــه
زیــر نظــر ولــی فقیــه اداره میشــوند و دیــوان محاســبات و مؤسســاتی كــه بــه كمــك مســتمر دولــت
اداره میشــوند و یــا دارنــدگان پایــه قضایــی و بــه طــور كلــی ،اعضــا و كاركنــان قــوای ســهگانه و
همچنیــن نیروهــای مســلح و مأموریــن بــه خدمــات عمومــی اعــم از رســمی و غیــر رســمی» را بــه
عنــوان مصداقهــای مرتکبــان جــرم معرفــی کــرده اســت.
گفتنــی اســت در الیحــه تعزیــرات ،بــا حــذف مــوارد احصاشــده و بــا بــه کار بــردن عبــارت کلــی
«کارکنــان نهادهــای حکومتــی» ضمــن توســعه شــمول قانونــی ،از مــوارد مــردد رفــع ابهــام شــده اســت
کــه بــا سیاســت جنایــی در قبــال صیانــت از امــوال دولتــی کامـ ً
ا انطبــاق دارد .افــزون بــر آن ،بــه نظــر
میرســد مطلــوب نظــر قانونگــذار از ذکــر واژههــای «اعضــا ،کارکنــان ،کارمنــدان و مأموریــن» صرفـاً
بیــان عنــوان «مســتخدم» اســت کــه بــه صــورت رســمی یــا پیمانــی ،قــراردادی ،ســتادی و آزمایشــی با
1
ســازمانهای متبــوع خــود بــر اســاس قانــون اســتخدام کشــوری ارتبــاط دارنــد.
چــون شــوراهای شــهر و روســتاها بــه فراخــور وظیفــه ،امــکان دسترســی بــه امــوال عمومــی و دولتــی
را دارنــد 2،بدیهــی اســت سیاســت جنایــی ایــران در مــورد بــزه تصــرف غیــر قانونــی در امــوال عمومــی از
ســوی اعضــای شــوراها ،ضمانــت اجــرای مــاده  598را نیــز شــامل آنهــا گردانــد .بــا ایــن حــال ،قانونگــذار
بــه ایــن امــر اکتفــا نکــرده و در مــاده  81قانــون تشــکیالت ،وظایــف و انتخابات شــوراهای اســامی کشــور و
انتخــاب شــهرداران ،در صــورت اقدامــات اعضــای شــورا بــر خــاف مقــررات و تصــرف غیــر قانونــی در امــوال
و وجــوه ،عــاوه بــر مجــازات مــاده « ،598انحــال شــورا» را نیــز پیشبینــی کــرده اســت.
دربــاره «مأموریــن بــه خدمــات عمومــی» بایــد گفــت مــاده  1آییننامــه اجرایــی قانــون انتشــار
و دسترســی آزاد بــه اطالعــات ،مصــوب  ،1393مــاده  4آییننامــه اجرایــی مــاده  79قانــون مجــازات
اســامی ،مصــوب  ،1392مــاده  3قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و نیــز تبصــره  2مــاده  67قانــون
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در مقــام ضمانــت اجــرای ارتــکاب بــزه از ســوی مأمــوران بــه خدمــات
عمومــی وضــع شــدهاند .بــا توجــه بــه ایــن موردهــا میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه مأمــوران
بــه خدمــات عمومــی میتواننــد مأمــوران مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی یــا مؤسســات خصوصــی
ارائهدهنــده خدمــات عمومــی باشــند.
 .1موسیزاده ،رضا ،حقوق اداری ،تهران :میزان ،1385 ،ص .76

 .2پورسلیم بناب ،جلیل ،حقوق مردم در شهرداریها ،تهران :آثار اندیشه ،1378 ،ص .10
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ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

ـی منــدرج در مــاده  598صرفـاً
بــا ایــن حــال ،مقصــود قانونگــذار از مأمــوران بــه خدمــات عمومـ ِ
ناظــر بــه مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی اســت؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت ضرورتــی نداشــت کــه پــس
از ذکــر عبــارت «مأموریــن بــه خدمــات عمومــی» از قیــد «اعــم از رســمی و غیــر رســمی» اســتفاده
کنــد .ایــن قیــد بــر اســاس قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری صرفـاً دربــاره مؤسســات عمومــی مصداق
دارد و آن را نمیتــوان مشــمول مؤسســات خصوصــی دانســت ،اعــم از آنکــه ارائهدهنــده خدمــات
عمومــی باشــند یــا نباشــند .افــزون بــر ایــن ،اساسـاً مؤسســه خصوصــی ارائهدهنــده خدمــات عمومــی
بــر اســاس مصداقهــای بیانشــده در آییننامــه پیشگفتــه نمیتوانــد مصــداق داشــته باشــد .اداره
حقوقــی قــوه قضاییــه نیــز در نظریــه مبســوط شــماره  2545/92/7مــورخ  ،1392/12/28مصداقهــا و
عنوانهــای مؤسســات موصــوف و مشــابه را تبییــن و تعریــف کــرده اســت.
مــاده  5قانــون محاســبات عمومــی ،اصالحــی ســال 1386و مــاده  3قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری ،مصــوب  ،1386مؤسســه عمومــی غیــر دولتــی را واحــد ســازمانی مشــخصی میدانــد کــه
اســتقالل حقوقــی دارد و بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی ایجــاد شــده اســت یــا میشــود و
بیــش از  ۵۰درصــد بودجــه ســاالنه آن از محــل منابــع غیــر دولتــی تأمیــن گــردد و عهــدهدار وظایــف
و خدماتــی باشــد کــه جنبــه عمومــی دارد .در همیــن راســتا،قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات
عمومــی غیــر دولتــی ،مصــوب  ،1373مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی موضــوع تبصــره
مــاده  5قانــونمحاســبات عمومــی کشــور مصــوب  1366را احصــا کــرد.
بنابرایــن ،مقصــود قانونگــذار از «مأموریــن بــه خدمــات عمومــی اعــم از رســمی و غیــر رســمی»
بــه شــرح منــدرج در مــاده  598قانــون تعزیــرات ،کارکنــان مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی نظیــر
«ســازمان تأمیــن اجتماعــی» اســت کــه «عهــده دار وظایــف و خدماتــی هســتند کــه جنبــه عمومــی
دارد» .مــاده  6قانــون ســاختار جامــع نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،مصــوب  1383در مقــام بیــان
اصــول و سیاس ـتهای نظــام تأمیــن اجتماعــی و نیــز مــاده  1الیحــه قانونــی اصــاح قانــون تشــکیل
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،مصــوب  1358کــه کارکنــان ســازمان موصــوف را صراحتــاً «کارمنــد»
بــه شــمار آورده اســت و مــاده  5اســاسنامه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،مصــوب  ،1358همگــی بــر
خدمــات عمومــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ارائــه خدمــات بیمــهای و نظــام هماهنــگ تأمیــن
اجتماعــی داللــت دارنــد کــه مطالــب پیشگفتــه را تأییــد میکننــد.
مجلــس شــورای اســامی دربــاره مــاده  11قانــون دیــوان عدالــت اداری در ســال  1374چنیــن
تفســیری کــرد ...« :رســیدگی بــه شــكایات علیــه نهادهــای عمومــی احصاشــده در قانــون فهرســت
نهادهــا ومؤسســات عمومــی غیــر دولتــی نیــز در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری میباشــد 1».ایــن
امــر در مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب  1392بــه
صراحــت دربــاره شــهرداریها و ســازمان تأمیــن اجتماعــی پذیرفتــه شــد .بــا توجــه بــه رأی وحــدت
 .1شمس ،عبدالله ،آیین دادرسی مدنی ،تهران :دراک ،1383 ،ج  ،1ص .125
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رویــه شــماره  803مــورخ  1399/9/18هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور کــه رســیدگی بــه اعتــراض
اشــخاص حقوقــی از آرای قطعــی کمیســیونها را در صالحیــت محاکــم دادگســتری ندانســته بــود و
بــا در نظــر گرفتــن رأی وحــدت رویــه شــماره  792مــورخ  1399/4/24دیــوان عالــی کشــور ،تردیــدی
در رســیدگی بــه شــکایات از مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی در دیــوان عدالــت اداری باقــی نیســت.
نکتــه دیگــر ایـن اســت کــه بــا توجــه بــه تبصــره 1قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات عمومــی
غیــر دولتــی ،مؤسســات وابســته بــه مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی نیــز تابــع مقــررات حاکــم بــر ایــن
مؤسســات هســتند .هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری نیــز در آرای متعــدد ،کارکنــان مؤسســات
عمومــی غیــر دولتــی را کارمنــد دانســته و آنهــا را مطابــق مقــررات ،مأمــور بــه خدمــات عمومــی بــه
شــمار آورده اســت.
«موضــوع جــرم» در مــاده  598بــه عنــوان دیگــر شــرایط تشــکیلدهنده بــزه عبارتنــد از :وجــوه،
مطالبــات ،حوالهجــات ،ســهام ،اوراق بهــادار و ســایر امــوال .بــر اســاس مــاده  2قانــون پولــی و بانکــی
کشــور ،منظــور از پــول ،اســکناس و ســکههای فلــزی قابــل انتشــار اســت کــه در انحصــار دولــت
اســت و امتیــاز آن صرفــاً در اختیــار بانــک مرکــزی قــرار دارد .واژه «وجــوه» در مــاده  ،598دو بــار
آمــده اســت؛ اول در صــدر مــاده بــا عبــارت «وجــوه نقــدی» کــه رفتــار مجرمانــه اســتفاده غیــر مجــاز
مشــمول آن میشــود و دوم در ذیــل مــاده بــا عبــارت «وجــوه دولتــی» کــه بــه نظــر میرســد اعــم از
وجــوه نقــدی اســت و شــامل مســکوکات طــا و ارز و اوراق بهــادار نیــز میگــردد.
مقصــود از مطالبــات ،تعهــدات مالــی یــا طلبــی اســت کــه بــه واســطه روابــط ارگانهــای یادشــده
1
در مــاده  598بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ایجــاد شــده و بــه مرحلــه وصــول نرســیده اســت.
ســهم نیــز مجموعــه حقوقــی اســت کــه شــخص بــا خریــد آن ،طل ـبکار شــرکت میشــود و حقوقــی
ماننــد حــق رأی و حــق حضــور در جلســات را بــه دســت م ـیآورد کــه در قالــب اوراق بهــادار تجلــی
مییابــد2.و 3ســهام اقســام مختلفــی دارد :ســهام بــا نــام ،ســهام بینــام ،ســهم انتفاعــی ،ســهم مؤســس،
ســهم ممتــاز و ســهم جایــزه .بنــد  24مــاده  1قانــون بــازار اوراق بهــادار ،اوراق قرضــه را عبــارت از هــر
نــوع ورقــه یــا مســتندی میدانــد كــه متضمــن حقــوق مالــی قابــل نقــل و انتقــال بــرای مالــك عیــن
یــا منفعــت آن باشــد .مصداقهــای اوراق بهــادار عــاوه بــر ســهام عبارتنــد از :اوراق قرضــه منــدرج در
مــاده  52الیحــه اصالحــی قســمتی از قانــون تجــارت و اوراق مشــارکت بیانشــده در مــاده  2قانــون
نحــوه انتشــار اوراق مشــارکت.
عبــارت کلــی «ســایر امــوال» نیــز بــر همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول تحــت مالکیــت و تملــک
ارگانهــای منــدرج در مــاده  598اشــاره دارد .البتــه بــر خــاف عقیــده برخــی نویســندگان ،ایــن امــوال
 .1زنگباری ،ناصر ،حقوق بانکی ،تهران :جنگل ،1395 ،ج  ،2ص .77
 .2کاتوزیان ،ناصر ،اموال و مالکیت ،تهران :میزان ،1384 ،ص .53

 .3اسکینی ،ربیعا ،حقوق تجارت :شرکتهای تجاری ،تهران :سمت ،1385 ،ج  ،2ص .70
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الزامـاً همــان امــوال دولتــی منــدرج در مــاده  2آییننامــه امــوال دولتــی نیســتند 1.تفــاوت ایــن بخــش
بــا دیگــر موضوعــات معنونــه در ایــن مــاده قانونــی در آن اســت کــه امــوال و مصداقهــای یادشــده
قبلــی متعلــق بــه مؤسســات و اشــخاص حقوقــی احصاشــده در قانــون اســت ،در حالــی کــه مقصــود از
عبــارت امــوال متعلــق بــه اشــخاص ،الزامـاً شــخص حقوقــی یــا دولتــی نیســت .ممکــن اســت شــخص
2
حقیقــی یــا حقوقــی خصوصــی و حقیقــی غیــر مرتبــط بــا اشــخاص حقوقــی ذکرشــده باشــد.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه عبــارت اخیــر ،آنچــه از فلســفه وضــع ایــن مــاده قانونــی قابــل اســتنباط
اســت ،صرف ـاً سیاســت جنایــی در قبــال بــزه تصــرف غیــر قانونــی نســبت بــه وجــوه و امــوال دولتــی
نیســت ،بلکــه جرمانــگاری در قبــال تخطــی کارمنــد از وظایــف خــود بــه دلیــل اعتمــادی اســت کــه
حکومــت بــه وی در ســپردن امــوال و در اختیــار قــرار دادن ایــن امــوال دارد 3.بــه عبــارت دیگــر،
محــور سیاســت تقنینــی در بــزه تصــرف غیــر قانونــی ،در قبــال موضــوع جــرم نیســت ،بلکــه بــه اعتبــار
مرتکــب بــزه اســت.

بند دوم ـ رکن معنوی

بــزه تصــرف غیــر قانونــی جــزو جرایــم مطلــق اســت؛ زیــرا صــرف تصــرف یــا اســتفاده غیــر مجــاز
از امــوال و وجــوه ،زمینــه تحقــق بــزه را فراهــم مـیآورد و انتفــاع مرتکــب یــا ورود خســارت بــه دولــت
یــا ســازمانهای احصاشــده شــرط نیســت .بــا توجــه بــه قاعــده عمــدی بــودن جرایــم ،وجــود ســوء
نیــت عــام یعنــی علــم و اراده در تصــرف یــا اســتفاده غیــر مجــاز ،عالــم بــودن بــه تعلــق امــوال بــه
دولــت و ســازمانها ،شــرط ضــرورت عنصــر روانــی بــزه خواهــد بــود .ایــن اســتنباط از عنصــر روانــی
ـری نیســت و اساســا ایــن بخــش از جــرم بــه
بــه تضییــع امــوال بــه واســطه اهمــال و تفریــط قابــل تسـ ّ
صــورت عامدانــه تحقــق نمییابــد .بنابرایــن ،خطــای جزایــی یــا تقصیــر در توجیــه عنصــر روانــی ایــن
بخــش کارآیــی دارد.
عنصر روانی این بزه به اعتبار رکن مادی و رفتار مجرمانه مرتکب در دو دسته قابل بیان است:
 .1سوء نیت عام در استفاده و مصارف غیر مجاز؛
4
 .2خطای کیفری در اهمال و تفریط منتهی به تضییع اموال.

گفتار دوم ـ شرکتهای مادر ،هلدینگها و شرکتهای تابعه
 .1ولیدی ،پیشین ،ص .208

 .2گلدوزیان ،ایرجّ ،
محشای قانون مجازات اسالمی ،تهران :مجد ،1395 ،ص .575

 .3دلمــاس مارتــی ،مــی ری ،نظامهــای بــزرگ سیاســت جنایــی ،برگــردان :علیحســین نجفــی ابرندآبــادی ،تهــران:

میــزان ،1384 ،ص .49
 .4گلدوزیان ،پیشین ،ص .164
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بــرای شناســایی مصداقهــای مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی و شــمولیت مــاده  598بــر شــرکتهای
ســرمایهگذاری الزم اســت ماهیــت ایــن شــرکتها از طریــق تبییــن مفهــوم شــرکتهای مــادر ،هلدینگهــا،
شــرکتهای تابعــه و وابســته و تفــاوت آنهــا بــا معرفــی شــرکت شســتا بررســی و تحلیــل شــود.

بند یكم ـ شرکتهای مادر و هلدینگها

1

از شــرکتهای مــادر بــا عنوانهــای دیگــری ماننــد شــرکت دارنــده ،شــرکت کنترلکننــده،
شــرکت مالــک ،شــرکت صاحــب ســهم و شــرکت اصلــی نیــز یــاد میشــود و تعریفهــای مختلفــی
دارنــد کــه همتــراز بــا شــرکتهای هلدینــگ اســت 2.بــه طــور کلــی ،میتــوان گفــت« :گروهــی از
شــرکتها کــه در آنهــا یــک شــرکت ،مالکیــت و اداره و یــا فقــط اداره و کنتــرل کلیــه شــرکتها را
بــر عهــده داشــته باشــد ،هلدینــگ یــا شــرکت مــادر قلمــداد میشــود».
ایــن اعمــال کنتــرل اصــوالً در نتیجــه تملــک میزانــی از ســهام شــرکت تابعــه انجــام میپذیــرد تــا
شــرکت مــادر بتوانــد اعضــای تصمیمگیرنــده آن شــرکت ماننــد هیئــت مدیــره و مدیرعامــل را تعییــن
و انتصــاب کنــد 3.در همیــن راســتا ،بنــد  22مــاده  1قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی
ایــران ،مصــوب  ،1384شــركت مــادر (هلدینــگ) را ایــن گونــه تعریــف کــرده اســت« :شــركتی كــه بــا
ســرمایهگذاری در شــركت ســرمایهپذیر جهــت كســب انتفــاع ،آنقــدر حــق رأی كســب میكنــد
كــه بــرای كنتــرل عملیــات شــركت ،هیئــت مدیــره را انتخــاب كنــد و یــا در انتخــاب اعضــای هیئــت
مدیــره مؤثــر باشــد».
دو عنصــر «نفــوذ قابــل مالحظــه» و «کنتــرل» کــه در اســاسنامه نمونــه شــرکتهای مــادر وجــود
دارد کــه در تاریــخ  1389/10/11بــه تصویــب هیئــت مدیــره ســازمان بــورس اوراق بهــادار رســید ،برای
بیــان ایــن وابســتگی الزم و ضــروری اســت .در پیشنویــس اولیــه «راهنمــای قانونگــذاری آنســیترال
راجــع بــه حقــوق ورشکســتگی» 4،مصــوب  2010میــادی نیــز از عنصــر «کنتــرل» یــاد شــده اســت
5
کــه در مفهــوم عــام خــود میتوانــد مالکیــت ســهام یــا توانایــی بالقــوه در کنتــرل تلقــی گــردد.
هیئــت وزیــران حســب تصویبنامــه شــماره 21192ت24246هـــ مــورخ  1380/5/20در خصــوص
شــرکتهای مــادر تخصصــی در اجــرای قانــون برنامــه پنجســاله ســوم توســعه ،اولیــن گام را در تعییــن
1-Holding Company/ Parent Company.

 .2میرزایی ،علیرضا ،تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها ،تهران :صابریون ،1378 ،ص .9

 .3رحمانسرشــت ،حســین و افشــین فتحاللهــی ،اســتراتژیها و شــیوهها در شــرکتهای مــادر ،تهــران :دوران،

 ،1389ص .76
4-UNCITRAL, UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency, Part three: Treatment of Enterprise Group in Insolvency
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وضعیــت و ثبــت شــرکتهای موصــوف برداشــت .پــس از تصویــب اســاسنامههای شــرکتهای
مــادر تخصصــی ماننــد پســت و مخابــرات و زیرمجموعههــای وزارتخانههــای دیگــر ،تبصــره  1مــاده
 54قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه صراحــت نــه تنهــا بــر دولتــی بــودن شــرکتهای مــادر
ـری مقــررات آن بــه زیرمجموعــه ایــن شــرکتها اذعــان کــرد.
تخصصــی ،بلکــه تسـ ّ
بنابرایــن ،بــدون تردیــد ،شــرکتهای هلدینــگ کــه ســازمانها و مؤسســات عمومــی غیــر
دولتــی تشــکیل میدهنــد و اداره میکننــد ،از نظــر ضوابــط مالــی و قوانیــن حاکــم بــا مؤسســه یــا
ســازمان مربــوط تفاوتــی ندارنــد و همــه قوانیــن کیفــری و مدنــی کــه بــر آن مؤسســات حاکمنــد ،بــه
تســری خواهــد یافــت.
شــرکتهای مــادر تخصصــی نیــز
ّ

بند دوم ـ شرکتهای تابعه

شــرکتهایی کــه شــرکت مــادر آنهــا را در کنتــرل خــود دارنــد ،شــرکت تابعــه نامیــده میشــوند
کــه انواعــی از آنهــا ،شــرکت فرعــی 1و شــرکت وابســته 2هســتند .در قانــون تجــارت ،تعریفــی از
شــرکت مــادر و شــرکت تابعــه نیامــده اســت .بــا ایــن حــال ،هیئــت وزیــران در مصوبــه شــماره
24537ت 23708/مــورخ  ،1380/5/20شــرکت وابســته را شــرکتی دانســت کــه بیــش از پنجــاه درصــد
ســرمایه یــا ســهام آن ،متعلــق بــه دســتگاه اجرایــی مربــوط باشــد.
چــون ایــن تعریــف ،جامــع و مانــع نبــود و شــرکتهای تابعــه و وابســته را در یــک مفهــوم واحــد
بــه کار بــرد و بــا مــاده  4قانــون محاســبات عمومــی هــم مغایــرت داشــت ،بــا شــکایت ســازمان بازرســی
کل کشــور ،بــه دســت دیــوان عدالــت اداری بــه موجــب رأی شــماره  459مــورخ  1382/12/3ابطــال
شــد ،آن هــم بــا ایــن اســتدالل کــه تعریــف شــرکتهای دولتــی و تعییــن مصادیــق آن بــه قانونگــذار
اختصــاص دارد و از اختیــارات قــوه مجریــه خــارج اســت.
بــا توجــه بــه ایــن موردهــا و ســیاق عبارتهــای قانونگــذار و وحــدت مــاک میتــوان گفــت
شــرکت تابعــه یــا وابســته بــه دولــت ،شــرکتی اســت کــه بیــش از پنجــاه درصــد ســهام آن را دولــت
یــا همــان شــرکت مــادر یــا اصلــی تأمیــن کنــد .اداره حقوقــی قــوه قضاییــه در نظریــه شــماره 7/5423
ـ  1379/6/7ایــن امــر را تأییــد کــرده اســت .بایــد دانســت شــرکت وابســته بــا شــرکت فرعــی تفــاوت
دارد .شــرکت فرعــی ،شــرکتی اســت کــه تحــت کنتــرل شــرکت اصلــی فعالیــت دارد.

بند سوم ـ ارتباط شرکت مادر با شرکت تابعه

شــرکتهای ســرمایهگذاری تأمیــن اجتماعــی و شــرکتهای تابعــه از طریــق کنتــرل و نظــارت
1-Subsidiary Company.
2-Affiliated Company.
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ســازمان بــا یکدیگــر از منظــر حقوقــی مرتبطنــد و شــیوه اداره ارکان شــرکتها در تصرفــات بعــدی
در امــوال ،وجــوه و ســرمایه و دارایــی آنهــا اثــر دارد .بنابرایــن ،بررســی ایــن ارتبــاط حقوقــی
اجتنابناپذیــر اســت.
الف) نظریه وجود مستقل
بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،شــخصیت حقوقــی ســهامداران و شــرکا از شــرکت مســتقل اســت و در
برابــر زیانهــای شــرکت بــه ســهام ایشــان محــدود اســت .ایــن اســتقالل بــرای شــرکت ،مزیتهــای
اقتصــادی کارآمــد دارد؛ زیــرا از یــک ســو ،بــا انتقــال ســهام ،مالکیــت امــوال شــرکت بــه ســهامداران
انتقــال نمییابــد و از ســوی دیگــر ،شــرکت میتوانــد تقاضــای تســهیالت مالــی و تضمیــن بدهیهــای
خــود را داشــته باشــد .مدیــران نیــز بــه دلیــل مصونیــت امــوال و دارایــی شــخصی ســهامداران از توقیف
طل ـبکاران میتواننــد بــا اختیــار بیشتــری بــرای حفــظ منافــع شــرکت اقــدام کننــد.
بــر ایــن اســاس ،مســئولیت ناشــی از فعالیــت شــرکت تابعــه ،بــا شــرکت مــادر ارتباطــی نــدارد.
اگــر مدیــران ایــن شــرکت ،مرتکــب اعمــال مجرمانــه نیــز شــوند ،در حــدود وظایــف و اختیــارات،
مســئول خواهنــد بــود .در قانــون تجــارت ،ادغــام شــرکت موجــب از بیــن رفتــن شــخصیت حقوقــی
میشــود ،ولــی تعهــدات و دیــون بــه شــرکت جدیــد انتقــال مییابــد 2.تــا وقتــی کــه شــرکت اصلــی
و تابعــه بــا شــخصیت حقوقــی مســتقل وجــود دارنــد ،مســئولیتی متوجــه شــرکت مــادر نخواهــد بــود.
در هلدینــگ نیــز هــر چنــد تمامــی ســهام شــرکت تابعــه در اختیــار شــرکت مــادر باشــد ،شــخصیت
حقوقــی مســتقل آن از هلدینــگ باقــی اســت.
1

ب) نظریه وجود واحد
ایــن نظریــه صــرف نظــر از شــخصیت حقوقــی مســتقل شــرکت مــادر و تابعــه ،آنهــا را بــه صــورت
یــک مجموعــه و کل واحــد در نظــر میگیــرد .بــر ایــن اســاس ،بــا توجــه بــه اعمــال نظارتــی کــه
شــرکت مــادر بــر شــرکت تابعــه دارد ،مســئولیتهای نظارتــی نیــز بــر عهــده شــرکت مــادر خواهــد
بــود .بدیهــی اســت بــر ایــن اســاس ،فعالیــت مجرمانــه شــرکت تابعــه ،دامنگیــر شــرکت مــادر بــه
عنــوان شــرکت کنترلکننــده خواهــد شــد.
3

1-Entity Principle.

مــدرس،
 .2تفرشــی ،عیســیمحمد ،مباحثــی تحلیلــی از حقــوق شــرکتهای تجــاری ،تهــران :دانشــگاه تربیــت
ّ

 ،1378ج  ،1ص .219

3-Enterprise Principle
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بند چهارم ـ شرکتهای مادر و تابعه در سازمان تأمین اجتماعی

بــا توجــه بــه مراتــب پیشگفتــه ،شــرکتهای مــادر و تابعــه مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی بــه
شــرکتهایی قابــل اطــاق خواهــد بــود کــه بیــش از پنجــاه درصــد ســرمایه آنهــا از ســوی ایــن
واحدهــای ســازمانی تأمیــن میشــود یــا از طریــق اســاسنامه تحــت نظــارت و کنتــرل آنهاســت .بــر
اســاس قانــون ،بیــش از پنجــاه درصــد ســرمایه شــرکتهای وابســته بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه
عنــوان یــک مؤسســه عمومــی غیــر دولتــی ،از ســوی ایــن ســازمان تأمیــن میگــردد.
طبــق مــاده  2اســاسنامه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،مصــوب  1 ،1358ایــن ســازمان دارای
تشــکیالت و واحدهــا و شــعب نمایندگــی اســت .بــا ایــن حــال ،ایــن تشــکیالت همــان گونــه کــه اشــاره
شــد ،بــه شــرکتهای وابســته ارتباطــی نــدارد و از شــمول تعریــف یادشــده دربــاره شــرکتهای
وابســته خــارج اســت.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،ســازمان مســتقل وابســته بــه وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســت
کــه بــر پایــه اســاسنامهای مســتقل اداره میشــود کــه بــه تصویــب هیئــت وزیــران میرســد .ایــن
ســازمان ،یکــی از بزرگتریــن ســازمانهای دارنــده عنــوان شــرکتهای مــادر و تابعــه در کشــور
اســت کــه شــرکتهای زیرمجموعــه آن را میتــوان چنیــن برشــمرد :شــرکت ســرمایهگذاری تأمیــن
اجتماعــی ،معــروف بــه شســتا ،بانــک رفــاه کارگــران ،شــرکت تولیــد تجهیــزات ســنگین هپکــو ،شــرکت
ســهامی ذوب آهــن اصفهــان ،پاالیشــگاه نفــت الوان ،شــرکت میــاد ســامت تأمیــن اجتماعــی معــروف
بــه هلدینــگ درمــان ،مؤسســه خدمــات بهداشــتی ،درمانــی میــاد ســامت ،مؤسســه حسابرســی تأمین
اجتماعــی ،شــرکت گــروه پزشــکی حکمــت ،شــرکت مشــاور مدیریــت و خدمــات ماشــینی تأمیــن،
شــرکت ســرمایهگذاری خانهســازی ایــران ،شــرکت رفاهگســتر تأمیــن اجتماعــی ،مؤسســه امــاک و
مســتغالت تأمیــن اجتماعــی ،مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی ،هلدینــگ گردشــگری تأمیــن
اجتماعــی ،شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی ،بیمارســتان میــاد ،مؤسســه فرهنگــی هنــری آتیــه،
شــرکت توســعه مــرآت کیــش و چنــد شــرکت دیگــر.
در میــان ایــن شــرکتها ،هــدف از تشــکیل شــرکت ســرمایهگذاری تأمیــن اجتماعــی ،معــروف بــه
شســتا ،ســرمایهگذاری منابــع حاصــل از حــق بیمههایــی اســت کــه کارگــران و بیمهشــدگان بــه مــدت
ســی ســال و بــه طــور ماهانــه پرداخــت میکننــد .مســئوالن شســتا در دو دهــه اخیــر در راســتای همیــن
هــدف یعنــی افزایــش ســودآوری از محــل حــق بیمههــا ،شــمار زیــادی از شــرکتها و کارخانههــا را
خری دهانــد .از ســال  1370تــا کنــون ،بــا الحــاق شــرکتهای جدیــد بــه زیرمجموعــه شســتا از طریــق
رفــع دیــون بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،درآمــد و ســوددهی شســتا افزایــش چشـمگیری پیــدا کــرد.
.1مــاده  2اســاسنامه ســازمان تأمیــن اجتماعــی« :ســازمان بــرای اجــرای وظایــف خــود دارای تشــكیالت مركــزی و واحدهــا و
شــعب و نمایندگ ـی در تهــران و شهرســتانها خواهــد بــود».
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شــرکتهای زیــر پوشــش شســتا ،در نه هلدینــگ تخصصی شــامل صنایع دارویــی ،ســیمان ،صباتأمین،
صدرتأمیــن ،صنایــع پتروشــیمیایی و شــیمیایی ،صنایــع عمومــی ،ســاختمان و عمــران ،نفــت و گاز ،صنایــع
نویــن و حمــل و نقــل اداره میشــوند .شســتا دارای  166شــرکت زیرمجموعــه و دارای نــه هلدینــگ اصلــی
اســت کــه عبارتنــد از :شــرکت ســرمایهگذاری نفــت ،گاز و پتروشــیمی تأمیــن ،شــرکت ســرمایهگذاری
دارویــی تأمیــن ،شــرکت ســرمایهگذاری ســیمان تأمیــن ،صدرتأمیــن ،صباتأمیــن ،صنایــع عمومــی تأمیــن،
توســعه انــرژی تأمیــن ،خدمــات ارتباطــی رایتــل و کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران.

گفتــار ســوم ـ تصــرف غیــر قانونــی در امــوال و وجــوه ســازمان
تأمیــن اجتماعــی
مهمتریــن موضــوع قابــل بررســی در ایــن نوشــتار ،بررســی انصــراف یــا شــمول مــاده  598بــر
تصرفاتــی اســت کــه شــرکتهای ســرمایهگذاری در امــوال و وجــوه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه
ویــژه حقــوق بیمــهای دارنــد کــه بــا تحلیــل طریقــه تصرفــات بررســی میکنیــم.

بند یكم ـ از طریق تصرف مستقیم کارکنان

بــا توجــه بــه تعریفــی کــه از «مأموریــن بــه خدمــات عمومــی» در مــاده  598ارائــه شــد؛ بیتردیــد،
ضمانــت کیفــری مقــرر در مــاده قانونــی یادشــده بــر رفتــار مجرمانــه ناشــی از تصــرف غیــر قانونــی در
امــوال و وجــوه مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی از جملــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی حکومــت دارد و از
مصداقهــای مهــم ایــن بــزه اســت.
در مــاده  104قانــون تأمیــن اجتماعــی ،مصــوب  1354آمــده اســت« :وجــوه و امــوال ســازمان در
حكــم وجــوه و امــوال عمومــی میباشــد و هــر گونــه برداشــت غیــر قانونــی از وجــوه مذكــور و تصــرف
غیــر مجــاز درامــوال آن ،اختــاس یــا تصــرف غیــر قانونــی اســت و مرتكــب طبــق قوانیــن كیفــری
تعقیــب خواهــد شــد».همچنیــن قانونگــذار در بنــد (د) مــاده  7قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه
و تأمیــن اجتماعــی ،مصــوب  1383دربــاره اصــول و سیاسـتهای مالــی نظــام تأمیــن اجتماعــی ایــن
امــر تأکیــد کــرده اســت.

بند دوم ـ از طریق شرکتهای مادر و تابعه

موضــوع فعالیــت شــرکت ســرمایهگذاری تأمیــن اجتماعــی (شســتا) بــر حســب آنچــه ســازمان
موصــوف نیــز اعــام کــرده ،ســرمایهگذاری و مشــارکت در فعالیتهــای اقتصــادی و بازرگانــی اعــم
از فعالیتهــای تولیــدی ،بازرگانــی ،خدماتــی و تشــکیل انــواع شــرکتها بــرای رســیدن بــه اهــداف
شــرکت اســت.
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ایــن شــرکت ســرمایهگذاری بــه صــورت ســهامی خــاص بــه منظــور حفــظ ارزش ذخایــر
بیمهشــدگان و تأمیــن منابــع الزم بــرای ایفــای حمایتهــا و تعهــدات بلندمــدت و کوتاهمــدت خــود
تأســیس شــده و در حــال حاضــر ،بــر اســاس قانــون بــازار اوراق بهــادار و وفــق اســاسنامه ســازمان
بــورس تشــکیل گردیــده اســت و فعالیــت میکنــد.
شــرکت ســرمایهگذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه صــورت ســهامی خــاص و بــا ســرمایه اولیــه
بیســت میلیــارد ریــال تشــکیل شــد .بنابرایــن ،بــر اســاس مــاده  2الیحــه قانونــی اصــاح قســمتی
از قانــون تجــارت ،مصــوب  ،1347شــرکتی تجــاری محســوب میشــود کــه مقــررات مــاده  20ایــن
قانــون بــر شــیوه تأســیس و ثبــت شــرکت حاکــم اســت و محدودیــت فــروش ســهام در بــازار بــورس
و تبلیغــات را در ایــن بــاره بــر اســاس مــاده  21همــان قانــون خواهنــد داشــت .ایــن در حالــی اســت
کــه از جملــه اهــداف ایــن شــرکتها ،خریــد و فــروش ســهام و پذیرهنویســی اســت و شــرکتهای
پذیرفتهشــده در بــورس در اولویــت قــرار دارنــد.
از ســوی دیگــر ،مــاده  5اســاسنامه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،وظایــف و اختیــارات ســازمان را
در ســه بخــش تبییــن کــرده اســت:
الــف) جمـعآوری و تمرکــز وجــوه موضــوع حــق بیمــه مشــموالن قانــون تأمیــن اجتماعــی و دیگــر
وجــوه و درآمدهــای حاصــل از ســرمایهگذاری و بهرهبــرداری از وجــوه و ذخایــر و امــوال ســازمان؛
ب) انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی؛
ج) سرمایهگذاری و بهرهبرداری از وجوه ذخایر سازمان.
آنچــه از بنــد (الــف) اســاسنامه راجــع بــه وجــوه ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتنباط میشــود،
1
آن اســت کــه حــق بیمــه از درآمــد حاصــل از وجــوه و ذخایــر و امــوال ســازمان مجــزا شــده اســت.
پرســش اصلــی ایــن اســت کــه آیــا اساسـاً ســازمان حــق دخالــت ،تصــرف و برداشــت یــا اســتفاده از
وجــوه موضــوع حــق بیمــه مشــموالن قانــون تأمیــن اجتماعــی (بنــد اول اســاسنامه) را دارد یــا خیــر؟
آیــا شــرکت ســرمایهگذار (شســتا) میتوانــد در ایــن وجــوه تصــرف کنــد؟ آیــا شســتا میتوانــد وجــوه
را بــرای بهرهبــرداری در اختیــار هلدینگهــا و شــرکتهای وابســته قــرار دهــد؟
بنــد  6مــاده  1قانــون تأمیــن اجتماعــی« ،حــق بیمــه» را وجوهــی میدانــد كــه بــه حكــم ایــن
قانــون و بــرای اســتفاده از مزایــای موضــوع آن بــه ســازمان پرداخــت میشــود .در ایــن صــورت ،دو
فــرض بــر شــیوه تصــرف و برداشــت و ســرمایهگذاری ســازمان نســبت بــه وجــوه متصــور اســت:
فــرض اول ـ بــر اســاس مــاده  4اســاسنامه ،حــق بیمــه جــزو داراییهــای ســازمان اســت و وفــق
مــاده  5نیــز ســازمان ،مکلــف بــه تمرکــز ایــن وجــوه اســت و بــر پایــه بنــد (ج) مــاده  5اســاسنامه،
ســرمایهگذاری و بهرهبــرداری از وجــوه ذخایــر ســازمان از جملــه اختیــارات ســازمان اســت .در نتیجــه،
 .1« .1وجــوه موضــوع حــق بیمــه مشــمولین قانــون تأمیــن اجتماعــی .2 ،درآمدهــای حاصــل از ســرمایهگذاری و بهرهبــرداری
از وجــوه و ذخایــر و امــوال ســازمان».
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شــرکت ســرمایهگذار میتوانــد از محــل وجــوه از جملــه حــق بیمــه پرداختشــده در شــرکتهای
هلدینــگ بــرای ســرمایهگذاری اســتفاده کنــد.
در ایــن صــورت ،تمامــی شــرکتهای وابســته بــا توجــه بــه شــیوه تشــکیل و ارتبــاط بــا شــرکت
مــادر ،چــون زیــر کنتــرل شــرکت هلدینــگ و ســرمایهگذار (شســتا) و ســازمان خواهنــد بــود ،مشــمول
مقــرره مــاده  104هســتند کــه بــر اســاس آن« :وجــوه و امــوال ســازمان در حكــم وجــوه و امــوال
عمومــی میباشــد و هــر گونــه برداشــت غیــر قانونــی از وجــوه مذكــور و تصــرف غیــر مجــاز درامــوال
آن ،اختــاس یــا تصــرف غیــر قانونــی اســت و مرتكــب طبــق قوانیــن كیفــری تعقیــب خواهــد شــد».
بنابرایــن ،شــرکتهای وابســته و تابعــه نیــز در ردیــف «مأموریــن بــه خدمــات عمومــی» بــه شــمار
میآینــد و مســئولیت کیفــری مقــرر در مــاده  598شــامل ایشــان خواهــد بــود.
فــرض دوم ـ بــا توجــه بــه تعریــف قانــون تأمیــن اجتماعــی از حــق بیمــه و دارایــی و منابــع
ســازمان ،دارایــی ســازمان در قبــال وجــوه حاصــل از پرداخــت حــق بیمــه بــا وجــوه ذخایــر ســازمان
متفــاوت اســت .بنــد (ج) مــاده  5اســاسنامه صرفــاً ســازمان را واجــد اختیــار در ســرمایهگذاری و
بهرهبــرداری از «وجــوه ذخایــر ســازمان» میدانــد ،نــه توانایــی ســرمایهگذاری از وجــوه ناشــی از
پرداخــت «حــق بیمــه» کــه صرفـاً جمـعآوری و تمرکــز وجــوه اخیــر ،از وظایــف ســازمان اســت .پــس
هــر گونــه برداشــت و تصــرف از وجــوه اخیــر وفــق مــاده  104قانــون تأمیــن اجتماعــی ممنــوع اســت.
اساس ـاً شــرکت ســرمایهگذار و هلدینگهــا و شــرکتهای تابعــه و وابســته نمیتواننــد از وجــوه ناشــی
از پرداخــت «حــق بیمــه» بــرای ســرمایهگذاری برداشــت کننــد.
بــر ایــن اســاس ،بــا پذیــرش فــرض نخســت ،احــراز بــزهکاری مرتکــب پــس از بهرهبــرداری از
حــق بیمــه ،بــه تحقــق ارکان مقــرر در مــاده  598در شــرکتهای تابعــه و هلدینگهــا وابســته اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه در فــرض دوم ،بــه دلیــل ممنوعیــت ســازمان در ســرمایهگذاری حــق بیمــه،
صــرف اختصــاص حــق بیمــه بــرای ســرمایهگذاری بــا توجــه بــه مــاده  ،104عمــل مرتکــب ،مشــمول
مــاده  598خواهــد شــد.

بند سوم ـ تحلیل و نقد رویه قضایی

در قرارهــای نهایــی صادرشــده از شــعب دادســرای تهــران ،عموم ـاً بــه دلیــل اســتقالل شــخصیت
حقوقــی شســتا و اینکــه کارکنــان آن وابســته بــه نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی هســتند و حکــم
منــدرج در مــاده  598قانــون مجــازات اســامی مشــمول ایــن مؤسســات نمیشــود ،منــع تعقیــب
ـتکی عنهــم صــادر شــده اســت .بــرای نمونــه ،در پرونــده شــماره  9509982133400292شــعبه
مشـ ٌ
 14بازپرســی دادســرای ناحیــه  28تهــران ،ســازمان بازرســی کل کشــور علیــه مدیــران عامــل وقــت
شــرکت پتروشــیمی فـنآوران کــه بخــش عمــده ســهام آن متعلــق بــه شــرکت ســرمایهگذاری نفــت و
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گاز و پتروشــیمی اســت و  100درصــد ســهام شــرکت اخیــر نیــز بــه شســتا تعلــق دارد ،گزارشــی دایــر
بــر تصــرف غیــر قانونــی و تضییــع امــوال و وجــوه عمومــی مطــرح میکنــد.
بازپرســی پــس از تحقیقــات بــا ایــن اســتدالل کــه مــاده  104قانــون تأمیــن اجتماعــی در خصــوص
امــوال ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت و شــرکت فــنآوران شــخصیت حقوقــی مســتقل دارد و در
نتیجــه ،امــوال متعلــق بــه شــرکت اخیــر اســت و حکــم منــدرج در مــاده  598قانــون مجــازات اســامی
ـن
مشــمول کارکنــان شــرکتهای وابســته بــه نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی نمیشــود کــه در مانحـ ٌ
فیــه شــرکت فـنآوران بــا دو واســطه بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی وابســته اســت ،در 1396/02/12
قــرار منــع تعقیــب صــادر میکنــد.
نکتــه قابــل تأمــل در قــرار صادرشــده ،اســتداللهای متعــارض در صــدر و ذیــل آن اســت .چــه
گونــه اســت کــه شــرکت فــنآوران هــم شــرکتی مســتقل دارای شــخصیت حقوقــی اســت و هــم
شــرکتی وابســته بــه تأمیــن اجتماعــی؟
اداره حقوقــی قــوه قضاییــه در نظریــه شــماره  7/95/1697مــورخ  1395/7/19بیــان داشــته اســت:
«بــا توجــه بــه اینکــه شــرکتهای تجــاری تأسیسشــده از ســوی نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی،
نظیــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،دارای شــخصیت حقوقــی مســتقل از نهادهــای یادشــده میباشــند،
بنابرایــن و بــا لحــاظ مــواد  3 ،2و  4قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،مصــوب  1386و اصالحــات و
الحاقــات بعــدی کــه شــرکتهای یادشــده ،مؤسســه یــا شــرکت دولتــی یــا نهــاد عمومــی غیــر دولتــی
تلقــی نمیشــوند ،بنابرایــن ،کارکنــان شــرکتهای یادشــده (فــوق الذکــر) از شــمول مقــررات مــاده
 598قانــون مجــازات اســامی ،مصــوب  1375خــارج میباشــند».
ایــن نظریــه از نظــر بیــان اســتقالل شــخصیت حقوقــی ســازمان از شــرکتهای تابعــه صحیــح
اســت ،ولــی بــر ایــن نظریــه تأملبرانگیــز و نیــز قــرار منــع تعقیــب شــعبه  14بازپرســی دادســرای
ناحیــه  28تهــران ایرادهایــی وارد اســت کــه برمیشــماریم:
 .1شــرکتهای تجــاری تأسیسشــده از ســوی ســازمان کــه از طریــق شســتا و هلدینگهــا
تشــکیل میشــوند ،مســتقیم یــا غیــر مســتقیم زیــر کنتــرل و اداره ســازمان هســتند و ســازمان
ســرمایه اصلــی آنهــا را تأمیــن میکنــد .بــر ایــن اســاس ،اقدامــات کارکنــان ایــن شــرکتها در قبــال
امــوال و وجــوه آن بــه منزلــه تصــرف یــا اســتفاده یــا مصــرف امــوال و وجــوه ســازمان اســت و قطع ـاً
مشــمول مــاده  598خواهنــد بــود.
 .2ســازمان در تشــکیل شــرکت ،مکلــف بــه رعایــت مقــررات موضوعــه از جملــه قانــون تأمیــن
اجتماعــی و اســاسنامه اســت .اگــر شــرکت تجــاری بــدون رعایــت ایــن موازیــن تأســیس شــود ،صــرف
ایــن اقــدام وفــق مــاده  104قانــون تأمیــن اجتماعــی بــه منزلــه تصــرف در امــوال اســت و مــاده 598
بــر آن حاکــم میشــود.
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تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی
از طریق شــرکتهای مادر و تابعه در ســازمان تأمین اجتماعی

 .3همــان گونــه کــه پیشتــر اشــاره شــد ،مؤسســه عمومــی غیــر دولتــی صرفـاً بــر مبنــای قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری تبییــن نشــده اســت و قانــون محاســبات عمومــی ،قوانیــن پنجســاله
برنامــه توســعه ،قوانیــن بودجــه و نظیــر آنهــا نیــز مســتند تعریــف و تشــکیل مؤسســه عمومــی غیــر
دولتــی و مؤسســات تابعــه آنهاینــد .اساسـاً مــواد  3 ،2و  4قانــون مدیریــت خدمــات عمومــی کشــور
بــا شــرکتهای تابعــه مؤسســه عمومــی غیــر دولتــی مغایرتــی نــدارد و تأســیس شــرکتهای تجــاری
بــا رعایــت موازیــن مربــوط تحــت کنتــرل ســازمان اســت و مقــررات مؤسســات عمومــی بــر آنهــا
حاکــم اســت.
 .4هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان عالیتریــن مرجــع اداری در کنتــرل قضایــی
نهادهــای دولتــی و مؤسســات عمومــی ،در آرای متعــددی ،شــرکتهای تجــاری وابســته بــه ســازمان
را در ردیــف مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی دانســته و دیــوان را صالــح بــه رســیدگی در طــرح شــکایت
1
علیــه ایــن شــرکتهای وابســته شــمرده اســت.
 .5از جملــه مقــررات کیفــری حاکــم بــر شــرکتهای ســهامی ،بندهــای  3و  4مــاده  258قانــون
یادشــده اســت کــه مقــرر مـیدارد .3 ...« :رئیــس و اعضــای هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل شــركت كــه
امــوال یــا اعتبــارات شــركت را بــر خــاف منافــع شــركت بــرای مقاصــد شــخصی یــا بــرای شــركت
یـا مؤسســه دیگــری كــه خــود بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در آن ذینفــع میباشــند ،مــورد
اســتفاده قــرار دهنــد.
 .4رئیــس و اعضــای هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل شــركت كــه بــا ســوء نیــت ،از اختیــارات خــود
بــر خــاف منافــع شــركت بــرای مقاصــد شــخصی یــا بــه خاطــرشــركت یــا مؤسســه دیگــری كــه خــود
بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در آن ذینفــع میباشــند ،اســتفاده كننــد».
نکتــه آخــر اینکــه بــر اســاس قوانیــن موضوعــه ،باالتریــن مســئول در هــر ســازمان ،مکلــف
بــه اعــام جــرم در بــزه تصــرف غیــر قانونــی در امــوال و وجــوه اســت کــه در صــورت تــرک فعــل،
مســئولیت کیفــری برایــش در پــی خواهــد داشــت .مــاده  13قانــون ارتقــای ســامت نظــام ادارى و
مقابلــه بــا فســاد ،مصــوب  ،1390مــاده  606قانــون مجــازات اســامى ،كتــاب پنجــم (تعزیــرات و
مجازاتهــاى بازدارنــده) ،مــاده  63آییــن نامــه اجرایــى قانــون تشــكیل ســازمان بازرســى كل كشــور،
مصــوب  1360و اصالحیههــاى بعــدى آن و بــه طــور کلــی ،مــاده  ۷۲قانــون آییــن دادرســی کیفــری
بــه ایــن وظیفــه قانونــی اشــاره کردهانــد.

ی پوراردکانــی« ،نظــارت قضایــی بــر مؤسســات و نهادهــای عمومــی
 .1رســتمی ،ولــی و ســید مجتبــی حســین 
غیــر دولتــی ،فصلنامــه بررســیهای حقــوق عمومــی ،1392 ،شــماره  ،1ص  .28بــرای نمونــه نــک :رأی هیئــت
عمومــی شــماره  168تاریــخ1387/3/20 :؛ رأی هیئــت عمومــی شــماره  1059تاریــخ.1386/9/27 :
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نتیجهگیری
اقتضــای حساســیت اجتمــاع و حکومــت در حفــظ و نگــهداری از امــوال عمومــی ،تعییــن
ضمانتهــای اجرایــی قانونــی و کیفــری در قبــال تصرفکننــدگان امــوال عمومــی اســت .فســاد مالــی
ن کــه در قوانیــن ســالهای اخیــر بــه عنــوان جرایــم اقتصــادی
کارکنــان دولــت و جرایــم ناشــی از آ 
از آنهــا یــاد میشــود ،زمینهســاز ســلب اعتمــاد عمومــی میشــود .بنابرایــن ،سیاســت جنایــی نــه
تنهــا در مرزهــای داخلــی و ملــی ،بلکــه بــه صــورت فراملــی و حتــی در کنوانســیونهای بینالمللــی
بــه دنبــال تعییــن ضمانتهــای اجرایــی کیفــری و پیشگیــری از وقــوع چنیــن جرایمــی اســت.
در ایــران نیــز قانونگــذار در مــاده  598قانــون مجــازات اســامی ،مصــوب  1375بخــش تعزیــرات،
تصرفــات غیــر قانونــی در امــوال و وجــوه دولتــی از طریــق اســتفاده یــا مصــرف غیــر مجــاز را
جرمانــگاری کــرده اســت .ایــن قانــون ،ضمانــت اجــرای کیفــری نامتناســبی (کیفــر ســبک بــه دلیــل
نــوع جــرم و نیــز در مقایســه بــا قانــون جرایــم نیروهــای مســلح) تعییــن کــرده ،ولــی حساســیت خــود
را نســبت بــه رفتــار مجرمانــه کارکنــان دولــت و ســازمانهای یادشــده در مــاده ،در قبــال امــوال و
وجــوه دولتــی بیــان داشــته اســت.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از مؤسســات عمومــی غیر دولتــی بــا دارایی و منابــع مالی
عظیــم کــه از طریــق تمرکــز وجــوه ناشــی از پرداخــت حــق بیمــهایجــاد شــده ،از جملــه ســازمانهای
مشــمول مــاده  598اســت .بــا توجــه بــه تأســیس شــرکت ســرمایهگذاری ســازمان بــا عنــوان «شســتا»
کــه در بخشهــای مختلــف از طریــق هلدینگهــا بــه ســرمایهگذاری و اعمــال تجــاری و بهرهبــرداری
از وجــوه و ذخایــر ســازمان اقــدام میکنــد ،در ســالهای اخیــر ،شــرکتهای متعــدد تابعــه و وابســته
تجــاری تأســیس کــرده کــه بــه ابهامهایــی در برداشــت و تصرفــات در امــوال ســازمان و از جملــه حــق
بیمههــای پرداختشــده از ســوی بیمهشــدگان ،بازنشســتگان و کارگــران دامــن زده اســت.
شــرکتهای مــادر و هلدینگهــا نســبت بــه شــرکتهای تابعــه از طریــق تأمیــن بیــش از پنجــاه
درصــد ســهام نظــارت و کنتــرل دارنــد و شــرکتهای تابعــه ،ســرمایه خــود را از طریــق هلدینگهــا
تأمیــن میکننــد .بدیهــی اســت بــا وجــود اســتقالل حقوقــی ،از نظــر مســئولیتهای مدنــی و کیفــری
بــه یکدیگــر وابســته هســتند .بــا توجــه بــه قانــون تأمیــن اجتماعــی و اســاسنامه ســازمان ،اگــر بــاور
داشــته باشــیم کــه شــرکت شســتا در برداشــت وجــوه و از جملــه حــق بیمــه بــرای بهرهبــرداری و
ســرمایهگذاری اختیــار دارد ،بــه دلیــل تأمیــن ســرمایه شــرکتهای تجــاری از محــل ایــن وجــوه و
ذخایــر ســازمان ،آثــار کارکنــان مأمــور بــه خدمــات عمومــی نیــز بــر ایشــان حاکــم اســت.
پــس در صــورت اســتفاده یــا مصــرف غیــر مجــاز در محــل غیــر مصــوب اعتبــار یــا زایــد بــر آن،
مشــمول مــاده  598و مرتکــب بــزه تصــرف غیــر قانونــی خواهنــد شــد .اگــر بــه اختیــار نداشــتن
ســازمان در تصــرف ایــن وجــوه بــاور داشــته باشــیم ،صــرف اســتفاده از بــدو امــر غیــر قانونــی اســت و
مشــمول مــاده  104قانــون تأمیــن اجتماعــی و مــاده  598خواهــد شــد.
269

تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی
از طریق شــرکتهای مادر و تابعه در ســازمان تأمین اجتماعی

فهرست منابع
 .1فارسی

الف) کتاب
 .1اسکینی ،ربیعا ،حقوق تجارت :شرکتهای تجاری (جلد  ،)2تهران :سمت.1385 ،
 .2پورسلیم بناب ،جلیل ،حقوق مردم در شهرداریها ،تهران :آثار اندیشه.1378 ،
 .3تفرشــی ،عیس ـیمحمد ،مباحثــی تحلیلــی از حقــوق شــرکتهای تجــاری (جلــد ،)1
ـدرس.1378 ،
تهــران :دانشــگاه تربیــت مـ ّ
 .4جویبــاری دمرچیلــی ،محمــد ،علــی حاتمــی و محســن قرائــی ،قانــون تجــارت در نظــم
حقوقــی کنونــی ،تهــران :دادگســتر.1382 ،
 .5دلمــاس مارتــی ،مــی ری ،نظامهــای بــزرگ سیاســت جنایــی ،برگــردان :علیحســین
نجفــی ابرندآبــادی ،تهــران :میــزان.1384 ،
 6رحمانسرشــت ،حســین و افشــین فتحاللهــی ،اســتراتژیها و شــیوهها در شــرکتهای
مادر ،تهــران :دوران.1389 ،
 .7زنگباری ،ناصر ،حقوق بانکی (جلد  ،)2تهران :جنگل.1395 ،
 .8ســاجدینیا ،محســن ،اســتراتژیهای ارزشآفریــن در شــرکتهای هلدینــگ ،تهــران:
ترمــه.1392 ،
 .9ستوده تهرانی ،حسن ،حقوق تجارت (جلد  ،)2تهران :دادگستر.1376 ،
 .10ســماواتی ،حشــمتالله ،مقدمــهای بــر حقــوق رقابــت تجــاری و نقــش آن در
سیاســتگذاری و تنظیــم بــازار ،تهــران :فردوســی.1374 ،
 .11شمس ،عبدالله ،آیین دادرسی مدنی (جلد  ،)1تهران :دراک.1383 ،
 .12کاتوزیان ،ناصر ،اموال و مالکیت ،تهران :میزان.1384 ،
 .13گلدوزیان ،ایرجّ ،
محشای قانون مجازات اسالمی ،تهران :مجد.1395 ،
 .14موسیزاده ،رضا ،حقوق اداری ،تهران :میزان.1385 ،
 .15موحدیــان ،غالمرضــا ،آییــن دادرســی و اجــرای احــکام مدنــی ،تهــران :فکرســازان،
.1391
 .16میرزایــی ،علیرضــا ،تملــک اراضــی توســط دولــت و شــهرداریها ،تهــران :صابریــون،
.1378
 .17ولیدی ،محمدصالح ،حقوق کیفری اقتصادی ،تهران :میزان.1386 ،
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ب) مقاله
 .1حبی ـبزاده ،محمدجعفــر و عبــاس منصورآبــادی« ،بررســی تطبیقــی اختــاس و تصــرف
ـدرس ،1379 ،شــماره .2
غیــر قانونــی در حقــوق کیفــری ایــران» ،فصلنامــه مـ ّ
 .2خدابخشــی ،عبداللــه« ،معاملــه و داوری بــر اســاس قانــون منــع مداخلــه و قانــون
ممنوعیــت بیــش از یــک شــغل» ،فصلنامــه داخلــی کانــون وکالی دادگســتری خراســان،1394 ،
شــماره .14
 .3رح ـمدل ،منصــور« ،بررســی تحلیلــی بــزه اعمــال نفــوذ توســط مأمــوران دولتــی و
رابطــه آن بــا فســاد مالــی کارمنــدان» ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی ،1389 ،شــماره .7
 .4رضایــی ،علــی« ،مســئولیت شــرکت مــادر در قبــال شــرکت تابعــه (مطالعــه تطبیقــی
در حقــوق فرانســه ،بلژیــک و ایــران)» ،مطالعــات حقوقــی ،1396 ،شــماره .1
ی پوراردکانــی« ،نظــارت قضایــی بــر مؤسســات و
 .5رســتمی ،ولــی و ســید مجتبــی حســین 
نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی ،فصلنامــه بررســیهای حقــوق عمومــی ،1392 ،شــماره .1
 .6کاویانــی ،کــورش و ســعیده قاســمی مقــدم« ،مســئولیت شــرکت مــادر در برابــر بدهــی
شــرکتهای فرعــی ورشکســته» ،پژوهشهــای حقــوق خصوصــی ،1394 ،شــماره .5
ج) دیگر منابع
 .1جویبــاری ،عبــاس« ،بررســی بــزه خیانــت در امانــت ،اختــاس و تصــرف غیــر قانونی»،
پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تهــران.1366 ،
 .2مجموعه قوانین و مقررات از سال  1372تا  ،1386تهران :روزنامه رسمی.1386 ،
 .3مســعودی مقــام ،محمــد« ،)1395( ،جرایــم مالــی کارکنــان دولــت» ،تهیــه و تنظیــم:
حســین روانشــاد و علیرضــا مالیــی ،جــزوه دوره کارآمــوزی قضایــی قــم.
 .4میرزاخانــی ،رضــا« ،)1394( ،بررســی فقهــی اوراق مرابحــه مبتنــی بــر ســهام بــرای
تأمیــن مالــی شــرکتهای هلدینــگ» ،گــزارش مرکــز پژوهــش ،توســعه و مطالعــات اســامی،
تهــران :ســازمان بــورس و اوراق بهــادار.
2-Latin Source

1-Roland Berger Strategy Consultant, “Corporate Headquarters”, Munich: 2010.
2-Goold, M., A. Campbell & M. Alexander, “Corporate Level Strategy”, NewYork: John
Wiley & sons, 1994
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تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ نیروی
انتظامی یا دفتر اسناد رسمی؟
چکیده

محمد شکری*

معامــات بــا موضــوع انتقــال مالکیــت ،یکــی از ضرورتهــای اجتماعــی اســت.
ســند در اثبــات تحقــق ایــن اعمــال حقوقــی نقشــی مهــم دارد کــه ممکــن اســت رســمی یــا
عــادی باشــد .اصــل بــر الزامــی نبــودن تنظیــم ســند رســمی اســت ،مگــر مــواردی کــه
قانــون تصریــح کنــد .بیــع و انتقــال امــاک و هبهنامــه در شــمار ایــن مــوارد اجبــاری
اســت .عــاوه بــر آن ،در برخــی مــوارد دیگــر ماننــد انتقــال ورقــه اختــراع ،ســرقفلی و
معامــات کشــتی نیــز قوانیــن خــاص ،ضــرورت تنظیــم ســند رســمی را مقــرر کــرده اســت.
انتقــال مالکیــت خــودرو بــه عنوان یکــی از معامــات رایج و مهــم در جامعه محل مناقشــه و اختالف
اســت .معامــات ایــن امــوال در بــادی امــر نیازمنــد ثبــت رســمی نبــود ،ولــی بــا تصویــب قانــون
رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی ،مصــوب ســال  ،1398انتقــال رســمی ایــن امــوال نیــز مقــرر شــد.
ایــن مســئله بــه دلیــل عبــارت قانــون ،محــل اختــاف اســت؛ اینکــه ســند صادرشــده از ســوی
نیــروی انتظامــی کافــی اســت یــا عــاوه بــر آن ،بــه تنظیم دوبــاره ســند در دفتر اســناد رســمی نیاز
اســت؟ ایــن نوشــتار ،همیــن موضــوع را بــه شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی بــا ابتنای بــر اصــول حقوقی
و ظرفیتهــای قانونــی موجــود و رویکــرد توجــه بــه نیــاز حقوقــی جامعــه بررســی کــرده اســت.
برخــی صاحبنظــران بــه الــزام تنظیــم ســند در دفتــر اســناد رســمی بــاور دارنــد .نتیجه بررسـیها
از رســمی بــودن ســند صادرشــده از ســوی نیــروی انتظامــی و الزامــی نبــودن ثبــت در دفتــر اســناد
رســمی حکایــت دارد .ایــن دیــدگاه عــاوه بــر انطباق بــا مقــررات موجــود و رأی وحدت رویــه دیوان
عدالــت اداری ،متضمــن رویکــرد کاهــش هزینــه متعاملیــن و منطبــق بــا رفــاه اجتماعــی اســت.
کلیدواژهها:خودرو ،سند رسمی ،نیروی انتظامی ،دفتر اسناد رسمی.

* .استادیار گروه حقوق داشگاه پیام نور ،تهران ایران

mshokri@pnu.ac.ir
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تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟

مقدمه
همــه صاحبنظــران بــه حــق مالکیــت بــه عنــوان کاملتریــن حــق انســان بــر امــوال توجــه
1
دارنــد .خصوصیــات اطــاق ،انحصــار و دایمــیبــودن ایــن حــق ،اهمیتــی ویــژه بــه آن داده اســت.
2
حــق مالکیــت در مواجهــه بــا قــدرت عمومــی ســزاوار بیشــترین و قویتریــن حمایتهــای قاتونــی اســت.
مالــک هــر مــال ،حــق هــر نــوع اســتفادهای از آن را مییابــد و حــق دارد دیگــران را از آن منــع کنــد.
بــر ایــن اســاس ،قواعــد حاکــم بــر شــیوه تملــک امــوال همیشــه بخشــی جداییناپذیــر از حقــوق
امــوال و مالکیــت اســت .در بیــن امــوال ،بشــر همیشــه از وســایل حمــل و نقــل بــه عنــوان یکــی از
ضرورتهــای زندگــی بهــره گرفتهانــد .بــا توجــه بــه نقــش و ضــرورت ایــن وســایل در جابهجایــی
افــراد یــا امــوال ،موضــوع مالکیــت آنهــا در شــمار موضوعــات رایــج و شــایع اســت.
حــق یــا امتیــاز اشــخاص نســبت بــه اســباب حمــل و نقــل بــه شــیوههایی اعــم از مالکیــت بــر
عیــن یــا منفعــت آنهــا یــا حــق انتفــاع یــا اباحــه منفعــت میســور اســت .آنچــه در خصــوص ایــن
دســته از امــوال اهمیــت بیشتــری دارد ،نــوع اول یعنــی مالکیــت عیــن آنهاســت کــه در هــر عصــر
بــه فراخــور نــوع وســایل ،اصــوالً تابــع مالکیــت بــر امــوال منقــول اســت .در زمانــی ،وســایل حمــل و
نقــل بــه برخــی حیوانــات مناســب باربــری محــدود بــود .ســپس مصنوعــات گاری بــه آن افــزوده شــد.
امــروزه بــا پیشــرفت صنعــت ،حمــل و نقــل بــا مصنوعــات موتــوری دارای کیفیــت و ســرعت صــورت
میگیــرد .اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل صنعتــی موتــوری شــامل زمینــی ،هوایــی و دریایــی نیــز
بــه دلیــل قــدرت و ســرعت آنهــا بــه عنــوان ضــرورت اجتماعــی ،اجتنابناپذیــر اســت و همــگان بــه
صــورت مکــرر و روزانــه از آن اســتفاده میکننــد.
ایــن اهمیــت و میــزان اســتفاده ســبب شــده اســت اهمیــت مقــررات حقوقــی مربــوط بــه آنهــا
از جملــه مالکیــت و انتقــال مالکیــت عیــن آنهــا افزایــش یابــد .در ایــن میــان ،خــودرو بــه عنــوان
وســیله حمــل و نقــل زمینــی بــه دلیــل گســتره اســتفاده اهمیــت خاصــی دارد .نقــش ضــروری ایــن
کاال و انگیــزه کســب حــق مالکیــت بــر خــودرو ســبب گســترش معامــات مربــوط بــه ایــن حــوزه
شــده اســت ،بــه طــوری کــه شــاید بتــوان گفــت پــس از معامــات کاالهــای خوراکــی و مصرفــی،
قراردادهــای انتقــال خــودرو در صــدر معامــات رایــج در جامعــه قــرار دارد .عــاوه بــر ایــن ،دارنــده
خــودرو بــه موجــب مقــررات بیمــه ،مکلــف بــه بیمــه کــردن آن اســت و بــه صــورت نوعــی ،مســئول
1
جبــران تمــام خســارتی خواهــد بــود کــه بــر اثــر حــوادث رانندگــی بــه ثالــث وارد میشــود.
 .1هاشمی ،سید احمدعلی و ابراهیم تقیزاده ،حقوق اموال و مالکیت ،تهران :مجد ،چاپ دوم ،1393 ،ص .141

 .2لعلــی ســراب ،مســعود ،محمــد مظهــری و علــی حاجیپــور کنــدرود ،تأملــی بــر مراجــع صالحیـتدار و ایین شــکلی
ســلب مالکیــت اراضــی در حقوق ایــران و فرانســه ،پژوهشــهای نویــن حقــوق اداری ،دوره ســوم ،شــماره ،9ص .187

 .3تقیزاده ،ابراهیم و سید احمدعلی هاشمی ،مسئولیت مدنی (ضمان قهری) ،تهران :پیام نور ،1391 ،ص .155
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عــاوه بــر هــدف اســتفاده شــخصی ،در وضعیــت خــاص اقتصــادی مثــل تــورم ـ هماننــد زمــان
نــگارش ایــن نوشــتار ـ خریــد و فــروش خــودرو ،بــه عنــوان کاالیــی ســرمایهای و بــه منظــور حفــظ ارزش
دارایــی نیــز عاملــی مهــم در دو چنــدان شــدن معامــات خودروســت .بــدون تردیــد ،در چنیــن وضعیتــی،
مســئله مالکیــت خــودرو و قواعــد حقوقــی انتقــال آن از شــخصی بــه شــخص دیگــر بایــد روشــن باشــد؛
زیــرا هــر گونــه ابهــام یــا اختــاف در ایــن بــاب ،مشــکالت حقوقــی ،قضایــی و اجتماعــی پدیــد مـیآورد.
یکــی از اختالفــات نســبتاً قدیمــی راجــع بــه مالکیــت خــودرو در ایــران ،موضــوع ضــرورت داشــتن
یــا نداشــتن تنظیــم ســند معامــات آنهــا در دفتــر اســناد رســمی اســت .برخــی نویســندگان ،ســند
صادرشــده از ســوی نیــروی انتظامــی ،موســوم بــه بــرگ ســبز را کافــی میداننــد ،ولــی عــدهای دیگــر،
انتقــال رســمی را بــه تنظیــم ســند در دفتــر اســناد رســمی وابســته میشــمارند .در رویــه قضایــی
محاکــم نیــز اختــاف آرا در ایــن بــاب مشــهود اســت .از جملــه شــعبه نهــم دادگاه عمومــی حقوقــی
مشــهد در دادنامــه شــماره  9909977579000129مــورخ 1399/2/22و شــعبه دوم دادگاه عمومــی
حقوقــی قوچــان در دادنامــه  9909975189200835مــورخ  ،1399/11/30بــرگ ســبز صادرشــده از
جانــب نیــروی انتظامــی را ســند رســمی مالکیــت نقــل و انتقــال خــودرو شــمرده و مراجعــه بــه دفتــر
اســناد رســمی را الزامــی ندانســتهاند .برعکــس ،شــعبه دهــم دادگاه تجدیــد نظــر اســتان مازنــدران
در دادنامــه شــماره  9909971516301756مــورخ  1399/10/27و شــعبه دوم دادگاه تجدیــد نظــر
اســتان کردســتان دردادنامــه شــماره  140048390000636733مــورخ  ،1400/3/3نقــل و انتقــال
خــودرو در دفتــر اســناد رســمی را الزامــی دانســتهاند .در ایــن راســتا ،ریاســت ســازمان ثبــت ،خواســتار
1
صــدور رأی وحــدت رویــه شــده اســت.
اهمیــت موضــوع بــه عنــوان یکــی از مســائل حقوقــی روز جامعــه و اختــاف ایدههــا در ایــن
بــاب کــه ناشــی از نقــص و ابهــام قانونــی اســت ،انگیــزه انتخــاب موضــوع حاضــر شــد تــا بــا تحلیــل
حقوقــی ،پاســخی منطقــی بــه آن داده شــود .پرســشهای ایــن پژوهــش عبــارت اســت از اینکــه
انتقــال رســمی مالکیــت خــودرو ،اجبــاری اســت یــا اختیــاری؟ ســند مالکیــت خــودرو تنظیمشــده
از جانــب نیــروی انتظامــی ،ســند رســمی اســت یــا عــادی؟ آیــا انتقــال رســمی مالکیــت خــودرو بــه
تنظیــم ســند نــزد دفتــر اســناد رســمی وابســته اســت یــا خیــر؟ مزایــا و معایــب تنظیــم ســند از ســوی
هــر کــدام از ایــن مراجــع کدامنــد؟
در ســاختار پــردازش موضــوع ،ابتــدا بــه دو نظریــه و اســتداللهای هــر کــدام پرداختــه میشــود.
ســپس بــا ابتنــای بــر قوانیــن موجــود و اصــول حقوقــی و توجــه بــه آثــار اجتماعــی ناشــی از آنهــا
میکوشــیم راهحــل حقوقــی شایســته ،منطبــق بــا اصــول حقوقــی و بــا رویکــرد تســهیل ایــن بخــش
از زندگــی اجتماعــی عرضــه کنیــم.
1-www.isna.ir/news/1400071409714.
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تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟

گفتار یکم ـ سند و معامالت (جایگاه حقوقی سند در معامالت)
«ســند» در لغــت بــه معنــای آنچــه بــه آن اعتمــاد کننــد ،مــدرک ،مســتند و نوشــته قابــل اســتناد
آمــده اســت 1.تولــد تاریخــی اصطــاح «ســند» در مفهــوم «نوشــتهای معتبــر» ،بــه کاربــرد آن در کتــاب
عالــمآرای امینــی ،یکــی از منابــع معتبــر قــرن نهــم هجــری برمیگــردد .پژوهشهــای تاریخــی،
مبیــن کاربــرد اصطــاح «ســند» بــرای بــار نخســت در دســتگاه اداری و حکومتــی در مفهــوم نوشــتهای
ّ
ـری یافتــه اســت .در منابــع دوره صفــوی ،معنــای ســند
ـ
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ّ
بــه موضوعــات حقوقــی و مالکیــت مخصوص ـاً در حــوزه زمیــن توســعه یافــت 2،بــه گون ـهای کــه ایــن
3
واژه بــا مفهومــی حقوقــی در شــمایل یــک نوشــته دال بــر مالکیــت زمیــن و مســتغالت رایــج شــد.
در عمــل ،اســناد ،مهمتریــن ادلّــه اثبــات دعواســت کــه در دســتگاه قضایــی بــه آن اســتناد
میشــود« 4.هــدف از تنظیــم ســند ،فراهــم آوردن امــکان اســتناد بــه آن» اســت 5.بنــا بــر ایــن ،ارکان
ســند عبــارت اســت از «کتبــی بــودن» و «قابلیــت اســتناد» .اگــر هــر کــدام از ایــن مــوارد ،منتفــی
باشــد ،از ِعــداد دالیــل خــارج اســت.
6
در تعریــف ســند گفتــه شــده کــه تنظیــم آن بــرای اثبــات اعمــال حقوقــی اســت .نوشــته بــه عنــوان
7
خــط یــا عالمتــی متضمــن حکایــت از یــک مطلــب اســت کــه میتوانــد روی کاغــذ باشــد یــا چیــز دیگر.
برخــی گفتهانــد در اعتبــار ســند ،مکتــوب بــودن شــرط نیســت و مــواردی دیگــر همچــون واســطههای
الکترونیــک نیــز ســند محســوب میشــوند 8.ضمــن تأییــد قســمت اخیــر ایــن بیــان ،نویســنده ،ظاهــراً
«کتبــی» را معــادل «کاغــذی» تلقــی کــرده اســت ،حــال آنکــه کتبــی بــودن میتوانــد کاغــذی یــا غیــر
9
کاغــذی باشــد .مفهــوم کاغــذ و نوشــته یکــی نیســت و نوشــته اعــم از کاغــذی و غیــر کاغــذی اســت.
 .1معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،تهران :امیرکبیر ،چاپ چهارم ،1360 ،ج  ،2ص .1929
 .2فرخــی ،یــزدان« ،کاوشــی دربــاره لفــظ ســند در متــون فارســی بــه معنــای نوشــتهای رســمی» ،پژوهشهــای
علــوم تاریخــی ،1394 ،دوره هفتــم ،شــماره  ،2صــص 61ـ.62
 .3همان ،ص .63
 .4واحدی ،قدرتالله ،بایستههای آیین دادرسی مدنی ،تهران :میزان ،چاپ اول ،1379 ،ص .152
 .5ســاداتاخوی ،ســید محســن و ســید مرتضــی طباطبایــی« ،تحلیــل اعتبــار مطلــق اســناد رســمی در پرتــو قانــون
احــکام دایمــی برنامههــای توســعه» ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،1398 ،دوره ســی و هشــتم ،شــماره  ،108ص .120
 .6کاتوزیان ،ناصر ،اثبات و دلیل اثبات ،تهران :میزان ،چاپ اول ،1380 ،ص .276
 .7صدرزاده افشار ،محسن ،ادلّه اثبات دعوا در حقوق ایران ،تهران :سمت ،1376 ،ص .61
ی ناصــح ،مرتضــی« ،ســند رســمی الکترونیــک (مطالعــه تطبیقــی امــکان صــدور ســند رســمی
 .8وصالــ 
الکترونیــک در حقــوق ایــران و امریــکا)» ،دانشنامــه سیاســت و حقــوق ،1394 ،شــماره  ،25ص .65
 .9همان ،ص .66
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ســند عــادی ،ویژگــی خــاص و خصوصیــت دیگــری مضــاف بــر تعریــف ســند در مــاده 1284
ق.م نــدارد .در تعریــف ســند عــادی گفتــه شــده اســت« :ســند عــادی ،هــر نوشــته معمولــی اســت
کــه بــه نحــوی میتوانــد بــر وقــوع امــری داللــت کنــد کــه بــا اثبــات آن ،حقانیــت کســی کــه بــه
آن اســتناد نمــوده ،ثابــت میگــردد 1».در ایــن تعریــف ،واژه «معمولــی» زایــد اســت؛ چــون ایــن
اصطــاح ،واضحتــر از اصطــاح «عــادی» نیســت .افــزون بــر آن ،بــه جــای «کســی» ،کاربــرد واژه
«شــخصی» ترجیــح دارد تــا عــاوه بــر اشــخاص حقیقــی ،اشــخاص حقوقــی را نیــز پوشــش دهــد .در
تعریــف بیانشــده نیــز صرفـاً بــه اثبــات حقــی بــرای اســتنادکننده بــه ســند اشــاره شــده اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه هــر چنــد در غالــب مــوارد چنیــن اســت ،ولــی ممکــن اســت در مــواردی ،ســند،
ُمث ِبــت حقانیــت امــری بــه نفــع طــرف غیــر اســتنادکننده باشــد ،ماننــد مــواردی کــه مرجــع قضایــی،
ســند را کشــف و بــر اســاس آن ،رأی صــادر کنــد .بــه همیــن علــت ،تعریــف ســند در قانــون مدنــی ،از
تخصیــص اثبــات حــق بــرای اســتنادکننده عــاری اســت.
در بیــان تفــاوت ســند عــادی و رســمی بایــد بــه قابلیــت انــکار و تردیــد اســناد عــادی اشــاره کــرد،
بــر خــاف اســناد رســمی کــه ایــن ادعــا مســموع نیســت 2.وجــه افتــراق بیــن ایــن دو هــم آن اســت
کــه ســند رســمی بــه اثبــات نیــاز نــدارد ،ولــی مندرجــات ســند عــادی بایــد بــه نحــوی در محکمــه
اثبــات گــردد 3.ســند عــادی در حــق متعاملیــن تــا آن جــا مؤثــر اســت کــه معــارض حقــوق ثالــث
4
نباشــد و در برابــر ســند رســمی تــوان قابلیــت اســتناد نــدارد.
در فقــه ،آنچــه موجــد عقــد اســت ،اصــوالً همــان تراضــی متعاملیــن اســت .در ایــن خصــوص
ایــن گونــه آمــده اســت« :أمــا البیــع فهــو االیجــاب والقبــول اللــذان تنتقــل بهمــا العیــن المملوكــة
مــن مالــك إلــى غیــره بعــوض مقــدر ،ولــه شــروط :االول :یشــترط فــی المتعاقدیــن كمــال العقــل
5
واالختیــار ،وأن یكــون البائــع مالــكا أو ولیــا كاالب والجــد لــاب والحاكــم وأمینــه والوصــى ،أو وكیــا».
بــر ایــن اســاس ،اثــر عقــد ،انتقــال مالکیــت عیــن معیــن بالفاصلــه در لحظــه تشــکیل عقــد اســت.
البتــه خصوصیــت تملیکــی و انتقــال عیــن بــا عقــد مختــص عیــن معیــن اســت و در کل ـی فیالذمــه
عهــدی اســت 6.انتقــال بــا تعییــن و تســلیم صــورت میپذیــرد .گذشــته از بحــث تملیکــی یــا عهــدی
 .1واحدی ،پیشین ،ص .153
 .2احســانیفر ،احمــد« ،ادلّــه قرآنــی اعتبــار ســند رســمی و چیرگــی آن بــر دیگــر ادلّــه اثبــات دعــوا» ،قــرآن،
فقــه و حقــوق اســامی ،1396 ،ســال چهــارم ،شــماره  ،7ص .128
 .3واحدی ،پیشین ،ص .154
 .4ساداتاخوی و طباطبایی ،پیشین ،ص .129
 .5محقــق حلــی ،مختصــر النافــع فــی فقــه االمامیــة ،تهــران :قســم الدراســات اإلســامیة فــی مؤسســة البعثــة،1410 ،
ص .118
 .6شهیدی ،مهدی ،حقوق مدنی ( :)6عقود معین ( ،)1تهران :مجد ،چاپ اول ،1382 ،صص 33ـ.32
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تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟

بــودن ،در تحقــق معاملــه ،اصــل بــر کفایــت تراضــی اســت ،مگــر مــواردی کــه قانــون ،خــاف آن را
مقــرر کــرده باشــد .ایــن شــرایط ثبوتــی اســت ،ولــی اثبــات آن بــر عهــده مدعــی قــرارداد اســت .وجــه
رایــج اثبــات قــرارداد بــه موجــب ســند (عــادی یــا رســمی) اســت .در خصــوص اســناد عــادی ،دادگاه بــا
احــراز وقــوع ،صحــت قــرارداد را کشــف و اعــام میکنــد 1.ســند رســمی بــدون نیــاز بــه احــراز وقــوع
مندرجــات آن در دادگاه ،معتبــر اســت.
اِعمــال روشهــای نویــن و کارآمــد بــرای ثبــت مالکیــت از طریــق قوانیــن مناســب ،متضمــن
رویکــرد افزایــش اعتبــار ســند رســمی از یــک ســو و ممانعــت از تضییــع حــق و در نتیجــه ،کاهــش
اختالفــات در ایــن حــوزه اســت 2.در ایــران ،ثبــت رســمی معامــات عیــن و منافــع امــاک بــا وضــع
قانــون ثبــت اســناد و امــاک ،مصــوب  1310اجبــاری شــد؛ زیــرا مفهــوم مخالــف مــاده  22قانــون
ثبــت مبتنــی بــر نداشــتن قابلیــت اســتناد و بیاعتبــاری ســند عــادی در امــاک اســت .البتــه نظریــه
3
شــورای نگهبــان ( )1395/8/4همیــن نکتــه را نیــز مغایــر بــا موازیــن شــرعی و باطــل اعــام کــرد.
بــر اســاس نظریــه موجــد حــق بــه ثبــت رســمی (ایجــاد حــق بــا ســند رســمی) ،ســند صرفـاً نقــش
اثباتــی نــدارد؛ تراضــی متعاملیــن کفایــت نمیکنــد و صحــت و اعتبــار آن ،مشــروط بــه ثبــت رســمی
اســت .رویکــرد ســند رســمی ،افزایــش ضریــب صحــت قــرارداد و کاهــش احتمالــی اختالفــات قضایــی
4
اســت کــه رعایــت نشــدن آن بــه کاهــش شــاخص رفــاه و تحمیــل هزینههــای اجتماعــی میانجامــد.


گفتــار دوم ـ نقــد توجیههــای مربــوط بــه ضــرورت تنظیــم ســند
در دفتــر اســناد رســمی

یکــی از نظرهــای مهــم در خصــوص انتقــال مالکیــت خــودرو ،ضــرورت ثبــت معامــات انتقــال
مالکیــت خــودرو در دفتــر اســناد رســمی اســت .مطابــق ایــن نظــر ،انتقــال رســمی خــودرو بــه تنظیــم
ســند انتقــال نــزد یکــی از دفترهــای اســناد رســمی وابســته اســت .بــر ایــن اســاس ،متعاملیــن خــودرو
پــس از رســیدن بــه توافــق و انجــام دادن امــور مربــوط بایــد ابتــدا بــه نیــروی انتظامــی (راهنمایــی
و رانندگــی) مراجعــه کننــد .پــس از صــدور شــناسنامه مالکیــت خــودرو (موســوم بــه بــرگ ســبز
 .1وخدابخشــی ،عبداللــه« ،قابلیــت اســتناد ســند عــادی در برابــر ســند رســمی؛ رویــه قضایــی و راهکارهــا»،
تعالــی حقــوق ،1397 ،شــماره  ،1صــص 86ـ.85
 .2مهرآســا ،جمشــید ،علیرضــا حســنی و محمــد روحانــیمقــدم« ،جایــگاه ثبــت نویــن اســناد تــک برگــی و
حدنــگار در اعتباربخشــی بــه اســناد رســمی و بیــع امــاک» ،مطالعــات فقــه و حقــوق اســامی ،1400 ،ســال
ســیزدهم ،شــماره  ،24صــص.440
 .3احسانیفر ،پیشین ،ص .129
 .4ساداتاخوی و طباطبایی ،پیشین ،ص .124
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خــودرو) بــه نــام منتقـ ٌ
ـل الیــه و تعویــض پــاک ،معاملــه را در دفتــر اســناد رســمی نیــز ثبــت کننــد.
بــرگ ســبز را نیــروی انتظامــی بــا عنــوان «شــناسنامه مالکیــت خــودرو» صــادر میکنــد .بــرای
ایــن کار ،خریــدار و فروشــنده بایــد حضــور یابنــد یــا خریــدار ،وکالــت رســمی بــرای تعویــض پــاک
از انتقالدهنــده داشــته باشــد .خریــدار و فروشــنده ،برگــی را کــه در آن ،نــام متعاملیــن و مشــخصات
کامــل خــودرو آمــده و محتــوای آن نیــز انتقــال مالکیــت خودروســت ،پــس از مطالعــه امضــا میکننــد.
ایــن بــرگ (فــرم) بــه مفهــوم واقعــی خــودُ ،مثبِــت اراده طرفیــن بــرای انتقــال قــراردادی موضــوع
معاملــه اســت .بــر اســاس آن ،بــرگ ســبز خــودرو بــه نــام انتقالگیرنــده صــادر میشــود .محتــوای
ســند صادرشــده ،متضمــن مالکیــت انتقالگیرنــده بــر خودروســت.
مطابــق ایــن نظــر ،تحقــق انتقــال رســمی مالکیــت خــودرو در ایــن مرحلــه یعنــی تنظیــم ســند
انتقــال خــودرو در دفتــر اســناد رســمی اســت .پــس تــا ســند انتقــال در ایــن مرجــع تنظیــم نشــود،
انتقــال رســمی صــورت نمیگیــرد .ایــن دســته در توجیــه نظــر خــود میگوینــد:
 .1اســتناد قانونــی ایــن نظــر عــاوه بــر عبــارات مــاده  29قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی،
مصــوب  ،1389مــاده  2آییننامــه اجرایــی همیــن قانــون اســت کــه در شــهریور  1391بــه تصویــب
هیئــت وزیــران رســیده اســت .مطابــق مــاده  29قانــون یادشــده« ،نقــل و انتقــال خــودرو بــه موجــب
ســند رســمی انجــام میشــود .دارنــدگان وســایل نقلیــه مکلفنــد قبــل از هــر گونــه نقــل و انتقــال
وســایل مذکــور در دفاتــر اســناد رســمی ،ابتــدا بــه ادارات راهنمایــی و رانندگــی یــا مراکز تعیینشــده از
ســوی راهنمایــی و رانندگــی بــرای بررســی اصالــت وســیله نقلیــه ،هویــت مالــک ،پرداخــت جریمههــا
و دیــون مع ـ ّوق و تعویــض پــاک بــه نــام مالــک جدیــد مراجعــه نماینــد ».همچنیــن مطابــق تبصــره
« :۱نیــروی انتظامــی میتوانــد بــا همــکاری ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور ،امــکان اســتقرار
دفاتــر اســناد رســمی را بــه تعــداد کافــی در مراکــز تعویــض پــاک فراهــم آورد».
اداره کل حقوقــی قــوه قضاییــه در نظرهــای مشــورتی شــماره  7/99/935مــورخ 1399/8/19
و  7/99/1032مــورخ  1399/7/19نیــز بــا اســتناد بــه ایــن مــاده ،در نتیجهگیــری متعــارض بــا
اســتدالل ،بــا اینکــه بــرگ ســبز خــودرو را از اســناد رســمی شــمرده ،مــاک رســمی مالکیــت خــودرو
را ســند تنظیمــی در دفتــر اســناد رســمی دانســته اســت .مــاده  2آییننامــه نیــز بیــان مــیدارد:
«دارنــدگان وســایل نقلیــه مکلفنــد قبــل از هــر گونــه نقــل و انتقــال وســیله نقلیــه در دفاتــر اســناد
ی و رانندگی
رســمی ،ابتــدا بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت وســیله نقلیــه ،بــه ادارههــای راهنمایـ 
یــا مراکــز تعویــض پــاک مراجعــه کننــد .دفاتــر اســناد رســمی نیــز موظفنــد بعــد از تعویــض پــاک،
ســند خــودرو را صــادر کننــد».
ایــن اســتناد مبنــای قانونــی نــدارد؛ زیــرا مقــررات یادشــده بــه صــورت صریــح ،داللتــی بــر لــزوم
ـدم تعویــض
تنظیــم ســند رســمی در دفتــر اســناد رســمی نــدارد ،بلکــه ترتیــب رجــوع و ضــرورت تقـ ّ
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پــاک و از جملــه صــدور شــناسنامه مالکیــت خــودرو بــه نــام مالــک جدیــد (خریــدار یــا منتقـ ٌ
ـل الیــه)
بــرای مراجعــه بــه دفتــر اســناد رســمی بیــان شــده اســت .میتــوان گفــت چنانچــه متعاملیــن
تمایــل داشــته باشــند بــه دفاتــر اســناد نیــز رجــوع کننــد ،مکلفنــد ترتیــب یادشــده را رعایــت کننــد.
در همیــن راســتا ،مــاده  ۴همــان آیین-نامــه بــه ممنوعیــت اقــدام ابتدایــی دفتــر اســناد رســمی تصریــح
میکنــد« :دفاتــر اســناد رســمی ،مجــاز بــه صــدور ســند نقــل و انتقــال وســیله نقلیــه قبــل از مراجعــه
دارنــدگان وســایل نقلیــه بــه ادارات راهنمایــی و رانندگــی و یــا مراکــز تعویــض پــاک نمیباشــند».
همچنیــن موضــوع امــکان اســتقرار دفتــر اســناد رســمی در مراکــز تعویــض پــاک هرگــز بــر
اجبــار رجــوع بــه ایــن دفترهــا داللــت نــدارد و بــه اصــل اختیــاری بــودن تنظیــم ســند در دفتــر اســناد
رســمی خدش ـهای وارد نمیکنــد .در تقویــت ایــن امــر بایــد بــه واژگان «میتوانــد» و «همــکاری» در
تبصــره  1مــاده  29قانــون یادشــده اشــاره کــرد« .میتوانــد» ،متضمــن اختیــار نیــروی انتظامــی بــر
ایــن امــر اســت و اصطــاح «همــکاری» نیــز مفیــد همیــن رویکــرد اســت.
 .2گاهــی صالحیــت و ســواد حقوقــی ســردفتران در تشــخیص اهلیــت متعاملیــن و تنظیــم ســند و
صالحیــت نداشــتن نیــروی انتظامــی در ایــن خصــوص مطــرح میشــود .بــه موجــب مــاده  50قانــون
ثبــت اســناد و امــاک« :هــر گاه مســئول دفتــر در هویــت متعاملیــن یــا طرفــی کــه تعهــد میکنــد،
تردیــد داشــته باشــد ،بایــد دو نفــر از اشــخاص معــروف و معتمــد حضــوراً هویــتآنــان را تصدیــق
نمــوده و مســئول دفتــر ،مراتــب را در دفتــر ثبــت و بــه امضــای شــهود رســانیده و ایــن نکتــه را در
خــود اســناد قیــد نمایــد».
در رد این ادعا باید گفت:
یــک ـ مطابــق مــاده  3آییننامــه اجرایــی مــاده « :29ادارات راهنمایــی و رانندگــی و مراکــز
تعویــض پــاک مکلفنــد نســبت بــه بررســی و احــراز اصالــت وســیله نقلیــه ،هویــت دارنــدگان وســایل
نقلیــه ،اخــذ گواهــی دیــون مع ـ ّوق ،جریمههــای رانندگــی و تعویــض پــاک بــه نــام مالــک جدیــد
اقــدام نماینــد».
دو ـ آنچــه در قوانیــن ثبتــی و مقــررات مربــوط بــه شــیوه انجــام وظایــف دفتــر اســناد رســمی
آمــده ،مربــوط بــه همیــن مرجــع اســت .رعایــت ایــن مقــررات بــرای دیگــر مراجــع و مأمــوران
الزمالرعایــه نیســت؛ چــون موضــوع احــراز هویــت و تشــخیص اهلیــت در بســیاری از مراجــع دیگــر نیــز
انجــام میگیــرد .نمونــه بــارز ایــن مــوارد ،عملیــات بانکــی اســت کــه گاه افتتــاح حســاب یــا برداشــت
حســاب بــا مبالــغ بســیار بــاال نیــز صــورت میگیــرد و احــراز هویــت و اهلیــت بــا مالحظــه و تطبیــق
مــدارک شناســایی وی انجــام میپذیــرد .ضمــن اینکــه ســردفتران اســناد رســمی نیــز بــه همیــن
صــورت عمــل میکننــد و مــاک تشــخیص هویــت و اهلیــت آنــان ،مــدارک شناســایی متعاملیــن اســت
و کاری فراتــر از آن صــورت نمیپذیــرد .دیگــر مقــررات نیــز همــان طــور کــه بیــان شــد ،مختــص
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دفتــر اســناد رســمی اســت و بــا دیگــر مراجــع از جملــه نیــروی انتظامــی بــرای صــدور ســند مالکیــت
جدیــد خــودرو ارتباطــی نــدارد.
 .3برخــی ســردفتران در بیــان ضــرورت تنظیــم ســند رســمی در دفتــر اســناد رســمی گفتهانــد:
مالکیــت پــاک خــودرو ،دلیــل بــر مالکیــت خــودرو نیســت و مالکیــت پــاک خــودرو ،دلیــل مناســبی
بــرای احــراز مالکیــت خــودرو نیســت 1.برخــی از آنــان نیــز بــا نظــر بــه تفکیــک آن دو ،تغییــر مالــک
پــاک را از وظایــف نیــروی انتظامــی و تغییــر مالــک خــودرو را از وظایــف دفتــر اســناد رســمی دانســته
و اظهــار داشــتهاند کــه وســایل نقلیــه بــدون تنظیــم ســند رســمی در دفترخانههــا قابــل انتقــال
3
نیســت 2.ایــن گــروه ،انتقــال خــودرو در مرجعــی غیــر از دفترخانــه را انتقــال غیــر قانونــی نامیدهانــد.
ایــن اســتدالل منطــق حقوقــی نــدارد؛ چــون اصــوالً فلســفه مالکیــت پــاک ،تشــخیص مالــک
همــان خودرویــی اســت کــه پــاک یادشــده در آن منصــوب اســت .بــه عبــارت دیگــر ،پــاک از
مالکیــت شــخص بــر خــودرو مربــوط حکایــت دارد .مــواردی کــه بعضــی اشــخاص مرتکــب خــاف
میشــوند و بــرای انجــام دادن اعمــال خــاف و شناســایی نشــدن از پــاک دیگــری اســتفاده میکننــد
یــا آن را مخــدوش میکننــد ،دلیــل بــر رد اصــل نیســت؛ زیــرا ســند مالکیــت خــودرو و از جملــه ســند
تنظیمــی در دفتــر اســناد رســمی نیــز ممکــن اســت جعــل شــود.
در ضمــن ،کارت مالکیــت خــورو صادرشــده از جانــب نیــروی انتظامــی بــه صراحــت بــا عنــوان
ٌ
(منتقــلالیــه) صــادر میشــود ،نــه مالکیــت پــاک خــودرو.
مالکیــت خــودرو و بــه نــام خریــدار
عبــارت «تعویــض پــاک بــه نــام مالــک جدیــد» ،مرقــوم در مــاده  29قانــون رســیدگی بــه تخلفــات
راهنمایــی و رانندگــی ،متضمــن تعویــض مالکیــت خــودرو و در نتیجــه ،از وظایــف قانونــی نیــروی
انتظامــی اســت .اگــر متعاملیــن عــاوه بــر ســند مالکیــت نیــروی انتظامــی ،خواهــان انتقــال از طریــق
دفتــر اســناد رســمی نیــز باشــند ،مانــع قانونــی وجــود نــدارد ،هــر چنــد ضرورتــی نــدارد و موجــب
هزینههایــی بــرای دریافــت دومیــن ســند رســمی اســت.
مقصــود مــاده  1287قانــون مدنــی از «مأموریــن رســمی» ،اعــم از مأمــوران دولتــی و مأمــوران
بخــش خصوصــی اســت کــه از طــرف دولــت ،مأمــور بــه امــری باشــند ،مثــل مأمــوران دفتــر اســناد
رســمی 4.ایــن دفترهــا خصوصــی هســتند ،ولــی چــون از ســوی ســازمان ثبــت و مطابــق قانــون ،مأمــور
 .1زارعی ،محمد« ،تنظیم سند رسمی برای وسایل نقلیه موتوری» ،ماهنامه کانون ،1389 ،شماره  ،107ص .47
 .2فالحتپیشــه ،بهنــوش« ،مرجــع صــدور ســند مالکیــت وســایل نقلیــه» ،ماهنامــه کانــون ،1390 ،شــماره ،125
صــص 72و .76
 .3تاجگــر ،رضــا« ،دفاتــر اســناد رســمی؛ مرجــع صــدور ســند مالکیــت وســایل نقلیــه» ،ماهنامــه کانــون،1392 ،
شــماره  140و  ،141ص .12
 .4کریمی ،عباس ،ادلّه اثبات دعوا ،تهران :دانشگاه پیام نور ،1390 ،ص .95
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بــه فعالیــت هســتند ،مشــمول عنــوان رســمی میشــوند .رســمیت مراکــز تعویــض پــاک نیــز از
همیــن نــوع اســت.
برخــی ســردفتران بــا تمســک بــه صالحیــت نداشــتن مأمــوران نیــروی انتظامــی بــرای صــدور ســند
مالکیــت خــودرو ،ســند مالکیــت صادرشــده از ایــن ارگان دولتــی را بــه اســتناد مــاده  1293ق.م ،ســند
عــادی تلقــی کردهانــد 1.نویســنده یادشــده بــا اســتناد بــه اینکــه نیــروی انتظامــی ،وظیفــه امنیــت
جامعــه را بــر عهــدهدارد و ضابــط دادگســتری اســت ،بــا احصــای وظایــف ایــن ارگان بــه عنــوان ضابــط،
2
بــه صالحیــت نداشــتن آن در زمینــه صــدور ســند مالکیــت خــودرو رأی داده اســت.
این در حالی است که:
یــک ـ اگــر ســردفتران و دفتریــاران بــه دلیــل وابســتگی بــه ســاختار اداری ســازمان ثبــت ،جــزء
مأمــوران رســمی تلقــی میشــوند و اســناد تنظیمــی از جانــب آنهــا رســمی اســت 3،نیــروی انتظامــی،
خــود ،از مأمــوران دولتــی بــوده و از نظــر ســاختاری ،بخشــی از دولــت اســت .مراکــز تعویــض پــاک
نیــز بــر اســاس بنــد «ث» مــاده  1آییننامــه اجرایــی بــا مجــوز و زیــر نظــر نیــروی انتظامــی فعالیــت
میکننــد.
دو ـ بــه تصریــح مــاده  22قانــون اصالحــی قانــون حمــل و نقــل و عبــور کاالهــای خارجــی از
قلمــرو جمهــوری اســامی ایــران ،مصــوب  ،1388/6/7مســؤولیت صــدور گواهینامــه رانندگــی ،اســناد
مالکیــت و پــاک خــودرو در قلمــرو جمهــوری اســامی ایــران بــر عهــده نیــروی انتظامــی جمهــوری
اســامی ایــران اســت 4.صراحــت مــاده قانونــی در صــدور اســناد مالکیــت و پــاک خــودرو ،تردیــدی در
صالحیــت ایــن نهــاد باقــی نمیگــذارد ،بلکــه از وظایــف قانونــی آن اســت.
ـرح موضــوع مــاده  29قانــون رســیدگی بــه تخلفــات راهنمایــی و
همچنیــن تعویــض پــاک مصـ ّ
رانندگــی ،بــر تعویــض مالکیــت آن خــودرو در شــمار صالحیتهــا و بلکــه وظایــف قانونــی نیــروی
تضمنــی دارد .ضمــن اینکــه مطابــق مــاده  1آییننامــه اجرایــی مــاده  29قانــون
انتظامــی داللــت ّ
 .1تاجگر ،پیشین ،ص .10
 .2همان ،صص 14ـ.13
 .3درویشــی ،بابــک و وجیهــه محســنی« ،نگاهــی بــه چگونگــی انتخــاب و صالحیــت ســردفتران اســناد رســمی
در نظــام حقوقــی ایــران و فرانســه» ،تحقیقــات حقوقــی آزاد ،1390 ،دوره چهــارم ،شــماره  ،14ص .83
« .4مســئولیت صــدور گواهینامــه رانندگــی ،اســناد مالکیــت و پــاک خــودرو در قلمــرو جمهــوری اســامی ایــران بــر عهــده
نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران و وظیفــه ترجمــه و تبدیــل گواهینامههــای رانندگــی معتبــر صادرشــده توســط
نیــروی انتظامــی و ســایر اســناد و مــدارک مذکــور بــه مــدارک بینالـــمللی وفــق مفــاد کنوانســیونهای بینالمللــی ســالهای
 1328هجــری شمســی ( 1949میــادی) و  1347هجــری شمســی ( 1968میــادی) حمــل و نقــل جــادهای و حســب عــرف
بینالمللــی و مقــررات حاکــم بــر تمامــی کشــورهای عضــو ســازمان بینالمللــی جهانگــردی ( )AITو فدراســیون بینالمللــی
اتومبیلرانــی ( )FIAبــر عهــده کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانــی جمهــوری اســامی ایــران میباشــد».
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

یادشــده کــه هیئــت وزیــران آن را در مــورخ  1391/5/15بــر اســاس پیشــنهاد مشــترک وزارتخانههای
دادگســتری کشــور و نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران و بــه اســتناد تبصــره  ۲مــاده ۲۹
قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی ،مصــوب ۱۳۸۹تصویــب کــرده اســت ،تعویــض پــاک شــامل
«صــدور ســند مالکیــت خــودرو» نیــز هســت .بــه موجــب ایــن مقــرره ،تعویــض پــاک عبــارت اســت
از «فــک پــاک متعلــق بــه مالــک از روی وســیله نقلیــه و اختصــاص پــاک بــه منتقـ ٌ
ـل الیــه و ثبــت
اطالعــات منتقـ ٌ
ـل الیــه بــه عنــوان آخریــن مالــک در ســامانه شــمارهگذاری و صــدور ســند مالکیــت و
کارت شناســایی خــودرو و نصــب پــاک مربــوط بــه مالــک جدیــد بــر روی وســیله نقلیــه».
بــه عــاوه ،اگــر چــه یکــی از وظایــف ایــن نیــرو ،انجــام وظایفــی بــه عنــوان ضابــط دادگســتری
اســت ،ولــی وظیفــه آن بــه ایــن عنــوان محــدود نیســت .از طــرف دیگــر ،صــدور ســند مالکیــت خــودرو
از جانــب راهنمایــی و رانندگــی بــه عنــوان متولــی اصلــی امنیــت در ایــن حــوزه ،از جملــه اقدامــات
مؤثــر در ایــن حــوزه تلقــی میشــود.
 .4در جایــی دیگــر ،در توجیــه نظــر مطرحشــده آمــده اســت کــه تنظیــم ســند رســمی بــرای معامــات
موجــب آســانی احــراز وقــوع معاملــه اســت و مشــکالت اســناد عــادی را نــدارد 1.ایــن در حالــی اســتکــه این
دلیــل بــه کفایــت داشــتن صــدور ســند مالکیــت خــودرو از جانــب نیــروی انتظامــی خللــی وارد نمیســازد؛
2
ـرح مــاده  1287قانــون مدنــی ،ایــن ســند نیــز رســمی محســوب میشــود.
زیــرا مطابــق مــاک مصـ ّ

گفتــار ســوم ـ ضــروری نبــودن تنظیــم ســند در دفتــر اســناد
رســمی و کفایــت داشــتن صــدور ســند از جانــب نیــروی انتظامــی
در نظــری دیگــر ،بــا توجــه بــه دولتــی بــودن راهنمایــی و رانندگــی ،ســند صادرشــده ،رســمی
محســوب میشــود و بــه تنظیــم دوبــاره همــان ســند نــزد مرجعــی دیگــر بــه نــام دفتــر اســناد رســمی
نیــازی نیســت .بــرای رســیدن بــه پاســخ تحلیلــی و منطقــی بایــد گفــت قانونگــذار بــا وجــود آگاهــی
از مزیتهــای اســناد رســمی ،بــرای پرهیــز از ایجــاد مشــقت ،ضــروری نبــودن تنظیــم ســند رســمی را
در معامــات ،اصــل دانســته اســت .مطابــق مــواد  46و  47قانــون ثبــت اســناد و امــاک ،ثبــت رســمی
اســناد ،اختیــاری اســت و مــوارد الزامــی بــه مــوارد منصــوص محــدود اســت 3.در قراردادهــا ،بــر مبنــای
 .1زارعی ،پیشین ،ص .47
 .2مــاده « :1287اســنادی کــه در اداره ثبــت اســناد و امــاک و یــا دفاتــر اســناد رســمی یــا در نــزد ســایر مأموریــن
رســمیدر حــدود صالحیــت آنهــا و بــر طبــق مقــررات قانونــی تنظیــم شــده باشــند ،رســمی اســت».
.3مــاده « :46ثبــت اســناد اختیــاری اســت مگــر در مــوارد ذیــل .1 :کلیــه عقــود و معامــات راجــع بــه عیــن یــا منافــع
ا در دفتــر امــاک ثبــت شــده باشــد .2 .کلیــه معامــات راجــع بــه حقوقــی کــه قب ـ ً
امالکــی کــه قب ـ ً
ا در دفتــر امــاک
ثبــت شــده اســت».مــاده ...« :47ثبــت اســناد ذیــل اجبــاری اســت .1 :کلیــه عقــود و معامــات راجعــه بــه عیــن یــا منافــع
امــوال غیــر منقولــه کــه در دفتــر امــاک ثبــت نشــده .2 .صلحنامــه و هبهنامــه و شــرکتنامه».
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تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟

مــواد قانونــی از جملــه مــاده  190و  191قانــون مدنــی و همچنیــن اصــل حاکمیــت اراده کــه در
مــاده  10ایــن قانــون متبلــور شــده ،اصــل بــر عــدم تشــریفات و ضــروری نبــودن ثبــت رســمی اســت.
بــر همیــن مبنــا ،اگــر در مــواردی ،قانونگــذار بــه تنظیــم ســند رســمی در خصــوص مــوردی
خــاص تصریــح کنــد ،آنچــه الزامــی اســت ،تنظیــم ســند رســمی مطابــق روشهــای معینشــده
در مــاده  1287قانــون مدنــی اســت .بنــا بــر ایــن ،نمیتــوان بــه صالحیــت انحصــاری دفتــر اســناد
رســمی بــرای تنظیــم ســند رســمی در ایــن مــوارد نظــر داد .قــدر متیقــن اینکــه صالحیــت انحصــاری
مصرحــات قانونــی در ایــن بــاب اســت ،بــه ایــن صــورت کــه صرفــا در مــواردی،
دفتــر اســناد ،مختــص ّ
دفترخانــه تنهــا مرجــع تنظیــم ســند رســمی در آن مــورد خــاص اســت کــه قانــون عــاوه بــر ضــرورت
رســمی بــودن ســند ،بــه مرجعیــت ایــن دفترهــا تصریــح کــرده اســت .پــس اصــل بــر منحصــر نبــودن
ثبــت رســمی در دفتــر اســناد رســمی اســت .هــر جــا قانونگــذار نظــر بــر اســتثنا دارد ،بــه موجــب
موســع بــه خــارج
قانــون خــاص بایــد تصریــح کنــد .اساس ـاً نمیتــوان مقــررات اســتثنا را بــا تفســیر ّ
تعمیــم داد.
1
در نظــام حقوقــی اســام نیــز ادلّــه اثبــات دعــوا طریقیــت دارد ،نــه موضوعیــت .نکته مهــم ،حصول
قطــع عرفــی بــه موجــب آن اســت .اصــل عــدم تشــریفات نیــز بــر منحصــر نبــودن تنظیــم معاملــه
رســمی در دفتــر اســناد رســمی داللــت دارد .بنــا بــر ایــن ،امــکان تنظیــم ســند رســمی بــه شــیوهای
جــز ثبــت در دفتــر اســناد رســمی نیــز وجــود دارد؛ زیــرا بــه موجــب قانــون (مــاده  1287ق.م) ،ســند
تنظیمــی از جانــب مأمــوران رســمی در حــدود وظایــف آنــان نیــز رســمی محســوب میشــود .آنچــه
بــرای اعتبــار انتقــال ایــن امــوال ضــرورت قانونــی دارد ،انتقــال بــه موجــب ســند رســمی اســت .بــرای
نمونــه ،اطــاق عبــارت قانونــی مــاده  40قانــون ثبــت عالیــم و اختراعــات ،دربردارنــده امــکان تنظیــم
ســند رســمی بــه هــر شــیوهای اســت کــه مطابــق قانــون ،موجــد وصــف رســمی اســت .در ایــن مــوارد،
اطــاق قانــون ،راه را بــرای تأســیس مرجعــی دولتــی بــرای ایــن موضــوع یــا واگــذاری آن بــه یکــی از
مراجــع دولتــی بــاز گذاشــته اســت.
همچنیــن انتقــال حــق و کســب و پیشــه و تجــارت بــه مســتأجر جدیــد ،موضــوع قانــون موجــر و
مســتأجر ،مصــوب ( 1356تبصــره  2مــاده  )19و انتقــال سهمالشــرکه شــرکت بــا مســئولیت محــدود،
موضــوع مــاده  103قانــون تجــارت نیــز بــه دلیــل اطــاق و ذکــر نشــدن مرجــع انحصــاری بــرای
تنظیــم ســند رســمی انتقــال ،متضمــن همیــن امــکان اســت کــه بیــان شــد.
برخــاف اطــاق یادشــده ،گاهــی قانونگــذار ،مرجــع تنظیــم ســند رســمی را دفتــر اســناد رســمی
قــرار داده اســت .در ایــن مــوارد ،بــه صالحیــت نداشــتن دیگــر مراجــع میتــوان نظــر داد .از جملــه
ایــن مــوارد« ،معامــات کشــتی» اســت .بــه موجــب مــاده  24قانــون دریایــی مصــوب « ،1343ثبــت
 .1احسانیفر ،پیشین ،ص .142
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کلیــه نقــل و انتقــاالت و معامــات و اقالــه راجــع بــه کشــتیهای مشــمول قانــون ،در داخــل کشــور
اجبــاری اســت و منحصــراً بــه وســیله دفاتــر اســناد رســمی کــه بــرای ایــن کار از طــرف ســازمان ثبــت
اســناد و امــاک کشــور اجــازه مخصــوص دارنــد ،انجــام میشــود» .صالحیــت تنظیــم ســند ایــن
دســته از معامــات نــه تنهــا بــرای دفتــر اســناد رســمی اســت ،بلکــه منحصــر بــه دفترهایــی اســت
کــه در ایــن بــاب ،اجــازه مخصــوص از ســازمان ثبــت دارنــد .برخــی ســردفتران درصــدد تعمیــم ایــن
قانــون بــه معامــات خــودرو و ضــرورت ثبــت آن در دفتــر اســناد رســمی برآمــد ه و گفتهانــد[« :وقتــی]
ثبــت کشــتیها در ســازمان بنــادر و دریانــوردی صــورت میگیــرد ،چــه نیــازی بــه تنظیــم ثبــت
اســناد آنهــا در دفاتــر اســناد رســمی میبــود؟ بدیهــی اســت قانونگــذار بــا توجــه بــه اهمیــت نقــل
و انتقــاالت کشــتیها ،وفــق قانــون خــاص ،ثبــت معامــات دفاتــر اســناد رســمی را اجبــاری نمــوده
1
اســت».
ایــن پرســش و پاســخ ،خــود ،دلیلــی آشــکار بــر ضــروری نبــودن ثبــت نقــل و انتقــال خــودرو در
دفتــر اســناد رســمی اســت؛ زیــرا همــان طــور کــه نویســنده گفتــه ،ضــرورت ایــن امــر در معامــات
کشــتی بــه دلیــل اهمیــت آنهــا و تصریــح قانــون خــاص اســت .بنــا بــر ایــن ،در نبــود قانــون خــاص،
تعمیــم آن بــه معامــات خــودرو ،هیــچ گونــه منطــق حقوقــی نــدارد .در ضمــن ،اهمیــت معامــات
کشــتی بــا خــودرو قابــل قیــاس نیســت و مرجــع تشــخیص ایــن اهمیــت نیــز قانونگــذار اســت.
یکــی دیگــر از صالحیتهــای انحصــاری دفتــر اســناد رســمی ،موضــوع مــاده  10قانــون تســهیل
تنظیــم اســناد رســمی ( )1385/5/24اســت کــه بــه موجــب آن ،نقــل و انتقــال ماشــینهای چــاپ،
لیتوگرافــی و صحافــی پــس از موافقــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی توســط مالــک بایــد در دفتــر
اســناد رســمی انجــام شــود .ایــن مقــرره نیــز بــه مرجعیــت دفتــر اســناد رســمی بــرای انتقــال مالکیــت
ایــن دســته از امــوال تصریــح دارد .بنــا بــر ایــن ،دیگــر مراجــع نمیتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد.
در پــردازش موضــوع انتقــال مالکیــت خــودرو بایــد گفــت کــه اصــوالً آنچــه خــارج از اســتثنائات
ـرح
ـرح قانونــی باشــد ،از ثبــت رســمی اجبــاری ،خــارج و مشــمول ثبــت رســمی اختیــاری مصـ ّ
مصـ ّ
در مــاده  46قانــون ثبــت اســت .در خصــوص خــودرو نیــز هــر چنــد بــا توجــه بــه تکــرر معامــات و
گســترش اســتفاده از آن در جامعــه و همچنیــن احتمــال وســیله ارتــکاب جــرم شــدن ،تمایــل عمــوم
بــر ثبــت رســمی انتقــال مالکیــت بــود ،ضــرورت قانونــی انتقــال رســمی خــودرو در قوانیــن موضوعــه
منتفــی بــود تــا اینکــه بنــد  4مــاده  18قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت ،مصــوب
 1380/11/27تصویــب شــد .ایــن بنــد قانونــی مقــرر مـیدارد« :وزارتخانههــای کشــور و راه و ترابــری
مکلفنــد نســبت بــه تهیــه آییننامــه راهنمایــی و رانندگــی و امــور حمــل و نقــل و عبــور و مــرور اقــدام
نماینــد تــا پــس ا ز تصویــب هیئــت وزیــران بــه موقــع اجــرا گــذارده شــود».
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هیئــت وزیــران در اجــرای مقــرره یادشــده ،آییننامــه راهنمایــی و رانندگــی را در 1384/4/8
تصویــب کــرد .مــاده  20ایــن آییننامــه مقــرر داشــت« :هنــگام نقــل و انتقــال مالکیــت وســایل نقلیـه،
متعاملیــن یــا قائــم مقــام قانونــی آنهــا ابتــدا درخواســتخــود را بــه راهنمایــی و رانندگــی نیــروی
انتظامــی یــا مراکــز مجــاز تعیینشــده ارائــه مینماینــد تــا پــس از احــراز اصالــتخــودرو و تطبیــق
مــدارک آنهــا ،نســبت بــه فــک پــاک منصوبــه بــر روی خــودروی مــورد معاملــه و اختصــاص پــاک
جدیــد و صــدور شــناسنامه جدیــد و ثبــت تغییــرات مزبــور در نظــام رایان ـهای راهنمایــی و رانندگــی
اقــدام گــردد .ســپس مراتــب بــه طــور کتبــی توســط راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی یــا مراکــز
مجــاز تعیینشــده بــه دفتــر اســناد رســمی جهــت تنظیــم ســند رســمی انتقــال منعکــس میگــردد.
کارت خــودرو از ســوی راهنمایــی و رانندگــی بعــد از تأییــد مراتــب تنظیــم ســند در دفترخانــه اســناد
رســمی کــهبــه وســیله پســت سفارشــی یــا رایانــهای بــه سیســتم راهنمایــی و رانندگــی منعکــس
میشــود ،بــه خریــدار تحویــل میگــردد .گواهــی راهنمایــی و رانندگــی و شــناسنامه صــادره تــا دو
مــاه اعتبــار دارد و در خــال مــدت مذکــور ،متعاملیــن یــا قائــم مقــام قانونــی آنهــا موظفنــد بــرای ثبــت
معاملــه و درج آن در ذیــل شــناسنامه (محــل مخصــوص) بــه دفتــر اســناد رســمی مراجعــه نماینــد».
مــاده  20آییننامــه در عمــل ،انتقــال رســمی معامــات خــودرو را بنــا نهــاد .ایــن مقــرره هــر
چنــد بــه صــورت صریــح ،ضــرورت انتقــال رســمی خــودرو را بیــان نکــرده اســت .بــا ایــن حــال ،در
قســمت اخیــر آن کــه صــدور کارت شناســایی خــودرو را بــه مراجعــه بــه راهنمایــی و رانندگــی وابســته
کــرده ،در عمــل ،ســبب انتقــال رســمی اســت؛ چــون مأمــوران ایــن ارگان دولتــی هســتند و در حــدود
صالحیــت قانونــی ،ســند صــادر میکننــد .بــه عــاوه ،ایــن مقــرره در بخــش پایانــی خــود ،صــدور کارت
خــودرو بــه نــام منتقـ ٌ
ـلالیــه را بــه انتقــال رســمی معاملــه در دفتــر اســناد رســمی وابســته کــرده
اســت .در نتیجــه ،زمینهســاز اجبــاری شــدن عملــی انتقــال رســمی از جانــب نیــروی انتظامــی و
همچنیــن دفتــر اســناد رســمی شــد.
ایــن امــر از چنــد جنبــه اشــکال داشــت .از یــک ســو ،ایــن آییننامــه بــا توجــه بــه اصــل عــدم
لــزوم معاملــه رســمی و اکتفــای ایــن ضــرورت بــه اســتثنائات قانونــی ،از ایــن جهــت کــه متضمــن
لــزوم انتقــال رســمی خــودرو بــود ،کامـ ً
ا ابتــکاری و ماهیــت ایــن بخــش ،از نــو ِع «قانــون» اســت ،نــه
آییننامــه .از ایــن رو ،از مــوارد خــروج از صالحیــت قــوه مجریــه تلقــی میشــود .از ســوی دیگــر ،ایــن
آییننامــه بــا ایــن ایــراد ماهــوی نیــز مواجــه اســت کــه موجــب انتقــال مالکیــت هــم از ســوی نیــروی
انتظامــی و هــم دفترخانــه اســت؛ تکلیفــی مضاعــف و غیــر ضــروری کــه ثمــری جــز اتــاف وقــت و
هزینــه و ایجــاد زمینــه تعــارض دو ســند صادرشــده نداشــت.
ایــن ایــراد بــه حــال خــود باقــی بــود تــا اینکــه قانونگــذار در ســال  1389بــا تصویــب قانــون
رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی بــر انتقــال رســمی خــودرو تصریــح کــرد .قســمت نخســت مــاده 29
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ایــن قانــون مقــرر مـیدارد« :نقــل و انتقــال خــودرو بــه موجــب ســند رســمی انجــام میشــود .»...بنــا
بــر ایــن ،بــه موجــب ایــن قانــون ،معامــات خــودرو بــه نوعــی مشــمول انتقــال رســمی شــد و انتقــال
رســمی بــا تنظیــم ســند رســمی محقــق میشــود .مطابــق مــاده  1287ق.م ،ســند رســمی عبــارت
اســت از «اســنادی کــه در اداره ثبــت اســناد و امــاک و یــا دفاتــر اســناد رســمی یــا در نــزد مأموریــن
رســمی در حــدود صالحیــت آنهــا بــر طبــق مقــررات قانــون تنظیــم شــده باشــد ».مطابــق مــاده 70
قانــون ثبــت نیــز ســندی کــه مطابــق قوانیــن بــه ثبــت رســیده ،رســمی اســت و تمــام محتویــات و
امضاهــای منــدرج در آن معتبــر اســت .بــه موجــب مــاده  71قانــون ثبــت ،معامــات و تعهــدات منــدرج
در اســناد رســمی نســبت بــه متعاملیــن و قائــم مقــام آنهــا معتبــر اســت
یکــی از آثــار نپذیرفتــن کفایــت ســند مالکیــت نیــروی انتظامــی ،امتنــاع دفتــر اســناد رســمی از
تنظیــم وکالتنامــه بــرای مــواردی اســت کــه انتقالگیرنــده بــا ســند مالکیــت صادرشــده از نیــروی
انتظامــی ،از دفتــر اســناد رســمی ،درخواســت اعطــای وکالــت بــه شــخصی دیگــر میکنــد .در ایــن
مــوارد ،دفترخانــه ،تنظیــم وکالتنامــه را بــه ســند انتقــال در دفتــر اســناد رســمی وابســته میکنــد
کــه ایــن امــر بــه ایــن دالیــل ممنــوع اســت:
مطابــق مــاده  1287قانــون مدنــی ،ســند مالکیــت خــودرو کــه نیــروی انتظامــی صــادر کنــد،
ســند رســمی محســوب میشــود .تنظیــم ایــن ســند طبــق مقــررات و در حــدود صالحیــت مرجــع
صادرکننــده اســت؛ زیــرا همــان طــور کــه بیــان شــد ،بــر اســاس مــاده  22اصالحــی قانــون حمــل و
نقــل و عبــور کاالهــای خارجــی از قلمــرو جمهــوری اســامی ایــران ،بــا اطــاق مقــرره صــدور اســناد
مالکیــت و مــدارک خــودرو از وظایــف قانونــی نیــروی انتظامــی اســت .ایــن مــاده قانونــی ،صــدور اســناد
مالکیــت و پــاک خــودرو را یکــی از وظایــف قانونــی ایــن ارگان دانســته اســت .واژگان «اســناد مالکیــت
و پــاک خــودرو» بــر صالحیــت نیــروی انتظامــی در صــدور ســند مالکیــت خــودرو داللــت مســتقیم
دارد .نکتــه اینکــه ایــن مقــرره بــه موجــب قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی یــا دیگــر قوانیــن
بــه صــورت صریــح یــا ضمنــی نســخ نشــده و همچنــان الزمالرعایــه اســت.
صــدر مــاده  29قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی نیــز در خصــوص ســند رســمی اطــاق
دارد و بــه ســند رســمی تنظیمــی در دفتــر اســناد رســمی اختصــاص نــدارد .همچنیــن قســمت اخیــر
مــاده  29قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی ،ناظــر بــه تشــریفات نقــل و انتقــال خــودرو در دفتــر
اســناد رســمی اســت .ایــن مقــرره متضمــن ایجــاد محدودیــت بــرای تنظیــم ســند رســمی از جانــب
نیــروی انتظامــی نیســت و داللتــی بــر انحصــار ایــن امــر در دفترخانــه نــدارد .بنــا بــر ایــن ،مقــررات و
تشــریفات قوانیــن ثبــت و آییننامههــای مربــوط در مقــام بیــان مــواردی اســت کــه متعاملیــن بــه
اختیــار ،تصمیــم بــه تنظیــم ســند مالکیــت خــودرو در دفتــر اســناد رســمی دارنــد و ایــن امــر ،نافــی
بیاعتبــاری ســند مالکیــت صادرشــده از نیــروی انتظامــی نیســت.
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«رأی وحــدت رویــه شــماره  1863مــورخ  1399/12/2دیــوان عدالــت اداری مبنــی بــر ابطــال
بندهــای  2و  3بخشنامــه شــماره  94/147204مــورخ  1394/8/27معاونــت امــور اســناد و امــاک
کشــور نیــز مقیــد کــردن تنظیــم وکالتنامــه تعویــض مجــدد پــاک بــه انجــام انتقــال در دفاتــر اســناد
رســمی را خــاف قوانیــن موضوعــه از جملــه مــاده  30قانــون دفاتــر اســناد رســمی و کانــون ســردفتران
و دفتریــاران دانســت».
بــر اســاس بنــد اول مــاده  49قانــون ثبــت اســناد و امــاک« ،ثبــت کــردن اســناد مطابــق مقــررات
قانــون» ،یکــی از وظایــف مســئوالن دفتــر اســناد رســمی اســت و در صــورت مراجعــه اشــخاص ،آنهــا
مکلفنــد آن را انجــام دهنــد .بنــا بــر ایــن ،چنانچــه دفتــر اســناد رســمی از اعتبــار دادن بــه بــرگ
نقــل و انتقــال مالکیــت خــودرو صادرشــده از نیــروی انتظامــی اســتنکاف کنــد و از جملــه از تنظیــم
وکالتنامــه آنهــا خــودداری ورزد ،از وظیفــه قانونــی خــود تخطــی کــرده اســت .در ایــن صــورت،
مطابــق مــاده  73قانــون ثبــت ،مرتکــب اســتنکاف از اعتبــار دادن بــه اســناد رســمی شــده و در مراجــع
انتظامــی قابــل تعقیــب انتظامــی اســت.
مــاده  30قانــون دفاتــر اســناد رســمی و کانــون ســردفتران و دفتریــاران ،مصــوب  1354نیــز
ســردفتران و دفتریــاران را موظــف بــه تنظیــم و ثبــت اســناد مراجعــان میدانــد .همچنیــن بــا توجــه
بــه اســتناد مــاده  73قانــون ثبــت و مــاده  22قانــون دفاتــر اســناد رســمی و کانــون ســردفتران و
دفتریــاران ،مصــوب  1354بــا توجــه بــه نبــود جهــت قانونــی در ایــن امــر ،چنانچــه بــه ســبب ایــن
اســتنکاف از وظیفــه قانونــی ،خســارتی وارد شــود ،تمامــی خســارتهای واردشــده بــه صاحبــان اســناد
رســمی را نیــز بایــد جبــران کننــد.
عــاوه بــر اشــکالهای ناشــی از هزینهزایــی و ایجــاد زحمــت و اتــاف وقــت و انــرژی بــرای
متعاملیــن ،رویکــرد منفــی نظریــه الزامــی بــودن مراجعــه آنهــا بــه دفتــر اســناد رســمی بــا وجــود
صــدور ســند مالکیــت خــودرو بــه نــام منتقـ ٌ
ـلالیــه از ســوی نیــروی انتظامــی ،ایجــاد زمینــه صــدور
اســناد رســمی متعــارض اســت؛ چــون ممکــن اســت برخــی مالــکان بــه ســند مالکیــت نیــروی انتظامی
اکتفــا کننــد .در ایــن صــورت ،مطابــق ســند تنظیمــی دفتــر اســناد رســمی ،شــخص یــا اشــخاص قبلــی
همچنــان مالــک هســتند ،حــال آنکــه مطابــق بــرگ ســبز کــه خــود ،ســند رســمی اســت ،شــخص
دیگــری (منتقـ ٌ
ـل الیــه) ،مالــک همــان خــودرو اســت .ایــن امــر ،رویکــرد تعــارض و تضعیــف جایــگاه
اســناد رســمی و کاهــش اعتمــاد نســبی بــه ایــن اســناد را در پــی دارد.
قانونگــذار بایــد تمامــی واقعیتهــای انســانی و اجتماعــی و علمــی مربــوط بــه تقنیــن را در نظــر
بگیــرد و ایــن تصمیمگیریهــا بایــد معقــول ،منطقــی و توجیهپذیــر باشــد 1.در تقویــت نظــر مذکــور
بایــد گفــت چــون بــر اســاس رویــه جــاری در حــال حاضــر ،وضعیــت مالکیــت خــودرو و نیــز امــکان
 .1رحمانــی ،مجیــد ،محمــد امامــی و محمــد مقدمفــرد ،مبانــی و آثــار قانونگــذاری مــوازی و ضــرورت
برونرفــت از آن ،پژوهشــهای نویــن حقــوق اداری ،دوره چهــارم ،شــماره ،11ص  51و 53
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توقیــف آن فقــط از طریــق راهنمایــی و رانندگــی امکانپذیــر اســت ،تنظیــم ســند انتقــال مالکیــت بــه
دســت نیــروی انتظامــی ،امــکان انتقــال خــودروی دیگــران یــا توقیفــی را در عمــل ناممکــن میســازد.
وحــدت مرجــع اجرایــی احــراز مالکیــت و توقیــف خــودرو بــا تنظیمکننــده ســند مالکیــت جدیــد،
رویکــرد کارآیــی مقــررات را در ایــن بعــد و در نتیجــه ،رعایــت احــراز مالکیــت ناقــل و ممنــوع نبــودن
انتقــال خــودرو در زمــان تنظیــم ســند را در پــی دارد .ایــن امــرُ ،مثبِــت بینیــازی ایــن اســناد از
تنظیــم دوبــاره نــزد دفتــر اســناد رســمی اســت.
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نتیجهگیری
کمــی
ســند مالکیــت خــودرو و مرجــع صالــح بــرای تنظیــم ایــن ســند بــا توجــه بــه گســتره ّ
و کیفــی ایــن معامــات در ســطح جامعــه و رشــد روزافــزون آن ،موضوعــی مهــم و اثرگــذار اســت.
مناقشــههای نســبتاً درازمــدت در ایــن بــاب بیــن نیــروی انتظامــی و دفتــر اســناد رســمی بســیار
روشــن اســت .اختــاف موجــود بیــن کفایــت تنظیــم ســند مالکیــت خــودرو از جانــب نیــروی انتظامــی
یــا ضــرورت تنظیــم دوبــاره همیــن ســند نــزد دفتــر اســناد رســمی اســت .نظــر حقوقــی مطلــوب
در ایــن بــاره هماننــد همــه موضوعــات حقوقــی بایــد متضمــن اکتفــا بــه ضــرورت و خــودداری از
تشــریفات بیوجــه و دوبــارهکاری باشــد؛ راهــکاری کــه موجــب ایجــاد هزینــه غیــر ضــروری و تحمیــل
زحمــت نــاالزم بــرای جامعــه نشــود و از ناخرســندیهای مــردم و جامعــه بکاهــد .بــدون تردیــد،
تبدیــل چنیــن نظــری بــه قانــون موجــب تحقــق مشــروعیت و مقبولیــت قانــون و همچنیــن کارآیــی
صحیــح آن اســت.
ســند مالکیــت خودرویــی کــه نیــروی انتظامــی صــادر کنــد ،بــرای تشــخیص مالــک خــودرو کافــی
اســت و الــزام متعاملیــن بــه تنظیــم ســند در دفتــر اســناد رســمی ،مبنــای قانونــی و توجیــه عقالنــی
نــدارد و رویکــردی جــز هزینــه و اتــاف وقــت بــرای جامعــه در پــی نــدارد .همچنیــن صــدور ســند
مالکیــت از جانــب اداره راهنمایــی و رانندگــی بــه عنــوان متولــی امــر منطبــق بــا تخصــص ســازمانی و
وظایــف قانونــی ایــن نهــاد اســت .بــا توجــه بــه رســمی بــودن ایــن ســند ،الــزام متعاملیــن بــه مراجعــه
بــه دفتــر اســناد رســمی و تنظیــم مجــدد ســند ،امــری بیفایــده و منافــی تســهیل روابــط معامالتــی
و در نتیجــه ،مغایــر بــا رویکــرد رفــاه اجتماعــی اســت.
بــا توجــه بــه تحلیلهــای صورتگرفتــه در پژوهــش اعــم از ظرفیتهــای قوانیــن موجــود و
فوایــد نظریــه کفایــت تنظیــم ســند مالکیــت خــودرو از ســوی نیــروی انتظامــی بــه عنــوان متولــی ایــن
حــوزه و مرجعیــت عملــی در احــراز مالکیــت و همچنیــن مرجــع توقیــف خــودرو میتــوان گفــت
درســت اســت کــه ظرفیــت قوانیــن موجــود ،رأی وحــدت رویــه صادرشــده از دیــوان عدالــت اداری
مبنــی بــر کفایــت ســند مالکیــت خــودروی صادرشــده از جانــب اداره راهنمایــی و رانندگــی بــرای
تنظیــم وکالتنامــه ،موجــد رســمی بــودن و کفایــت ســند مالکیــت صادرشــده از اداره راهنمایــی و
رانندگــی (نیــروی انتظامــی) اســت .بــا ایــن حــال ،اصــاح قوانیــن موجــود و تصریــح مبنــی بــر ضرورت
نداشــتن مراجعــه متعاملیــن خــودرو بــه دفتــر اســناد رســمی میتوانــد فصلالخطــاب مناقشــهها و
توجیههــای نظــر مخالــف باشــد.

290

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

فهرست منابع
الف) کتا 
ب
 .1تقـیزاده ،ابراهیــم و ســید احمدعلــی هاشــمی ،مســئولیت مدنــی (ضمــان قهــری) ،تهــران:
پیــام نــور.1391 ،
 .2شهیدی ،مهدی ،حقوق مدنی ( :)6عقود معین ( ،)1تهران :مجد ،چاپ اول.1382 ،
 .3صدرزاده افشار ،محسن ،ادلّه اثبات دعوا در حقوق ایران ،تهران :سمت.1376 ،
 .4کاتوزیان ،ناصر ،اثبات و دلیل اثبات ،تهران :میزان ،چاپ اول.1380 ،
 .5کریمی ،عباس ،ادلّه اثبات دعوا ،تهران :دانشگاه پیام نور.1390 ،
 .6محقــق حلــی ،مختصــر النافــع فــی فقــه االمامیــة ،تهــران :قســم الدراســات اإلســامیة فــی
مؤسســة البعثــة.1410 ،
 .7معین ،محمد ،فرهنگ فارسی (جلد  ،)2تهران :امیرکبیر ،چاپ چهارم.1360 ،
 .8واحــدی ،قدرتاللــه ،بایســتههای آییــن دادرســی مدنــی ،تهــران :میــزان ،چــاپ اول،
.1379
 .9هاشــمی ،ســید احمدعلــی و ابراهیــم تق ـیزاده ،حقــوق امــوال و مالکیــت ،تهــران :مجــد،
چــاپ دوم.1393 ،
ب) مقاله
 .1احســانیفر ،احمــد« ،ادلّــه قرآنــی اعتبــار ســند رســمی و چیرگــی آن بــر دیگــر ادلّــه
اثبــات دعــوا» ،قــرآن ،فقــه و حقــوق اســامی ،1396 ،ســال چهــارم ،شــماره .7
 .2تاجگــر ،رضــا« ،دفاتــر اســناد رســمی؛ مرجــع صــدور ســند مالکیــت وســایل نقلیــه»،
ماهنامــه کانــون ،1392 ،شــماره  140و  ،141صــص 14ـ.9
 .3درویشــی ،بابــک و وجیهــه محســنی« ،نگاهــی بــه چگونگــی انتخــاب و صالحیــت
ســردفتران اســناد رســمی در نظــام حقوقــی ایــران و فرانســه» ،تحقیقــات حقوقــی آزاد،
 ،1390دوره چهــارم ،شــماره  ،14صــص 116ـ.76
 .4خدابخشــی ،عبداللــه« ،قابلیــت اســتناد ســند عــادی در برابــر ســند رســمی؛ رویــه
قضایــی و راهکارهــا» ،تعالــی حقــوق ،1397 ،شــماره  ،1صــص 102ـ.79
 .5رحمانــی ،مجیــد ،محمــد امامــی و محمــد مقدمفــرد ،مبانــی و آثــار قانونگــذاری مــوازی
و ضــرورت برونرفــت از آن ،پژوهشــهای نویــن حقــوق اداری ،1400 ،دوره چهــارم ،شــماره،11
ص  51و 53
291

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛
نیروی انتظامی یا دفتر اســناد رســمی؟

 .6ســاداتاخوی ،ســید محســن و ســید مرتضــی طباطبایــی« ،تحلیــل اعتبــار مطلــق اســناد
رســمی در پرتــو قانــون احــکام دایمــی برنامههــای توســعه» ،مجلــه حقوقــی دادگســتری،
 ،1398دوره ســی و هشــتم ،شــماره  ،108صــص 134ـ.119
 .7زارعــی ،محمــد« ،تنظیــم ســند رســمی بــرای وســایل نقلیــه موتــوری» ،ماهنامــه
کانــون ،1389 ،شــماره  ،107صــص 48ـ.42
 .8فرخــی ،یــزدان« ،کاوشــی دربــاره لفــظ ســند در متــون فارســی بــه معنــای نوشــتهای
رســمی» ،پژوهشهــای علــوم تاریخــی ،1394 ،دوره هفتــم ،شــماره  ،2صــص 72ـ.57
 .9فالحتپیشــه ،بهنــوش« ،مرجــع صــدور ســند مالکیــت وســایل نقلیــه» ،ماهنامــه
کانــون ،1390 ،شــماره  ،125صــص 77ـ.70
 .10لعلــی ســراب ،مســعود ،محمــد مظهــری و علــی حاجیپــور کنــدرود ،تأملــی بــر مراجــع
صالحیــتدار و اییــن شــکلی ســلب مالکیــت اراضــی در حقــوق ایــران و فرانســه،
پژوهشــهای نویــن حقــوق اداری ،1400 ،دوره ســوم ،شــماره ،9صــص .165-188
 .11مهرآســا ،جمشــید ،علیرضــا حســنی و محمــد روحانــیمقــدم« ،جایــگاه ثبــت نویــن
اســناد تــک برگــی و حدنــگار در اعتباربخشــی بــه اســناد رســمی و بیــع امــاک»،
مطالعــات فقــه و حقــوق اســامی ،1400 ،ســال ســیزدهم ،شــماره  ،24صــص 456ـ.439
ی ناصــح ،مرتضــی« ،ســند رســمی الکترونیــک (مطالعــه تطبیقــی امــکان صدور
 .12وصالـ 
ســند رســمی الکترونیــک در حقــوق ایــران و امریــکا)» ،دانشنامــه سیاســت و حقــوق،1394 ،
شــماره  ،25صــص 80ـ.61
ج) قوانین و اسناد
 .1آییننامــه اجرایــی مــاده  29قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی ،مصــوب 1391/5/15
هیئــت وزیــران.
 .2آییننامه راهنمایی و رانندگی ،مصوب  1384هیئت وزیران.
 .3رأی وحدت رویه ،شماره  1863مورخ  ،1399/12/2دیوان عدالت اداری.
 .4قانون ثبت اسناد و امالک ،مصوب .1310
 .5قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ،مصوب .1354
 .6قانون مدنی ،مصوب .1317
 .7قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ،مصوب .1379
 .8قانون ثبت اسناد و امالک ،مصوب .1310
 .9قانون دریایی ،مصوب .1343/6/29
292

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

 .10قانــون اصــاح مــاده  22قانــون حمــل و نقــل و عبــور کاالهــای خارجــی از قلمــرو جمهــوری
اســامی ایــران ،مصــوب .1388/7/12
 .11قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،مصوب .1389
 .12قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،مصوب .1380/11/27
 .13نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ،شماره  7/99/935مورخ .1399/8/19
 .14نظر مشورتی ادره کل حقوقی قوه قضاییه ،شماره  7/99/1032مورخ .1399/7/19

293

294

DOI:
 10.22034/MRAL.2022.551416.1294اداری
فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق
1401.02.21
پذیـرش:
 /1401.01.18شمـــاره تـاریخ
تـاریخ ارســال:
1401
پاییز
دوازدهم /
ســال چهارم

تأملــی بــر شــاخصهای اداره خــوب در رویه قضایــی دیوان
عدالت اداری

چکیده

مظاهر خواجوند*
مجتبی لطفی خاچک**
داود سلطانیان***

صیانــت از حقــوق شــهروندان ،یکــی از وظایف کلیــدی و مهم دولتهاســت .در این راســتا،
حضــور فعــال شــهروندان در عرصههــای عمومــی بــرای ترســیم حــدود کلــی منافع و حقــوق جمعی
آنهــا و نیــز پاسخگوســازی نهــاد قــدرت الزم اســت .بــه عــاوه بایــد مراجــع نظارتــی و کنترلکننده
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خــوب اهمیــت پیــدا میکنــد .نظریــه اداره خــوب ،نظریـهای تلفیقــی اســت کــه دربردارنــده اصــول
و شــاخصهایی بــرای بررســی اقدامــات و تصمیمهــای اداری و نیــز افزایــش کارآمــدی آنهاســت.
مقالــه حاضــر بــه بررســی شــاخصهای اداره خــوب در رویــه قضایــی دیــوان عدالــت اداری
پرداختــه اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه حقــوق اداری ایــران بــه مفهــوم
دقیــق کلمــه بــه ابعــاد مختلــف اداره خــوب نپرداختــه اســت .در بســیاری از مــوارد نیــز کــه
بــه صــورت نوعــی بــر اداره خــوب داللــت دارد ،ضمانــت اجرایــی کافــی تدویــن نشــده کــه
از جملــه نارســاییهای موجــود در خصــوص اداره خــوب در حقــوق اداری ایــران اســت.
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توصیفــی ـ تحلیلــی اســت و بــا اســتفاده از روش کتابخان ـهای ،موضــوع را بررســی کــرده اســت.
کلیدواژهها:نظــام اداری ،خدمــات عمومــی ،اداره خــوب ،ســرعت در پاســخگویی ،قانونــی بــودن.

* .عضو هیات علمی گروه حقوق ،واحد نوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نوشهر ،ایران m.khajvand@gmail.com
** .دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران (نویسنده مسئول)
mojtabalotfikhachak@gmail.com
*** .دکتری حقوق خصوصی و مدرس واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران.
d.soltanian@gmail.com
295

تأملی بر شاخصهای اداره خوب در
رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری

مقدمه
گســترش تعامــل میــان ادارهکننــدگان و ادارهشــوندگان در جوامــع مــدرن امــروزی ســبب دخالــت
بیــش از انــدازه دولــت در امــور جامعــه ،محدودســازی حــوزه حقــوق خصوصــی و گســترش حــوزه
حقــوق عمومــی و افزایــش عملکــرد دولتهاســت .ایــن فراخــی علمکــرد بــه حمایــت هــر چــه بیشتــر
1
از حقــوق شــهروندان در برابــر اداره و مقامهــای اداری و بــه صــورت کلــی ،قــدرت عمومــی نیــاز دارد.
بــر ایــن اســاس ،ظهــور و بــروز اندیش ـههای حمایتــی از اشــخاص ســبب ایجــاد نظریههایــی نویــن
ماننــد «اداره خــوب» شــده اســت.
هــدف حقــوق اداری ،کنتــرل مقامهــای حکومتــی دســتگاههای اداری و کارگــزاران عمومــی
در اجــرای قوانیــن و اختیاراتــی اســت کــه قانــون بــه آنهــا واگــذار کــرده اســت 2.بنــا بــر ایــن ،از
منظــر حقــوق بشــر ،بــرای جلوگیــری از ســوء اســتفاده مقامهــای اداری از اختیــارات واگذارشــده
بــه آنهــا ،اداره ،مکلــف بــه رعایــت شــرطهایی اســت .نظــام حقوقــی اتحادیــه اروپــا بــه عنــوان
یکــی از نظامهــای حقوقــی پیشــرو ،نخســتین بــار در منشــور حقــوق بنیادیــن خــود ،ایــن نظریــه را
پیشبینــی و برخــی ابعــاد آن را تبییــن کــرد 3.مفهــوم گســتردهتر آن اســت کــه اقدامــات اداری نــه
فقــط از نظــر رویـهای بایــد کارآمــد و مؤثــر باشــند ،بلکــه از جنبــه ماهــوی نیــز بایــد صحیــح باشــند.
4
اداره خــوب را میتــوان بــه طــور کلــی ،بــه معنــای مشــروعیت دولــت درک کــرد.
اداره خــوب ،یکــی از مفاهیــم مــدرن حقــوق اداری اســت کــه در منشــور حقــوق بنیادیــن اتحادیــه
اروپــا بــه عنــوان یکــی از حقهــای اساســی شــهروندان مطــرحشــده اســت .ســپس ایــن موضــوع
در قانــون اروپایــی رفتــار خــوب اداری و برخــی مصوبــات کمیتــه وزیــران شــورای اروپــا بــهتفصیــل
تبییــن گردیــده اســت 5.یکــی از معضــات موجــود در نظــام حقوقــی ایــران کــه ســبب پررنــگ شــدن
نقــش رویــه قضایــی میشــود ،آن اســت کــه در ایــن نظــام ،وضــوح قانــون کــه یکــی از اوصــاف اصلــی
 .1نــک :خســروی ،حســن و محمدجــواد حســینی« ،ســرآغازی بــر حقــوق بشــر اداری» ،فصلنامــه پژوهشهــای
نویــن حقــوق اداری ،ســال دوم ،1399 ،شــماره .5
 .2نک :هداوند ،مهدی ،حقوق اداری تطبیقی (جلد  ،)1تهران :سمت ،چاپ اول.1386 ،

 .3نــک :روزیطلــب ،محمدمحســن« ،اصــول نظریــه اداره خــوب در شــکلگیری ،اجــرا و لغــو اعمــال
یکجانبــه اداری» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد دانشــکده حقــوق ،دانشــگاه تهــران.1394 ،

ـق اداره خــوب در کــد اروپایــی «رفتــار خــوب اداری» و نظــام
 .4نــک :رحمانــی ،زهــره« ،مطالعــه تطبیقــی حـ ِ

حقوقــی ایــران بــا تأکیــد بــر دو اصــل قانونــی بــودن و تناســب» ،فصلنامــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری،
 ،1399ســال دوم ،شــماره .3
 .5نــک :عطریــان ،فرامــرز ،حقــوق اداری تطبیقــی ،اداره خــوب (مطالعــه تطبیقــی نظــام حقوقــی ایــران و

اتحادیــه اروپــا) ،تهــران :میــزان.1395 ،
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آن بــه عنــوان پیششــرط تحقــق حاکمیــت قانــون محســوب میشــود ،رعایــت نشــده اســت و ادارههــا
1
و محاکــم را در تعییــن تکلیــف امــور دچــار ســردرگمی میکنــد.
در زمــان پراکندگــی قوانیــن ،نقــش قاعدهگــذاری قضایــی از طریــق رویــه قضایــی اهمیــت بســیار
بیشتــری مییابــد .در ایــن خصــوص ،دیــوان عدالــت اداری بــا رویــه قضایــی پویــا و متحــول کــه
در نبــود قانــون عــام اداری و اشــاره نکــردن قانــون اساســی بــه اصــول جدیــد ،راهگشــا خواهــد بــود،
میتوانــد بــه ارائــه اصــول و حقــوق جدیــد منجــر شــود .در همیــن راســتا ،بــا نگاهــی منتقدانــه بــه
رویــه قضایــی دیــوان عدالــت اداری میتــوان گفــت کــه قضــات دیــوان در عمــل ،چنــدان کــه بایســته
2
و شایســته اســت ،از حقــوق عمومــی و اصــول آن اســتفاده نکردهانــد.
پرســش اساســی ایــن مقالــه آن اســت کــه شــاخصها و معیارهــای اداره خــوب در نظــام حقــوق
اداری ایــران بــه ویــژه در رویــه قضایــی هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری چــه جایگاهــی دارد و
اصــول حاکــم بــر خدمــات نظــام اداری در پرتــو نظریــه اداره خــوب چگونــه قابــل ارزیابــی اســت؟ بــرای
بررســی و پاسـخگویی بــه ایــن ســؤال ،اداره خــوب در رویــه قضایــی دیــوان تبییــن شــده اســت .نتایــج
ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری برخــی اصــول اداره خــوب
ماننــد اصــل تناســب را پذیرفتــه اســت .دیگــر اصــول اداره خــوب نیــز بــه طــور غیــر مســتقیم از آرای
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری قابــل اســتخراج اســت.

گفتار اول ـ مفهومشناسی نظریه اداره خوب
نظریــه «اداره خــوب» ،از جملــه رویکردهــای نوینــی اســت کــه در دوره معاصــر بــر بســیاری از نهادهــا
و مفاهیــم موجــود در حقــوق اداری اثــر گذاشــته و موجــب تحــول ایــن مفاهیــم و نهادهــا در بســیاری
از ابعــاد و زمینههــا شــده اســت .تکیــه اصلــی ایــن دکتریــن بــر بررســی آیینهــای اداری و چگونگــی
بهکارگیــری اختیــارات قانونــی در فرآینــد تصمیمگیــری مقامهــای اداری اســت و امــروزه در پیونــد
دادن فرآیندهــای گوناگــون اداری نقــش بســیار مهمــی ایفــا میکنــد .در جریــان اعمــال ایــن نظریــه،
آیینهــای اداری ،ترســیمکننده مســیری هســتند کــه در آن و در نخســتین مرحلــه ،مقامهــای اداری
تصمیمهــای الزم و ضــروری را میگیرنــد .در مراحــل دیگــر نیــز مقامهــای اداری ،آن تصمیمهــا را
اجــرا و در نهایــت ،هنــگام روی دادن اختــاف بــر اثــر ایــن تصمیمهــا ،آن را حــلو فصــل میکننــد.
 .1نــک :حســنوند ،محمــد و مینــا اکبــری« ،گــذار از قاعــده تقنینــی بــه قاعدهگــذاری قضایــی در رویــه قضایــی

دیــوان عدالــت اداری بــا تأکیــد بــر حقــوق اســتخدامی» ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،دوره هشــتاد و چهــارم،
 ،1399شــماره .112
 .2آقایــی طــوق ،مســلم و ســجاد مردانــی« ،اســتناد بــه اصــول حقوقــی در آرای دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه
پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،ســال ســوم ،1400 ،شــماره  ،6ص .181
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تأملی بر شاخصهای اداره خوب در
رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری

در ایــن میــان ،نقــش اصلــی نظریــه اداره خــوب ،تضمیــن مســتدل بــودن تصمیمهــای اداری
بــا تکیــهبــر ارائــه دالیــل و مســتندات کافــی از ســوی مقامهــای اداری مســئول اســت 1.ایــن امــر
موجــب میشــود شــهروندان بــهطــور غیــر مســتقیم ،از حــق مشــارکت در تصمیمگیریهــای اداری
بهرهمنــد شــوند کــه بــهطــور مســتقیم بــر حقــوق و آزادیهایشــان اثــر میگــذارد تــا منافــع آنهــا
در نتیجــه اجــرای ایــن تصمیمهــای اداری تضییــع نشــود .نظریــه اداره خــوب عــاوه بــر تضمیــن
اعمــال اصــل حاکمیــت قانــون در تصمیمگیریهــای اداری و اجــرای آنهــا بــه کیفیــت اجــرای ایــن
تصمیمهــا نیــز توجــه نشــان میدهــد .بــه طــور کلــی ،اداره مطلــوب ،مســتلزم احتــرام دولــت بــه
2
حقــوق بشــر ،اصــول دموکراســی و حاکمیــت قانــون اســت.
بــر اســاس عمومــات حاکــم بــر ایــن نظریــه ،اَعمــال اداری بایــد هــم قانونــی و هــم صحیــح باشــند
و ادلّــه مناســب و کافــی از آنهــا پشــتیبانی کنــد تــا از ایــن طریــق بتــوان اعمــال صحیــح اختیــارات
گزینشــی را تضمیــن کــرد 3.دکتریــن اداره خــوب ،رویکــردی نســبتاً جدیــد در حقــوق اداری مــدرن
بــه شــمار مــیرود و از نظــر ســاختاری در مقابــل مفهــوم اداره بــد قــرار دارد .مفهــوم اداره خــوب
را ابتــدا میتــوان بــا ویژگیهایــی چــون بیطرفــی در امــور ،ســرعت در انجــام امــور ،شــفافیت و
4
قانونمــداری تعریــف کــرد.
بــر اســاس نظریــه اداره خــوب ،هــر ادارهای در نظــام اداری بایــد در عملکــرد خــود شــفافیت داشــته
و در قبــال اقدامهــای صورتگرفتــه ،مســئول و پاســخگو باشــد .هــدف اصلــی اداره خــوب ،توجــه
بــه حقــوق شــهروندان بــر پایــه رعایــت قوانیــن ،نفــی تبعیــض و تناســب در خدماترســانی عمومــی
اســت 5.بــه ایــن ترتیــب ،ظهــور نظریــه اداره خــوب ،نتیجــه تحولــی مهــم در اصــول حاکــم بــر حقــوق
اداری و کارکردهــای اداره اســت.

گفتار دوم ـ منابع حقوقی اداره خوب در نظام حقوقی ایران
اداره خــوب 6،یکــی از مفاهیــم نوبنیــاد اســت و بــر بســیاری از مفاهیــم و نهادهــای حقــوق اداری
معاصــر اثــر گذاشــته اســت کــه بــه «آیینهــای اداری» و چگونگــی بــه کارگیــری «صالحیتهــای
1-Mendes, Joana, Good administration in EU law and the European Code of Good Administrative Behaviour, 2009

 .2نــک :جمشــیدی ،علیرضــا و آریــن پتفــت« ،حقــوق شــهروندی در پرتــو آیینهــای نویــن اداری» ،مجلــه
اخــاق زیســتی ،1395 ،شــماره .21
3-Abraham, Ann, “Good Administration: Why we need it more than ever”, The Political Quarterly, Vol. 80, 2009, No.1
4-Vala Kristjansdottir, Margaret, “Good Administration as a fundamental Right”, Icelandic Review and of Politics,
Administration, Vol. 9, 2013

 .5نک :محمودی ،جواد ،تحوالت حقوق اداری اتحادیه اروپا ،تهران :خرسندی ،چاپ اول.1393 ،
6-Right to good administration.
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اختیــاری» در فرآینــد تصمیمگیــری مقامهــای اداری مربــوط میشــود .بــهطــور خالصــه ،بــر اســاس
ایــده «اداره خــوب» ،تصمیمگیــری اداری بایــد مســتدل باشــد و مقــام تصمیمگیرنــده مکلــف اســت
بــا ارائــه دالیــل و مســتندات کافــی ،تصمیــم خــود را توجیــه کنــد .شــهروندان نیــز حــق مشــارکت در
1
جریــان تصمیمگیریهایــی اداری را دارنــد کــه بــر حقــوق ،آزادیهــا و منافــع آنهــا اثــر میگــذارد.
در ایــن مبحــث تــاش شــده اســت منابــع حقوقــی اداره خــوب در نظــام حقوقــی ایــران بررســی شــود.
در همیــن راســتا ،ابتــدا اداره خــوب در قانــون اساســی و ســپس اداره خــوب در قوانیــن عــادی بررســی
میشــود.
در اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی ایــران ،مفهــوم اداره خــوب بــه کار نرفتــهاســت ،امــا بــه
صــورت ضمنــی و صریــح بــه برخــی مؤلفههــای اداره خــوب اشــارهشــده اســت .بــرایمثــال ،در
جمهــوری اســامی ایــران ،اصــل برابــری و بیطرفــی در قانــون اساســی و قوانیــن مختلــف اداری
شناســایی شــده اســت .بنــد  ۹اصــل ســوم قانــون اساســی بــه منــع تبعیــض و نابرابــری اشــاره کــرده
و دولــت را از تبعیــض نــاروا بازداشــته اســت .البتــه بــا اســتنباط از مفهــوم مخالــف ایــن بنــد بــه نظــر
میرســد تبعیــض روا یــا مثبــت ،اشــكال حقوقــی داشــته باشــد.
در ســطح قوانیــن عــادی نیــز قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــا اشــاره بــه اصــل «ســرعت در
ت در پاس ـخگویی اشــارهکرده اســت .طبــق
انجــام وظایــف اداری» ،در مــواد  ۳۶و  ۳۸بــه اصــل ســرع 
مــاده « ،۳۶دســتگاههای اجرایــی موظفنــد فرآیندهــای مــورد عمــل و روشهــای انجــام کار خــود را
بــا هــدف افزایــش بهــرهوری نیــروی انســانی و کارآمــدی فعالیتهــا ماننــد ســرعت بــه مــورد اجــرا
گذارنــد» .مطابــق قســمتی از مــاده « ،۳۸بــه منظــور تســریع و ســهولت در ارائــه خدمــات بــه مــردم،
واحدهــای خدمترســانی الکترونیکــی از طریــق بخــش دولتــی و غیــر دولتــی در مراکــز شهرســتانها
ایجــاد میگــردد».
در منشــور حقــوق شــهروندی نیــز بــه مســئله اداره خــوب توجــه شــده اســت« .حقــوق شــهروندی»
از مفاهیمــی اســت کــه در ســالهای اخیــر ،کاربــرد آن در جامعــه ایــران بــه صــورت چش ـمگیری رو
بــه افزایــش نهــاده اســت 2.رابطــه دولــت و مردمــان در چارچــوب حقــوق شــهروندی ،بیــش از آنکــه بــر
پایــه آمریــت دولــت و اقتــدار آن اســتوار باشــد ،بــر رابطــه دوســویه و همــکاری بنــا نهــاده شــده اســت.
3
امــروزه حقــوق شــهروندی ،بهتریــن زمینــه مشــارکت شــهروندان را فراهــم میســازد.
 .1نک :هداوند ،مهدی و مشهدی علی ،اصول حقوق اداری ،تهران :خرسندی.1389 ،

 .2نــک :ســلطانی ،ســید ناصــر« ،حقــوق اجتماعــی یــا حقــوق شــهروندی؟ نمون ـهای از آشــفتگی مفاهیــم در

نظــام حقوقــی ایــران» ،مجلــس و پژوهــش ،ســال ســیزدهم ،1385 ،شــماره .51

 .3افضلــی ،رســول« ،حقــوق شــهروندی در ایــران» ،اطالعــات سیاســی ـ اقتصــادی ،1389 ،شــمارههای 279ـ،280
ص .267
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حقــوق شــهروندی در نظــام اداری ،ترســیم فضایــی کلــی از آنچــه مراجعــان نظــام اداری بایــد از آن
بهرهمنــد باشــند ،بــه شــمار م ـیرود .در نظــام بینالمللــی شــاید بتــوان مفاهیمــی چــون اســتاندارد
خدماترســانی عمومــی ،چارچــوب خدماترســانی و نظــام خدماترســانی دولتــی باکیفیــت را
1
معــادل حقــوق شــهروندی در نظــام اداری در نظــر گرفــت.
در منشــور حقــوق شــهروندی« ،حــق بــر اداره خــوب» بــا عنــوان «حــق اداره شایســته و حســن
تدبیــر» آمــده کــه بــه عنصــر «کارآمــدی» بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای ایــن نظریــه در مــاده ۱۹
آن اشــارهشــده اســت .البتــه «منفعــت عمومــی» کــه بــا عنــوان «مصلحــت عمومــی» در پیشنویــس
ف شــده اســت.
منشــور ،اقدامــات و تصمیمهــای اداری بــه آن وابســته شــده بــود ،در متــن اصلــی حــذ 

گفتــار ســوم ـ مؤلفههــای اداره خــوب در خدماترســانی عمومــی
در رویــه هیئــت عمومی دیــوان عدالــت اداری
از منظــر نظریــه اداره خــوب ،خدماترســانی اداری موضــوع حقــوق اداری بایــد دارای ویژگیهــا
و شــاخصهایی باشــد کــه بــه آن خواهیــم پرداخــت.

بند اول ـ اصل سرعت در پاسخگویی

ایــن اصــل ،تکلیفــی را بــر مقامــات عمومــی بــار میکنــد کــه پاسـخگویی در مــدت زمــان معقــول
از لــوازم آن اســت .بــر ایــن اســاس ،مقــام عمومــی بایــد قلمــروی زمانــی مــورد نظــر قانونگــذار را در
رســیدگیهای اداری رعایــت کنــد .افــزون بــر آن ،هــر گونــه تقصیــر در ایــن زمینــه بــه نفــع اشــخاص
تفســیر میشــود و اداره در ایــن مــورد ،مســئول اســت 2.طوالنــی بــودن رونــد کارهــا ســبب میشــود
3
کــه شــهروندان بــرای زودتــر رســیدن بــه نتیجــه ،بــه فســاد تــن دهنــد.
بــرای نمونــه ،قانونگــذار طبــق مــاده  85قانــون شــهرداری ،بــه شــهردار اختیــار داده اســت کــه
بــر اســاس تشــخیص خــود بــه تخریــب یــا اصــاح ســقف بازارهــا و داالنهــای عمومــی و خصوصــی
و ســاختمانهایی دســت بزنــد کــه ُم ِخـ ِّ
ـل ســامت عمومــی هســتند .در ایــن فــرض ،مقــام عمومــی
بایــد بــا در نظــر گرفتــن موضوعــات در معــرض خطــر ،در مــدت زمانــی معقــول بــه تخریــب یــا اصــاح
4
دســت بزنــد تــا ســامت عمومــی بــه خطــر نیافتــد.
 .1ســلیمانی ،مســعود و همــکاران« ،حقــوق شــهروندی در نظــام اداری :تحلیلــی بــر چالشهــای اجــرا»،
فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال هفتــم ،1398 ،شــماره  ،20ص .167
 .2نک :هداوند و مشهدی ،پیشین.
 .3نــک :جــدی ،حســین« ،ریشــههای فســاد اداری و شــیوههای مبــارزه بــا آن» ،اطالعــات سیاســی ـ اقتصــادی،
ســال بیســت و پنجــم ،1389 ،شــمارههای  5و .6
 .4نــک :هداونــد ،مهــدی و دیگــران ،آیینهــای تصمیمگیــری در حقــوق اداری (مطالعــه تطبیقــی) ،تهــران:
خرســندی ،چــاپ اول.1386 ،
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دادنامــه شــماره  160مــورخ  1380/5/14هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری کــه در مقــام
تعــارض میــان آرای صادرشــده از شــعب دیــوان اصــدار یافتــه اســت ،ضمــن توجــه بــه ایــن اصــل
چنیــن بیــان میکنــد« :عــاوه بــر اینکــه مــدت ممنوعیــت شــهرداری از صــدور پروانــه احــداث
ســاختمان در اراضــی غــرب مســیل کــن پایــانیافتــه اســت ،اساسـاً بــا عنایــت بــه بنــد  24مــاده 55
قانــون شــهرداری و همچنیــن تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها،
مصــوب  1367کــه متضمــن تأییــد اصــل تســلیط و اعمــال حقــوق مالکانــه اســت ،پــس تأخیــر در
تهیــه و تصویــب نقشــه تفصیلــی نمیتوانــد موجــب محرومیــت اشــخاص در اعمــال حقــوق مالکانــه در
مدتــی طوالنــی یــا نامحــدود و رافــع مســئولیت شــهرداری در صــدور پروانــه احــداث بنــا باشــد ».بنــا
بــر ایــن ،آرای صادرشــده مبنــی بــر وارد بــودن شــکایت ،صحیــح دانســته شــدهاند .بــر ایــن اســاس،
اقدامــات شــهرداریها در تصویــب و تهیــه نقشــه طــرح تفصیلــی شــهر موجــب ســلب حقــوق مکتســب
شــهروندان نیســت .البتــه اقدامــات شــهرداریها در تهیــه و تصویــب طــرح تفصیلــی بایــد در مهلــت
معقــول و مناســب صــورت گیــرد.
دیــوان عدالــت اداری در دادنامــه شــماره  369مــورخ  ،1386/5/23قســمتی از بخشنامــه شــماره
 7/292/119مــورخ  1381/4/1نیــروی انتظامــی را ابطــال کــرد .شــرح قضیــه بــه ایــن صــورت اســت
کــه شــورای عالــی امنیــت ملــی ،مصوبـهای را دایــر بــر لــزوم رســیدگی بــه اتهــام قاچاقچیــان انســان
ظــرف مــدت شــش مــاه از تاریــخ توقیــف وســیله نقلیــه مــورد اســتفاده متهمــان صــادر کــرد .ســپس
فرمانــده نیــروی انتظامــی ،بخشنامــهای صــادر کــرد مبنــی بــر اینکــه پــس از انقضــای مــدت
شــش ماهــه یادشــده نیــز امــکان رســیدگی بــه جــرم مالــک یــا مالــکان خودروهــای مــورد اســتفاده
قاچاقچیــان انســان وجــود دارد.
مطابــق برداشــت دیــوان عدالــت اداری ،چنیــن بخشنامـهای بــا هــدف مــورد نظــر شــورای عالــی
امنیــت ملــی در رســیدگی بــه اتهامهــای یادشــده ظــرف حداقــل مــدت زمانــی مغایــرت دارد یــا بــه
عبــارت دیگــر ،خــاف اصــل ســرعت در پاسـخگویی اســت .بــه عقیــده نگارنــده ،چنیــن اســتداللی بــا
وجــود حســن نیــت صادرکننــدگان آن ،در ایــن جــا مجرایــی نــدارد؛ زیــرا مفــاد بخشنامــه نیــروی
انتظامــی بــا لــزوم ســرعت بخشــیدن بــه رونــد رســیدگیها مغایرتــی نــدارد .افــزون بــر آن ،اصــل
قانونــی بــودن جــرم و لــزوم تحقــق عدالــت ایجــاب میکنــد بــه اتهــام افــراد تــا زمانــی کــه از آن
جرمزدایــی نشــده اســت ،رســیدگی شــود.
همچنیــن بــر اســاس دادنامــه شــماره  1332مــورخ  1398/7/2هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری کــه در مقــام ابطــال مــاده  32آییــن دادرســی کار ،مصــوب  1391/11/7صــادر شــد ،هیئــت
عمومــی بــه صــورت غیــر مســتقیم بــه اصــل ســرعت در فرآینــد رســیدگی مراجــع شــبه قضایــی اشــاره
کــرده اســت .بــا ایــن توضیــح کــه مــاده  31آییــن دادرســی کار بیــان داشــته اســت« :دادخواســت
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بایــد حــاوی شــرایط ذیــل باشــد »...و بــرای آن ضمانــت اجــرا در نظــر گرفتــه اســت .در مــاده  32نیــز
چنیــن آمــده اســت« :چنانچــه دادخواســت فاقــد شــرایط منــدرج در مــاده  31باشــد ،ثبــت نشــده و
بــه جریــان نمیافتــد و هیــچ اثــری نخواهــد داشــت».
یکــی از دالیــل شــاکی بــرای ابطــال مــاده معتـ ٌ
ـرض عنــه ،مغایــرت آن بــا اصل ســرعت در رســیدگی
اســت .بــر ایــن اســاس ،چنانچــه دادخواســت بــه هــر علتــی ثبــت شــده اســت ،ولــی هیئــت تشــخیص
یــا حــل اختــاف متوجــه نقــص آن شــود ،در ایــن صــورت ،برابــر نــص مــاده  32آییــن دادرســی کار،
حکــم بــه بیاثــر بــودن دادخواســت داده میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــا اصــل
ســرعت ،مــوارد نقــص بایــد بــه آگاهــی خواهــان برســد تــا آن را برطــرف کننــد .در نهایــت ،هیئــت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری در رأی صادرشــده بــا وحــدت مــاک از بنــد  2مــاده  53قانــون آییــن
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی ،حکــم مقــرر در مــاده  32آییــن دادرســی کار
را خــاف اصــل غیــر تشــریفاتی بــودن دادرســی در مراجــع شــبه قضایــی دانســته و مســتند بــه مــواد
 12و  88قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،مــاده  32را ابطــال کــرده اســت.

بند دوم ـ اصل شفافسازی

شفافســازی بــه ایــن معناســت کــه ابعــاد تصمیــم اداری ،مقامهــای تصمیمگیرنــده ،توجیههــای
تصمیمگیــری ،محــل تأمیــن اعتبــارات بــه منظــور اجــرای تصمیــم ،دامنــه مشــموالن تصمیــم و دیگــر
عناصــر مرتبــط بــا آن ،بــه دور از ابهــام و در معــرض قضــاوت همگانــی قــوام یابنــد.
دیــوان عدالــت اداری بــه موجــب دادنامه شــماره  137مــورخ  ،1382/4/8مصوبه مــورخ 1381/4/30
شــورای عالــی هواپیمایــی کشــور را ابطــال کــرد؛ چــون مــاده  5قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی مقــرر کــرده بــود قیمــت کاالهــا و خدمــات دســتگاهها و شــرکتهای دولتــی
نبایــد بیــش از  10درصــد نســبت بــه ســال قبــل افزایــش یابــد .بنــا بــر ایــن ،مصوبــه مــورد اعتــراض
کــه قیمــت کــف بلیــت یــک ســاعت صندلــی پــرواز را  180000ریــال تعییــن کــرده و حداکثــر آن را
تابــع شــرایط عرضــه و تقاضــا قــرار داده ،خــاف قانــون اســت .دیــوان عدالــت اداری بــه صراحــت بــه
اصــل شفافســازی اشــاره نکــرده ،امــا مفــاد و آثــار اصــل یادشــده در ایــن رأی هویداســت .مصوبــه
شــورای عالــی هواپیمایــی کشــور بــه صورتــی تنظیــمشــده اســت کــه حداکثــر قیمــت بلیــت هواپیمــا
را در هال ـهای از ابهــام قــرار میدهــد و از ایــن نظــر ،مغایــر اصــل شفافســازی اســت.
التــزام نداشــتن بــه اصــل شفافســازی بــه عنــوان مبنــای رســیدگی قضایــی و صــدور حکــم
ابطــال ،در دادنامــه شــماره  5950مــورخ  83 /12/9تجلــی یافتــه اســت .بــر ایــن اســاس ،تبصــره
مــاده  21قانــون حمایــت از آزادگان بعــد از ورود بــه کشــور ،مصــوب  1368مقــرر داشــته اســت کــه
«مــدرک تحصیلــی آزادگان از نظــر اســتخدامی ،معــادل یــک مقطــع تحصیلــی باالتــر تلقــی میشــود».
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نظــر بــه تفــاوت و تعــدد مــدارک تحصیلــی و تفــاوت آثــار مالــی گوناگــون مترتــب بــر هــر یــک از
مقاطــع تحصیلــی بــا مقاطــع تحصیلــی باالتــر ،افزایــش حقــوق اصلــی و دس ـتمزد ثابــت کارکنــان
جانبــاز و آزاده ،شــاغل در وزارت نفــت بــه میــزان ثابــت  15درصــد بــه شــرح بخشنامــه شــماره
/1390ت هـــ م18/ـ 312مــورخ  1369/8/19اداره تدویــن و هماهنگــی مقــررات اداری و اســتخدامی
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه دلیــل انطبــاق نداشــتن بــا نظــر و حکــم قانونگــذار در تعییــن حقــوق
ماهانــه مســتخدمان مشــمول بــا در نظــر گرفتــن مــدرک تحصیلــی آنــان مغایــرت دارد .بــه همیــن
دلیــل ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،بخشنامــه صادرشــده از وزارت نفــت را ابطــال کــرده
اســت .البتــه تحلیــل بــه کار رفتــه در ایــن دادنامــه هیئــت عمومــی را در راســتای اصــل برابــری نیــز
میتــوان تفســیر کــرد .بخشنامــه معتـ ٌ
ـرض عنــه بــدون توجــه بــه نــوع مــدرک تحصیلــی دارنــدگان
آن ،بــرای همــه اشــخاص 15 ،درصــد افزایــش حقــوق را در نظــر گرفتــه اســت کــه بــا اصــل برابــری و
نیــز شفافســازی مغایــر اســت.
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در یکــی از جدیدتریــن آرای خــود نیــز بــه اصــل شفافســازی
توجــه داشــته اســت .بــر اســاس رأی وحــدت رویــه شــماره  1146مــورخ  1400/4/5کــه در مقــام
ابطــال مــاده  22تعرفــه عــوارض و بهــای خدمــات ،ســال  1399و بــه همیــن ترتیــب ،مــواد مربــوط در
ســالهای 1397 ،1396و  1398شــورای اســامی شــهر همــدان صــادر شــده ،هیئــت عمومــی ایــن
دیــوان اســتدالل کــرده اســت« :مطابــق بــا مــاده  2قانــون عمــران و نوســازی شــهری ،در شــهر تهــران،
از تاریــخ اول فروردیــن  1348و در ســایر شــهرها ،از تاریخــی کــه وزارت کشــور و مســتحدثات واقــع
در محــدوده قانونــی شــهر ،عــوارض خــاص تعییــن و اعــام کنــد ،بــر کلیــه اراضــی و ســاختمانها،
ســاالنه بــه مأخــذ یــک درصــد بهــای آنهــا را کــه طبــق مقــررات ایــن قانــون تعییــن خواهــد شــد،
برقــرار میشــود .شــهرداریها مکلفنــد بــر اســاس مقــررات ایــن قانــون ،عــوارض مذکــور را وصــول
کــرده و منحصــراً بــه مصــرف نوســازی و عمــران شــهری برســانند .مصــرف وجــوه حاصــل از اجــرای
ـرح در ایــن قانــون ،در حکــم تصویــب غیــر قانونــی در امــوال دولــت
ایــن قانــون در غیــر مــوارد مصـ ّ
خواهــد بــود.
همچنیــن بــه موجــب تبصــره یــک مــاده مزبــور ،ترتیــب ممیــزی و تشــخیص و طــرز وصــول
عــوارض مذکــور و ترتیــب تعییــن نســبتی از قیمــت ملــک کــه در شــرایط خــاص اقتصــادی ،مأخــذ
دریافــت عــوارض قــرار میگیــرد ،بــه موجــب آییننامــ ه هــر شــهر بــا توجــه بــه مقتضیــات کــه از
طــرف وزارت کشــور تنظیــم و بــه تصویــب هیئــت وزیــران میرســد ،تعییــن و اجــرا خواهــد شــد .بنــا
بــر ایــن ،اقدامــات طــرف شــکایت تحــت عنــوان عــوارض ســابقهدار کــردن امــاک و اراضــی از مــوارد
عــوارض مضاعــف بــوده و مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات شــورای اســامی شــهر اســت و از
تاریــخ تصویــب ابطــال میشــود».

303

تأملی بر شاخصهای اداره خوب در
رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری

در دادنامــه مــورد نظــر ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،مصوبــه شــهرداری همــدان را بــه
موســع از متــن مــواد
ایــن دلیــل باطــل کــرد کــه خــارج از اصــل شفافســازی و در چارچــوب تفســیر ّ
یادشــده ،بــرای دریافــت عــوارض مضاعــف اقــدام کــرده بــود.

بنــد ســوم ـ اصــل عقالیــی بــودن تصمیمگیریهــای اداره و مقامهــای
اداری

در فرآینــد تصمیمگیــری اداری ،آن تصمیمــی ،منصفانــه و معقــول اســت کــه بــه همــه عوامــل و
موضوعــات مرتبــط بــا یــک تصمیــم توجــه کنــد و از کارســازی عناصــر نامرتبــط بــا تصمیــم پرهیــز
شــود 1.پرســش اصلــی آن اســت کــه بــهراســتی ،معیــار و مرجــع تشــخیص عناصــر مرتبــط و نامرتبــط
کــدام اســت؟ در واقــع ،پاســخ بــه ایــن پرســش ،محــل اختــاف ســلیقهها و منازعــات علمــی اســت.
در خصــوص معیارهــای تشــخیص عناصــر مرتبــط نیــز گفتــهشــده کــه عوامــل مرتبــط ،توجــه بــه
2
معیارهــای معقــول ،منصفانــه و متناســب بــودن تصمیمگیــری اداری اســت.
نقطــه عزیمــت اعمــال اصــل غیــر عقالیــی بــودن بــه برخــی قضایــای مطرحشــده در محاکــم
انگلســتان بازمیگــردد 3.ماهیــت مبهــم و انتزاعــی ایــن معیــار در مقایســه بــا معیارهــای پیشگفتــه،
احتیــاط در بهکارگیــری آن را ضــرورت میبخشــد .در قضیــه شــرکت ویدناســباری 4،لــرد گریــن
اعــام کــرد« :اگــر تصمیــم مقــام اداری آنچنــان بــود کــه هیــچ مقامــی اداری عاقــل و متعارفــی هرگــز
چنیــن تصمیمــی را اتخــاذ نمیکــرد ،دادگاههــا میتواننــد بــه آن رســیدگی کننــد» 5.ایــن معیــار
صراحتــاً مبنــای اســتدالل قضــات و دادرســان دیــوان قــرار نگرفتــه اســت ،امــا برخــی آرای دیــوان
6
عدالــت اداری ،قابلیــت تفســیر در پرتــوی مفهــوم عــام اصــل غیــر عقالیــی بــودن را دارنــد.
گاهــی ترتیــب اثــر دادن بــه عناصــر نامرتبــط ،مــاک حکــم «نامعقــول بــودن تصمیــم» قــرار
میگیــرد .در دادنامــه شــماره  458مــورخ  1389/1/20هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه
 .1هداونــد ،مهــدی و علــی مشــهدی ،اصــول حقــوق اداری در پرتــو آرای دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :خرســندی،
چــاپ اول ،1389 ،ج  ،2ص .189
2-Basten, John, Administrative Law, “A Prespective from The Bench”, Paper of NSW Young Lawyers, Continuing
Legal Education, March 2008

 .3رحمتاللهــی ،حســین و امیــد شــیرزاد« ،بررســی اصــل عقالیــی بــودن مقــررات دولتــی در نظــام حقوقــی
انگلســتان و ایــران» ،مجلــه حقــوق خصوصــی ،دوره دوازدهــم ،1394 ،شــماره  ،2ص .331

4-Associated Provincial picture House Ltd V Wednusbury Coporation .

 .5نــک :آقایــی طــوق ،مســلم« ،بررســی کاربــردی روش تحلیــل اقتصــادی در مهندســی قانــون اساســی (مطالعه
مــوردی تفکیــک قــوا)» ،پایاننامــه دکتــری دانشــکده حقــوق ،دانشــگاه تهــران.1391 ،
 .6زارعــی ،محمدحســین و خدیجــه شــجاعیان« ،اصــل غیــر عقالیــی بــودن در حقــوق اداری و انعــکاس آن در آرای
دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال شــانزدهم ،1393 ،شــماره  ،45ص .109
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ایــن موضــوع توجــه شــده اســت .شــاکی ،واردکننــده مبلمــان و مصنوعــات چوبــی اســت و مســتند
بــه مــاده  10قانــون امــور گمــرک ،ارزش کاالهــای وارداتــی ،مبنــای محاســبه حقــوق گمرکــی ،ســود
بــازرگان و  3درصــد ارزش مالیــات شــناخته میشــود .بــر همیــن اســاس ،بخشنامههــای صادرشــده
از ســوی مدیــرکل دفتــر تعییــن ارزش گمــرک ایــران کــه بــه ایــن شــاخص ،بیاعتنــا بــوده و عناصــر
یــا معیارهــای نامرتبــط را مــاک ارزیابــی قــرار داده اســت ،بایــد ابطــال شــوند .طــرف شــکایت بــا ایــن
اســتناد در مقــام دفــاع از خــود برآمــده کــه بــرای جلوگیــری از فاکتورســازی و کماظهــاری ،بــر اســاس
بنــد  3مــاده  121آییننامــه اجرایــی قانــون امــور گمــرک عمــل کــرده اســت.
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری اعــام کــرد کــه طــرف شــکایت بــدون رعایــت ترتیبــات
مقــرر در مــاده  11قانــون امــور گمرکــی و در حالــیکــه شــاخصهای بنــد  1و  2پیــش روی آن
بــوده ،بــه بنــد  3توســل جســته اســت .بخشنامههــای مــورد اعتــراض مســتند بــه بنــد یــک مــاده
 19و مــاده  42قانــون دیــوان عدالــت اداری ابطــال میشــوند .بــه نظــر میرســد کــه دلیــل اصلــی
دیــوان عدالــت اداری در ابطــال ایــن بخشنامههــا ،چشمپوشــی طــرف شــکایت از کارســازی معیارهــا
و عناصــر مرتبــط و ترتیــب اثــر بخشــیدن بــه یــک معیــار یــا مرحلــه نامرتبــط بــود.
همچنیــن بــر اســاس رأی وحــدت رویــه شــماره  1137مــورخ  1400/4/5هیئــت عمومــی دیــوان
عدالــت اداری کــه در مقــام ابطــال بنــد  19دعوتنامــه شــرکت در مناقصــه عمومــی یــک مرحل ـهای
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی گلســتان صــادر شــده ،آن را بــه دلیــل اشــتباه
صورتگرفتــه ابطــال کــرده اســت .اشــتباه موضوعــی در مــواردی پیــش میآیــد کــه مقــام عمومــی،
حکــم قانونــی را بــر موضوعــی بــار میکنــد کــه اصــوالً در دایــره شــمول آن قــرار نمیگیــرد .از آن
جــا کــه دادگاههــا در نظــارت قضایــی بایــد در مــورد مطابقــت بــا قانــون و نــه صحــت حکــم نظــر
بدهنــد ،معمــوالً ارزیابــی مقــام عمومــی از مــدارک یــا واقعیتهــا را دوبــاره بررســی نمیکننــد؛ چــون
1
تصمیمگیرنــده اولیــه در جایــگاه بهتــری بــرای ارزیابــی صحیــح واقعیتهــای پرونــده اســت.
در دادنامــه مــورد نظــر ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری چنیــن اســتدالل کــرده اســت:
«بــا توجــه بــه اینکــه تخلفــات موضــوع قانــون راجــع بــه منــع مداخلــه وزرا و نماینــدگان مجلــس
و کارمنــدان در معامــات دولتــی و کشــوری ،مصــوب  1337در ایــن قانــون جرمانــگاری شــده و از
ن جــا کــه صالحیتهــای قانونــی هیئــت امنــای دانشــگاهها نمیتوانــد متضمــن تعطیــل و توقیــف
آ
نصــوص کیفــری باشــد ،ایــن قانــون از شــمول مــاده  1قانــون احــکام دایمــی برنامههــای توســعه خــارج
بــوده و در خصــوص دانشــگاهها ،مفــاد قانــون راجــع بــه منــع مداخلــه وزرا و نماینــدگان مجلــس و
کارمنــدان دولــت بــر آنهــا حاکــم اســت .همچنیــن بــر اســاس تبصــره  1بنــد  8قانــون مزبــور ،صرفـاً
پــدر و مــادر و بــرادر و خواهــر و زن و شــوهر و اوالد بالفصــل و عــروس و دامــاد اشــخاص منــدرج در
 .1شــیرزاد ،امیــد ،دالیــل ابطــال مصوبــات دولتــی در دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :جنــگل جاودانــه ،1392 ،ص
.76
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تأملی بر شاخصهای اداره خوب در
رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری

ایــن قانــون نمیتواننــد بــا وزارتخانههــا و یــا بانکهــا و یــا شــهرداریها و ســازمانهایی کــه ایــن
اشــخاص در آن ســمت وزارت یــا معاونــت و مدیریــت دارنــد ،وارد معاملــه و داوری شــوند و بنــد 19
مصوبــه معتـ ٌ
ـرض عنــه کــه دایــره محدودیــت در تبصــره  1بنــد  8قانــون مارالذکــر را بــه معاونیــن و
مدیــران دســتگاهها و بــه بســتگان ســببی و نســبی درجــه یــک و دو کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی
ـری داده ،مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات مرجــع مصــوب اســت و ابطــال میشــود».
نیــز تسـ ّ

بند چهارم ـ اصل منع تبعیض

عینیــت و بیطرفــی در اعمــال صالحیــت اختیــاری بــر ایــن اســاس مبتنــی اســت کــه همــه
«عوامــل» مربــوط بــه یــک مــورد خــاص و دادن ارزش بایســته بــه هــر یــک از آنهــا بررســی شــود .بــه
هیــچ عاملــی نبایــد بــه صــورت ناشایســت توجــه صــورت گیــرد یــا کنــار گذاشــته شــود و از هــر گونــه
نگــرش نامناســب کــه بــا تصمیــم مربــوط ارتباطــی نــدارد ،بایــد خــودداری گــردد .اصطــاح «عوامــل
مربــوط» ،دربرگیرنــده واقعیتهــا ،نگرشهــا و مبنــای حقوقــی اســت کــه مقــام اداری بایــد در مــوارد
خــاص بــه آنهــا توجــه کنــد .مقــام اداری بایــد بکوشــد بــا عواملــی کــه در یــک مــورد خــاص ،مربــوط
بــه نظــر میرســند ،مثــ ً
ا بــا اســناد مربــوط ،اطالعــات طرفهــای مربــوط یــا اشــخاص ثالــث و
نظریههــای کارشناســی آشــنا شــود .هــدف ایــن اصــل ،جلوگیــری از تبعیــض نامنصفانــه اســت.
در ایــن خصــوص ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه موجــب دادنامــه شــماره  2082تــا
 2086مــورخ  1397/11/30کــه در مقــام ابطــال بنــد ت قســمت  9صفحــه  13دفترچــه راهنمــای
ثبــت نــام آزمــون اســتخدامی وزارت بهداشــت در ســال  1396صــادر شــده ،بــر ایــن امــر تصریــح
کــرده اســت« :مطابــق بــا بنــد  9اصــل ســوم قانــون اساســی ،رفــع تبعیضــات نــاروا و ایجــاد امکانــات
عادالنــه بــرای همــه در تمــام زمینههــای مــادی و معنــوی ،از جملــه وظایفــی اســت کــه دولــت بــرای
تحقــق آن بایــد همــه امکانــات خــود را بــه کار بــرد و متأثــر از ایــن اصــل ،مــاده  41قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری ،اصــل کلــی در اســتخدام و ورود بــه خدمــت دولتــی را بــا رعایــت مراتــب شایســتگی
و برابــری فرصتهــا مقــرر کــرده اســت و اگرچــه دانشــگاهها بــه موجــب مــاده  1قانــون احــکام دایمــی
برنامههــای توســعه از شــمول مقــررات عــام اداری و اســتخدامی مســتثنا شــدهاند ،امــا ایــن امــر ،نافــی
رعایــت قواعــد کلــی و اصــول اساســی در اتخــاذ تصمیمــات هیئــت امنــا نبــوده و بــه جهــت ایجــاد
تبعیــض نــاروا و عــدم رعایــت اصــل برابــری فرصتهــا در اســتخدام دولتــی ابطــال میشــود».
همچنیــن هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه موجــب دادنامــه شــماره  1265مــورخ
 1396/12/15بــا موضــوع ابطــال قســمتی از مجوزهــای اســتخدامی بــه شــماره 220/91/40994
مــورخ  1391/10/25معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران
و فنــاوران کشــور ،بــا ایــن اســتدالل کــه اختصــاص صــد در صــد ســهمیه اســتخدامی بــرای تأمیــن
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نیــروی انســانی دســتگاههای اجرایــی بــه داوطلبــان بومــی و دادن اولویــت انتخــاب بــه بومــی
شهرســتان تهــران ،تبعیــض نــاروا و مغایــر اصــل برابــری فرصتهــا و در نتیجــه ،مغایــر بــا مــاده 41
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری اســت ،بــه ابطــال مصوبــه حکــم داده اســت.

بند پنجم ـ لزوم رعایت تناسب

ایــن اصــل بــه ویــژه در جایــی بــه کار م ـیرود کــه عملــی اداری کــه در اجــرای یــک صالحیــت
اختیــاری انجــام شــده اســت ،بــر حقــوق ،آزادیهــا یــا منافــع یــک فــرد ،اثــر نامطلــوب بگــذارد .در ایــن
ک ســو و منافــع
صــورت ،تضمیــن موازن ـهای منطقــی میــان منافــع مــورد بحــث ـ نفــع عمومــی از ی ـ 
خصوصــی افــراد از ســوی دیگــر ـ الزم اســت .ایــن اصــل بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه وقتــی صالحیــت
اختیــاری بــه یــک مقــام اداری واگــذار میشــود ،تکلیــف و مســئولیتهای زیادهخواهانــه را نبایــد بــر
عهــده فــرد قــرار دهــد .اگــر مأمــوران اداری کــه بایــد وظایــف قانونــی خــود را بــا اعمــال صالحیــت
اختیــاری انجــام دهنــد ،هنــگام انجــام ایــن وظیفــه ،بــه معیارهایــی توجــه نکننــد کــه دادگاه آن را بــرای
اعمــال و راهنمایــی صالحیــت اختیــاری ،نامتناســب شــمرده اســت ،از نظــر قانونــی ،صالحیــت اختیــاری
خــود را اعمــال نکردهانــد .بنــا بــر ایــن ،اگــر مأمــوران اداری در اعمــال صالحیــت اختیــاری خــود از
1
ابزارهــا و روشهــای متناســب اســتفاده نکننــد ،دادگاههــا بایــد نظــارت قضایــی را اعمــال کننــد.
در نهایــت ،ایــن اصــل از مقامهــای اداری میخواهــد از هــر اقدامــی ،در هــر مــوردی خــودداری کننــد
کــه ممکــن اســت بــه تبعیــض و آســیب دیــدن افــراد بیانجامــد .بیشتــر نظامهــای حقــوق اداری اروپایــی،
اصــل تناســب منطقــی میــان هــدف مــورد نظــر و ابزارهــای دسـتیابی بــه آن را بــه رســمیت میشناســند.
در برخــی کشــورها ،ایــن موضــوع بــه عنــوان «اصــل تناســب» شــناخته میشــود .در کشــورهای دیگــر،
مفهــوم تناســب بــه ایــن شــکل رســمیت نیافتــه اســت ،اگرچــه مفــاد آن بــه رســمیت شــناخته میشــود.
عصــاره اصــل تناســب آن اســت کــه مقــام تصمیمگیرنــده یــا قاضــی بایــد میــزان فوایــد و
زیانهــای یــک تصمیــم را اندازهگیــری کنــد .اگــر کفــه تــرازو بــه طــرف فوایــد ســنگینی کنــد ،آن
وقــت میتــوان مدعــی شــد کــه تصمیــم منطقــی گرفتــه شــده اســت 2.بــرای تبییــن مفهــوم اصــل
تناســب بایــد گفــت کــه ایــن اصــل ســه زیرشــاخه دارد:
یــک ـ اصــل کفایــت 3:تصمیــم گرفتهشــده و ابزارهــای بــه کار رفتــه بایــد بــا هــدف قانونگــذار
همخوانــی داشــته باشــد .بــه قــول یکــی از نویســندگان ،از پتــک بــرای شکســتن گــردو یــا از تفنــگ
4
بــرای کشــتن پشــه اســتفاده نشــود.
1-Treves, G.E. “Administrative Discretion and Judicial Control”, The Modern Law Review, Vol. 10, Jul 1947, No. 3
2-LEMASURIER, Jeanne, “JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE: Expropriation «BILAN_COUT_AVAN\TAGES» ET NECESSITE PUBLIQUE”, La Revue administrative, Vol. 32, No.191, 1979
3-Adequacy.
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دو ـ اصــل ضــرورت 1:مقــام تصمیمگیرنــده بایــد از میــان گزینههــای پیــش رو ،تصمیمــی
بگیــرد کــه کمتریــن هزینــه و زیــان را متوجــه حقــوق فــرد کنــد .بــه عبــارت دیگــر ،زیانهــای ناشــی
ـد ضــرورت تجــاوز کنــد.
از تصمیــم نبایــد از حـ ّ
ســه ـ اصــل تعــادل :میــزان ســود و ضــرر آثــار تصمیمگیــری مقــام عمومــی بایــد از نظــر آثــار
شــخصی و اجتماعــی ارزیابــی شــود تــا متعــادل باشــد.
اصــل تناســب لزومـاً و همــواره قــادر بــه جلوگیــری از نقــض حقــوق بشــر بــه دســت قانونگــذاران
نیســت ،بلکــه در بســیاری از مــوارد ،ممکــن اســت کفــه حقــوق بشــر بــه بهانــه کارآمــدی یــا اقتضــای
مصالــح ملــی ،ســبک و کممقــدار شــمرده شــود .چنیــن وضعیتــی ،در دهــه  1970و  1980در
کشــورهای امریــکای التیــن شــایع شــده بــود .از ایــن رو ،توصیــه میشــود کــه در وهلــه نخســت،
اطمینــان حاصــل شــود کــه بــر اثــر تصمیمگیــری مقــام عمومــی ،حقــوق افــراد ســلب یــا محــدود
نشــده باشــد .در وهلــه دوم ،اگــر بنــا بــه اقتضــای امــر عمومــی ،لــزوم محدودیتســازی حقــوق افــراد
احســاس شــود ،بایــد اطمینــان حاصــل کــرد کــه حقــوق افــراد ،متناســب بــا ضــرورت و اقتضــای
2
عمومــی تحدیــد شــده اســت .ایــن اقــدام ،یکــی از زمینههــای حمایــت مؤثــر از حقــوق بشــر اســت.
بــه طــور کلــی ،اصــل تناســب بــه دنبــال ایجــاد رابطــه منطقــی میــان تصمیمگیــری و اهدافــی اســت
3
کــه مقــام عمومــی بــر اســاس آن تصمیــم میگیــرد.
اصــل تناســب در دادنامــه شــماره  504و  503هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــهروشــنی
مــدار توجــه قــرار گرفتــه اســت .بــرای احتســاب میــزان ســنوات تعهــد بــه خدمــت در مناطــق محــروم
از ســوی دانشآموختــگان پزشــکی ،دو قانــون وجــود داشــت .قانــون خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان
و قانــون اختصــاص ســهمیه بــه بانــوان در دوره تخصصــی دســتیاری ،مصــوب  .1372بــه موجــب قانــون
نخســت ،مــدت تعهــد بــه خدمــت در مناطــق محــروم ،معــادل ســنوات تحصیــل ( 4ســال) اســت و بــه
موجــب قانــون دیگــر ،ایــن مــدت بــه صالحدیــد وزارت بهداشــت تــا مــدت  12ســال اســت .وزارت
بهداشــت ،درمــان و علــوم پزشــکی بــه اســتناد قانــون دوم ،مدتــی طوالنــی را بــه عنــوان خدمــت
تعهدشــده مقــرر کــرد .دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی خــود بــا اســتناد بــه اصــل تناســب ،مــدت
زمــان مقــرر منــدرج در مصوبــه وزارت بهداشــت ،درمــان و علــوم پزشــکی را نامتناســب دانســت و
ابطــال کــرد.
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه موجــب دادنامــه شــماره  10170مــورخ  1400/1/24کــه
در مقــام ابطــال نامههایــی کــه رییــس امــور حقوقــی و مجلــس ســازمان امــور اداری و اســتخدامی
و نیــز اداره کل آمــوزش و پــرورش خراســان جنوبــی صــادر کــرده بودنــد ،بــا تلقــی صحیــح از اصــل
1-Necessity.
2-Feldman, David, Civil liberties and human rights in England and Wales, Clarendon: Clarendon Press, 1993 .
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تناســب بیــان کــرد« :معلمــان دارای معلولیتهــای شــدید و خیلــی شــدید بــه موجــب اصــل تناســب
بــه میــزان ســاعات کاری موضــوع مــاده  28قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن برخوردارنــد و نامههــای
معتـ ٌ
ـرض عنــه از ایــن حیــث کــه کاهــش ســاعت کار هفتگــی معلــوالن شــاغل در مشــاغل آموزشــی را
میســر ندانســته اســت ،بــه علــت مغایــرت بــا قانــون ابطــال میشــود».
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در دادنامــه شــماره  1219مــورخ  1394/10/29کــه در مقــام
اعمــال مــاده  91قانــون دیــوان نســبت بــه رأی شــماره  1507ـ  1551مــورخ  1386/12/26صــادر
شــده ،بــه اصــل تناســب توجــه داشــته و تصویبنامــه هیئــت وزیــران را بــه دلیــل نامتناســب بــودن
افزایــش ضریــب جــدول حقــوق و افزایــش حقــوق بازنشســتگی و وظیفــه اشــخاص بــا نــرخ تــورم
ابطــال کــرده اســت.

بند ششم ـ اصل حاکمیت قانون

اصــل قانونــی بــودن ،دو وجــه دارد .نخســت« ،وجــه ایجابــی» کــه بــر اســاس آن ،همــه اعمــال
اداری بایــد مطابــق قانــون باشــد و دیگــری« ،وجــه ســلبی» کــه مقامهــای اداری نبایــد خــارج از
چارچــوب قانــون اقــدام کننــد 1.ممنوعیــت تقییــد ،تضییــق و تخصیــص دایــره شــمول قانــون ،یکــی
از مصداقهــا و مشــتقات اصــل قانونــی بــودن اســت کــه دیــوان عدالــت اداری در آرای متعــددی بــه
ایــن معنــا اشــاره کــرده اســت.
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در دادنامــه شــماره  253مــورخ  1390/6/21در مقــام
دفــاع از ایــن اصــل بیــان میکنــد« :نظــر بــه اعتبــار نتایــج گذرانــده واحدهــای درســی در هــر یــک
از دانشــکدههای معتبــر کشــور و ضــرورت پذیــرش کلیــه واحدهــای درســی کــه بــا موفقیــت در
امتحانــات مربوطــه طــی شــده اســت ،وضــع قاعــده آمــره بــه شــرح تبصــره  11مــاده  55آییننام ـه
آموزشــی دانشــگاه پیــام نــور مصــوب  1380/7/10کــه مقــرر داشــته اســت« :پذیرفتهشــده جدیــد
حداکثــر تــا پایــان اولیــن نیمســال تحصیلــی بعــد از پذیــرش ،موظــف بــه ارائــه ریزنمــرات تأییدشــده
واحدهایــی اســت کــه تقاضــای کتبــی خــود را بــرای تطبیــق آنهــا ارائــه کــرده اســت ،فرصــت مذکــور
تمدیــد نمیشــود» ،مغایــر اعتبــار واحدهــای درســی گذراندهشــده و خــارج از حــدود اختیــارات
دانشــگاه پیــام نــور در وضــع مقــررات دولتــی اســت».
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در دادنامــه شــماره  615مــورخ  ،1389/12/23موضــوع
پرونــده کالسـه  ،746/88اقــدام ســازمان بازرگانــی اســتان گیــان را در مکلــف ســاختن اتحادیههــای
صنفــی بــه پرداخــت مبالغــی هنــگام صــدور ،تمدیــد و تعویــض پروانههــای کســب ،غیــر قانونــی
تشــخیص داد .ایــن دادنامــه ،یکــی از نمونههــای اســتناد دیــوان عدالــت اداری بــه اصــل ممنوعیــت
مقیدســازی خودســرانه حکــم قانونگــذار اســت.
مقــام اداری در ّ
 .1همان.
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در قالــب اصــل قانونــی بــودن میتــوان بــه اصــل ممنوعیــت تفســیر ،تعمیــم و توســیع دایــره
شــمول قانــون نیــز اشــاره کــرد .ممنوعیــت تفســیر خودســرانه و توســیع دایــره شــمول قانــون یــا
تشــدید آن را میتــوان در برخــی دادنامههــای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مشــاهده کــرد.
بــرای نمونــه ،در دادنامــه شــماره 271ـ 272مــورخ  ،1390/7/4هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری
چنیــن اظهــار نظــر کــرده اســت« :هــر چنــد بــه موجــب مــاده  35قانــون تخلفــات رانندگــی ،مصــوب
 1389/12/24و از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون ،حکــم مقــرر در مــاده  18قانــون تنظیــم بخشــی از
مقــررات مالــی دولــت ،مصــوب  1380/11/27در اخــذ صرفـاً جریمــه نقــدی بــرای تخلفــات رانندگــی
لغــو شــده اســت ،لیکــن نظــر بــه اینکــه در زمــان حاکمیــت قانــون اخیرالذکــر ،هیئــت وزیــران و
پلیــس راهــور نیــروی انتظامــی بــه موجــب تصویبنامــه شــماره /202600ت  40096و دســتورالعمل
مــورخ  ،1388/2/30در تخلفــات رانندگــی عــاوه بــر جریمــه نقــدی ،مجــازات توقیــف خــودرو را نیــز
پیشبینــی کردهانــد ،بنــا بــر ایــن ،مصوبــات مــورد شــکایت ،مغایــر حکــم قانونگــذار و خــارج از
حــدود اختیــارات مراجــع وضــع تشــخیص داده میشــود».
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نتیجهگیری
همراه با تحوالت ســـریع زنـــدگی اجتمـــاعی و تکامـــل تـــدریجی مفـــاهیم و کارکردهـــای حقـوق
اداری ،اصـــول بســیاری شــکل گرفتــه و تمــام ســاختارهای ایـــن رشــته را دگرگــون ســاخته اســت .این
اصــول میتواننــد راهحلهایــی مطلــوب و مناســب ارائــه کننــد تــا از یــکســو ،در تــوازن قــدرت
عمومــی و مقتضـــیات اداری راهگشــا باشــد و از دیگــر ســو ،آزادیهــای افــراد را تضمیــن کنــد .چنیــن
اصولــی ،ایدئالهــای اداره خــوب محســوب میشــوند کــه از آن جملــه میتــوان بـــه شـــفافسازی،
بیطرفــی و پاســخگویی اشــاره کــرد.
مقــام اداری نــهفقــط در چارچــوب قوانیــن و مقــررات ،بلکــه بایــد به شــیوهای منـــصفانه و عادالنـــه
عمــل کنـــد .بنــا بــر ایــن ،مقامهــای عمومــی در اعمــال صالحیتهــای اختیــاری خــود بایــد از یــک
دســته اصــول حقــوق اداری پیــروی کننــد .در اجــرای ایــن اصــول ،اقتضائــات اداره خــوب و کارآمــد،
همچنیــن منافــع اشــخاص ثالــث و منافــع عمومــی بایــد بــه صــورت مناســب در نظــر گرفتــه شــود.
ایــن اصــول بــرای حمایـــت از حقــوق ،آزادیهــا و منافــع اشــخاص در برابــر تصمیمهــا و اعمــال اداری
بــرای اجــرای صالحیتهــای اختیــاری بــه کار میرونــد.
یکــی از اصــول اداره خــوب ،برابــری در برابــر قانــون اســت .هــدف ایــن اصــل ،جلوگیــری از تبعیــض
نامنصفانــه اســت ،بــا ایــن تضمیــن کــه بــا اشــخاصی کــه در وضعیتهــای عملــی یــا قانونــی یکســان
قــرار دارنــد ،در اعمــال اختیــار صالحدیــدی بایــد بیطرفانــه برخــورد شــود .اصــل تناســب بــه ویــژه
در جایــی بـــه کـــار مــیرود کـــه عملــی اداری کـــه در اجـــرای یـــک صالحیــت اختیاری انجا م شــده
اســت ،بــر حقــوق ،آزادیهــا یــا منافــع یـــک فـــرد تـــأثیر نـــامطلوب بگــذارد .در ایــن صــورت ،تضمین
موازنـهای منطقــی میــان منافــع مــورد بحــث ماننــد نفــع عمومــی از یــکســو و منافــع خصوصــی افــراد
از ســوی دیگــر ضــرورت مییابــد.
ایــن اصــل بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه وقتــی صالحیــت اختیــاری بــه یــک مقــام اداری واگــذار
میشــود ،نبایــد تکلیــف و مســئولیتهای زیادهخواهانــه را بــر عهــده فــرد قــرار دهــد .اگــر مـــأموران
اداری کـــه بایــد وظایــف قانونــی خــود را بــا اعمــال صالحیــت اختیــاری انجــام دهنــد ،در زمــان انجـــام
وظیفــه ،بــه معیارهایی توجه نکنند کـــه دادگـــاه (قـــانون) آن را بـــرای اعمـــال و راهنمـــایی صالحیت
اختیـــاری نامتناســـب شـــمرده اســت ،از نظــر قـــانونی ،صالحیــت اختیــاری خــود را اعمــال نکردهانــد.
بنــا بــر ایــن ،اگــر مـــأموران اداری در اعمــال صالحیــت اختیاری خــود از ابزارهـــا و روشهای متناســـب
اســـتفاده نکننــد ،دادگاههــا بایــد نظــارت قضایــی خــود را اعمــال کننــد .در نهایــت ،ایــن اصــل از
مقامهــای اداری میخواهــد از هــر اقدامــی در هــر مـــوردی بپرهیزنــد کـــه ممکــن اســت منجــر بــه

311

تأملی بر شاخصهای اداره خوب در
رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری

تبعیــض و آســیب دیــدن افــراد شــود.
بیشتــر نظامهــای حقــوق اداری اروپایــی ،اصــل تناســب منطقــی میــان هــدف مــورد نظــر و
ابزارهــای دسـتیابی بــه آن را بـــه رســمیت میشناســند کــه ایــن موضــوع بــه عنـــوان «اصل تناســب»
شــناخته میشــود .در نظــام حقوقــی ایــران ،بــه صراحــت بــه بســیاری از مؤلفههــای اداره خــوب
پرداختــه نشــده اســت ،امــا تبییــن رویکــرد دیــوان عدالــت اداری نشــان میدهــد ایــن نهــاد در
پروندههــای مختلــف تــاش کــرده اســت در راســتای تحقــق اداره خــوب گام بــردارد.
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اساســی (مطالعــه مــوردی تفکیــک قــوا)» ،پایاننامــه دکتــری دانشــکده حقــوق ،دانشــگاه
تهــران.1391 ،
 .2خانــی گیاشــی ،رضــا« ،قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در پرتــو حکمرانــی
مطلــوب» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد دانشــکده حقــوق ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی.1389 ،
 .3روزیطلــب ،محمدمحســن« ،اصــول نظریــه اداره خــوب در شــکلگیری ،اجــرا و لغــو
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اعمــال یکجانبــه اداری» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد دانشــکده حقــوق ،دانشــگاه تهــران ،
.1394
د) آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
 .1رأی وحدت رویه شماره  1332مورخ  1398/7/2هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .2رأی وحدت رویه شماره  10170مورخ  1400/1/24هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .3رأی وحدت رویه شماره  1137مورخ  1400/4/5هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .4رأی وحدت رویه شماره  1146مورخ  1400/4/5هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .5رأی وحدت رویه شماره  1219مورخ  1394/10/29هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .6رأی وحدت رویه شماره  1265مورخ  1396/12/15هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .7رأی وحدت رویه شماره  137مورخ  1382/04/08هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .8رأی وحــدت رویــه شــماره 1507ـ 1551مــورخ  1386/12/26هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری.
 .9رأی وحدت رویه شماره  160مورخ  1380/05/14هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .10رأی وحدت رویه شماره  253مورخ 1390/06/21هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .11رأی وحــدت رویــه شــماره 271ـ 272مــورخ  1390/07/04هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری.
 .12رأی وحــدت رویــه شــماره 504ـ 503مــورخ  1386/06/08هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری.
 .13رأی وحدت رویه شماره  615مورخ  1389/12/23هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
2-Latin Source
A) Book

1-Cane, Peter, An Introduction to Administrative Law, Clarendon: Oxford Press, Third
Edition, 1999
2-Feldman, David, Civil liberties and human rights in England and Wales, Clarendon:
Clarendon Press, 1993
3-Mendes, Joana, Good administration in EU law and the European Code of Good Administrative Behaviour, 2009
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تأملی بر شاخصهای اداره خوب در
رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری

B) Article

1-Abraham, Ann, “Good Administration: Why we need it more than ever”, The Political
Quarterly, Vol. 80, 2009, No.1
2-Basten, John, Administrative Law, “A Prespective from The Bench”, Paper of NSW
Young Lawyers, Continuing Legal Education, March 2008
3-LEMASURIER, Jeanne, “JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE: Expropriation
AVANTAGES» ET NECESSITE PUBLIQUE”, La Revue administrative,ـCOUT«ـBILAN
Vol. 32, No.191, 1979
4-Treves, G.E. “Administrative Discretion and Judicial Control”, The Modern Law Review, Vol. 10, Jul 1947, No. 3
5-Vala Kristjansdottir, Margaret, “Good Administration as a fundamental Right”, Icelandic Review and of Politics, Administration, Vol. 9, 2013
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Pathology of the powers of Islamic councils from the
perspective of the separation of national and local affairs
Fatemeh Shamiri*
Vali Rostami**
Bizhan Abbasi***
Abstract:
Although Iran has a history of more than one hundred years in drafting laws related to
local councils, but the legislatures have spent a lot of time arguing over the authority of
these councils and, ultimately, have failed to provide a framework for their duties and
decisions in a transparent and clear manner. One of the solutions to the problems of Islamic councils is to answer the question of what is the place of the distinction between
national and local affairs in the legal system of Islamic councils? Studies show that
neither the constitution nor the important laws passed in connection with the activities
of Islamic councils or the central government make a clear distinction between national and local affairs and specify that the decision-making and executive management of
local affairs be in the hands of the Islamic councils including village and city councils.
Frequent amendments to the laws related to the activities of the councils have so far
failed to clarify these ambiguities. This descriptive and analytical study examines the
need to separate national and local affairs and delegate recent affairs to local Islamic
councils.
Keywords:local affairs, national affairs, Islamic councils, decentralization.

*. Ph.D. in public Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran.
fshamiri@yahoo.com
**. Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author).

vrostami@ut.ac.ir

***.Associate Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of
Tehran, Tehran, Iran.

Babbasi@ut.ac.ir
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Pathology of the structure and competence of the
Board of Supervisors of Cultural Centers; Provide an
optimal model of administrative proceedings
Seyed Ahmad Habibnezhad *
Zahra Danesh Nari**
Abstract:
In our legal system, several institutions are the policy reference in cultural affairs.
Meanwhile, the Ministry of Culture and Islamic Guidance, as the main trustee of the
Department of Cultural Affairs, has an important role in issuing licenses to cultural
institutions. Licensing of cultural institutions is based on criteria set by the ministry,
but after the licensing of cultural institutions, the Ministry of Culture exercises its posterior supervision through the Board of Cultural Centers. By examining the founding
document of this authority, ie, “Rules and regulations for the establishment of cultural centers, institutions, centers and associations and supervising their activities”, the
structure and competencies prescribed for the said board can be identified and with a
Legal analysis enumerated the criticisms leveled at it. Among the structural objections,
we can mention the governmental nature of all the members of the board, the independence of the decisions issued by the board, and regarding the competence objections,
we can mention the ambiguity about the competencies and the wide authority to apply
disciplinary sanctions.
Keywords:Administrative Proceedings- Licensing Syste-, Cultural Centers Board- Judicial Oversight.

*.Associate Prof of Farabi Campus of Tehran University,Department of public law.
A.habibnezhad@ut.ac.ir
**. Ph.D. inPublic Law (Corresponding Author). zdanesh@ut.ac.ir
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Judicial Control over the Decisions of the Comprehensive Scientific-Applied University in accordance with
the General Assembly Jurisprudence of the Administrative Court of Justice
Ali Mashhadi *
Alireza Dabirnia**

Abstract:
The Iranian Administrative Court of Justice has jurisdiction to control on judicial
decisions of the Comprehensive University of Applied Sciences as one of the universities under the supervision of the Iranian Ministry of Science. The main question is
how judicial control applies on the decisions of this university? For many years after the establishment of this university, the General Assembly of the Administrative
Court of Justice, in some cases and opinions, has judicially reviewed the decisions of
this university. In this article, we have tried to introduce and review some of the most
important aspects of the judicial control of the court. As briefly it can be said that the
core of judicial review based on ultra vires of some unlawful decisions. The basic
presumption of this article is based on the legal consideration of the content and issues raised in such opinions, and the rules on the limitations of the Comprehensive
University of Applied can be help a lot in establishing the rule of law in this complex.
Keywords: Comprehensive Scientific-Applied University, Administrative Court of
Justice, Judicial Control, Rule of law, Ultra vires

*. Associate Professor of Public Law, Faculty of Law, University of Qom. droitenviro@gmail.com
** .Assistant Professor of Public Law, Faculty of Law, University of Qom, (Corresponding Author)
dabirnia.alireza@gmail.com
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Feasibility of applying the principle of public proceedings in the Court of Administrative Justice
Mohammad Hasanvand*
Nader Asadi oojagh **
Abstract:
The principle of public proceedings, as the free entry and exit of people to court
sessions, is considered as one of the components of the principles of fair proceedings. But the implementation of this fundamental principle in Iran’s administrative
justice system faces challenges. This research seeks to answer the question whether
the principle of public proceedings in the Administrative Court of Justice has the
capacity and ability to be implemented or not. In the form of a descriptive-analytical
research, several causes and factors such as legal loopholes, the adoption of centralization policy in the structure of the Administrative Court of Justice of the country
were considered as exemplary components in the impossibility of applying the said
principle in the court. However, the consideration of substantive and formal matters
in the Court’s branches, the need to pay attention to the principle of correspondence,
and the necessity of reforming Zat al-Bin, etc., have made the implementation of this
basic principle inevitable in the institution of the Court. Also, cases such as justifiable and easy obedience to judicial decisions or being under the control of public
opinion of the judicial behavior of court judges, were considered among the merits of
applying the aforementioned principle. Also, suggestions for the realization of this
important component were introduced and identified.
Keywords: principle of public proceedings, court branches, public panel, administrative proceedings, hearings.
*. PH.D in Public Law , Shahid Beheshti Uniersity Tehran and the Judge of the Court of Administrative
Justice. md.hasanvand@gmail.com
**. MA from Semnan University, Semnan, Iran (CorrespondingAuthor).naderasadioojag@gmail.com
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Analysis of the Dispute Resolution Board of Article 38 of
the Law on Amending and Extending the Transactions
By-Laws of Tehran Municipality to Metropolises and Supervising Its Votes
Masoud Araei *
Faramarz Atrian**

Abstract:In accordance with Article 38 of the Law on Amending and Extending the
Transactions Regulations of Tehran Municipality to Metropolises; Disputes arising from
transactions subject to this regulation in the Dispute Resolution Board with the membership of a judge of the judiciary elected by the head of the judiciary, a member of the
Islamic Council elected by the relevant council, a municipal representative elected by
the mayor, a district or governor representative and a legal representative The party to
the contract is subject to review and the ruling issued by the trial judge is binding on the
parties. In this study, while addressing the nature of the board subject to Article 38 and
the type of transactions subject to this regulation, it was concluded that this board is an
administrative reference and one of the quasi-judicial authorities and is not an arbitration
body. Also, any transaction in the municipality that leads to the conclusion of a contract
can be considered and considered in this board, and the decision of this board, as an administrative authority, can be challenged in the Court of Administrative Justice. On the
other hand, considering that the purpose of the legislator’s membership in these authorities is only to supervise the consideration of issues raised in these authorities and to use

*. Ph.D. Student in Public Law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran, University Lecturer, (Corresponding Author). masood.araei84@
gmail.com
**. Assistant Professor of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
atrian.f.1001@gmail.com
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his judicial and legal opinion and is not to be formed in the office, court and court, so it
is suggested that member judge Such quasi-judicial authorities should not issue a verdict
and the verdict issued by these authorities should be based on the vote of the majority of
members.
Key Words: Dispute Resolution Board Article 38, Law amending and extending the
bylaws of Tehran municipal transactions to metropolitan areas, Municipal transactions, Quasi-judicial authority, Court of Administrative Justice.
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Optimization Administrative Justice Court based on the
Status and Competence of the Oppression Court in Iran
and Islam
Hosain Ayene Negini*
Mohamad Amin Abrishami Rad**

Abstract:
In terms of status and competence, the Administrative Justice Court can be considered the closest institution to the Oppression Court in Iran and Islam. Based on
descriptive  ـanalytical studies, with recognizing the status and competence of the
Oppression Court in the legal  ـjudicial structure of Iran and Islam and adapting its
characteristics to the Administrative Justice Court in the legal  ـjudicial system of
the Islamic Republic of Iran, it was concluded that in different historical periods,
the status of the Oppression Court was under the first person of the government or
the person appointed by her. Because of this, the Oppression Court has been more
strong and independent than the Administrative Justice Court. On the other hand, by
predicting the competence of handling all people’s complaints against government
officials and agents and even disputes between those in power for the Oppression
Court, the jurisdiction of that court has been wider than the Administrative Justice
Court. Based on the above findings, changing the status of the Administrative Justice
Court as an institution under the leadership and within the judiciary and developing
its competencies as an institution to handle “all administrative claims” and “claims
affected by public authority” can help to promote the status and competence of the
Administrative Justice Court.
Keywords: Oppression Court, Administrative Justice Court, Status of the Administrative Justice Court, Competence of the Administrative Justice Court, Administrative Litigations, Article 173 of the Constitution.
*.Ph.D. in Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author). hosseinayene69@gmail.com
**. Assistant Prof Department of Law, , Semnan University, Semnan, Iran. abrishamirad@semnan.ac.ir
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Analyses of the grounds for hearing the at subject to section 2 of article 10 from the organization and procedure
of administrative court of justice act
Fatemeh Afshari*
Mohsen Ahangar Samakosh**
Abstract:
One of the jurisdiction of administrative court of justice in according to section 2 of
article 10 from the organization and procedure of administrative court of justice act
is consideration of the objection to the final verdicts of the quasiـjudicial tribunals.
Based on the prevailing judgmental procedure, the basis for hearing the claims of
all three sections of Article 10, is principle 173 of constitutional act, and because of
the stipulation of “people’s” complaints against the government in this principle, it
hears only the complaints of citizens.Therefore, will not be heard in the court the objection of government officials to the verdicts of quasiـjudicial tribunals as plaintiffs,
and depending on whether the plaintiff is the government or the people, the review
authority will be variable.In addition to creating a substantive challenge, this has led
to numerous heterogeneities of the procedural unity verdicts to resolve this problem,
which in itself has been the root of many problems. Jurisdictions and requirements of
quasiـjudicial tribunals are different from administrative actions and decisions, so it
seems the grounds of paragraph 2 of Article 10 is not in principle 173 and is rooted in
principle 159 and the need to have access to a court for persons. The theory presented
in this article is that considering the position of the Court in judicial review on

*.Assistant Professor, Department of Administrative Law, Judiciary Research Institute, Tehran, Iran
Afshari399@jri.ac.ir
**.Ph. D Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’iUniversity
(Corresponding Author). mohsenpubliclaw@gmail.com
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quasiـjudicial tribunals and the constitutional act requirement for this control, it
is not appropriate to limit the Court’s jurisdiction to principles 170 and 173 and to
accept the Administrative Court of Justice as an only court that control on administrative sphere, has general jurisdiction on quasiـjudicial tribunals in accordance
with principles 34 and 159 of Constitutional act. This view causes that the competent judicial authority is not variable according to the plaintiff and consequently, the
problems of the trial do not occur.
Keywords: Court of Administrative Justice; Justice; Quasiـjudicial tribunals; Public
courts; People; Government; Paragraph 2 of Article 10 of the Court of AdministrativeJusticeAct.
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Imposition of criminal and administrative penalties as
a tool for water resources management (Case study of
modern irrigation in Sistan plain)
Saeed Gohari *
Seyed Hossein Hosseini**
Abdolreza Javan Jafari Bojnordi***
Abstract:
Punishment reflected in judicial rulings is one of the tools of government governance
in the field of protection and management of water resources in the new irrigation plan
of the crisis-stricken plain of Sistan. In this regard, the explanation and analysis of the
philosophical approach of the penitentiary institution clearly shows the strengths and
weaknesses of the judiciary in dealing with water crimes. The results of this study,
which was conducted by descriptive-inferential analysis, indicate that some courts
have used the utilitarian approach and others the punitive approach in the prescribed
punishments. However, the consequence of this dichotomy in the philosophical approach has rendered the policies of the justice system in the protection of water resources ineffective. The results of this study show that any amount of punishments
determined by the general expectations of the local community and the capacity for a
culture of compromise in resolving disputes between water resources stakeholders in
this project, in addition to the capacity of religious teachings to pay less attention to the
inefficiency of punishment. Will lead to water crimes.
Keywords: water crimes, philosophy of consequentialism, philosophy of punishment, prevention of water crimes.
*. PhD student in Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran. sagohari64@
gmail.com
**. Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University, Mashhad,
Iran. (Corresponding Author). shosseini@um.ac.ir
***. Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran. javan-j@um.ac.ir
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Innovative Theory of Administrative Rule of Law; an
Analysis of Characteristics and Reforms Raised by Artificial Intelligence
Farkhondeh Kiaee *
Abstract:
Human social life has been impacted by the progress of artificial intelligence. From
the era of artificial intelligence and the innovation of the theory of administrative rule
of law, the traditional theory of administrative rule of law presents stiffness. This paper, based on the background of the era of artificial intelligence, puts forward the new
reconstruction of the theory of administrative rule of law. According to the findings of
the paper, the new characteristics of the new era, namely, joint efficiency and justice,
procedural doctrine and extended administrative supervision will profoundly cause the
reform of the theory of administrative rule of law. The application of artificial intelligence will provide a relatively unified standard of reasoning and evaluation criteria for
administrative decisionـmaking, and greatly reduce the lack of unification caused by
the subjective difference. Intellectual administrative system can collect information,
consider relevant factors, ensure the accuracy of decision making, and improve the
fairness of the decision of the administrative subject. Through the establishment of
a personalized database of mass citizens on the basis of big data, the administrative
activities can not only be provided according to the individual data of the administrative relative, the personalized management can also allocate administrative resources timely and effectively. Hence, the main result of the reconstruction of the theory
of administrative rule of law is the intelligent realization of the important principles,
namely, good administration (over the legal administration), efficiency and justice, decentralization, and cooperation.
Keywords: Innovative theory of administrative rule of law, Artificial intelligence,
Good administration, Justice and efficiency.
*.Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Technical and Vocational University
(TVU), Tehran, Iran (kiaee@shariaty.ac.ir)
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Government civil liabi lity in natural disaster;Looking
at the Formation of Iran’s National Disaster Manegment
organization
Somaye Ehsani korsikola *
Saam Mohammadi**
Hamid abhari***
Abstract:
The principle that loss must be compensated by the one who imposed it, is agreed upon
in almost every legal system. The crisis management organization (CMO) establishment act forces the government to compensate the losses due to the natural disasters (as
an instance for crisis) against the people affected. However, all damages due to natural
disasters are not caused by government performance and thus it could not be assumed
as civil liability in the exact sense of the word. It is rather a legal enforcement in order
to perform its role in the response and recovery stages of the crisis management process, based on which the government is responsible to prepare the minimum requirements needed for improving the quality of lives of the affected community. In case that
the government fails in performing its role in any of the four-staged crisis management
process, which results in any damages or loss for the people in the affected community,
and if this is due to any shortage in the facilities or equipment provided, it is the government that is responsible for compensating the loss.
Keywords: Civil liability; government;, natural disaster; employee; loss compensation.

*. Mazandaran university. (Corresponding Author). somauh.ehsani@yahoo.com
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Illegal seizures of property and funds of public non-governmental organizations in parent companies and subsidiaries of the Social Security Organization
Mehdi Zakavi *
Seyed Hassan Mostafavi**
Yousef Torfi Saidawi***
Abstract:
The access of state-owned employees to state funds and funds, which stems from employment and employment, has led the legislature to prohibit the use of unauthorized
use of property and public funds and criminalize the crime of illegal seizure. The Social Security Organization is also included as a public non-governmental organization, which receives huge funds from a premiums payment, subject to this regulation.
This research, using a descriptive-analytical method, seeks to consider the inclusion
of Article 598 of the Sanctions Act in relation to the social security investment company known as Shasta. The legal personality of the subsidiaries and affiliates under
the control and management of the holdings, the investment company and, ultimately,
the social security organization, indicates that Shasta is a non-governmental public
institution and therefore, in accordance with the statute of the organization and the law
of general calculation, any use Unauthorized access to the property and funds of the
Social Security Organization, in particular through the insurance rights of individuals
affiliated with the organization, will result in criminal liability arising out of unlawful
seizure of property and funds.
Keywords:Illegal capture, non-governmental public institutions, social security organization, Shasta.

*. Assistant Professor of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran. m_zakavi2010@yahoo.com
**.Judge of Justice, Deputy Attorney General and Revolution of Hamadan Province, Hamadan, Iran.
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Title deed preparation of the car in Iranian law; police or
a notary?
Mohammad Shokri*
Abstract:
Transactions with the subject of transfer of ownership is one of the social necessities,
the document has an important role in proving the realization of these legal acts, which
may be formal or ordinary. The principle is that it is not necessary to prepare an official
document, except as provided by law. The sale and transfer of real estate and letters
of intent are among these mandatory cases. In addition, in some other cases, such as
the transfer of patents, goodwill, and ship transactions, special laws have stipulated
the need to prepare an official document. The transfer of car ownership as one of the
most common and important transactions in society has recently been the subject of
controversy. Transactions of this property did not require official registration, but with
the approval of the Law on Investigation of Driving Violations approved in 1398, the
official transfer of this property was also established. Because of the wording of the
law, this is a point of contention; Is the document issued by the police sufficient, or in
addition to the need to reـarrange the document in the notaries? The study of the issue
has been done in a descriptiveـanalytical manner based on the existing legal principles
and legal capacities with the approach of paying attention to the legal needs of the
society. Some consider the requirement to document in notaries. The results of the
investigation indicate that the document issued by the police is official and that it is not
required to be registered in the notary public. This view, in addition to compliance with
existing regulations and the unanimous ruling of the Administrative Court of Justice,
includes a costـcutting approach to social welfare.
Keywords:Vehicle, official document, law enforcement, notaries.
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Reflections on the indicators of good governance in the
jurisprudence of the Court of Administrative Justice
Mazaher Khajvand *
Mojtaba Lotfi Khachak**
Davood Soltanian***
Abstract:
Protecting the rights of citizens is one of the key and important responsibilities of governments. In this regard, the active presence of citizens in the public arena is necessary
to draw the general boundaries of their collective interests and rights, as well as to hold
the institution of power accountable. In addition, regulatory and controlling authorities
should be available to evaluate the performance of public officials. In such a situation,
the concept of good governance becomes important. Good governance theory is an integrated theory that contains principles and indicators for reviewing administrative actions and decisions as well as increasing their efficiency. The present article examines
the principles governing the services of the administrative system in the light of the
theory of good governance. The research method in this article is descriptiveـanalytical
and the mentioned subject has been studied using the library method. The results of
this study indicate that in the administrative law of Iran, in the strict sense of the word,
the various dimensions of good governance are not addressed. In many cases, which in
a way indicates good governance, insufficient executive guarantees have been developed, and this is one of the shortcomings of good governance in Iranian administrative
law. However, in its rulings, the Court of Administrative Justice has paid attention to
many components of good administration and has been able to largely address the
shortcomings in Iran’s administrative law in practice.
Keywords: administrative system, public services, good governance, speed of response, legality.
*. Faculty member of Law Department, Nowshahr Branch, Islamic Azad University, Nowshahr, Iran.
m.khajvand@gmail.com
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