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  .شود
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بدين . صالحيت مورد سوال قرار گرفته يا مي تواند مورد سوال قرار گيرد، بررسي مي شود
ترتيب، ابتدا نكات مثبت رأي به لحاظ شكلي بيان شده و مورد تاكيد واقع مي گردد و پس 
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نقاط قوت رأي بيان شده و سپس ضعف يا اشكاالت احتمالي زنجيره استدالل و مسـتندات  
  .ذكر مي شود... قانوني و 
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  :فصل اول

  اداري دعاوي راجع به صالحيت ديوان عدالت
  
  

  موضوع شكايت
  عدم قابليت رسيدگي به امور فني و تخصصي

  در ديوان عدالت اداري  
  )16/12/1391مورخ  9109970900702439دادنامه شماره (

  
  ديوان عدالت اداري 7شعبه : مرجع رسيدگي

تشخيص و تعيين حد بستر رودخانه، امري فني مهندسي و تخصصي بوده و «
  » .باشدقابل رسيدگي در ديوان نمي

ها، ها، انهار، مسيلآيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه 3ماده : مستندات
 1379مصوب هاي آبرساني، آبياري و زهكشي هاي طبيعي و شبكهها، بركهمرداب

  1.هيأت وزيران
  

  »26/12/1391مورخ  9109970900503610دادنامه شماره «
  ديوان عدالت اداري 5شعبه : مرجع رسيدگي

تصميمات شوراي عالي پزشكي قابل رسيدگي و امعان نظر قضايي نبوده و «
  2».خارج از صالحيت ديوان است

                                                                                                                  
مركز مطبوعات و : ، تهران1391پژوهشگاه قوه قضائيه، مجموعه آراي قضايي؛ شعب ديوان عدالت اداري، اسفند .  1

  . 101انتشارات قوه قضائيه، ص 
  .همان. 2
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  رأي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري

مربوط به تشخيص  1370آيين نامه اجرايي مصوب سال  3رأي كميسيون ماده «
ها است كه امري فني مهندسي و نتيجتاً تخصصي  و تعيين حد بستر رودخانه

گردد كه مطابق اظهارنظر هيأت عمومي، امور تخصصي قابل رسيدگي  محسوب مي
عليهذا با توجه به مراتب فوق، قرار رد شكايت شاكي صادر و . در ديوان نيست

 » .گردد رأي صادر قطعي است ياعالم م

  
  رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري

ماده ) الف(نظر به اينكه وضعيت شاكي در شوراي عالي پزشكي مشمول بند «
قانون استخدام ناجا تشخيص گرديده است، در حالي كه اجابت خواسته  128

ماده  )ج(نامبرده مبني بر برقراري مستمري منوط به تشخيص وضعيت وي در بند 
باشد و از طرفي تصميمات شوراي مذكور قابل رسيدگي و امعان  قانوني مرقوم مي
هيأت عمومي ديوان  23/3/77 -61باشد چنانكه مفاد رأي شماره  نظر قضايي نمي

متبوع نيز مؤيد موضوع است؛ فلذا توجهاً به مراتب مرقوم، شكايت مطروحه فاقد 
قانون ديوان عدالت اداري  16خالف ماده محمل قانوني بوده و مستنداً به مفهوم م

  » .باشد رأي صادره قطعي مي. گردد حكم به رد آن صادر و اعالم مي
  

  1يادداشت
ابتدا توضيح اين نكته ضروري است كه ذكر اين دو رأي در كنار هم و تحليل و 
بررسي هر دو به اين دليل است كه موضوعي كه قصد بررسي آنرا داريم در هر دو 

                                                                                                                  
  .، عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي)ئولنويسنده مس( دكتر علي محمد فالح زاده .1
  .مدير گروه حقوق خصوصي دانشگاه آزاد يزددكتر محمدحسين جعفري،    
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باشد و به همين اعتبار هر دو رأي را در يك نوشتار واحد  ء مشترك مياين آرا
  . ايم بررسي كرده

  
  مسائل شكلي -الف

رأي شعبه هفتم از حيث شكلي داراي اشكال است؛ چرا كه هيچ گونه گردش 
كاري ندارد و عنوان دقيق آيين نامه اجرايي قانون مربوط به آن ذكر نشده است، 

ها،  آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه«عبارت است از عنوان دقيق آيين نامه 
» هاي آبرساني، آبياري و زهكشي هاي طبيعي و شبكه ها، بركه ها، مرداب انهار، مسيل

نكته ديگر اين كه در رأي شعبه محترم به اظهارنظر . هيأت وزيران 1379مصوب 
اريخ رأي هيأت هيأت عمومي ديوان استناد شده است بدون آن كه شماره و ت

عمومي و محتواي آن بيان شود كه ظاهراً منظور شعبه محترم رأي وحدت رويه 
 – 483و رأي وحدت رويه شماره  82/290با كالسه  5/6/85 – 359شماره 

البته رأي شعبه پنجم از اين حيث داراي اشكال . باشد مي 87/482با كالسه  28/7/77
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اشاره كمتري است؛ چرا كه به شماره و تاريخ 

شده است، با اين حال شعبه پنجم نيز به محتواي رأي هيأت عمومي تصريح ننموده 
هيأت عمومي ديوان نيز كه اتفاقاً از  5/6/85-359شايسته بود به رأي شماره . است

تشخيص (حيث موضوعي ارتباط وثيقي با موضوع تحت رسيدگي شعبه پنجم دارد 
تصريح و استناد ) كي به موجب نظر شوراي پزشكي و پزشك معتمدتوانايي شا

  . شد مي
  

  مسائل ماهوي –ب 
مسأله قابل پرسش اين است كه اساساً قلمرو بازنگري قضايي تا كجاست؟ به 

  شود؟ عنوان نمونه آيا شامل مسائل تخصصي و فني هم مي
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ت كارشناسي ها و نظرادر حقوق اداري انگلستان پذيرفته شده است كه ديدگاه

  . شوند و تخصصي مشمول بازنگري قضايي نمي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در چند رأي مختلف كه به آنها اشاره 
خواهيم نمود دعاوي را قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري تلقي نموده كه جنبه 

 – 359قبالً در رأي وحدت رويه شماره   . غيرفني و ماهيت اداري داشته باشند
مسأله احراز سالمتي و توانايي داوطلبان استخدام در واحدهاي دولتي را كه  5/6/85

فني و «شود، به اين دليل كه موضوع  به موجب نظر پزشك معتمد مشخص مي
است، قابل رسيدگي در ديوان » ماهيتاً غيرقابل امعان نظر قضايي«و » تخصصي

 – 483وحدت رويه شماره  همين ديدگاه در رأي. عدالت اداري نداشته است
نيز تأييد شده است؛ اما سؤال قابل طرح اين است كه چه موضوعاتي فني  28/7/87

باشند و معيار تمايز اين  و تخصصي هستند و ماهيتاً غيرقابل امعان نظر قضايي مي
موضوعات با موضوعات با ماهيت اداري چيست؟ مگر موضوعات با ماهيت اداري 

به عنوان مثال وقتي كه شعبه ديوان بر رأي كميسيون ماده  فني و تخصصي نيستند؟
قانون شهرداري در خصوص تخلف سازنده از مفاد پروانه ساخت يعني عدم  100

كند، مسأله فني نيست؟ چه تفاوتي بين رأي  رعايت ضوابط فني نظارت مي
 آيين نامه اجرايي مربوط به بستر و 3با رأي كميسيون ماده  100كميسيون ماده 
گيرد، اما دومي  ها وجود دارد كه اولي در صالحيت ديوان قرار مي حريم رودخانه

است قابل رسيدگي در ديوان » امري تخصصي و فني مهندسي«به دليل اين كه 
  . عدالت اداري نيست

تواند بر  اگر موضوع قابليت امعان نظر قضايي ندارد، پس دادگاه عمومي نيز نمي
اداري تخصصي و فني نظارت كند و سؤال قابل طرح در هاي آراي اينگونه دادگاه

اين خصوص اين خواهد بود كه چه مرجعي صالحيت رسيدگي به اعتراض به 
توان گفت آراي اينگونه مراجع  آراي اين گونه مراجع را خواهد داشت؟ آيا مي
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قطعي و غيرقابل اعتراض در نزد مراجع قضايي است؟ اساساً آراي كدام يك از 
اند كه نتيجتاً قابل  ها و مراجع شبه قضايي فني و تخصصي كميسيون ها، هيأت

  باشند؟  رسيدگي و امعان نظر قضايي نمي
قانون تشكيالت و  64همين مشكالت و ابهامات باعث شد تا قانونگذار در ماده 

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درصدد حل اين معضل برآيد؛ راه حلي كه اين 
حلي كه در ظاهر باشد، راه است ارجاع امر به هيأت كارشناسي ميماده ارائه نموده 

در مواردي كه به موجب «: دارد اين ماده مقرر مي. اين مشكل را حل نموده است
هاي علمي،  االجرا تشخيص موضوعاتي از قبيل صالحيت اي الزم قانون يا مصوبه

ر شده باشد، هايي واگذاتخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده كمسيون يا هيأت
شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي 

كنند و در صورت شكايت شاكي از حيث  آن براساس قانون يا مصوبه رسيدگي مي
تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي كننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع 

گردد، با  عبه تعيين ميربط كه توسط شپرونده به هيأت كارشناسي تخصصي ذي
  » .كسب نظر آنان مبادرت به انشاء رأي نمايد
اي كه قابليت امعان  كند اين است كه مسألهاما سؤالي كه باز ذهن را مشغول مي

نظر قضايي ندارد آيا با ارجاع به هيأت كارشناسي قابليت رسيدگي قضايي پيدا 
چه تفاوتي با ساير  كند؟ مفهوم رسيدگي در ديوان عدالت اداري چيست و مي

دانيم براي پاسخ به اين پرسش نيازمند  هاي قضايي دارد؟ همانگونه كه مي رسيدگي
نگاهي دوباره به مفهوم رسيدگي هستيم، رسيدگي قضايي در معناي كامل آن، 

شود، به بيان ديگر، قاضي در مورد  شامل بررسي امور موضوعي و امور حكمي مي
ها ممكن  گي كرده و حسب مورد براي شناخت آنواقعيات و امور موضوعي رسيد

است از نظر كارشناسان نيز استفاده كند كه براساس منطق رسيدگي در حقوق 
اسالمي، نظريه كارشناسي براي قاضي طريقيت داشته و قاضي مكلف به تبعيت از 
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آن نيست، اما قاضي حق ندارد براي شناخت امور حكمي پرونده يا تطبيق حكم 

موضوع از نظر كارشناسي استفاده كند؛ چرا كه اين مسأله كامالً ماهيت قانوني بر 
  . قضايي دارد

نوع ديگر رسيدگي، رسيدگي مربوط به نظارت قضايي بر اعمال اداري يا همان 
هاي عمومي بازنگري قضايي است؛ اين نوع رسيدگي با رسيدگي قضايي دادگاه

شتار مطمح نظر است، اين است هايي دارد، مهمترين تفاوت كه در اين نو تفاوت
القاعده محدود به امور حكمي است؛ يعني كه رسيدگي مرجع نظارت قضايي علي

با در نظر گرفتن شقوق مختلف اصل قانوني (بررسي قانوني بودن اعمال اداري 
اين كه آيا رسيدگي در بازنگري قضايي بايد صرفاً محدود به امور حكمي ). بودن

حث و اختالف بوده است، با اين حال در حقوق كامن ال باشد يا موضوعي محل ب
نيز پذيرفته شده است كه رسيدگي در بازنگري قضايي حكمي است با استثنائاتي 

رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري دو . شود كه شامل امور موضوعي نيز مي
قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان  10ماده  1نوع است، رسيدگي موضوع بند 

قانون تشكيالت و آيين دادرسي  10ماده  2عدالت اداري و رسيدگي موضوع بند 
هاي ديوان عدالت اداري در مقام نظارت بر آراي مراجع شبه قضايي يا همان دادگاه

در رسيدگي نوع اول؛ يعني در . اداري اگر چه در عمل، شعب ديوان عدالت اداري
قرار دارد وارد مسائل موضوعي نيز مواردي كه موضوع ابتدائاً در صالحيت ديوان 

شوند و در حقيقت در بسياري از موارد تفكيك ميان امور حكمي و موضوعي  مي
دشوار است و گريزي از اين مزج و اختالط نيست با اين حال، رسيدگي ديوان در 
مقام نظارت بر آراي مراجع شبه قضايي بايد به امور حكمي محدود شود و مسائل 

) 64(اي كه به درستي در قسمت فراز ماده  يرد؛ يعني همان نكتهشكلي را دربربگ
قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري آمده است، نظارت بر رعايت 
ضوابط مندرج در قانون و فرآيند بررسي آن بر اساس قانون حاكم بر موضوع، فراتر 
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د به ماهيت پرونده و از اين نوع نظارت و اعطاي اختيار به شعب ديوان براي ورو
مسائل موضوعي و ارجاع موضوعات به هيأت كارشناسي و انشاء رأي در ماهيت، 
شعب ديوان را از مرجع قضايي موضوع بازنگري خارج و تبديل به مرجع تجديد 
نظر از آراي قطعي دادگاههاي اداري كرده است؛ آن هم صرفاً در مورد تشخيص 

چرا در . تخصصي و امنيتي و گزينشيموضوعاتي از قبيل صالحيت علمي و 
مند باشند تا موضوع را  خصوص ساير موضوعات، شعب ديوان نبايد از اين حق بهره

در صورت شكايت شاكي از حيث تشخيص موضوع به هيأت كارشناسي ارجاع 
  دهند؟

اگرچه رأي شعبه هفتم و پنجم در زمان حاكميت قانون سابق صادر شده است و 
وجود نداشت، اما در مقام انتقاد از رأي هيأت ) 64(ماده  در قانون سابق حكم

بايست  عمومي و دو شعبه مزبور بايد گفت در خصوص اين گونه مسائل ديوان نمي
خود را كامالً به كنار بكشد بلكه بايد از حيث رعايت ضوابط عيني قانوني و فرآيند 

وان به طور كلي نمود؛ در حالي كه دي رسيدگي نظارت قانوني خود را اعمال مي
در خصوص قسمت اخير حكم . موضوع را قابل طرح در شعب ديوان نداشته است

بايد گفت اين حكم داراي اشكاالت متعددي است از جمله اين ) 64(مقرر در ماده 
دادگاههاي (براي شعب ديوان در مقام نظارت بر آراي مراجع شبه قضايي  -1: كه

ازنگري قضايي قائل شده است كه اين مسأله با اختياري فراتر از نظارت و ب) اداري
اين ابهام وجود دارد كه چرا  -2فلسفه وجودي ديوان عدالت اداري در تغاير است 
موضوعات راجع به صالحيت (قانونگذار صرفاً در خصوص برخي موضوعات 

اين حق را براي شعب ديوان قائل شده است ) علمي، گزينشي و امنيتي و تخصصي
به هيأت كارشناسي ارجاع نمايند و در ماهيت مبادرت به انشاء رأي  كه موضوع را
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اگر پاسخ به اين پرسش اين باشد كه معيار اين ماده مسائل تخصصي و  1. نمايند

موضوعاتي است كه قابليت نظارت قضايي ندارد، در اين صورت اين سؤال مطرح 
از بيان ) 64(ه اند؟ كما اين كه ماد شود كه كدام يك از موضوعات تخصصي مي

نكته قابل ذكر اين كه استفاده از نظر هيأت كارشناسي . تمثيلي استفاده كرده است
در اين خصوص صرفاً بايد به امور موضوعي پرونده كه مسائل فني و تخصصي 
است محدود باشد و قاضي ديوان عدالت اداري نبايد اجازه ورود كارشناسي به 

كه آيا هيأت كارشناسي مزبور همان قرار  مشخص نيست -3. امور حكمي را بدهد
ارجاع امر به كارشناسي است كه در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و 
انقالب در امور مدني آمده است يا ترتيب ديگري است؟ آيا منظور كارشناسان 
رسمي دادگستري است يا كارشناساني كه قضات شعبه تشخيص بدهند؟ در هر 

و هيأت عمومي ديوان در خصوص اين گونه آراء به كلي  حال اگر شعب ديوان
) 64(كردند، شايد امروز شاهد فراز اخير ماده  صالحيت نظارتي خويش را نفي نمي

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه در تضاد با اصول بازنگري 
كه آنها اشكال عمده رأي شعبه هفتم و پنجم در اين است . قضايي است نبوديم

توانستند از حيث ضوابط عيني و نحوه فرآيند رسيدگي نظارت قانوني بر آراي  مي
اين دو كميسيون اعمال نمايند؛ نظارتي كه با اصول نظارت و بازنگري قضايي نيز 

  . همخواني بيشتري دارد
گيري راجع به صالحيت علمي و  اگر چنانچه تصميم هيأتهاي تصميم -4

مات اداري باشد و جنبه ترافعي نداشته باشد، به بيان گزينشي واجد وصف تصمي

                                                                                                                  
قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان نيز تحت شرايط خاص، به شعب  63ذكر اين نكته ضروري است كه ماده . 1

اما در اين . رود به ماهيت و صدور رأي ماهوي را داده استهاي اداري اجازه وديوان در مقام نظارت بر آراي دادگاه
) 7(ماده بحثي از استفاده از كارشناسي نشده است، بلكه شعب ديوان صرفاً مكلف به اخذ نظر مشاورين موضوع ماده 

  . اند قانون ديوان شده
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گيري داشته باشد و نه ماهيت ترافعي، در آن صورت نظارتي  ديگر، ماهيت تصميم
كند  نمايد و مبادرت به انشاء رأي مي اعمال مي) 64(كه ديوان به موجب ذيل ماده 

. شود ب ميدر تغاير آشكار با اصل تفكيك قواست و دخالت در امور اداره محسو
اي  گيرد، مسأله نشيند و تصميم مي به بيان ديگر، قاضي اداري به جاي مقام اداري مي

كه در تغاير آشكار با تمايز و تفكيك قواي سه گانه و نظارت قضايي محسوب 
  . شود مي



  
  
  



  موضوع شكايت
  نسبت به اداري عدم صالحيت ديوان عدالت 

  هاي عمومي كشورنهاد كتابخانه
  )9/90/4018شماره  پرونده(

  
  ديوان عدالت اداري 9شعبه : مرجع رسيدگي

هاي عمومي كشور به دليل غيردولتي رسيدگي به شكايت عليه نهاد كتابخانه«
  » .بودن آن، خارج از صالحيت ديوان است

هاي عمومي كشور مصوب قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه: مستندات
1382 .1  
  

  راي ديوان
اق و محتويات پرونده و مالحظه اليحه دفاعيه مشتكي عنه و مفاد با برسي اور«

نظر به اينكه به موجب تبصره يك ماده  22/7/91صورتجلسه اخذ توضيح مورخه 
 17/12/82هاي عمومي كشور مصوب قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه 11

- لتي ميهاي عمومي به عنوان نهاد عمومي غيردومجلس شوراي اسالمي، كتابخانه

قانون ديوان عدالت اداري بوده  13علي هذا موضوع خارج از مصاديق ماده . باشند
بديهي است شاكيه در . گرددبدين لحاظ قرار رد شكايت وي صادر و اعالم مي

رأي صادره . اجراي قانون كار حق طرح شكايت در مراجع قانوني را خواهد داشت
  ».قطعي است

  

                                                                                                                  
مركز مطبوعات و : تهران ،1391پژوهشگاه قوه قضائيه، مجموعه آراي قضايي؛ شعب ديوان عدالت اداري، اسفند . 1

  . 117انتشارات قوه قضائيه، ص 
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  1يادداشت

طي دادخواستي به ديوان عدالت اداري، خواهان  1391شاكيه در مهرماه 
شعبه نهم ديوان طي كالسه . شودرسيدگي به دعواي استخدامي و صدور حكم مي

پيام رأي صادره اين . نمايدمبادرت به صدور رأي مي 9/90/4018پرونده به شماره 
هاي عمومي كشور به دليل است كه رسيدگي به شكايت عليه نهاد كتابخانه

در زير ذيل دو عنوان به . دولتي بودن آن، خارج از صالحيت ديوان استغير
  . پردازيمبررسي مسائل شكلي و ماهوي رأي مزبور مي

 
  مسائل شكلي -الف
هرچند ادبيات بكار رفته در رأي ديوان به دليل استفاده از اصول و عاليم  -1

نه معموالً از نگارشي از رواني الزم برخوردار است اما عناوين شاكي و مشتكي ع
عناوين مربوط به دعاوي كيفري است و در دعاوي حقوقي از جمله دعاوي كار، 

  . عبارت خواهان و خوانده عبارات متعارفي است
با توجه به نبود گردشكار در مجموعه آراي منتشر شده شعب ديوان،  -2

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حداقل در  36ترتيبات تنظيم رأي موضوع ماده 
ها براي اطالع كامل و بررسي قابل رويت نيست كه به لحاظ محتوايي اين مجموعه
از جمله اين موارد ابهام در نوع قرارداد كار خواهان . ها اثرگذار استهم در تحليل

است كه آيا مشمول قانون كار است يا قانون مديريت خدمات كشوري؟ چرا كه 
  . عمومي وجود داردهاي هر دو نوع استخدام در نهاد كتابخانه

  
  
 

                                                                                                                  
  .دكتر مجتبي همتي، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري. 1
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  مسائل ماهوي -ب
با توجه به اينكه قوه قضائيه به جهت صالحيت قضات به اتخاذ تصميمات 
منصفانه و متعادل براي حل اختالفات كه از تجليات ارتباط مفروض بين قانون و 

و به عبارتي، فرض اين  1عدالت است در همه كشورها از احترام برخوردار است
لي عام و نوعي عدالت و حكم قاضي تجلي موردي و خاص است كه قانون تج

- عدالت است، پرداختن به اين رأي داراي اهميتي مضاعف است چرا كه نشان مي

در اين راستا سؤاالت قابل . دهد تا چه حد اين رأي مصداق عدالت موردي است
  :بحث عبارتند از

دولتي و  هاي عمومي چيست؟ و چه تفاوتي با نهادماهيت نهاد كتابخانه -1
  اشخاص خصوصي دارد؟

تواند داليل خروج اين نهاد از صالحيت ديوان چيست و پيامد آن چه مي -2
 باشد؟

چه مرجعي با فرض عدم صالحيت ديوان، صالح به رسيدگي خواهد بود  -3
 و پيامدهاي آن چيست؟

هاي عمومي كشور دار نسبت به نهاد كتابخانهدرخصوص مرجع صالحيت
 :مسائل چندي مطرح است

  هاي عمومي كشورماهيت نهاد كتابخانه -1
هاي عمومي قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه 11ماده ) 1(به موجب تبصره 

هاي آيين نامه اجرايي اين قانون، كتابخانه 3و ماده  8/1/1383كشور مصوب 
: عمومي به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي بوده و از اركان زير تشكيل شده است

تركيب هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور . هاها و دبيرخانها، انجمنهيأت امن
                                                                                                                  

ها در سياست و حقوق عمومي، ترجمه اردشير اميرارجمند و سيد باسم موالي زاده، ، كليدواژه) 1389(هيوود، آندره .  1
  . 269 .اميركبير، ص: چاپ دوم، تهران
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انجمن استان و انجمن (هاي عمومي و تركيب انجمن هاي كتابخانه 2در ماده 
و منابع مالي اداره امور دبيرخانه هيأت امناي  8و  7به ترتيب در مواد ) شهرستان
طبق ماده . ن فوق الذكر آمده استقانو 5هاي عمومي در ماده ها و كتابخانهانجمن

هاي ها و كتابخانهاخير، منابع مالي براي اداره امور دبيرخانه هيأت امناء، انجمن
 : عمومي به شرح زير است

  .هاي دولت در بودجه ساليانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميكمك -الف
  .قانون مزبور) 6(درآمدهاي حاصله موضوع ماده  -ب

ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي هاي مردمي سازمانهدايا و كمك -ج 
  .غيردولتي و بخش خصوصي و مجامع بين المللي

  .موقوفات -د
هاي عمومي از محل انجام ها و كتابخانهدرآمدهاي اختصاصي انجمن -هـ
  . هاي فرهنگي و آموزشي مرتبط و دريافت حق عضويتفعاليت

ها مكلفند همه ساله حداقل نيم ياين قانون، شهردار 6در نهايت بر اساس ماده 
ها در اختيار از درآمدهاي خود را به منظور اداره امور كتابخانه%) 5/0(درصد 
  . هاي عمومي شهر مربوطه قرار دهندهاي كتابخانهانجمن
هاي عمومي با نهاد دولتي، نهاد عمومي غيردولتي و مقايسه نهاد كتابخانه -2

  اشخاص خصوصي
ادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي در دو قانون تعاريف و شرايط نه

عمومي و پايه يعني قانون محاسبات عمومي و قانون مديريت خدمات كشوري بيان 
 :شده است

قانون محاسبات عمومي، مؤسسه دولتي واحد سازماني  3به موجب ماده 
- ه ميمشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه ادار

  . شود و عنوان وزارتخانه ندارد
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قانون ياد شده، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين  5طبق ماده 
قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف 

شود و به موجب تبصره اين و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي
رست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از ماده، فه

  . طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد
قانون مديريت خدمات كشوري، مؤسسه دولتي، واحد سازماني  2بر اساس ماده 

 شود و با داشتن استقالل مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي
گانه و ساير  حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه

هايي كه در قانون اساسي نام برده كليه سازمان. دهد باشد، انجام مي مراجع قانوني مي
 . شود شده است، درحكم مؤسسه دولتي شناخته مي

زماني اين قانون، مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي، واحد سا 3براساس ماده 
مشخصي است كه داراي استقالل حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسالمي 

بودجه ساالنه آن از محل منابع %) 50(شود و بيش از پنجاه درصد  ايجاد شده يا مي
  . دارد و خدماتي است كه جنبه عمومي  دار وظايف  گردد وعهدهغيردولتي تأمين مي
مومي با نهاد دولتي، نهاد عمومي غيردولتي و هاي عنهاد كتابخانهدر مقام مقايسه 

توان بر اين نظر بود كه نهاد دولتي اعم از وزارتخانه اشخاص خصوصي مي
، )قانون محاسبات عمومي 2قانون مديريت خدمات كشوري و ماده  1موضوع ماده (

قانون مديريت خدمات  2قانون محاسبات عمومي و ماده  3ماده (مؤسسه دولتي 
يك طرف به موجب قانون ايجاد و از طرف ديگر مأمور انجام وظايف از ) كشوري

نظام حقوقي حاكم بر اين نهادهاي . باشندو خدماتي كه جنبه عمومي دارد مي
اشخاص حقوقي حقوق خصوصي توسط . عمومي، تابع حقوق عمومي است

اشخاص خصوصي و به موجب توافق و اراده آنها ايجاد و در راستاي تأمين منافع 
باشد و حوزه فعاليت آنها امور عمومي به معناي صوصي تأسيس كنندگانش ميخ
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اصوالً هر نوع فعاليتي در مفهوم عام داراي بعد عمومي و به . (باشداخص كلمه نمي

بنابراين نظام حقوقي حاكم بر اين اشخاص، .) نوعي تأمين كننده منافع عمومي است
ومي غيردولتي اوالً به موجب مؤسسات و نهادهاي عم. باشدحقوق خصوصي مي

قانون ايجاد، ثانياً به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل 
توان از محل منابع درصد بودجه ساالنه آنها را مي 49شود و ثالثاً حداكثر تا مي

هاي عمومي و منابع مالي با نگاهي به تركيب اركان نهاد كتابخانه. دولتي تأمين كرد
ها، جنبه عمومي اين نهاد كه آنرا از نهادها و اشخاص خصوصي به شكل پر اين نهاد
سازد آشكار تر ميسازد و حتي به مفهوم مؤسسه دولتي نزديكتري متمايز ميرنگ
از قانون ياد شده نيز مؤيد اين امر است كه نهاد  11ماده  2گردد و تبصره مي

ست؛ مخصوصاً اگر توجه كنيم كه هاي عمومي تابع حقوق عمومي اكتابخانه
مستخدمين اين نهادها از جهت استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري 

باشند، مگر اينكه رابطه استخدامي شخص با نهاد بر اساس قرارداد مشمول قانون مي
بنابراين در موضوع ما نحن فيه، اگر دعاوي استخدامي عليه . كار ايجاد شده باشد

هاي عمومي مطرح باشد الزاماً تابع يكي از دو نوع نظام زير خواهد نهنهاد كتابخا
در صورت وجود قرارداد موضوع قانون كار، ديوان عدالت به عنوان رسيدگي : بود

هاي تشخيص و حل اختالف كارگر مرجع تجديد نظر از آراي قطعي هيأت(ثانوي 
ستخدامي تابع قانون صالحيت رسيدگي دارد و در صورت وجود رابطه ا) و كارفرما

  . مديريت خدمات كشوري، ديوان صالحيت ابتدايي خواهد داشت
  مراجع صالح به رسيدگي غير از ديوان عدالت اداري و آثار آن -3

شكايت كاركنان نهادهاي عمومي غيردولتي غير از نهادهاي انقالبي و سازمان 
باشد، اداري مي ها كه قابل شكايت در ديوان عدالتتأمين اجتماعي و شهرداري

باشند اعم از اينكه قانون حاكم بر آنها قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نمي
قانون استخدامي خاص باشد مثل دانشگاه آزاد اسالمي يا مشمول مقررات عمومي 
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نكته قابل ذكر اين است كه شكايت . استخدامي باشند مثل جمعيت هالل احمر
  رسيدگي در چه نهادي است؟ استخدامي كاركنان مذكور قابل 

پاسخ اين است كه اگر كاركنان مذكور مشمول مقررات قانون كار باشند بايد 
هاي تشخيص و حل اختالف مراجعه كنند و اگر مشمول قانون كار نباشند به هيأت

هاي دادگستري به عنوان مرجع كلي تظلم قانون اساسي، دادگاه 159طبق اصل 
بود ولي اين موضوع داراي آثار سوء بوده و خارج خواهي مرجع رسيدگي خواهد 

نمودن شكايت اين قبيل مؤسسات از صالحيت ديوان عدالت اداري و رسيدگي در 
هاي دادگستري قابل انتقاد است، زيرا اوالً مراجع دادگستري به لحاظ عدم دادگاه

انياً رسيدگي به موضوعات اداري با اين قبيل شكايات و مقررات آشنايي ندارند، ث
ممكن است در استنباط از مقررات استخدامي كه هم نسبت به كاركنان واحدهاي 
دولتي قابليت اجرايي دارد و رسيدگي به آنها در صالحيت ديوان عدالت اداري 
است و هم نسبت به مؤسسات عمومي غيردولتي حاكم است كه در صالحيت 

ي به صدور آراي متعارض شود، اختالف نظر بوده و منتههاي دادگستري ميدادگاه
در اين صورت حل . از دو مرجع دادگاه حقوقي و ديوان عدالت اداري باشد

تعارض آراي مذكور چگونه خواهد بود و يا ممكن است رأي وحدت رويه از 
ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع وجود داشته باشد كه دادگاه دادگستري 

هاي اجرايي در استنباط از قانون واحد دچار ملزم به رعايت آن نباشد؟ نهايتاً دستگاه
آورند، لذا بهتر بود مقننن سردرگمي شده و تبعيض حقوق استخدامي را فراهم مي

را در صالحيت  هاي اجراييدستگاهرسيدگي به حقوق استخدامي كليه كاركنان 
داد كما اينكه در پيش نويس قانون مذكور همين ديوان عدالت اداري قرار مي
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هاي صورت گرفته در نهايت قانون را ذكر شده بود ولي مقننن با اصالح موضوع

   1.بدين شكل تصويب كرد
ها، مؤسسات  قانون مديريت خدمات كشوري، كليه وزارتخانه 5ماده براساس 

- هاي دولتي و كليه دستگاهدولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت

ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي  هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم
ها و بانك مركزي، بانك نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 

  . شوند هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي بيمه
قانون ديوان  11مجلس شوراي اسالمي نيز در ماده واحده قانون تفسير ماده 

با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي  در رابطه) 1360مصوب(عدالت اداري 
اين پرسش را كه آيا رسيدگي به شكايات عليه  1374مهر 11غيردولتي مصوب 

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در صالحيت ديوان عدالت اداري است يا 
  :خير بدين شكل پاسخ داده است

يت عليه قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكا 11با توجه به ماده «
نهادهاي عمومي احصا شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي 

  ».باشدنيز در صالحيت ديوان عدالت اداري مي
هاي اداري در رسيدگي به هر در كشور آلمان فدرال هم علي االصول دادگاه

دادخواهي يا دعوايي كه به حوزه حقوق عمومي تعلق داشته و به حقوق اساسي 
بوط نبوده و توسط مقررات فدرال به دادگاه ديگري اختصاص نيافته باشد مر

  2.صالحيت دارد

                                                                                                                  
 . 46- 45.جاودانه، صص -جنگل: صالحيت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، تهران) 1393(موالبيگي، غالمرضا .  1

مند دادگستري در آلمان، ترجمه محمد صادري توحيدخانه و حميد بهره) 1388(فركمان، آنكه و توماس گريش .  2
  . 281. سمت، ص: بگ نظر، چاپ دوم، تهران
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هر چند اين استدالل و استناد براي خروج از صالحيت ديوان با وجود  – 4
هزار پرونده در طول يك سال و  120قاضي و رسيدگي به  90چيزي حدود 

باشد شكالت ديوان ميپيچيدگي دعاوي اداري امري قابل درك براي كاهش بار م
رود كه به آثار و پيامدهاي قانونگذاري در حوزه عمومي اما از قانونگذار انتظار مي

تواند موجبات تشتت و تعارض در حوزه امور اداري و عمومي و تضعيف كه مي
 .عدالت فراگير اداري شود، توجه داشته باشد

نهادهاي عمومي به هر روي، خالصه اينكه استدالل ديوان مبني بر خروج 
يكي قانون . غيردولتي از صالحيت ديوان با استناد به دو قانون صورت گرفته است

كه  17/12/1382هاي عمومي كشور مصوب نحوه تأسيس و اداره كتابخانه
هاي عمومي را جزو يكي از نهادهاي عمومي غيردولتي قلمداد كرده است كتابخانه

قانون فعلي  10و ماده  1385قانون  13ده ما(و ديگري قانون ديوان عدالت اداري 
هر چند اين رأي سازگار با نص قانون ديوان مصوب مجلس است اما از ). ديوان

رسد چرا كه ديوان عدالت قانون اساسي به نظر مي 173طرفي مغاير با روح اصل 
اداري به منظور استقرار فراگير عدالت اداري در روابط بين مردم و دولت و نظارت 

لذا . ها و مأموران دولتي تأسيس شده استيي بر مصوبات و اقدامات دستگاهقضا
مقصود دادخواهي مردم از هر نهاد عمومي است كه علي رغم عنوان غير دولتي 

به نحو وسيع ) حق حاكميت(آنها، ماهيتاً از صالحيت اعمال قدرت عمومي 
تضاي شمول نهادهاي برخوردار هستند، از اين رو استقرار فراگير عدالت اداري اق

همچنانكه رويه قبلي ديوان و اراده مجلس هم در . كندعمومي غيردولتي را هم مي
بر شمول صالحيت ) فعلي 10ماده (قانون ديوان عدالت اداري  11قانون تفسير ماده 

دولتي بود و اگر اصل استصحاب را هم به استناد رويه ديوان بر نهادهاي عمومي غير
گرايي گرايي و شمولنون فوق الذكر را در مقام تفسير غايتقبلي ديوان و قا
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صالحيت ديوان بر نهادهاي عمومي در راستاي استقرار فراگير عدالت اداري جاري 

  . بدانيم مانع صريح قانوني خالف آن وجود نداشت
   



   :فصل دوم
  دعاوي راجع به كار و تأمين اجتماعي

  
  

  موضوع شكايت
  آراء شعب و  مبناي محاسبه حق بيمه در

  هيأت عمومي عدالت ادراي
  )30/10/91مورخ  9109970901703120دادنامه شماره (

  
  ديوان عدالت اداري 17شعبه : مرجع رسيدگي

الرأس به معناي محاسبه به نرخ زمان پرداخت محاسبه حق بيمه به طور علي«
  » .باشدنمي

هيأت عمومي  282رأي  -قانون تأمين اجتماعي 44و  43، 42مواد : مستندات
  31/3/13881ديوان عدالت اداري مورخ 

  
  رأي ديوان

 63بدهي از سال ) پرداخت(شاكي اگر چه در ستون خواسته، تقاضاي خدمت «
را مطرح كرده و ليكن در شرح دادخواست به محاسبه حق بيمه به نرخ زمان  66الي 

كل تأمين  پرداخت معترض گرديده كه با عنايت به محتواي پرونده و پاسخ مدير
اگر چه هيأت عمومي ديوان در رأي  اجتماعي استان اصفهان و مستندات ابزاري، 

فقط بخشنامه سازمان را در مورد محاسبه به نرخ زمان  1388/ 31/3 -282شماره 
                                                                                                                  

مركز مطبوعات و : ، تهران1391گاه قوه قضائيه، مجموعه آراي قضايي؛ شعب ديوان عدالت اداري، دي پژوهش.  1
  . 40انتشارات قوه قضائيه، ص 
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پرداخت ابطال كرده و تصميمي در مورد نحوه پرداخت اتخاذ نكرده و اگر چه 

الرأس محاسبه و مطالبه يمه را به طور عليسازمان با توجه به مقررات قانوني حق ب
باشد و نمايد و ليكن محاسبه آن به نرخ زمان پرداخت فاقد محمل قانوني ميمي

در نتيجه . باشدالرأس به معني محاسبه به نرخ زمان پرداخت نميمحاسبه علي
موضوع نياز به بررسي مجدد و مالحظه مستندات شاكي و تجديد محاسبه نسبت به 

قانون تأمين  44الي  42يمه دوره مطالباتي ذكر شده دارد و مستنداً به مواد حق ب
قانون ديوان عدالت اداري رأي به ورود شكايت و ابطال  14و  7اجتماعي و مواد 

و طرح و بررسي ) هيأت تشخيص مطالبات... ابطال رأي شماره(رأي معترض عنه 
  ».قطعي است رأي اصداري. گرددمجدد در هيأت صادر و اعالم مي

  
  1يادداشت

گيرد ديوان مورد رسيدگي قرار مي 17شخصي طي دادخواستي كه در شعبه 
اگرچه ظاهراً در قسمت . نمايدرا مي 66الي  63تقاضاي پرداخت حق بيمه خود از 

كند ولي در شرح دادخواست خواسته خود تنها پرداخت حق بيمه را تقاضا مي
عي حاضر به قبول حق بيمه هست ولي هيأت دهد سازمان تأمين اجتماتوضيح مي

تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه را براساس حقوق زمان پرداخت 
. لذا تقاضاي محاسبه حق بيمه بر مبناي مزد زمان اشتغال را دارد. نمايدمحاسبه مي

شعبه مزبور پس از رسيدگي چنين رأي داده است كه محاسبه حق بيمه به نرخ زمان 
الرأس به معني محاسبه به نرخ باشد و محاسبه عليپرداخت فاقد محمل قانوني مي

  .باشدزمان پرداخت نمي

                                                                                                                  
  .عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي شيرازش استوار سنگري، ودكتر كور.  1
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قانون مشخص شده  28نرخ حق بيمه مشمولين قانون تأمين اجتماعي در ماده 
اين قانون، كارفرمايان موظفند از هرگونه وجوه و مزاياي  30است و به موجب ماده 

شود، حق بيمه مقرر را كسر و به كه به بيمه شده داده مي نقدي و غيرنقدي مستمر
 36اين موضوع در ماده . اضافه سهم خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد

قانون نيز مورد تأييد مجدد قرار گرفته كه طبق آن كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه 
پرداخت مزد يا  باشد و مكلف است در موقعسهم خود بيمه شده به سازمان مي

حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به 
 39مهلت قانوني كارفرما در پرداخت حق بيمه براساس ماده . سازمان تأديه نمايد

قانون تأمين اجتماعي تعيين شده است كه طبق آن، كارفرما مكلف است حق بيمه 
چنانچه . آخرين روز ماه بعد به سازمان پرداخت نمايد مربوط به هر ماه را حداكثر تا

كارفرما از ارسال صورت مزد خودداري كند، سازمان تأمين اجتماعي به استناد ماده 
   1.تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايدقانون مي 40

دارد، وضعيت يكي از مسائل مهمي كه در اين ارتباط پاسخ قانوني مشخصي ن
كارفرماياني است كه چندين سال از مهلت قانوني پرداخت حق بيمه توسط آنها 

هاي قبل شود كه در سالآيد كه كارگري مدعي ميگذرد و يا مواردي پيش ميمي
نزد كارفرمايي كار كرده ولي حق بيمه وي ) حتي گاهي بيش از بيست سال(

و حل اختالف موضوع قانون كار هاي تشخيص پرداخت نشده است، لذا در هيأت
قانون كار، تقاضاي الزام كارفرما به  148كند و به استناد ماده طرح دعوي مي

                                                                                                                  
براي ) 1354متن اوليه مصوب (قانون تأمين اجتماعي  101و  99، 98ذكر اين نكته الزم است كه به موجب مواد .  1

اما به لحاظ وجود . بيني شده بودنمودند، خسارت تأخير پيشكارفرماياني كه در موعد مقرر حق بيمه را پرداخت نمي
ولي با  د، نسخ گردي 13/4/1361ديدگاه فقهي عليه خسارت تأخير تأديه، مواد مذكور با تلقي ربوي بودن خسارت در 

قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان مشمول قانون تأمين  1373توجه به تبعات نامطلوب اين رويكرد، در سال
نمايند شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمياجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه

  . ن گرديدتصويب شد و جريمه تأخير در پرداخت حق بيمه تعيي
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. گرددنمايد كه نهايتاً رأي به نفع كارگر صادر ميپرداخت حق بيمه ايام اشتغال مي

كند و ذينفع معموالً سازمان تأمين اجتماعي كمتر نسبت به چنين آرايي تمكين مي
اً در ديوان عدالت اداري طرح دعوي و الزام سازمان تأمين اجتماعي به مجدد

خواهد كه با صدور رأي ديوان مبني بر الزام تأمين اجتماعي پذيرش حق بيمه را مي
- اين سازمان اقدامات اجرايي در جهت پذيرش حق بيمه و وصول آنرا شروع مي

بدين معنا . بيمه معوقه است شود مبناي محاسبه حقاي كه اينجا مطرح مينكته. كند
كه آيا حقوق و مزد دريافتي كارگر در زمان اشتغال مالك است يا اينكه حقوق 

  . قانوني زمان پرداخت بايد مبناي محاسبه قرار گيرد
- به مدت دو سال نزد كارفرمايي كار مي 78و  77براي مثال كارگري در سال 

هزار  40به طور متوسط كمتر از  هاكند كه حقوق ماهيانه دريافتي وي در آن سال
كه سازمان تأمين اجتماعي قصد وصول  93تومان بوده است در حالي كه در سال 

- هزار تومان مي 609حق بيمه آن زمان را از كارفرما دارد، حداقل حقوق ماهيانه 

در اينجا بحث اين است كه حق بيمه بايد براساس حقوق زمان اشتغال محاسبه . باشد
  توسط كارفرما؟ ) وصول(ردد و يا زمان پرداخت و دريافت گ

مبناي  11/11/84-10155سازمان تأمين اجتماعي طي دستورالعمل اداري شماره 
داند كه در ليست بيمه محاسبه حق بيمه معوق را براي شاغالن، آخرين حقوقي مي

اعالم شده است و براي غيرشاغالن، ميانگين حداقل و حداكثر دستمزد را مدنظر 
- 282اما هيأت عمومي ديوان ديوان عدالت اداري در اين باره رأي . دهدار ميقر

را صادر كرده است كه طبق آن، نظر سازمان تأمين اجتماعي خروج از  31/3/88
  .صالحيت تلقي شده است

گردشكار بدين نحو است كه  282توضيح اينكه در پرونده منجر به دادنامه 
كي از مدارس غيرانتفاعي وابسته به دانشگاه در ي 72الي  62هاي فردي در سال

صنعتي اصفهان اشتغال داشته ولي دانشگاه جهت وي حق بيمه به سازمان تأمين 
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اما با طرح دعوي فرد مذكور در ديوان عدالت . اجتماعي پرداخت نكرده بوده است
دانشگاه از رأي ديوان  اداري و الزام دانشگاه به پرداخت حق بيمه مدت فوق، 

ين و آمادگي خود را براي پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي اعالم تمك
حق  11/11/84 -10155اما سازمان تأمين اجتماعي به استناد دستور اداري . نمايدمي

بيمه فرد مذكور را براساس نرخ روز آخرين ليست حقوق و مزاياي وي در تير ماه 
دانشگاه اصفهان از هيأت . كندميمحاسبه و از دانشگاه اصفهان مطالبه  1385

  . نمايدمي 10155عمومي ديوان تقاضاي ابطال دستور اداري 
با ابالغ دادخواست به سازمان تأمين اجتماعي، دفتر امور حقوقي و دعاوي 

كند كه مهمترين دليل در دفاع از دستور سازمان در مقام دفاع مطالبي را مطرح مي
استدالل سازمان تأمين . قانون تأمين اجتماعي است 401اداري مذكور استناد به ماده 

اجتماعي اين است كه كارفرماياني كه به تكليف خود در پرداخت حق بيمه در 
گردند كه طبق آن سازمان تأمين مي 40كنند، مشمول ماده موعد مقرر عمل نمي

ه استناد اين ب. تواند رأي حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه كنداجتماعي مي
ماده سازمان تأمين اجتماعي در تعيين حق بيمه ايام گذشته مخير است و اگر در 
زمان دريافت حق بيمه اشتغال يك كارگر در ايام گذشته وي اشتغال داشته باشد، 

گيرد، در غير اين صورت جهت آخرين ليست ارسالي كارفرما مالك عمل قرار مي
ستي بر مبناي آن حق بيمه وصول گردد، ميانگين تعيين مزد يا حقوق كارگر كه باي

  . حداقل و حداكثر مزد قانوني سال مورد عمل مالك قرار خواهد گرفت
در مقابل، هيأت عمومي ديوان استدالل سازمان تأمين اجتماعي را نپذيرفته و 

  :چنين رأي داده است 31/3/88 -282طبق دادنامه 

                                                                                                                  
اين قانون خودداري كند  39در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده «: مزبور 40طبق ماده . 1

   ».تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايدسازمان مي
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مبناي  1355اجتماعي از اول سال  قانون تأمين 28به موجب تبصره يك ماده «

احتساب حق بيمه كارفرما بيست درصد حقوق يا مزد ماهانه بيمه شده تعيين گرديده 
قانون تأمين اجتماعي نيز مؤيد مسئوليت كارفرما در  36و حكم مقرر در ماده 

پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان تأمين اجتماعي در هنگام 
بنابراين مطالبه حق بيمه . مزاياي ماهانه شخص بيمه شده استپرداخت حقوق و 

معوقه به نسبت ميانگين حداقل و حداكثر دستمزد مشمول كسر حق بيمه سال 
سازمان تأمين  11/11/1384مورخ  10155پرداخت به شرح بخشنامه شماره 

اجتماعي خالف مقررات فوق الذكر و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين 
 170شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل اعي تشخيص داده مياجتم

 42و ماده  19قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يك و بند يك ماده 
  ».شودابطال مي 1385قانون ديوان عدالت اداري مصوبه 

ديوان  17در مورد اين رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در رأي شعبه 
  :توان مطالب زير را بيان كردز مورد استفاده واقع شده است، ميني

قانون تأمين به درستي صادر  36و  28رأي هيأت عمومي مستند به مواد  -1
- شده است و در راستاي تضمين حاكميت قانون و جلوگيري از وضع قواعد عام

مخالف ...) ومانند آئين نامه و بخشنامه و يا دستورالعمل (الشمول ديگر مادون قانون 
توانند بنا به مصالحي كه براي مجريان قانون نمي. قانون مصوب مجلس است

الشمول خالف قانون دهد تصميمات عامدستگاه زير مجموعه خود تشخيص مي
  . اتخاذ كنند

 10155استناد سازمان تأمين اجتماعي براي صدور بخشنامه يا نامه اداري  -2
آخرين ليست حق بيمه كارگران شاغل و يا مبني بر اخذ حق بيمه معوقه براساس 

بيمه شدگان غيرشاغل ) زمان پرداخت(اخذ بيمه بر مبناي حداقل و حداكثر قانوني 
قانون تأمين اجتماعي موجبات تعيين حق بيمه به صورت  39موجه نيست، چون ماده 
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علي الرأس را بيان كرده است و آن در زماني است كه سازمان مدارك و اسناد 
ما در خصوص حقوق و مزايا بيمه شدگان را قبول نكند و يا اينكه اساساً كارفر

كارفرما صورت مزد و اسناد مدارك الزمه را ارائه نكنند، اما همه اينها مربوط به 
زمان اشتغال بيمه شده و حداكثر شش ماه از آخرين مهلت كارفرما در ارسال 

البته در مواد . است 39اده صورت مزد بيمه شدگان و پرداخت حق بيمه به موجب م
الرأس قانون تأمين اجتماعي نيز به موارد ديگر حق بيمه علي 30و تبصره ماده  31

اشاره شده است كه چون مستند طرفين و موضوع بحث ما نيست از بررسي آنها 
 . شودخودداري مي

استدالل كرده  10155سازمان تأمين اجتماعي در دفاع از دستور اداري  -3
رط انجام تعهدات قانوني سازمان در برابر بيمه شدگان اين است كه است كه ش

كارفرمايان نيز طبق قانون در موعد مقرر نسبت به ارائه ليست حقوق يا مزد و 
پرداخت حق بيمه اقدام نمايند و رعايت منافع و مصالح موجبات دادن اختيار تعيين 

وصول حق  40آنكه از ماده حال . است 40الرأس به سازمان طبق ماده حق بيمه علي
هاي گذشته براساس حداقل و حداكثر حقوق قانوني سال مورد عمل بيمه سال

اما يك نكته در اينجا محل تأمل . شود كه در بند قبلي به آن پرداختيماستنباط نمي
هزار تومان بوده  36حدود ) قانوني(حداقل مزد ماهيانه  1378است كه در سال 

رفرمايي در آن سال حق بيمه كارگران را پرداخت نكرده و است، فرض كنيم كه كا
به طور عملي الزام قانوني بر پرداخت حق بيمه توسط وي و دريافت آن  93در سال 

اگر با احتساب حق بيمه بيكاري حق . شودتوسط سازمان تأمين اجتماعي فراهم مي
و بيست هزار درصد محاسبه گردد كارفرما هر ماه يكصد  30براساس  78بيمه سال 

سازمان . ريال و بابت يك سال يكصد و چهل و چهار هزار ريال بايد پرداخت كند
موجبات پرداخت مستمري به بيمه  93كند اگر در سال تأمين اجتماعي استدالل مي

لذا پذيرش . هزار تومان خواهد بود 609شده فراهم شود، حداقل قانوني آن ماهيانه 
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و دستور  40نمايد و به ماده برايش دشوار مي 78حق بيمه براساس حقوق سال 

در حالي كه اوالً استناد به موادي كه صراحتاً مورد . گرددمتوسل مي 10155العمل 
نظر سازمان تأمين اجتماعي جهت تحصيل منظور آن را ندارد موجبات ايجاد 
مشكالت مانند طرح دعاوي متعدد عليه آن سازمان و اتالف وقت و هزينه آن 

ثانياً سازمان تأمين اجتماعي . كندپاسخگويي به دعاوي مذكور را فراهم ميجهت 
ابزارهاي قانوني ديگر جهت اخذ وجوهي بيش از مبلغ حق بيمه سال اشتغال بيمه 
شدگان را دارد و به استناد قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان مصوب سال 

جود براي تأمين منافع و حقوق سازمان ثالثاً اگر قوانين مو. تواند عمل كندمي 1373
كند راه حل آن تهيه لوايح جهت اصالح قوانين است و تأمين اجتماعي كفايت نمي

كند -با توسل به تفسيرهاي موسع از قوانين كه موجبات ابطال آنها را فراهم مي
 . توان منافع و مصالح و حقوق سازمان تأمين اجتماعي را حفظ كردنمي

ديوان عدالت اداري را  17شعبه  3120ر بخواهيم دادنامه شماره به هر حال، اگ
توانيم هيأت عمومي ديوان مورد توجه قرار دهيم مي 31/3/88 -282در پرتو رأي 

 :به موارد زير تأكيد كنيم

-282ديوان عدالت اداري از استدالل رأي  17شعبه  3120دادنامه  -1
قطه نظر تضمين حاكميت قانون هيأت عمومي پيروي كرده است، لذا از ن 31/3/88

مانع از اقدام غيرقانوني سازمان تأمين اجتماعي شده است، بنابراين در مجموع 
  . منطقي و قابل قبول است

نكاتي بايد . از نقطه نظر نگارش و استدالل حقوقي داراي اشكاالتي است -2
ل رأي اوالً در قسمت او. شودشد كه در اينجا به آنها اشاره ميدر رأي لحاظ مي

كه به نوعي گردش كار شعبه نيز هست توضيح داده شده است كه شاكي نسبت 
محاسبه حق بيمه به نرخ زمان پرداخت اعتراض كرده و در استدالل پاياني رأي نيز 
نتيجه گرفته شده كه محاسبه حق بيمه به نرخ زمان پرداخت فاقد محمل قانوني است 



                دعاوي راجع به كار و تامين اجتماعي –فصل دوم  
37  

چون نرخ حق بيمه چه در . يمه نيستدر حالي كه اساساً موضوع نزاع نرخ حق ب
به ) 91(و چه در سال صدور رأي ) 66الي  63هاي سال(زمان اشتغال بيمه شده 

هاي مورد بحث نرخ يكسال است شود كه در همه سالاعمال مي 28استناد ماده 
درصد  3با اضافه (يعني در همه موارد حق بيمه به نسبت بيست درصد سهم كارفرما 

بلكه موضوع . شودو هفت درصد سهم بيمه شده محاسبه و وصول مي )بيمه بيكاري
هاي حق بيمه است بدين شرح كه آيا مبلغ حقوق يا نزاع مبناي ريالي محاسبه نرخ

مبناي محاسبه حق بيمه قرار بگيرد و يا اين كه مبلغ  66الي  63هاي مزد ماهيانه سال
ن تأمين اجتماعي معتقد است در اينجا سازما. گرددسالي كه حق بيمه پرداخت مي

مبنا را  10155كه مبنا ريالي حقوق دريافتي زمان اشتغال نيست و دستورالعمل 
- آخرين ليست ارسالي كارفرما در خصوص بيمه شدگان شاغل و درخصوص بيمه

شدگان غيرشاغل مبلغ ريالي حقوق كه بين حداقل و حداكثر حقوق قانوني سال 
لذا بر استدالل و ادبيات رأي . مل قرار داده استپرداخت تعيين شده است مالك ع

اگر در ادبيات رأي . كه محل نزاع را نرخ حق بيمه فرض نموده اشكال وارد است
گردد كه در اين رأي نيز موضوع را هيأت عمومي توجه شود مالحظه مي 282

متوجه نرخ حق بيمه نكرده بلكه بحث را ناظر بر مطالبه حق بيمه معوق به نسبت 
 . هاي محل نزاع دانسته استستمزد سالد

هيأت عمومي استناد شده و  31/3/83 -282ثانياً در رأي شعبه به دادنامه  
استدالل شده است رأي مذكور فقط بخشنامه را ابطال كرده است و تصميمي در 

اين نوع استدالل هم محل اشكال است . مورد نحوه پرداخت اتخاذ نكرده است
ومي در خصوص شكايت عليه مقررات دولتي تعيين راه حل چون وظيفه هيأت عم

براي يك موضوع نيست و هيأت در رسيدگي خود يا به ورود شكايت و ابطال 
دهد و يا شكايت را رد و مورد شكايت را فاقد اشكال موضوع شكايت رأي مي

كند و راه حلي در خصوص مشكالتي كه از طرح موضوع استنباط قانوني اعالم مي
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دهد و به بيان ديگر هيأت عمومي واضع مقرره ديگري د ارائه نميشومي

درخصوص موضوع نيست در نتيجه اين جمله از رأي كه استدالل كرده است هيأت 
عمومي در خصوص نحوه پرداخت حق بيمه تصميمي اتخاذ نكرده، محل اشكال 

 .است



 موضوع شكايت

  نقض رأي هيأت حل اختالف كار 
  ق دفاع و دادرسي منصفانه به دليل عدم رعايت ح

  )13/12/1391مورخ  9109970900303858دادنامه شماره (
  

  ديوان عدالت اداري 21شعبه : مرجع رسيدگي
حسب مدعاي خواهان به اظهارات وي توجهي نشده و دفاعيات وي استماع ... «

نشده و به جهت بيم از تضييع حقوق احتمالي وي در مقام دفاع و انجام دادرسي 
   ».انه دعوي مطروحه وارد تشخيص مي گرددمنصف

  1.قانون كار 157ماده : مستندات
  

  راي ديوان 
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت «

به اينكه در رأي معترض عنه حسب مدعاي خواهان به اظهارات وي توجهي نشده و 
كار استماع نشده به جهت . ق 157 دفاعيات وي در رسيدگي هيأت موضوع ماده

بيم از تضييع حقوق احتمالي وي در مقام دفاع و انجام دادرسي منصفانه دعوي 
مطروحه را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي معترضه عنه جهت رسيدگي مجدد به 

از قانون ديوان  7رأي صادره در اجراي ماده . گرددمرجع هم عرض ارجاع مي
   ».عدالت اداري قطعي است

  
  

                                                                                                                  
مركز مطبوعات و : ، تهران1391پژوهشگاه قوه قضائيه، مجموعه آراي قضايي؛ شعب ديوان عدالت اداري، مهر .  1

 . 30انتشارات قوه قضائيه، ص 
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  1يادداشت

هيات حل اختالف كار به عنوان مرجع رسيدگي تجديد نظر به اعتراض 
قانون  162كارگران و كارفرمايان نسبت به آراء هيأت تشخيص، به موجب ماده 

با تعيين وقت و دعوت از طرفين براي حضور در جلسه  1369كار مصوب 
. نموده استرسيدگي، پس از برگزاري جلسه رسيدگي مبادرت به صدرو رأي 

قانون ديوان  13ماده  2سپس شاكي از رأي هيأت حل اختالف به موجب بند 
در ديوان عدالت اداري شكايت و ادعا نموده است  1385عدالت اداري مصوب 

كه در جلسه رسيدگي حضوري هيأت حل اختالف، اظهارات وي كه حاوي بيان 
ر قرار نگرفته و اصالً وقايع و داليل اثبات آنها بوده، مورد توجه هيأت مزبو

آئين  34و  14، 12، 11قانون كار و مواد  162برخالف فلسفه حضور مقرر در ماده 
هاي تشخيص و حل اختالف نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت

كه ناظر بر لزوم اخذ و درج اظهارات در  1380قانون كار مصوب  164موضوع ماده 
ها است، دفاعيات و اظهارات وي استماع هيأتصورتجلسه و ارزيابي آنها توسط 

ديوان  19شعبه . نگرديده است و بدين وسيله حقوق وي تضييح گرديده است
عدالت اداري در مقام رسيدگي به دعواي شاكي، صرفنظر از تأثير يا عدم تأثير 
دفاعيات و محتوي آنها، بعد از رسيدگي شكلي شكايت را وارد تشخيص داده 

  . است
خورداري شهروندان از دادرسي منصفانه در مراجع اختصاصي اداري لزوم بر

ها است كه در ايران مورد توجه انديشمندان حقوق عمومي قرار گرفته و سال
قانونگذار نيز در قوانين تأسيس هر يك از اين مراجع حداقل در خصوص برخي از 

ري نيز به عنوان البته شعبات ديوان عدالت ادا. عناصر آن احكامي مقرر نموده است

                                                                                                                  
  .دكتر حسن لطفي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري.  1
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مراجع صالح براي رسيدگي به شكايات از آراء مراجع اختصاصي اداري بارها با 
يكي از . انداستناد به برخي از اين عناصر مبادرت به صدور و انشاء رأي نموده

عناصر مهم دادرسي منصفانه رعايت حق دفاع شهروندان در فرايند رسيدگي مراجع 
ب آن، طرفين دعوي بايد بتوانند به نحو كتبي و اختصاص اداري است كه به موج

شفاهي اظهارات، دفاعيات و داليل خود را ارائه نمايند و اين اظهارات و دفاعيات 
بايد مورد استماع و رسيدگي قرار گرفته و پس از ارزيابي توسط قضات، آنان را به 

حاكم بر  قوانين و مقررات. سمت اتخاذ تصميماتي شايسته و مطلوب رهنمون شوند
 162اند، به نحوي كه ماده اختالفات كارگر و كارفرما به اين مسأله توجه نموده

آئين نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات  34و  14، 12، 11قانون كار و مواد 
كه  1380قانون كار مصوب  164هاي تشخيص و حل اختالف موضوع ماده هيأت

نيز تكرار  1392نامه دادرسي كار مصوب آئين  86و  61، 60، 57مفادشان در مواد 
شده است، بر لزوم دعوت از طرفين براي حضور درجلسه رسيدگي، استماع 

  . انداظهارات و دفاعيات و ارزيابي داليل ارائه شده، تأكيد نموده
مورخه  101همچنين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 

و مستندات طرفين از طرف مراجع  اصل ضرورت توجه به داليل« 28/10/1368
مختلف قضايي و اداري را از جمله اصول بديهي رسيدگي و دادرسي دانسته و عدم 
» مراعات آنرا از مصاديق بارز عدول از اصول و قواعد آمره و از موجبات نقض رأي

در همين راستا، شاكي با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري . تلقي نموده است
ارجاع گرديده است، ادعا نموده است كه اظهارات و دفاعيات وي  19كه به شعبه 

شعبه . در هيأت حل اختالف كار مورد توجه قرار نگرفته و استماع نگرديده است
ديوان عدالت نيز به موجب رأي فوق الذكر، صرف عدم توجه هيأت اختالف  19

ناصر دادرسي كار به اظهارات و دفاعيات را نقض حق دفاع، به عنوان يكي از ع
منصفانه تلقي و به استناد آن رأي هيأت حل اختالف كار را نقض و پرونده را 
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رأي مورد نظر حاوي . جهت رسيدگي مجدد به مرجع هم عرض ارجاع نموده است

  . پردازيمبرخي نكات و مسائل شكلي و ماهوي است كه در ادامه به اهم آنها مي
  
  مسائل شكلي  -الف

صادره از شعبات ديوان عدالت اداري طبق قوانين و به طور اصولي آراي 
مقررات و اصول حقوقي، به لحاظ شكلي بايد حائز شرايطي باشند كه حتي عدم 

موجبات نقض آن آراء را فراهم » مستدل و مستند بودن«رعايت برخي از آنها مثل 
شرايط با آن  19در اين قسمت ابتدا به اين شرايط اشاره و سپس رأي شعبه . آوردمي

در انشاء رأي بايد اصول نگارشي و ادبي مورد توجه قرار : گيردمورد تطبيق قرار مي
آئين دادرسي ديوان عدالت اداري كه البته  36گرفته و ترتيبات تنظيم رأي طبق ماد 

قانون تشكيالت وآئين دادرسي ديوان عدالت اداري  59در حال حاضر ماده 
البته اين مواد خود ترجمان . ايت شوندجايگزين آن شده است، رع 1392مصوب 

اصول حقوقي يك نظام حقوقي صورتگرا با يك نظام اثبات مبتني بر روش 
استدالل قياس منطقي است كه صغراي آن را وقايع ماهوي و موضوع و داليل آن، 

تشكيل » عبارت حكم «كبراي آن را احكام قانوني و قواعد حقوقي و نتيجه را همان 
  . دهندمي

موجب اصول حقوقي و قوانين و مقررات حاكم در زمان صدور رأي، من  به 
آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، آراي  36قانون اساسي و ماده  166جمله اصل 

صادره از شعب ديوان عدالت اداري به لحاظ شكلي بايد حاوي موارد مهمي چون 
اقدامات مشخصات طرفين، خواسته، شرح شكايت، دفاع طرف شكايت، خالصه 

انجام شده در بخش گردشكار و مشتمل بر ارزيابي داليل طرفين، اسباب موجهه و 
عبارت «و » عبارت مقدمه«مباني قانوني حكم و تصميم دادگاه در متن رأي در قالب 

آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مفاد  38همچنين مستفاد از ماده . باشد» حكم



                دعاوي راجع به كار و تامين اجتماعي –فصل دوم  
43  

شته و در تحرير آن اشتباه و سهو قلمي صورت رأي ديوان نبايد اجمال و ابهام دا
گرفته باشد و البته در همين راستا نيز اصوالً نبايد حاوي ايرادات نگارشي و ادبي 

توان به بررسي حال با عرضه و ارائه رأي صادره به مفاد اين شرايط، مي. باشند
  . محاسن و ايرادات شكلي آن پرداخت

ار اجمالي بوده و گرفتار اختصار بيش از ـ رأي بسيار مختصر و مفاد آن بسي1
تالش قضات . كندحد است، به نحوي كه كل متن رأي از چند جمله تجاوز نمي

محترم به اختصار بيش از حد منجر به برخي ايرادات ديگري نيز كه در پي خواهند 
چرا كه چند جمله فشرده و ناقص كه حتي به . آمد، در متن رأي گرديده است

شوند، قابليت ارائه متني كه تمام اصول ستور ادبي به فعل هم ختم نميلحاظ نكات د
  . شكلي در آن رعايت شده باشد، ندارد

در سطر سوم رأي كه محل : ـ متن رأي داراي ايرادات نگارشي و ادبي است2
رسد فعل به نظر مي. رسدانعقاد كالم است، جمله به فعل ختم نشده و به پايان نمي

بعد از تشخيص ورود » عبارت حكم«همچنين در قسمت . فتاده استاز قلم ا» است«
دعوي و نقض رأي معترض عنه، عبارات به نحوي است كه مشخص نيست چه 

» پرونده«گردد و واژه چيزي براي رسيدگي مجدد به مرجع هم عرض ارجاع مي
به كار » ق«به صورت مخفف » قانون«در بخش ديگري از رأي . فراموش شده است

بهتر بود از خو واژه قانون استفاده . است كه شايسته يك رأي قضايي نيست رفته
  . شدمي

به عنوان مرجع » قانون كار 157هيات موضوع ماده «ـ در متن رأي از 3
اختصاصي اداري رسيدگي به دعوي كارگر و كارفرما سخن به ميان آمده است كه 

قانون كار اعم  157وع ماده براي غير اهل فن داراي ابهام است، چرا كه هيأت موض
اي در متن رأي كه اذهان را به از هيأت تشخيص و حل اختالف بوده و هيچ قرينه



 
  )حقوق عمومي(ه رويه قضايي فصلنام   

44  
بنابراين شايسته بود كه به طور مشخص . سمت يكي از آنها سوق دهد، وجود ندارد

 . گرديد كه همان هيأت حل اختالف كار استاسم اين هيأت در متن رأي قيد مي

ين شكلي تنظيم رأي به موجب اصول حقوقي و مقررات حاكم ـ با توجه به آئ4
كه قبالً شرح آن رفت، با وجود اينكه سعي گرديده است، در متن رأي با برقراري 
ارتباط بين موضوع و قواعد حقوقي و ذكر مستند و مبناي حكم، رأي متصف به 

وايي گردد كه البته در بخش مسائل ماهوي به لحاظ محت» مستدل و مستند«وصف 
مورد بحث قرار خواهند گرفت، اما رأي حاضر فاقد ساير شرايط و ترتيبات شكلي 

آئين دادرسي ديوان بعنوان قانون حاكم در زمان انشاي رأي  36مندرج در ماده 
 36بموجب ماده : باشدبوده و به عبارت ديگر فاقد ارتباط منطقي بين اركان رأي مي

بايد حاوي مشخصات طرفين، خواسته،  آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي
شرح شكايت، دفاع طرف، خالصه اقدامات انجام شده و در نهايت نيز شامل 

قانون  59و تصميم دادگاه باشد و اگر چه طبق ماده » عبارت حكم«ارزيابي آنها و 
تشكيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري و اصول حقوقي حاكم بر ترتيب 

ادعاها و دفاعيات داليل طرفين يا «، »خواسته«، »طرفين دعوي« تنظيم رأي محل قيد
باشد و مابقي در در قسمت گردشكار مي» اقدامات انجام شده«و » داليل تحصيلي

شوند، اما اصوالً در متن رأي نيز طرفين، خواسته و رأي متن اصلي رأي گنجانده مي
م ارزيابي نيز داليل ارائه مورد اعتراض به اختصار مورد اشاره قرارگرفته و در مقا

شده توسط طرفين يا داليل تحصيلي توسط دادگاه به طور اجمالي و ضمني ذكر 
انشاء » عبارت حكم«ها و مستندات، قسمت گرديده و سپس به همراه قيد استدالل

 . گرددمي

اند يا اما در اين رأي، صرفنظر از اينكه موارد مذكور در گردشكار گنجانده شده
خي از موارد از جمله، دفاعيات طرف شكايت، داليل طرفين و ارزيابي آنها خير، بر

ادعاي خواهان مطرح، ولي داليل آن ذكر : اندو اسباب موجهه رأي مغفول مانده
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نگرديده و اصالً معلوم نيست كه دالئلي ارائه شده است يا خير؛ همچنين دفاعيات و 
و به طور طبيعي ارزيابي آنها نيز  اندداليل طرف شكايت مورد اشاره قرار نگرفته
بنابراين همانطور كه در رأي . ها استممكن نبوده و در نتيجه رأي فاقد اين قسمت

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين  28/10/1368مورخه  101شماره 
برخي آراي شعب ديوان عدالت اداري من جمله دادنامه شماره 

نيز مورد اشاره قرار گرفته  20شعبه  26/12/1391مورخه  9109970902003706
است، در رأي، اظهارات و داليل طرفين بايد مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و 
ارزش اعتبار آنها رعايت شوند كه اين امر خود مستلزم اختصاص بخشي از رأي در 

 در حالي كه در رأي حاضر چنين چيزي. باشدقالب بخش ارزيابي به اين مسأله مي
به عبارت ديگر ارتباطي منطقي بين . شود و رعايت نگرديده استمشاهده نمي

قسمت اركان قانوني رأي بر قرار نگريده است كه اصوالً ممكن است در محتواي 
  . رأي نيز موثر واقع شده و رأي با قوانين مقررات ماهوي مغايرت پيدا كند

 
  مسائل ماهوي  -ب

  از مسائل شكلي و ترتيبات تنظيم رأي نيز مسائل ماهوي به طور طبيعي متاثر 
باشند و فقدان برخي اركان و ترتيبات رأي و يا فقدان نظم منطقي بين آنها در مي

راي به لحاظ . نهد كه در جاي خود مورد اشاره قرار خواهند گرفتآن تأثير مي
در اين قسمت . مسائل ماهوي نيز حاوي نكات مهمي است كه شايسته توجه هستند

توي راي، به لحاظ توجه شايسته به حق دفاع و دادرسي منصفانه، مستندات رأي، مح
  . گيردمورد بررسي قرار مي» عبارت حكم«ها و محتوي استدالل

ـ يكي از نقاط قوت رأي حاضر، توجه شايسته آن به دادرسي منصفانه و حق 1
از دادرسي  حق شهروندان به برخورداري. باشددفاع در مراجع حل اختالف كار مي
هاي آئين دادرسي كيفري و مدني مورد توجه منصفانه و عناصر آن ابتدا در حوزه
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در آئين رسيدگي مراجع . قانونگذار، قضات و انديشمندان حقوق قرار گرفته است

اختصاصي اداري، اگر چه قانونگذار به محتوي برخي از عناصر دادرسي منصفانه به 
مند و مفصل به همه آنها  ر قوانين مربوطه به طور نظامطور پراكنده توجه نموده، اما د

بلكه اين تأسيس حقوقي امروزه به همت انديشمندان حقوق عمومي . نپرداخته است
و قضات به عنوان يك اصل كلي حقوقي، به طور جامع به مباحث حوزه دادرسي 

هي به نحوي كه حتي گا. اداري و دادرسي مراجع اختصاصي اداري راه يافته است
اند كه مثال بارز آن آئين مقررات گذران را نيز در اين اواخر تحت تأثير قرار داده

  . باشدمي 1391نامه دادرسي كار مصوب 
شود در اين ميان حق دفاع، يكي از عناصر مهم دادرسي منصفانه محسوب مي

تي به نحوي كه ح. كه صرفنظر از تأثير يا عدم تأثير در نتيجه، موضوعيت يافته است
تأثير گذاري برخي ديگر از عناصر نيز به رعايت آن بستگي دارد و مرجع رسيدگي 

تواند مدعي بررسي تمام داليل و شواهد براي صدور كننده بدون رعايت آن نمي
اين خود به تعبير هيأت عمومي ديوان در رأي وحدت رويه پيش گفته، . رأي باشد

و عدم مراعات آن از مصاديق بارز از جمله اصول بديهي رسيدگي و دادرسي بوده 
بنابراين الزم است . باشدعدول از اصول و قواعد آمره و از موجبات نقض آراء مي

اي مورد توجه جدي قانونگذار و قضات ديوان اين حق به عنوان يك حق رويه
اي شهروندان را عدالت اداري قرار گيرد، تا بدين وسيله بتوان از اين طريق حق رويه

اگر . هاي حل اختالف كار تضمين نمودجع اختصاص اداري من جمله هيأتدر مرا
هاي و آئين نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت 1369چه قانون كار 

به صراحت از  1380قانون كار مصوب  164تشخيص و حل اختالف موضوع ماده 
ان در آنها احكامي تواند، اما ميعناوين حق دفاع و دادرسي منصفانه استفاده ننموده

  : را يافت كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر همين مفهوم داللت دارند
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بر وجوب دعوت از طرفين براي حضور در جلسه  162قانون كار كه در ماده 
اما همان حكم ماده . اي به حق دفاع ننموده استرسيدگي تأكيد دارد، هيچ اشاره

شود كه موجب وجوب فاع محسوب مينيز نوعي مقدمه وجوب براي حق د 162
نامه فوق آئين. شوداستماع دفاعيات و رعايت حق دفاع طرفين دعوي محسوب مي

هاي آن، هيأت 34و  12الذكر صراحت بيشتري در اين زمينه دارد و به موجب مواد 
تشخيص و حل اختالف كار بايد اظهارات طرفين يا نمايندگان آنها را در 

مدلول اين مواد همان لزوم رعايت حق دفاع طرفين در . دصورتجلسه درج نماين
مراجع مذكور است و اعم از اينكه اين اظهارات و دفاعيات مؤثر واقع شوند يا خير، 

البته بايد توجه داشت كه در آئين نامه . انددر بيان واضع موضوعيت پيدا كرده
يي گرديده دادرسي كار كه بعد از صدور رأي حاضر به تصويب رسيده و اجرا

است، به صراحت در مقدمه از دادرسي منصفانه بعنوان يك قاعده نام برده شده و 
روح آن در متن و مفاد آئين نامه ساري و جاري گشته است كه خود نشانگر سير 

  . تكاملي اين انديشه در نظام حقوقي ما است
ه رأي با توجه به تمام آنچه مذكور افتاد، ارزش كار قضات محترم صادر كنند

كه در آن بدون اشاره ماده قانوني خاص، به لزوم رعايت حق خواهان به 
برخورداري از دادرسي منصفانه به عنوان يك اصل بديهي دادرسي در هيأت حل 
اختالف كار استناد و به دليل عدم رعايت آن مبادرت به نقض رأي معترض عنه 

ون توجه به ايرادات آن به اين ترتيب، اين رأي بد. شودگرديده است، مشخص مي
كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد، تالشي ارزشمند از سوي قضات محترم 

اي شهروندان و حق ديوان عدالت اداري در راستاي تضمين حقوق رويه 19شعبه 
هاي حل اختالف و البته با توجه به آنان به برخوداري از دادرسي منصفانه در هيأت

ها، بنا به قاعده اشتراك تكليف، در تمام مراجع ن هيأتفقدان خاصيت ويژه اي
البته مشابه اين امر، امروزه در ساير آراء شعب . شوداختصاصي اداري محسوب مي
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شود كه حكايت از نقش مهم قضات مختلف ديوان عدالت اداري نيز مشاهده مي

  . محترم ديوان عدالت اداري در ترويج تضمين دادرسي منصفانه دارد
يت كار بيشتر از اين جهت است كه قضات محترم شعبه صادر كننده رأي، اهم

نامه به حق دفاع و دادرسي منصفانه نه به عنوان يك حكم مقرر در قانون يا آئين
خاص، بلكه بدون اشاره به آنها، به عنوان يك اصل حقوقي بديهي رسيدگي و 

دفاع به عنوان يكي از چرا كه مضمون لزوم رعايت حق . دادرسي استناد نموده است
آئين  34و  12عناصر دادرسي منصفانه در مراجع حل اختالف كار در مفاد مواد 

هاي تشخيص و حل اختالف نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت
توانستند به طور صريح و نيز آمده است و قضات محترم مي 164موضوع ماده 

البته ممكن است برخي با تحديد جواز . مستقيم به آن مواد مربوطه استناد نمايند
استناد به اصول حقوقي به فرض فقدان مقررات قانوني، در قابليت و امكان حقوقي 

اين . استناد به اصول حقوقي با وجود قوانين و مقررات موضوعه تشكيك نمايند
ديدگاه در فرضي كه اصول حقوقي مغاير قوانين و مقررات مزبور باشند، صحيح 

- اما به نظر نمي. اين صورت فقط بايد به مقررات موضوعه استناد گردد است و در

رسد در فرضي كه مفاد قوانين و مقررات موضوعه خود محتوي يك اصل كلي 
اگر چه شايد بهتر اين باشد . حقوقي باشند، استناد مستقيم به اصل محل اشكال باشد

  . كه به هر دو در كنار هم استناد گردد
و  1385تقيم به اصول حقوقي در قانون ديوان عدالت اداري امكان استناد مس

آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه مورد تصريح قرار 
نگرفته است، اما به هر حال اصول كلي حقوقي يكي از منابع حقوق در كنار قوانين 

 166صل شوند و قابل استنادند و به همين دليل هم او رويه قضايي محسوب مي
ها به مواد قانوني و اصولي كه بر قانون اساسي بر لزوم مستند نمودن احكام دادگاه

قانون آئين  296ماده  4بند . شود، تأكيد نموده استاساس آنها حكم صادر مي
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همچنين در همين راستا است كه . دادرسي مدني نيز حامل چنين مفهومي است
ني قانون تشكيالت و آئين دادرسي ديوان قانون مؤخر بر صدور رأي مورد تحليل يع

به جواز استناد به اين اصول  59ماده ) ج(نيز در بند  1392عدالت اداري مصوب 
بنابراين اگر چه به لحاظ منطقي و حقوقي نيز استناد به اصول . اشاره نموده است

 حقوقي در آراء در فروض فقدان مواد قانوني و يا فقدان مقررات موضوعه مغاير بال
قانون اساسي مراجعه نمود و با  166توان به اصل اشكال است، اما در اين زمينه مي

توجه به جواز استناد به اصول قانون اساسي در آراي قضايي به ويژه آراي ديوان 
توان گفت كه به عدالت اداري، با وجود برخي نظرات مخالف در اين زمينه، مي

ه اصول حقوقي در فروض ياد شده فاقد موجب همين اصل قانون اساسي، استناد ب
ايراد حقوقي بوده و در نتيجه رأي حاضر نيز كه چنين نموده است، مطابق موازين 

هر چند كه شايد بهتر بود در جهت اتقان و استحكام . باشدحقوقي و صحيح مي
بيشتر مستندات رأي به مواد قانوني موجود نيز كه حاوي همين مفهوم هستند، استناد 

  . رديدگمي
هاي رأي، همانطور كه در بخش مسائل شكلي نيز ـ با بررسي زنجيره استدالل2

به آن اشاره شد، تأثير پذيري رأي در اين قسمت از مسائل شكلي از جمله ترتيبات 
در متن رأي بدون اشاره به . رأي و توالي اركان منطقي رأي به خوبي مشهود است

اي انطباق وقايع با مقررات، چنين استدالل داليل طرفين و ارزيابي آنها در راست
با عنايت به اينكه حسب مدعاي خواهان به اظهارات وي توجهي «: گرديده است

كار استماع نشده به . ق 157نشده و دفاعيات وي در رسيدگي هيأت موضوع ماده 
جهت بيم از تضييع حقوق احتمالي وي در مقام دفاع و انجام دادرسي منصفانه 

با توجه به اينكه مستدل نمودن رأي، خود » ...حه را وارد تشخيصدعوي مطرو
رسيدگي و ارزيابي داليل طرفين در اثبات وقايع ماهوي «داراي مقدمه واجبي به نام 

شود كه محتوي كه در قضيه حاضر رعايت نشده است، در نتيجه مالحظه مي» است
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زيابي ادعا و داليل استدالل رأي همان ادعاي خواهان است كه بدون بررسي و ار

آن و دفاعيات طرف مقابل به زنجيره استدالالت رأي راه يافته و بطور طبيعي 
  . يا تصميم قضات را تحت تأثير قرار داده است» عبارت حكم«مستندات و 

دهد به جواز تحصيل دليل حاصل از توجه به محتواي رأي و استدالل نشان مي
قانون ديوان عدالت  32لت اداري و ماده آئين دادرسي ديوان عدا 33و  25مواد 

نيز كه خود نتيجه اقبال خوش مقنن به روش اثبات باز در  1385اداري مصوب 
به موجب مواد . ديوان عدالت اداري و دادرسي اداري است، توجه نگرديده است

توانند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه الزم بدانند انجام مذكور، شعب ديوان مي
انجام آنها را از مراجع قضايي يا واحدهاي زيربط تقاضا نمايند و همچنين دهند يا 

ها و ساير مؤسسات هاي الزم را از كليه واحدهاي دولتي و شهردارياسناد و پرونده
بنابراين شعبه . عمومي براي مطالعه و بهره برداري و تحصيل دليل مطالبه نمايند

ي خواهان مبني بر عدم توجه به توانست با بررسي ادعاصادر كننده رأي مي
دفاعيات او و تطبيق آن با قرائن موجود در راستاي حصول اطمينان از صحت و 

هاي اعطايي در مواد فوق الذكر صقم ادعا، در صورت نياز به اختيارات و صالحيت
عمل نموده و سپس با ارزيابي داليل ارائه شده يا تحصيل شده و وقايع احراز شده 

داليل، در راستاي تطابق وقايع و موضوعات با مقررات استدالل نمايد از طريق آن 
گرديد ادعاي خواهان را عين محتواي استدالل كه در اين صورت ديگر مجبور نمي

  . خود قرار دهد، بلكه برداشت خود از ارزيابي را در مقام استدالل بيان نمود
م اثبات باز در صدور رأي اين مسأله با توجه به كاربرد قياس منطقي در قالب نظا

با ابتنا صدور رأي به قياس منطقي در چهارچوب نظام اثبات باز، : تر استقابل فهم
اثبات صغري قضيه يا وقايع به طور مشترك به عهده مدعي از طريق ارائه دليل و 
دادرس از طريق تحصيل دليل در راستاي اثبات و تشخيص صحت ادعاي مدعي و 

و اثبات كبري قضيه يا اركان قانوني دعوي حوزه صالحيت دفاعيات طرف مقابل 
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ارتباط بين اين صغري و كبراي قضيه همان استدالل . انحصاري دادرس است
قضات است كه باز هم حوزه صالحيت انحصاري آنهاست و تنها آنان بايد با 
ارزيابي داليل ادعاها و دفاعيات ارائه شده و داليل تحصيل شده، ضمن رسيدگي 

داليل و مستندات در رد يا قبول مستدل آنها، نتيجه اين ارزيابي را با استدالل به 
. حاصل از اقناع وجداني و برداشت خود، با مقررات و مستندات حكم تطبيق نمايد

توانند بدون انجام نقش خود در فرايند اثبات صغري بنابراين قضات محترم نمي
ه شده و تحصيلي، به تطابق وقايع با قضيه و ارزيابي مستدل وقايع و داليل ارائ

مقررات به صورت مستدل پرداخته و در اين فرايند، نقش انحصاري خود در 
استدالل را نيز فراموش نموده و با ذكر عين ادعاي خواهان به عنوان استدالل، رأي 

  . را به صرف ادعاي او مستدل نمايند
كه به موجب آن  است» عبارت حكم«ـ آخرين مسأله قابل توجه، محتوي 3

حكم به ورود دعوي، نقض رأي معترض عنه و ارجاع به مرجع هم عرض جهت 
به عبارت ديگر، شعبه ديوان به مثابه يك مرجع . رسيدگي مجدد صادر شده است

فرجامي و نقض و ابرام عمل نموده و پس از نقض رأي هيأت حل اختالف كار از 
- كه مطابق اصول و مقررات مي رسيدگي و صدور رأي ماهوي اجتناب نموده است

هاي تشخيص و حل باشد، چرا كه رسيدگي ماهوي بدوي و تجديدنظر در هيأت
ها به طور شود و رسيدگي ديوان به اعتراض از آراء آن هيأتاختالف كار انجام مي

ها شده طبيعي يك رسيدگي فرجامي است كه منجر به نقض يا ابرام آراء اين هيأت
وارد رسيدگي ماهوي نشده و پرونده را براي رسيدگي و صدور و ديوان در ادامه 

  . نمايدرأي ماهوي به مرجع مربوطه ارجاع مي
به موجب : نيز همين است 1385قانون ديوان عدالت اداري  13ماده  2مفهوم بند 

اين ماده، صالحيت شعب ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء تصميمات 
اري منحصراً از جهت نقض قوانين و مقررات يا مخالفت قطعي مراجع اختصاصي اد
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با آنها است كه خود مفيد معناي رسيدگي فرجامي است و از آن به رسيدگي 

شود كه شعب ديوان در رسيدگي به اعتراض از شكلي نيز تعبير شده و گفته مي
البته اين . نمايندتصميمات و آراء مراجع اختصاصي اداري فقط رسيدگي شكلي مي

به اين معنا نيست كه رأي معترض عنه فقط از جهت رعايت يا عدم رعايت مقررات 
گيرد، بلكه رأي مزبور از حيث شكلي و تشريفات دادرسي مورد بررسي قرار مي

مغايرت با مقررات شكلي و ماهوي هر دو مورد توجه قرار گرفته و در صورت 
ر واقع عنوان رسيدگي شكلي بنابراين د. گرددمغايرت با هر كدام از آنها نقض مي

نيز اشاره به همان فرجامي بودن رسيدگي دارد كه در آن شعب ديوان بعد از نقض 
بلكه بايد . رأي مراجع اختصاصي اداري، صالحيت رسيدگي مجدد ماهوي ندارند

آن را به مرجع مربوطه اعاده و ارجاع نمايند تا آن مرجع نسبت به رسيدگي مجدد و 
در حال حاضر، قانون جديد تشكيالت و آئين . قدام نمايدصدرو رأي ماهوي ا

، اين مسأله را با صراحت 63در ماده  1392دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 
البته بايد توجه داشت كه قانون اخير الذكر كه بعد از . بيشتري بيان نموده است

يدگي صدور رأي حاضر تصويب شده است، در اقدامي بديع، در مراحل بعدي، رس
و صدور رأي ماهوي بعد از نقض رأي مراجع اختصاصي اداري توسط شعب ديوان 
را تجويز نموده است و بدين ترتيب رسيدگي شعب ديوان در اين موارد فقط در 
مرحله اول، فرجامي و شكلي است و در صورتي كه بعد از نقض و اعاده، مرجع 

مربوط اتخاذ كند، اين بار  اختصاص اداري دوباره تصميمي مغاير قانون و مقررات
  . نمايدشعبه پس از نقض با اخذ نظر مشاورين مبادرت به صدور رأي ماهوي مي



  :فصل سوم

  دعاوي راجع به امور استخدامي و تخلفات اداري
  
  

 موضوع شكايت

  گزارش خالف واقع؛ تخلف اداري 
  )13/12/1391مورخ  9109970900303858دادانامه شماره (

  
  ديوان عدالت اداري 21شعبه  :مرجع رسيدگي

توان گزارش دهنده ارتكاب تخلف اداري را به اتهام افترا و گزارش زماني مي«
خالف واقع تحت تعقيب قرار داد كه به تخلف گزارش شده در هيأت رسيدگي به 

   ».تخلفات اداري رسيدگي و متهم تبرئه شده باشد
مواد  -ي به تخلفات اداريقانون رسيدگ 8ماده  32و  16، 4بندهاي : مستندات

  1.دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري 31و  30
  

  رأي ديوان 
شاكي با ارائه گزارشي خدمت مديرعامل وقت جمعيت هالل احمر استان «

كهكيلويه و بوير احمد درخصوص حيف و ميل بيت المال توسط احدي از 
واليتي بودن وي با كاركنان آن جمعيت كه با سوء استفاده از نسبت قومي و هم 

مديريت عامل اقدام به اين امر نموده است، خواستار مطلع شدن وي از موضوعات 

                                                                                                                  
مركز مطبوعات و : ، تهران1391پژوهشگاه قوه قضائيه، مجموعه آراي قضايي؛ شعب ديوان عدالت اداري، اسفند . 1

  . 154-155انتشارات قوه قضائيه، صص 
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خطاب به رئيس ... مشاور هالل احمر در مورخ. مطروحه در گزارش شده است

هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري اعالم نموده چنانچه موضوعات مطروحه از 
انون رسيدگي به تخلفات اداري مطابقت دستورالعمل ق 31سوي شاكي با ماده 

هيأت مذكور نيز پس از آن، دو نفر از اعضاي هيأت را . داشت، رسيدگي نمايند
اند كه نسبت مأمور رسيدگي به موضوع نموده و سرانجام به اتفاق آراء مقرر نموده

دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري،  31به گزارشات خالف واقع به استناد ماده 
پرونده رسيدگي به ... الغ اتهام تنظيم و ارسال گردد كه موارد اتهام وفق صفحهاب

تخلفات اداري در سه بند به وي ابالغ شده است و در نهايت به چهار ماه انفصال 
فهرست اتهامات . گيردمراتب مورد اعتراض وي قرار مي. گرددموقت محكوم مي

: 8ماده  16ت و افترا و هتك حيثيت، بند ايراد تهم: 8ماده  4بند (به استناد سه بند 
قانون رسيدگي به تخلفات  8ماده  32ارائه گزارش خالف واقع در امور اداري و بند 

شود كه با حضور وي در هيأت تجديدنظر، به وي ابالغ مي) شايعه پراكني: اداري
لت نامبرده به ديوان عدا. گرددسرانجام به انفصال موقت به مدت يكماه محكوم مي

اداري شكايت و با اخذ دستور موقت سرانجام شكايت وي غيرواقع تشخيص داده 
قانون ديوان خواستار نقض دادنامه  17شد و نامبرده با اعاده دادرسي وفق ماده 

معترض عنه و در نهايت رأي هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري شده 
  . است

عيات طرف دعوا، به نظر دعواي با مالحظه جامع اوراق پرونده و مالحظه دفا
بايست با باشد، زيرا اوالً رسيدگي به اتهام كارمند مينامبرده مقرون به صحت مي

دستورالعمل  30توجه به اينكه موضوع نيازمند امر تخصصي بوده براساس ماده 
 31ثانياً وفق ماده . رسيدگي به تخلفات اداري از كارشناسان مربوط استفاده شود

مل رسيدگي به تخلفات اداري، در صورتي كه شكايتي از شخص دستورالمع
خاصي در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به عمل آيد و متهم پرونده تخلفاتي 
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قانون رسيدگي به تخلفات  8ماده  4بايست در اجراي بند تبرئه شود شاكي مي
در هيأت اي در اين رابطه در حاليكه هيچ پرونده. اداري مورد تعقيب قرار گيرد

تخلفات اداري براي افراد موضوع گزارش تشكيل نگرديده است تا صحت و سقم 
بنابراين اصل . مطالب شاكي اين پرونده معلوم و رأي برائت آنان صادر گردد

ثالثاً گزارش وي . تشكيل پرونده به اين استناد خالف مقررات قانوني بوده است
عامل وقت جهت اطالع نامبرده بوده شايعه پراكني نبوده است بلكه خطاب به مدير

رابعاً مدارك جديد پيوست . باشدو دليلي بر اشاعه آن توسط نامبرده موجود نمي
مديرعامل جمعيت هالل احمر حاكي از انطباق ... دادخواست از جمله نامه مورخ

گزارش وي با واقع بوده كه درواقع نوعي عدول از ارجاع پرونده جهت رسيدگي 
باشد و مسئول بازرسي جمعيت استان و نماينده ولي فقيه نيز مي به اين گزارش

. اندنسبت به اين مورد صحه گذاشته و مفاد گزارش اعالمي را مورد تأييد قرار داده
حكم به ورود دعواي مطروحه و نقض رأي ... مورخ... بنابراين ضمن نقض دادنامه

تخلفات اداري جمعيت  هيأت تجديدنظر شعبه دوم رسيدگي به... مورخ... شماره
هالل احمر و ارجاع آن جهت رسيدگي به شعبه هم عرض با عنايت به تبصره ماده 

قانون ديوان عدالت اداري  13ماده  2قانون ديوان عدالت اداري مستنداً به بند  14
   ».اين رأي قطعي است. گرددصادر و اعالم مي

  
  1يادداشت

  مسائل شكلي -الف
زئيات امور نسبتاً مفصل بوده است؛ با اين وجود، ظاهراً، سير ماجرا و ج 

اند در سطوري نسبتاً كم، سير ماجرا را به صورتي منعكس انشاكنندگان رأي توانسته

                                                                                                                  
  .دكتر محمد وزين كريميان، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري.  1
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. توان از زنجيره اصلي مسائل اطالع حاصل كردكنند كه با يك بار خواندن رأي مي

اند و دهمقررات حاكم بر موضوع نيز در رأي، مورد استناد واقع و منعكس ش
  . استدالل كافي نيز شده و در رأي آمده است
  :با اين وجود، نكاتي نيز قابل توجه است

موضوع » حيف و ميل بيت المال توسط احدي از كاركنان«در مقدمه رأي  -1
افراد موضوع ... «گزارش شاكي دانسته شده است؛ ولي در دليل دوم آمده است 

شود كه گزارش عليه يك متن رأي معلوم نمي به اين ترتيب از. »...آنان... گزارش
  . فرد يا بيش از يك فرد بوده است

هاي  مخصوصاً در متون حقوقي و باالخص در متون قضايي بهتر است عنوان -2
در ارجاع ...) »مشاور«(حتي اگر ارجاع دهنده . قانوني به صورت كامل نوشته شود

ه كار برده باشد، بهتر است را ب» رئيس هيأت بدوي تخلفات اداري«خود عنوان 
و كلمه ) در داخل كروشه(گرفت بعد از كلمه بدوي قرار مي» رسيدگي به«عبارت 

» كارمندان«كلمه ). در داخل كروشه(آمد نيز بعد از كلمه اداري مي» كارمندان«
  . پس از عنوان هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري نيز قرار دارد

هرچند در متن رأي، مقصود را » ه امري تخصصي بودهموضوع نياز ب«جمله  -3
  . رساند؛ ولي بهتر است كه از نظر انشايي نيز درست نوشته شده باشدمي

قانون ديوان عدالت اداري، مستند صالحيت ديوان در  13ماد  2بند  -4
رسيدگي به شكايت از رأي هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان 

؛ بنابراين بهتر است در قسمتي از رأي كه )ه فقط مستند صدور حكمن(بوده است 
  . منعكس كننده شروع رسيدگي است، آورده شود

البته روشن است كه نكات باال در سير ماهوي و نتيجه رسيدگي غيرمؤثر  -5
  . است
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  مسائل ماهوي -ب
ل مقررات حاكم بر موضوع به درستي مورد استناد واقع شده است و سير استدال

  . نيز درست است و در نتيجه حكم صادره نيز قانوني و عادالنه است
  :رسدبا اين وجود نكاتي به نظر مي

دستورالعمل رسيدگي به تخلفات  31وفق ماده ... «(استدالل و استناد دوم  -1
، »بنابراين اصل تشكيل پرونده به اين استناد خالف مقررات قانوني بوده است... اداري

أي هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان كافي بوده براي نقض ر
است و البته استدالل اول و سوم نيز ضمن آن كه براي صدور حكم جنبه تقويتي 

در عين حال، در . هاي حقوقي ماجرا مفيد استداشته است، از نظر روشن سازي جنبه
ديگر آورده ) هاي( لقبل از استدال) قاطع(چنين مواردي بهتر است استدالل اصلي 

  . شود
اولي  1قانون رسيدگي به تخلفات اداري 14در استدالل اول، استناد به ماده  -2
  . است
ممكن است در پاسخ به استدالل اول، گفته شود كه ارجاع مورد به  -3

رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأت «كارشناسي، موكول به اين است كه 
هاي و در اين جا هيأت 2»تفاده از نظر كارشناسي باشدرسيدگي كننده مستلزم اس

                                                                                                                  
هاي بدوي و هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأت«: قانون رسيدگي به تخلفات اداري 14ماده طبق .  1

  ».شودتجديدنظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي
هرگاه رسيدگي به «: هيأت عالي نظارت 4/8/1378دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  30طبق ماده .  2

-اتهام كارمند به تشخيص هيأت رسيدگي كننده مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي

  . و مدنظر براي صدور رأي قرار خواهد دادشود و هيأت در اين قبيل موارد نظر كارشناسي را مورد توجه 
  . بايد كارشناس را از بين كساني كه داراي صالحيت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نمايدهيأت  -1تبصره 
كند نظر خود را بطور كتبي به هيأت تقديم دارد كارشناس موظف است در مدت مقرر كه هيأت تعيين مي -2تبصره 

در اين صورت به تقاضاي كارشناس، هيأت . از اموري باشد كه اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشدمگر اينكه موضوع 
  » .در هرحال اظهار نظر كارشناس بايد صريح باشد. كندمهلت مناسب ديگري را تعيين و به كارشناس اعالم مي
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- به چنين تشخيصي نرسيده) بدوي، تجديدنظر(رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان 

به جاي  -نيز مطابق با آن است 30كه ماده  -14به ويژه، آن كه در حكم ماده  -اند
ه است و آمد» شودبه كارشناسي ارجاع مي« ، ]بايد به كارشناس ارجاع شود[

  . حكم موضوع بوده است» مقام بيان«در » حكيم«] بنابر فرض حقوقي[قانونگذار 
توان چنين استدالل كرد كه ارجاع مورد به كارشناسي، امري در پاسخ مي

قانون  21ماده  1است و ديوان عدالت اداري با استناد به تبصره ) شكلي(فرايندي 
-قانون ديوان عدالت اداري 13ماده  2] بند[و حكم آخر  1رسيدگي به تخلفات اداري

توانسته است اين نقص رسيدگي را نيز مبناي نقض رأي هيأت تجديدنظر مي 13852
  . رسيدگي به تخلفّات اداري قرار دهد

مع الوصف، بهتر بود كه رأي چنين انشا شود كه حتّي اگر اصل تشكيل پرونده 
كه چنين (لفّات اداري بوده دستورالعمل رسيدگي به تخ 31براي شاكي وفق ماده 

، رأي هيأت رسيدگي به تخلفّات اداري بنابر نقص اساسي در فرايند )نبوده است
ضمناً، از اين روي نيز . قابل نقض بود) ارجاع نشدن موضوع به كارشناسي(رسيدگي 

-قرار مي) به ترتيبي كه در رأي ديوان آمده است(اين استدالل بعد از استدالل دوم 

  . گيرد

                                                                                                                  
ها به صورت اداري به آراء هيأترسيدگي ديوان عدالت «: قانون رسيدگي به تخلفات اداري 21ماده  1تبصره طبق . 1

  ».شكلي خواهد بود
رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي «: 1385قانون ديوان عدالت اداري  13ماده  2طبق بند . 2

هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختالف هايي ماند كميسيونهاي بازرسي و كميسيونهاي اداري، هيأت دادگاه
قانون حفاظت و بهره ) 56(ها، كميسيون موضوع ماده قانون شهرداري) 100(رگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده كا

در » ها و منابع طبيعي و اصالحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنهابرداري از جنگل
  . هاي ديوان عدالت اداري است حيطه صالحيت



  وضوع شكايتم
  اي ممنوعيت جذب دارندگان مدرك دكتراي حرفه

  به عنوان عضو هيأت علمي
  )21/12/1391مورخ  9109970900303923دادنامه شماره (

  
  ديوان عدالت اداري 3شعبه : مرجع رسيدگي

اي به عنوان عضو  نظر به ممنوعيت استخدام دارندگان مدرك دكتري حرفه«
پزشك عمومي به پزشكي، آگهي جذب دندانهاي علوم  هيأت علمي دانشگاه

عنوان عضو هيأت علمي مغاير موازين قانوني بوده و موجد حقي براي خواهان 
  » .باشد نمي

آيين نامه اداري استخدامي اعضاي هيأت  16ماده ) ز(بند  2تبصره : مستندات
  1هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور  علمي دانشگاه

  
  رأي ديوان

ا توجه به اوراق و محتويات پرونده و مضمون اليحه دفاعيه طرف شكايت و ب«
توضيحات نمايندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به شرح 

نظر به اينكه مطابق مصوبات شوراي عالي ... جلسه اخذ توضيح مورخصورت
لمي هاي وزارتي، جذب و استخدام اعضاي هيأت ع انقالب فرهنگي و دستورالعمل

به عالوه . ها بايستي به صورت متمركز و از طريق فراخواهان صورت پذيرد دانشگاه
آيين نامه اداري استخدامي اعضاي هيأت علمي،  16ماده ) ز(بند  2مطابق تبصره 

باشد، بنابراين آگهي صادره  اي ممنوع مي استخدام دارندگان مدرك دكتراي حرفه

                                                                                                                  
مركز مطبوعات و : ، تهران1391گاه قوه قضائيه، مجموعه آراي قضايي؛ شعب ديوان عدالت اداري، اسفند پژوهش. 1

  . 117انتشارات قوه قضائيه، ص 
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مورد به كارگيري دندانپزشك عمومي براي  از سوي دانشگاه علوم پزشكي ايالم در

خارج از اختيارات مسئولين  1390عضويت در هيأت علمي دانشگاه در سال 
ها و مصوبات شوراي  استخدامي دانشگاه -دانشگاه مذكور و مغاير مقررات اداري

در نتيجه در مجموع . باشد عالي انقالب فرهنگي بوده و موجد حق براي شاكي نمي
. گردد رسد و رأي به رد آن صادر و اعالم مي ه موجه به نظر نميشكايت مطروح

  ».قطعي است 1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال  7اين رأي طبق ماده 
  

  1يادداشت
  مسائل شكلي -الف
ها بايد در ابتدا ادعاي شاكي و داليل ابرازي وي منطقاً در آراي دادگاه -1

هاي دستگاه اجرايي مطرح  و استدالل طرح شود، پس از آن دفاعيات طرف شكايت
باشد و متضمن رد  و سپس به ابراز نظر خود كه همان قسمت اصلي رأي مي

در اين رأي دادگاه محترم به طور كلي . هاي يكي از طرفين است، بپردازد استدالل
به اليحه دفاعيه طرف شكايت و توضيحات نمايندگان وزارت بهداشت، درمان و 

جلسه مضبوط در پرونده اشاره نموده است، اين در رح صورتآموزش پزشكي به ش
اي از دفاعيات دانشگاه علوم پزشكي ايالم و  حالي است كه شايسته بود خالصه

  . شد نماينده وزارتخانه مزبور ذكر مي
اند بنابراين  ها از صدور حكم كلي منع شدهنظر به اين كه قضات دادگاه -2

شود تا كامالً  شروع مي» ...خصوص شكايت در«غالباً احكام قضايي با عبارت 
مشخص باشد كه رأي دادگاه در خصوص چه موضوع و چه كسي است، بنابراين 

عليه دانشگاه علوم ...در خصوص شكايت«: شد بهتر بود شروع رأي اينگونه انشاء مي

                                                                                                                  
  . دكتر علي محمد فالح زاده، عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي. 1
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اي  با اين حال فقدان اين عبارت به درستي رأي لطمه. »...پزشكي ايالم به خواسته
شود كه رأي  نكرده است، چرا كه با مطالعه كامل آن مشخص و مبرهن ميوارد 

موصوف در خصوص موضوع مشخص و افراد متعين صادر شده و وصف كلي 
 . ندارد

تواند تكليف قاضي به صدور  نمي» اوراق و محتويات پرونده«استناد كلي به  -3
ر رأي اين هاي بعدي مندرج د آراي مستدل را برطرف سازد، اگرچه استدالل

تكليف را برآورده كرده است، با اين حال شايسته نيست به محتويات پرونده به 
  . صورت كلي استناد شود

شعبه محترم براي اصدار رأي به صورت كلي به مصوبات شوراي عالي  -4
هاي وزارتي جذب و استخدام اعضاي هيأت علمي  انقالب فرهنگي و دستورالعمل

است در حالي كه نه به عنوان مصوبه شوراي عالي انقالب  ها استناد نمودهدانشگاه
هاي وزارتي تصريح شده است و نه مواد مورد استناد آن  فرهنگي و دستورالعمل

اعالم شده است؛ شايسته است شعب محترم عنوان و مواد مصوبات مورد استناد را 
  . به صورت دقيق ذكر نمايند

  
  مسائل ماهوي -ب

علوم پزشكي ايالم نسبت به صدور آگهي جذب و  از قرار معلوم دانشگاه -1
استخدام دانپزشك عمومي براي عضويت در هيأت علمي اين دانشگاه اقدام 

نمايد؛ بر همين اساس شاكي كه دندانپزشك عمومي بوده است با توجه به  مي
نمايد، اما متعاقب آن به استناد اين كه براساس قوانين و  آگهي مزبور اقدام مي

تخدامي اعضاء هيأت علمي جذب و استخدام دارندگان مدرك دكتري مقررات اس
پس از اين شاكي . شود اي ممنوع است از به كارگيري و جذب وي امتناع مي حرفه

در ديوان عدالت اداري دادخواستي طرح نموده و با توجه به آگهي دانشگاه براي 
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با رد ادعاي  خود قائل به حق مكتسب شده است؛ شعبه سوم ديوان عدالت اداري

شاكي، اقدام دانشگاه علوم پزشكي ايالم را خارج از حدود اختيارات مسؤولين 
دانشگاه و مغاير مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و مقررات استخدامي اعضا 
هيأت علمي اعالم نموده و در نتيجه صدور و اعالم آگهي مزبور را موجد حق 

  . مكتسب براي شاكي ندانسته است
ها با حقوق مكتسب و  سأله غيرقانوني بودن تصميمات اداري و ارتباط آنم -2

در وهله اول نيازمند تحليل . انتظارات افراد از مقوالت مهم حقوق اداري است
در . ماهيت آگهي صادره از سوي دانشگاه علوم پزشكي ايالم و آثار آن هستيم

اي است كه از سوي  بهتوان ادعا نمود كه اين آگهي عمل اداري يكجان حقيقت مي
توان گفت  در مقام تعريف اعمال اداري يكجانبه مي. دانشگاه اتخاذ شده است

اعمال اداري . دهند اينگونه اعمال اساس روابط حقوقي دولت را تشكيل مي
يكجانبه همانند هر عمل حقوقي اعمال اداري هستند كه با قصد انشاء و به منظور 

اص و يا اصالح يا لغو يك وضع حقوقي ايجاد يك وضعيت حقوقي بين اشخ
به بيان ديگر . باشند شوند و منشأ حق و تكليف مي ها صادر مي موجود ميان آن

توان گفت عمل اداري يك جانبه نمايانگر اراده يكجانبه به منظور اعمال  مي
  1. باشد صالحيت اداري با هدف ايجاد اثر حقوقي معين مي

تصميمات غيرقانوني حقوق مكتسبي ناشي  در خصوص اين مسأله كه آيا از -3
شود يا خير، دو ديدگاه قابل طرح است؛ ديدگاه اول معتقد است كه هنگامي  مي

شود تصميم اداري شرايط قانوني را ندارد مثالً خارج از اختيارات  كه كشف مي

                                                                                                                  
اعمال اداري يكجانبه يا همان تصميمات  در رويه قضايي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور تعريف مفهومي از .1

صرفاً يكي از ) 558 – 7/3/1370(ديوان عالي كشور در يكي از آراي وحدت رويه خويش . اداري ارائه نشده است
ها  بر اساس اين رأي وحدت رويه، جوازها و پروانه. مصاديق تصميم اداري را پروانه كمك دانپزشكي اعالم نموده است

  . شود از مصاديق تصميم اداري هستند اداري صادر مي كه از سوي مقامات
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مقام صادركننده است و يا اين كه محتواي مادي آن با قانون در تضاد است، به 
ن است كه اساساً اين تصميم بوجود نيامده است و در حكم عدم است و از معناي اي

شود، اين فكر بر اين فرض  چيزي كه اساساً بوجود نيامده است حقي ناشي نمي
استوار است كه تصميم غيرقانوني وجود ندارد، به همين اعتبار يكي از شرايط تحقق 

ديدگاه دوم به انصاف و . دحق مكتسب اين است كه تصميم مقام اداري قانوني باش
نمايد و معتقد است كه مقامات عمومي مكلفند تصميمات خود را  عدالت توجه مي

بر طبق قانون اتخاذ نمايند و به اصل حاكميت قانون احترام بگذارند، شهرونداني كه 
ريزي زندگي  موضوع يا مخاطب تصميات اداري هستند با حسن نيت اقدام به برنامه

هاي  نمايند و از اين حيث حتي ممكن است هزينه و فردي خود ميو حيات جمعي 
مالي نيز پرداخت نمايند، از يك سو اين انتظار كه شهروندان به همه قوانين و 
مقررات اداري آگاهي و اطالع داشته باشند و مكلف باشند قبل از اقدام براساس 

دهند غيرمنطقي است  تصميم اداري قانوني بودن آن را مورد بررسي و ارزيابي قرار
باشد، از سوي ديگر انصاف ايجاب  و شايد بتوان ادعا نمود تكليف مااليطاق مي

نمايد شهروندي كه با حسن نيت بر طبق تصميمات اداري اقدام كرده است بعداً  مي
به علت اثبات غيرقانوني بودن تصميم اداري و زير سؤال رفتن فرض قانوني بودن 

به بيان ديگر در اين حالت تعارض ميان . متضرر نشود اعمال و تصميمات اداري
از يك سو اصل . نمايد اصل حاكميت قانون و اصل عدالت و انصاف رخ مي

حاكميت قانون حكم به ابطال تصميم غيرقانوني و خارج از حدود اختيارات 
دهد و ابطال نيز اثر قهقرايي و كشفي دارد و به همين  دانشگاه علوم پزشكي ايالم مي

دليل مقتضاي حاكميت قانون در ما نحن فيه، عدم اثبات حق مكتسب براي متقاضي 
است و از سوي ديگر به دور از انصاف و ) دندانپزشك عمومي(عضو هيأت علمي 

عدالت است كه شاكي كه با حسن نيت به آگهي جذب و استخدام اعتماد و اقدام 
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صرف كرده است فاقد هيچ گونه نموده و احتماالً منابع مالي و انساني در اين راه 

  . حق، امتياز يا انتظار مشروعي باشد
به بيان ديگر حاكميت قانون با اين فرض كه تصميمات غيرقانوني مقامات 

تواند انتظارهايي را در افراد ايجاد نمايد كه مرجع عمومي ملتزم به  عمومي مي
بر  گريك پلحمايت از آن باشد در تعارض است، برخي از حقوقدانان نظير 

حمايت از انتظارات ناشي از تصميمات غيرقانوني يا خروج از صالحيت قانوني 
مطلق نيست و در اعمال آن بايد » اداره قانونمند«به نظر وي اصل  1.ورزد تأكيد مي

هاي چندي  ديدگاه مزبور از مزيت 2.اصول انصاف و عدالت را مورد توجه قرار داد
به پيچيدگي حقوق اداري مدرن و قواعد و برخوردار است، چرا كه با توجه 

هاي  مقررات آن عمالً شهروندان در موقعيتي نيستند كه بتوانند تصميمات و اعالم
بينانه نيست كه از شهروندان اين انتظار را  بعالوه، واقع. غيرقانوني را تشخيص دهند

مشاوره نمايند از خدمات  داشته باشيم كه هنگامي كه به تصميمات اداري اتكا مي
حقوق اداري انگلستان عموماً به نفع قانونمندي . حقوقي و وكيل استفاده نمايند

ها صدمات وارده به  اعمال اداري گرايش دارد، اما با اين حال در برخي موقعيت
در فرانسه نيز . تواند محدويت بر اصل قانوني بودن را توجيه نمايد اشخاص مي

گيري يا ابطال تصميمات غيرقانوني نظر داده شوراي دولتي براي استرداد و بازپس
به همين . كه در راستاي حفظ و حمايت از امنيت حقوقي و انتظارهاي مشروع است

اعتبار در فرانسه لغو و استرداد تصميم اداري كه حقي را براي شهروندي ايجاد 
كرده است صرفاً در مهلت زماني مقرر براي تجديدنظرخواهي يا اعتراض به تصميم 

  . نزد دادگاه اداري امكان پذير است

                                                                                                                  
1. Craig, P. (2003) Adminstrative Law, Sweet & Maxwell, p.82.  
2. Ibid. 
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در اين پرونده شاكي به آگهي دانشگاه علوم پزشكي كه مفاد آن خارج از  -4
به سختي . حدود اختيارات بوده است، اعتماد نموده و براساس آن اقدام نموده است

توان گفت در ما نحن فيه براي شاكي حق مكتسبي ايجاد شده است، اما آيا  مي
در نظر گرفت؟ از يك منظر تصميمات » انتظار مشروعي«يا » امتياز«ي او توان برا مي

باشند مثالً تملك  اداري دو نوع هستند؛ برخي سالب يك حق يا منفعت مهم مي
نمايد  ملك شخص براي اهداف عمومي و عمراني كه مالكيت شخص را سلب مي

اشند، مثالً ب اما برخي ديگر نافي اعطاي يك حق امتياز و موقعيت به شخص مي
شهروندي متقاضي عضويت در هيأت علمي دانشگاهي است و تقاضاي او رد 

علي القاعده . شود برداري است و تقاضاي او رد مي شود و يا متقاضي پروانه بهره مي
در تصيمات نوع اول منفعت موضوع بحث از اهميت بيشتري برخوردار است و به 

باشد، به  حمايت بيشتري برخوردار ميتوان گفت از  همين اعتبار در سلب آن مي
هاي  بيان ديگر هر چقدر اهميت منفعت در معرض مخاطره بيشتر باشد حمايت

  . شكلي و حتي ماهوي از آن بيشتر بايد صورت پذيرد
با اين حال اين وضعيت ممكن است نسبي و نسبت به افراد مختلف متفاوت باشد 

هيأت علمي براي يك   ضويتيعني ممكن است اهميت منافع در رد تقاضاي ع
در هر صورت قاعده كلي . شهروند در مقايسه با سلب مالكيت از ملك بيشتر باشد

اين است كه هر چه اهميت منافع در معرض سلب و مخاطره بوسيله يك تصميم 
هاي شكلي و ماهوي از آن بايد شديدتر  اداري بيشتر باشد به همان نسبت حمايت

  . باشد
تر اشاره شد، شاكي به اعالن دانشگاه علوم  ن طور كه پيشدر اين پرونده هما

توان اركان تحقق  پزشكي اعتماد نموده و اقداماتي را انجام داده است، اگرچه نمي
تر داده شد،  را در اين پرونده احراز نمود اما با توضيحاتي كه پيش» حق مكتسب«



 
  )حقوق عمومي(ه رويه قضايي فصلنام   

66  
زم در خصوص شاكي هاي ال شايسته بود شعبه محترم با لحاظ اصل انصاف به جبران

  . نمود رأي صادر مي
  
  



  موضوع شكايت
  اعتراض به رأي انفصال دائم از خدمات دولتي

  )26/12/1391مورخ  9109970902202914دادنامه شماره (
  

  ديوان عدالت اداري 22شعبه : مرجع رسيدگي
نظر به ضرورت اعمال اصل تناسب مجازات با تخلف ارتكابي، نبايد بدون «

  » .ترين مجازات اداري حكم شودجازات انفصال دائم، سنگينضرورت به م
 - قانون رسيدگي به تخلفات اداري 21و  14، 9و مواد  8ماده  26بند : مستندات

  1.آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري 21و  17مواد 
  

  راي ديوان
هيأت تجديدنظر  2به طرفيت شعبه .) م.ر(درخصوص دادخواست خانم «

رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض نسبت به 
مبني بر انفصال دائم از خدمات دولتي، با بررسي محتويات پرونده ... رأي شماره

با اين توضيح كه با عنايت به . تخلفاتي اوالً نقص در تحقيقات كامالً ملموس است
د بررسي شود، آيا ارتكاب احراز وقوع اصل تخلفات مورد نظر ضرورت دار

شاكي پرونده ديوان خانم (تخلفات مذكور با مباشرت متهم پرونده تخلفاتي مزبور 
. بوده است يا سهل انگاري در نظارت موجب وقوع اين تخلفات گرديده است.) م.ر

به عبارتي ديگر آيا متهم پرونده تخلفات اداري رأساً ناقض قوانين و مقررات بوده 
نگاري وي سبب ارتكاب اين تخلفات توسط افراد تحت نظارتش است يا سهل ا
پرونده تخلفاتي به موضوع جعل اسناد  5ثانياً مطابق مفاد صفحه . گرديده است

                                                                                                                  
مركز مطبوعات و : ، تهران1391پژوهشگاه قوه قضائيه، مجموعه آراي قضايي؛ شعب ديوان عدالت اداري، اسفند .  1

 . 149انتشارات قوه قضائيه، ص 
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قانون  8ماده  26درواقع چون اتهام جعل از مصاديق بند . مربوطه اشاره شده است

اگانه، بايست به صورت جداست كه مي 1372رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 
آيين نامه اجرايي  17اتهام مذكور به متهم تفهيم و ابالغ و دفاع از متهم وفق ماده 

قانون رسيدگي به تخلفات اداري به عمل آيد در حاليكه اتهام جعل به صورت 
بايست مرتفع شده و اين جداگانه مورد ابالغ قرار نگرفته است و اين نقيصه نيز مي

ثالثاً چون بررسي امر جعل . باشديأت تجديدنظر ميامر تكليفي است كه به عهده ه
نيازمند كارشناسي است و استفاده از تخصص اهل خبره در اين جهت ضروت دارد 

قانون رسيدگي به  14در نتيجه هيأت مشتكي عنه مكلف بوده است در اجراي ماده 
ت تخلفات اداري بررسي كارشناسانه معمول دارد كه اين موضوع نيز از ديگر جها

رابعاً با فرض انتساب اتهام اداري به متهم پرونده . باشدعنه مينقض رأي معترض
آيين نامه قانون رسيدگي به تخلفات اداري در راستاي  21تخلفاتي اعمال ماده 

هاي مربوطه قاعده فردي بودن مجازات، اعمال تناسب مجازات از تكاليف هيأت
ضرورت، شديدترين نوع  است و در اين پرونده هيأت طرف شكايت بدون

در حاليكه مجازات انفصال دائم از خدمات . مجازات اداري را اعمال نموده است
قانون رسيدگي به تخلفات اداري است  9دولتي كه آخرين مجازات مندرج در ماده 

بنا به مراتب مذكور، رأي مورد . قابليت اعمال در اين موضوع را نداشته است
قانون اساسي و با  173گردد و به موجب اصل ياعتراض قابل نقض تشخيص م

و به موجب ماده  1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب  14و  13رعايت مادتين 
ضمن صدور حكم به ورود  1372قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  21

عرض ارجاع عنه نقض و رسيدگي به موضوع به هيأت همشكايت رأي معترض
قطعي  1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب  7وان وفق ماده اين رأي دي. شودمي

  » .االجرا خواهد بودهمان قانون بالفاصله پس از ابالغ الزم 34بوده و براساس ماده 
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  1يادداشت
هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات  2در اعتراض به رأي شعبه ) م. ر(خانم 

از خدمات دولتي براساس بند اداري وزارت آموزش و پرورش مبني بر انفصال دائم 
از ديوان مزبور درخواست  1385مصوب  2قانون ديوان عدالت اداري 13ماده  2

با توجه به نقص موجود در چگونگي انتشار آراي شعب . رسيدگي كرده است
شرح بيشتري درباره مسائلي كه به ) بند مسائل شكلي. نك(ديوان عدالت اداري 

. توان ارائه كرد ان عدالت اداري ختم شده است نميوقوع پيوسته و نهايتاً به ديو
ديوان عدالت اداري با بررسي محتواي پرونده اوالً به خاطر نقص در  22شعبه 

تحقيقاتي كه توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداره صورت گرفته است، ثانياً به 
ري قانون رسيدگي به تخلفات ادا 8ماده  26خاطر عدم رعايت حكم مندرج در بند 

مبني بر ابالغ جداگانه  4آيين نامه اجرايي قانون مزبور 17و ماده  13723مصوب 
اتهام جعل و تفهيم اتهام مزبور، ثالثاً عدم استفاده از نظر اهل خبره در بررسي امر 

قانون رسيدگي به تخلفات اداري و رابعاً به واسطه عدم  14جعل در اجراي ماده 
و نيز قاعده لزوم تناسب جرم و مجازات و عدم رعايت قاعده فردي بودن مجازات 

                                                                                                                  
  .كتر مسلم آقايي طوق؛ عضو هيأت علمي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريد.  1
- كه به بيان صالحيت و حدود اختيارات ديوان مي 1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب  13ماده  2طبق بند . 2

رسي و هاي بازهاي اداري، هيأت رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه«پرداخت، 
هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختالف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع هايي مانند كميسيونكميسيون

ها و منابع طبيعي و برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 56ها، كميسيون موضوع ماده قانون شهرداري 100ماده 
   .برعهده شعب ديوان بود» ات يا مخالفت با آنهااصالحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقرر

جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و «: قانون رسيدگي به تخلفات اداري به قرار زير است 8ماده  28بند . 3
  ».اوراق رسمي يا دولتي

هاي الزم، موارد بررسيهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام هيأت«آيين نامه اجرايي  17طبق ماده . 4
ها در صورت اين هيأت. اتهام را به طور كتبي به كارمند ابالغ و پس از آن ده روز مهلت براي دفاع كارمند منظور كنند

  ».دهندتقاضاي كارمند، مدارك الزم را در اختيار وي قرار مي
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آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در نتيجه  21توجه به مفاد ماده 

اعمال شديدترين نوع مجازات اداري بدون اينكه قابليت اعمال در اين موضوع را 
 173 داشته باشد، رأي مورد اعتراض را قابل نقض تشخيص داده و به موجب اصل

 1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب  14و  13قانون اساسي و با رعايت مادتين 
ضمن صدور  1372قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  21و به موجب ماده 

حكم به ورود شكايت رأي معترض عنه را نقض و رسيدگي به موضوع را به هيأت 
  . هم عرض ارجاع داده است
  :رخي موارد شكلي و ماهوي به شرح زير الزم استدر مورد اين رأي ذكر ب

  
  مسائل شكلي -الف

شكلي از . برخي از مواردي كه درباره اين رأي به نظر مي رسد جنبه شكلي دارد
اين جهت كه به محتوا و مفاد رأي نمي پردازد ولي با اين حال، نبايد تصور كرد كه 

مهمترين نكات اين پرونده  در زير به برخي از. اين دست از مسائل فاقد اهميتند
  :اشاره مي شود

توان به آن اشاره كرد، نحوه انتشار آرايي است كه اي كه مياولين مسأله -1
همانطور كه در شرح موضوع . شودتوسط شعب ديوان عدالت اداري صادر مي

اشاره شد، چون در مجموعه آراء شعب ديوان هيچگونه اطالعاتي درباره شرح 
توانند از ماوقع اطالعات هاي مزبور نميد، مخاطبان مجموعهشوماجرا ارائه نمي

درحقيقت، انتشار آراء بدين نحو آثار مطلوب . دقيق و صحيحي داشته باشند
هاي بيروني تطبيق داد و توان رأي را بر واقعيتچنداني در پي ندارد، چرا كه نمي

به عبارت بهتر، . اي خاص براي رأي منتشر شده تصور كردتوان هودهدر نتيجه نمي
رأي صادره توسط يك نهاد قضايي به خودي خود اهميت خاصي ندارد و تنها در 

هاي آن درس توان ارزش آنرا بررسي كرد و از آموزهپرتو اطالع از ماوقع مي
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درواقع، بر معلوم بودن رأي قضايي ناظر بر يك اختالف يا واقعيت مجهول، . گرفت
ونه انتشار آرا به ويژه در بستر فرهنگ حقوقي ما كه اينگ. آثار چنداني مترتب نيست

شود و به بيان در آن، در متن رأي قضايي به آنچه اتفاق افتاده است اشاره نمي
شود، و امثال آن اكتفا مي» با توجه به محتويات پرونده«عباراتي كلي همچون 

  . سزاوار نيست
ت صدور آراء در كه البته بيشتر ناظر بر سن 1صرفنظر از ايراد شماره  -2

شود، رأي حاضر به كشور است كه در متن آن، به طور متعارف به ماوقع اشاره نمي
تواند الگوي خوبي باشد، شود ميخاطر نظم فكري خاصي كه در آن مشاهده مي

اي بسيار چرا كه تمامي موارد الزم درباره رأي معترض عنه را به خوبي و با شيوه
صدور چنين . مورد، مواد مربوطه را ذكر كرده است منظم و منطقي بيان و در هر

مندي از سطح قابل توجهي از رأيي با اين سطح از انسجام دروني، نشانگر بهره
 . دانش حقوقي و توان فكري و موجب خرسندي است

انشاي رأي از نظر دستور زبان و رعايت اصول نگارشي در مقايسه با سنت  -3
توان آرايي دهد كه ميبي است و نشان ميآراي قضايي در كشور، در سطح مطلو

تقريباً اكثر جمالت . متقن صادر كرد و در عين حال اصول نگارش را رعايت كرد
رأي داراي اسلوب مناسب نگارشي است و به خصوص تطابق فعل با فاعل و كامل 

 . شودبودن جمالت رعايت شده است؛ امري كه در آراي قضايي كمتر مشاهده مي

  
  ماهويمسائل  -ب

ارائه نظر درباره يك رأي قضايي بدون اينكه از مفاد دقيق آن به واسطه عدم 
دسترسي به گردشكار و اطالع از ماوقع آگاه باشيم، بسيار سخت و شايد گمراه 

توان درخصوص برخي از مواردي كه در متن رأي با اين وجود مي. كننده است
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مين خاطر، به مواردي از اين رأي به ه. مورد اشاره واقع شده است، اظهارنظر كرد

  : شوداز باب تبيين و توضيح بيشتر اشاره مي
هر چند تميز بين مسائل شكلي و مسائل ماهوي در يك دعوا گاه بسيار  -1

سخت و پيچيده است و گاه نهاد رسيدگي كننده در اينكه يك مسأله معين شكلي 
ه رسيدگي كننده شود، در اين رأي شعباست يا ماهوي است، دچار اشتباه مي

تمامي مواردي كه طي چهار . تشخيص و عملكرد صحيحي در اين باره داشته است
بند در نقض رأي هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري ذكر شده است 

ماده  2همگي در حيطه صالحيت شعبه ديوان در رسيدگي شكلي است كه طبق بند 
قانون رسيدگي  21ماده  1ز تبصره و ني 1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب  13

اينكه نهاد شبه قضايي تحقيقات . بيان شده است 13721به تخلفات اداري مصوب 
الزم را انجام نداده است، اينكه اتهامات برخالف قانون به طور مجزا و روشن ابالغ 
نشده است، اينكه بررسي جعل نيازمند نظر اهل خبره است و در جريان رسيدگي به 

ه نشده است و در نهايت، اينكه تناسبي ميان تخلف صورت گرفته و آن توج
مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي وجود ندارد، همگي در زمره مسائل شكلي 

  . است كه عدم رعايت آنها باعث نقض رأي شده است
شود، يكي از انتقاداتي كه همواره درباره نهادهاي شبه قضايي مطرح مي -2

م رعايت اصول حقوقي است، چرا كه در اكثريت موارد، باال بودن درصد عد
هيچكدام از اعضاي اينگونه نهادها، حقوقدان نيستند و يا مطالعات رسمي حقوق 

قانون  6ماده  2هاي رسيدگي به تخلفات اداري، تبصره هر چند درباره هيأت. ندارند
آشنا به  كند كه در هر هيأت بايد يك نفررسيدگي به تخلفات اداري اعالم مي

تواند پاسخ مسائل حقوقي عضويت داشته باشد، ولي روشن است كه اين اعالم نمي

                                                                                                                  
 ».صورت شكلي خواهد بود ها بهرسيدگي ديوان عدالت اداري به آراي هيأت«: 21ماده  1طبق تبصره . 1
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مناسبي به انتقاد مزبور باشد، چرا كه آشنا بودن با مسائل حقوقي تعريف نشده است 
توان آشنا با مسائل اي از آشنايي با حقوق ميو در نتيجه هر كسي را با هر درجه

راستا، برخي بر اين باور هستند كه بهتر بود تصريح  در همين. حقوقي قلمداد كرد
يك نفر كه حقوق خوانده و داراي مدرك كارشناسي حقوق است يا «شد مي

ها يا مؤسسات خانهدست كم چند سال سابقه كار حقوقي در يكي از وزارت
ها منصوب عمومي يا سابقه كار قضايي وكالت يا مشاوره حقوقي دارد در اين هيأت

يكي از نمودهاي عملي اين عدم آگاهي از اصول حقوقي، عدم انجام  1. »شدمي
ها و تحقيقات الزم در اين باره است كه آيا تخلفات صورت گرفته به بررسي

انگاري وي در بوده است يا اينكه سهل) متهم پرونده تخلفاتي(مباشرت شاكي 
روشن . ستنظارت موجب وقوع اين تخلفات توسط افراد تحت نظارت وي شده ا

تواند نتيجه رأي هيأت رسيدگي است كه هر پاسخي كه به اين سؤال داده شود مي
 . به تخلفات اداري را تغيير دهد

رسد مستفاد از آنچه در بند دوم رأي صادره اعالم شده است، به نظر مي -3
هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري يكي از موارد تخلف صورت گرفته را 

 26اتهام جعل از مصاديق بند «تهم ابالغ نكرده است و با توجه به اينكه به كارمند م
بايست به است كه مي 1372قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  8ماده 

 17صورت جداگانه اتهام مزبور به متهم تفهيم و ابالغ و دفاع از متهم وفق ماده 
عدم رعايت آن از » مل آيدآيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري به ع

جانب هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري يكي از عوامل توجيهي 
                                                                                                                  

امامي، محمد و . ؛ همچنين نك456توس، ص : حقوق اداري ايران، چاپ هفتم، تهران) 1383(ابوالحمد، عبدالحميد . 1
عباسي، : مقايسه كنيد با. 266ميزان، ص : حقوق اداري، ج اول، چاپ چهاردهم، تهران) 1390(كوروش استوار سنگري 

  : از نظر ايشان. 263دادگستر، ص : وم، تهرانحقوق اداري، چاپ د) 1390(بيژن 
بنابراين با توجه به ماهيت . آشنايي به مسائل حقوقي با داشتن دست كم مدرك كارشناسي رشته حقوق امكان پذير است«

   ».ها قانونگذار تدبير مناسبي در اين زمينه انديشيده استشبه قضايي كار اين هيأت
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آيين  18و  17اين استدالل موجه است، چرا كه مواد . نقض رأي قلمداد شده است

هاي رسيدگي به تخلفات اداري نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيأت
را به طور كتبي به كارمند ابالغ كنند و پس » موارد اتهام« را مكلف كرده است كه

ضمن اينكه عبارت موارد اتهام . از آن ده روز مهلت براي دفاع كارمند منظور نمايند
ظهور در ابالغ تمامي موارد اتهام دارد، روشن است در صورتي كه كارمند از اتهام 

 . خواهد بودانتسابي اطالع نداشته باشد، حكم ذيل اين ماده لغو 

سومين استداللي كه شعبه ديوان عدالت اداري در راستاي نقض رأي  -4
چون بررسي امر جعل «: هيأت تجديدنظر ذكر كرده است، استداللي استوار است

نيازمند كارشناسي است و استفاده از تخصص اهل خبره در اين جهت ضرورت 
قانون  14ماده  عنه مكلف بوده است در اجرايدارد، در نتيجه هيأت مشتكي

رسيدگي به تخلفات اداري بررسي كارشناسانه معمول دارد كه اين موضوع نيز از 
اين استدالل كامالً در راستاي نظارت . »باشدجهات نقض رأي معترض عنه مي

شكلي بر عملكرد هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري است، چرا كه طبق ماده 
هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص «قانون رسيدگي به تخلفات اداري،  14

هاي بدوي و تجديدنظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به هيأت
احراز جعل و شناخت آن در اغلب موارد به خصوص . »شودكارشناسي ارجاع مي

در صورت فقدان اقرار به انجام آن، يك امر تخصصي است و به همين خاطر در 
ام، جعل است لزوماً بايد از نظر كارشناس استفاده شود و با توجه به مواردي كه اته

اينكه هيأت رسيدگي كننده به تخلف اداري اين وظيفه را به درستي انجام نداده 
است، به همين خاطر، شعبه ديوان عدالت در راستاي حمايت از حقوق كارمند آنرا 

 . مزبور مدنظر قرار داده است 14در پرتو ماده 

ن استداللي كه شعبه ديوان عدالت اداري براي نقض رأي از آن آخري -5
بهره برده است، استناد به يكي از اصول كلي حقوق است كه طبق آن، تناسب ميان 
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به خصوص حقوق (اصل تناسب عالوه بر آراي قضايي . جرم و مجازات الزم است
و عدم رعايت هاي دولتي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد گيري، در تصميم)كيفري
شعبه ديوان در اين خصوص بر اين . تواند موجب ابطال تصميم اداره باشدآن مي

 :باور است كه

آيين نامه  21با فرض انتساب اتهام اداري به متهم پرونده تخلفاتي، اعمال ماده «
قانون رسيدگي به تخلفات اداري در راستاي قاعده فردي بودن مجازات، اعمال 

هاي مزبور است و در اين پرونده هيأت طرف تكاليف هيأتتناسب مجازات از 
در . شكايت بدون ضرورت، شديدترين نوع مجازات اداري را اعمال نموده است

حاليكه مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي كه آخرين مجازات مندرج در ماده 
اشته قانون رسيدگي به تخلفات اداري است، قابليت اعمال در اين موضوع را ند 9

 . »است

درواقع، يكي از انتقاداتي كه نسبت به قانون رسيدگي به تخلفات اداري مطرح 
. است 9با بندهاي ماده  8است، عدم توجه به مطابقت ميان بندهاي مختلف ماده 

نكته اي كه در نحوه تنظيم اين دو ماده وجود دارد و به نوعي خالف اصول حقوقي 
 9تخلفات را برشمرده است و در ماده  8در ماده عمل شده، اين است كه قانونگذار 

مثل رعايت (نيز مجازات هها را تعيين كرده است اما اينكه براي يك تخلف اداري 
چه نوع مجازاتي پيش بيني نشده ) نكردن حجاب اسالمي يا نقض قواينن و مقررات

ه است و رابطه مستقيم ميان نوع تخلف و ميزان مجازات استحقاقي آن بيان نشد
اين امر ضمن اينكه خالف اصول دادرسي عادالنه است وسيله اعمال تفاسير . است

مختلف و سليقه شخصي و نقض حقوق مستخدمات و اعمال مجازات ناعادالنه و 
آيين نامه اجرايي تالش  21ماده  1. »نامناسب با تخلف ارتكابي را فراهم مي آرود
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هيأت پس از اتمام رسيدگي و «اده طبق اين م. كرده است اين نقيصه را برطرف كند

مالحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و 
به دولت يا اشخاص ) اعم از مادي و معنوي(مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده 

حقيقي يا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق كارمند و وجود يا 
بدين ترتيب، . »...كندنيت وي اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم ميفقدان سوء 

ها را الزام كرده است كه در صدور آراي خود از وجود تناسب ميان هيأت 21ماده 
هاي خواهند صادر كنند با واقعيات پرونده، مدافعات متهم و ميزان زيانرأيي كه مي

تواند در پي داشته باشد، وارد شده و آثار سوئي كه تخلف صورت گرفته مي
ها هنگام رسيدگي و صدور رأي بايد زندگي شخصي هيأت«. اطمينان حاصل كنند

و خانوادگي، سابقه كار، نياز مالي و پريشان حالي مستخدم را درنظر بگيرند تا 
در نتيجه، چون عدم رعايت اين  1.»بتوانند قانوني، مستدل و منصفانه تصميم بگيرند

تواند آيين نامه اجرايي قانون است، مي 21عدم توجه به مفاد ماده تناسب به معناي 
  .از موجبات نقض شكلي قلمداد شود
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  موضوع شكايت
  اعتراض به تنزل يك گروه به مدت يكسال

  )13/2/1389مورخ  175دادنامه شماره دادنامه شماره (
  

  ديوان عدالت اداري 22شعبه : مرجع رسيدگي
تناسب مجازات با تخلف ارتكابي، نبايد بدون  نظر به ضرورت اعمال اصل«

  » .ترين مجازات اداري حكم شودضرورت به مجازات انفصال دائم، سنگين
  .اداري تخلفات به رسيدگي قانون 21 ماده و 8 ماده 13 بند: مستندات

  
  راي ديوان

با توجه به مفاد پرونده علت محكوميت مشاراليها به مجازات اداري مزبور «
أخذ تضمين «امتناع و سرپيچي از امضاء و انعقاد قرارداد  -1: نوع استشامل دو 

نارضايتي مديريت شعب بانك استان مربوطه از عملكرد  -2، »ابواب جمعي ضمانتي
شاكيه در اليحه ارسالي پيوست دادخواست اشاره به اين مطلب نموده است . وي

لت قصور يا تقصير يا به هر قرارداد مارالذكر قيد شده كه چنانچه به ع 4كه در بند 
به «علت ديگري خسارت متوجه بانك شود به همين جهت خواستار حذف عنوان 

شده كه اداره حقوقي مربوط با حذف عنوان مزبور عنوان » هر علت ديگري
  .را در قرارداد مذكور گنجانده است» بنابر تشخيص بانك«جايگزين 

از امضاء چنين قراردادهايي كه  اوالً با توجه به اصل آزادي اراده، امتناع 
-آور بوده و متعاقدين مختار در امضاء آن هستند، تخلف محسوب نميمسئوليت

ثانياً بانك يا هر مرجع دولتي ديگر بواسطه عدم واليت بر شئون شخصي افراد . شود
 اخيرالذكر موارد تبع به ثالثاً .ندارند خود پرسنل به را مااليطاقحق تحميل تكاليف 

 از ناشي آن اصل كه قرارداد از امتناع لحاظ به صرفاً كارمند قراردادن پيگرد تحت
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 و ماهيت به توجه بدون عنه مشتكي هيأت واقع در است قانوني وجه فاقد افراد اراده
 رأي صدور به اقدام اداري تخلفات به رسيدگي قانون 8 ماده 13 بند اصلي مفهوم
 موضوع رابعاً .نيست محقق اساساً مورد اين در تخلف باالصاله، و واقع در و نموده
 تخلف اخيرالذكر قانون 8 ماده مطابق نيز امر تحت پرسنل از مديران رضايت عدم

 در عنه مشتكي اداري تخلفات به رسيدگي هيأت به اشاره و نشده محسوب مشتمل
 مانجا در شاكيه انگاري سهل اينكه فرض با بنابراين .ندارد قانوني مبناي خصوص اين

 وي از خسارت مطالبه شود سايرين و بانك به خسارت موجب محوله وظايف
 دادگاه 11 شعبه 27/4/86 -135 شماره دادنامه مطابق ليكن داشت خواهد موضوعيت

 سهل احراز عدم جهت به )خسارت مطالبه( مذكور خواسته قم، حقوقي عمومي
 گرديده صادر وصخص اين در بانك دعوي بطالن به حكم و اعالم مردود انگاري،
 ديوان قانون 14 و 13 مادتين اجراي در و تشخيص وارد شكايت بنابراين .است

 اصل براساس و اداري تخلفات به رسيدگي قانون 21 ماده استناد با و اداري عدالت
 وقوع عدم احراز وصف با شكايت، ورود به حكم صدور ضمن اساسي قانون 173

  ».گرددمي عارجا بال نقض عنه، معترض راي تخلف
  

  1يادداشت
قضيه مربوط است به شكايت يكي از كاركنان بانك كشاورزي از تصميم 
هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كه حكم بر تنزل يك گروه به مدت 

وقايع پرونده به اختصار چنين است كه پس از وقوع سرقت از . يكسال داده است
باجه تحويلداري خود در محاكم هاي تحويلداري بانك، بانك از كارمند باجه

قضايي طرح شكايت نموده و با اين خواسته كه به جهت اهمال و سهل انگاري 
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خوانده در انجام وظيفه مبلغ كالني از شعبه به سرقت رفته است تقاضاي مطالبه 
پس از طرح شكايت در مراجع . نمايدخسارت از كارمند باجه تحويلداري مي

اوالً سارق اموال، دستگير شده و ايشان «استناد به اينكه قضايي دادگاه حقوقي، با 
ثانياً سارق . مسئول عمل خويش بوده و خسارات وارده به بانك را بايد جبران كند

هاي ديگر نيز سرقت نموده كه نشان دهنده مهارت وي در انجام سرقت از بانك
حفاظتي نبوده و ثالثاً گيشه مشتريان در هنگام وقوع سرقت داراي شيشه . باشدمي

انجام سرقت باتوجه به معاينه محل از روي ميز مسئول باجه امكان پذير بوده است 
كه بعداً شيشه حفاظتي نصب گرديده و رابعاً در روز وقوع سرقت كار اضافي به 
خوانده محول شده و در نتيجه ايشان مجبور شده باجه محل خدمت خود را به 

خامساً برحسب دفاعيات موجه خوانده . يدجهت صدور چك بين بانكي ترك نما
شعبه مستقر در يك منطقه شلوغ شهر قرار دارد و انجام وظيفه در شعبه مذكور 

حقي خواهان صادر و مسئوليتي براي خوانده محرز باشد رأي به بيمشكل مي
  ».نگرديد

رأي صادره در فرجه قانوني مورد اعتراض بانك قرار گرفته كه دادگاه 
پس از اين پروسه و عدم تحقق .يناً دادنامه مرحله بدوي را تأييد نمودتجديدنظر ع

خواسته اوليه، بانك به جبران ضرر و زيان خود، با تهاتر پاداش شغلي كارمند به 
ورزد سال با بدهي ناشي از سرقت، از پرداخت پاداش شغلي استنكاف مي 3مدت 

مسئول بودن سارق در  كه بدنبال شكايت كارمند، دادگاه بدوي مستند به رأي
جبران خسارت، خواسته خواهان را در مطالبه طلب را محرز و بانك را محكوم به 

نمايد كه دادنامه عيناً در مراجع قضايي تأييد هاي شغلي كارمند ميپرداخت پاداش
  .گرددمي

هاي پي در پي بانك در دعاوي فوق الذكر، بانك اقدام به اخذ پس از ناكامي
در قالب تضمين منافع مادي بانك از كليه كاركنان تحويلدار و  يك تعهدنامه
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نمايد كه كارمند فوق االشاره بدليل مغايرت مفاد اين تعهدنامه و مسئوالن بانك مي

با توجه به مخالفت آن با نصِ صريح قواعد حقوقي از جمله قاعده تسبيب از إمضاء 
كه بانك ذاتاً فاقد صالحيت با اين استناد . نمايدو موافقت با آن خودداري مي

بايستي برعهده مرجع جهت رسيدگي به چنين اموري است و تشخيص تقصير مي
بر . ورزدصالحيتدار خارج از اصحاب دعوي باشد از پذيرش آن استنكاف مي

همين اساس هيأت رسيدگي به تخلفات اداري اقدام به محكوميت كارمند به تنزل 
نمايد كه پيچي از دستورات را صادر مييك گروه به مدت يكسال بدليل سر

كارمند با طرح دادخواست در ديوان به رأي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات 
ديوان مطرح و و شعبه  22پرونده در شعبه . نمايداداري كاركنان بانك اعتراض مي

 و 13 مادتين اجراي در و داده تشخيص وارد را شكايتمزبور با توجه به مفاد پرونده 
 و اداري تخلفات به رسيدگي قانون 21 ماده استناد با و اداري عدالت ديوان قانون 14

درخصوص اين . دهدمي ارجاع بال نقض به حكم اساسي قانون 173 اصل براساس
  . توان به شرح ذيل متذكر شدرأي از دو زاويه شكلي و ماهوي مسائلي را مي

  
  مسائل شكلي -الف

قضات محترم نيز در . ي صادره مطرح نيستاز لحاظ شكلي ايراد جدي به رأ
. اند موارد شكلي را مورد توجه قرار دهندمورد بحث سعي نموده تقرير دادنامه

برخي از اين نكات شكلي در . گردشكار نيز به درستي مورد اشاره قرار گرفته است
ي قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ادار 59تقرير دادنامه نيز در ماده 

   1.مورد اشاره قرار گرفته است
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  ه، شماره پرونده تاريخ، شماره دادنام -الف
  مرجع رسيدگي و نام و نام خانوادگي رئيس يا دادرس شعبه  -ب
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 .از لحاظ رعايت اصول نگارشي و ادبي نيز، رأي مناسب تقرير شده است -١
از عبارات ها اند كه بهتر است قضات محترم در تقرير دادنامهالبته برخي پيشنهاد داده

شود طريق نگارش ويژه پيشنهاد ميبه 1.و كلمات غير فارسي نامأنوس استفاده نكنند
در دادنامه مورد بحث نيز . ادي فرهنگستان زبان فارسي مورد توجه قرار گيردپيشنه

ابواب جمعي ضمانتي  مانند. كلمات عربي بسيار استفاده شده است رسدبه نظر مي
با اين وجود از سوي . اوالً و ثانياً و ثالثاً و غير آن ، باالصاله، شئون،)دادنامه 4سطر (

ديگر بايد توجه نمود كه منبع اصلي حقوق اسالمي متون فقهي و عربي است و اگر 
توان ايراد جدي بر استفاده از كلمات عربي اين امر را مورد توجه قرار دهيم، نمي

  . در متن آراء وارد نمود
د قانوني نيز رأي به صورت مطلوب و از لحاظ استدالل و استناد به موا -٢

مخصوصاً اينكه قضات محترم شعبه به وجه استداللي توجه . مناسبي تقرير شده است
آنرا توجيه نموده و از لحاظ  ويژه داشته و با آوردن داليل متعدد عقلي و شرعي
قانون اساسي نيز استناد  173استداللي نيز عالوه بر مواد قانون ديوان به اصل 

اند ابتدا به آنچه كه در دادنامه مشهود است، قضات محترم سعي نموده .اند هنمود
 2.اندذكر شده) هافكت(در اين قسمت مسائل و وقايع . بپردازند) ديكتوم(موضوع 

                                                                                                                  
  مشخصات شاكي و وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه  -پ
  مشخصات طرف شكايت و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه  -ت
  موضوع شكايت و خواسته  -ث
شده و اشاره به نظريه مشاور، در صورتي  خالصه شكايت و دفاع طرف شكايت، تحقيقات انجام گردش كار، متضمن -ج

  اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعالم ختم رسيدگي ) 7(كه طبق ماده 
  رأي با ذكر جهات، داليل، مستندات، اصول و مواد قانوني  -چ
  .ل و مهر شعبهامضاي رئيس يا دادرس علي البد -ح

شوراي عالي شهرسازي و  5استفاده از حقوق مالكانه و ابطال نظريه كميسيون ماه «) 1393(مراد خاني، فردين .  1
  .47. ، ص1، دو فصلنامه رويه قضايي شعب ديوان عدالت اداري، ش»معماري

  .است) claims(دعاهاي متداعيين ها و ا، استدالل)Facts(ديكتوم در يك رأي استاندارد مشتمل بر توصيف واقعه .  2
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نظير مسائل مرتبط با پيشينه بحث و آراء ) اوبيتر ديكتوم(در مورد مسائل وراي رأي 

توجه داشته  )رأي دادگاه عمومي قم(ايي نيز ديوان به رأي صادره از مراجع قض
 1.است

  
  مسائل ماهوي -ب

توان از لحاظ ماهوي در خصوص رأي مارالذكر نكات و مسائل ذيل را مي
  :اشاره نمود

هاي ديوان در واقع حمايت از حقوق افراد در برابر نقض يكي از رسالت -1
در اختيار هاي اجرايي به دليل حقوق يا تظلماتي است كه ممكن است دستگاه

از جمله مهمترين مواردي  2.داشتن ابزارهاي قدرت عمومي در حق افراد روا دارند
در پرونده حاضر، (نمايد مراجع اختصاصي اداري كه ديوان بر آنها نظارت مي

رسد قضات به نظر مي 3.است) هاي رسيدگي به تخلفات اداري و انتظاميهيأت

                                                                                                                  
  : ك.براي مالحظه برخي استانداردهاي رأي نويسي ر.  1

، مجموعه رويه قضايي در »تصديق خسارت وارده به شاكي به دليل ممانعت از برگزاري نمايشگاه«) 1391(مشهدي، علي 
  .به بعد 179نشر قضا، ص : شعب ديوان عدالت اداري، دفتر نخست، تهران

ت ظالمانه و غيرعقاليي و خارج از عرف و عقل و شرع مراجع شبه قضايي و فرآيندهاي تعريف شده در تصميما. 2
 : ك.جهت مالحظه برخي از ابعاد تصميمات غير عقاليي ر. تواند مورد توجه ديوان قرار گيردهاي اجرايي مي دستگاه

حقوق اداري و انعكاس آن در آراي ديوان اصل غيرعقاليي بودن در «) 1393(زارعي، محمد حسين و خديجه شجاعيان 
  .121. ، ص45، ش پژوهش حقوق عمومي، »عدالت اداري

هاي رسيدگي به تخلفات اداري در رويه قضايي شعب ديوان عدالت اداري شامل مهمترين جهات نقض آراء هيأت. 3
لتي به دليل عضويت همسر صدور انفصال دائم از خدمات دو -عدم تناسب تخلف و مجازات كارمند: موارد ذيل است

تفاوت اتهام در برگ ابالغ و رأي  - تشديد مجازات بدون دليل-كارمند در فرق ضاله و بدون اثبات در محاكم قضايي
- عدم احراز وقوع تخلف -رسيدگي به جرائم بي ارتباط با اداره و خارج از صالحيت - عدم تبعيت از رأي ديوان -صادره

عدم  -رسيدگي به اعمال ارتكابي پس از زمان بازنشستگي كارمند- ن رأي ذيل دادنامهذكر قطعي بود -عدم ابالغ حكم
عدم لحاظ پشيماني كارمند در تخفيف  -ابالغ تلفني كارمند -عدم احراز سوء نيت -عدم ارائه مهلت دفاع - ابالغ اتهام
به درخواست كتبي متهم براي  عدم توجه - عدم استماع اظهارات متهم - عدم توجه به وضعيت و سابقه كارمند - مجازات

عدم توجه به  - ابالغ عمل ارتكابي به جاي ابالغ عنوان قانوني تخلف -حكم به دو مجازات - حضور در جلسه رسيدگي
ورود به صالحيت مرجع قضايي در رسيدگي به اتهام رشوه و تحصيل مال  -برائت كارمند از بزه انتسابي در مرجع قضايي
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ستي و دقت نظر اين امر را مورد توجه قرار محترم شعبه با اين فلسفه آشنا و به در
توان اين مي در پايان آن هاي مطروحه در رأي شعبهچنانچه در استدالل 1.اندداده

در يك دولت قانون مدار،  هاي حقوق ادارياز منظر آموزه .وضعيت را ديد
درن اداره در معناي م. نمايندهاي اداري از قانون و كنترل قضايي متابعت ميفعاليت

ويژه اينكه بايد قواعد حقوقي را رعايت ديگر قدرت خودسر و مطلق ندارد، به
نموده، تا در صورت نقض، اشخاص بتوانند براي جبران تقصيرات به محاكم رجوع 

و  2در يك دولت قانونمدار اين سيستم به دنبال تضمين اداره مطلوب. نمايند
  3.حمايت از آزادي شهروندان در برابر دولت است

پشتيباني از . رسالت دستگاه قضايي خطير و وظايف آن سنگين است -2
حقوق فردي و اجتماعي مستلزم وجود دستگاه قضايي كشور در شناسايي عوامل 
تجاوز به حقوق افراد و حقوق عمومي و محاكمه و مجازات است در اين خصوص 

قاق حقوق قوه قضاييه مرجعي است كه با صدور احكام گوناگون، مرتباً در حال اح

                                                                                                                  
، 141- 146، 124-125، 56-59، 23-24صص  ،1393ء قضايي شعب ديوان عدالت اداري، مجموعه آرا. نك(نامشروع 

349- 345 ،459-453.( 
از آنجا كه دعاوي مطروحه در ديوان از جنس دعاوي مردم عليه دولت است، لذا رسيدگي و صدور رأي در اين قبيل . 1

همچنانكه گفته شده . موضوعات حقوق عمومي است ها و فضاي مسائل ودعاوي نيازمند آشنايي قضات با مباني و انديشه
اميدوارم متنفذين . شوندارزش مقامات قضايي بستگي دارد به شخصيت قضاتي كه متصدي آن مقامات مي... «است 

بگذارند شوراي دولتي يعني حصن حصين و حصار حقوق بشر به طور استثناء از بين بهترين رجال قضايي مملكت كه بايد 
مجد، چ : آيين دادرسي مدني، ج اول، تهران) 1388(متين دفتري، احمد » .شيد و دعوتشان كرد انتخاب بشوندمنتشان را ك
 .208. سوم، ص

2. Good administration 
نگاه بايد انگار به دنبال محدود كردن و . در حقوق عمومي دو نگاه بايد انگار و هست انگار به دولت وجود دارد. 3

رصه عملكرد دولت است كه از درون آن ضرورت كنترل و نظارت شديد بر اداره يا تئوري مشروط كردن قدرت و ع
انگار كه بيشتر مبتني بر رويكرد در مقابل در رويكرد هست. آيدبرمي) Red Light Theory(چراغ قرمز 

لت، نگاه منعطفي در اينجا نگاه به دو. كاركردگرايانه است، كارآمدي دولت و مديريت مطلوب امور عمومي مهم است
نظارت قضايي بر اعمال دولت . گرددمطرح مي (Green Light Theory)است و از درون اين نگاه تئوري چراغ سبز 

است كه نخستين عنصر آن در يد ) liberty(و آزادي ) authority(در واقع برآيند بازخورد دو نگاه يا دو مفهوم اقتدار 
  .تدولت و دومين آن متعلق به مردم اس

See: Harlow, Carol and Richard Rawlings (1997) Law and Administration, Cambridge 
University Press, 2nd. 
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اقدام ). صدر اصل يكصد و پنجاه و ششم(هاي عامه و برطرف كردن ناهنجاري

بانك در تهيه اين قرارداد و الزام به امضاء آن توسط كارمندان در حالي صورت 
 159حسب اصل . گرفته است كه بانك فاقد صالحيت ذاتي جهت انجام آن است

بانك در  تري است و عملقانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگس
انعقاد اين قرارداد ايجاد صالحيت ساختگي توسط بانك و عدول از صالحيت ذاتي 

نتايج چنين عملي ايجاد صالحيت قضايي براي بانك، . رسيدگي دادگستري است
ممانعت از مراجعه كارمند به محاكم قضايي و طبيعتاً ممانعت از احقاق حق نسبت به 

هاي متعددي از اين جهت متوجه نظام وه مضرات و آسيببه عال. باشداشخاص مي
افزايش فساد اداري و اعمال سليقه و فراهم  اداري خواهد شد بر اين اساس شاهد

رسد محاكم قضايي به نظر مي. هاي مختلف تخلفات مديران خواهيم بودشدن زمينه
ياي رسيدگي به قضا مقيد به الزاماتي هستند و آن اينكه تا حد ممكن با بي طرفي

دادخواهي حق «درواقع، در اصل سي و چهارم قانون اساسي بيان شده است . كنند
هاي صالح تواند به منظور دادخواهي به دادگاهمسلم هر فرد است و هركس مي

ها را در دسترس داشته باشند رجوع نمايد همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه
كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد  توان از دادگاهيو هيچكس را نمي

عمل بانك در ايجاد صالحيت داوري جهت تشخيص قصور و تقصير » .منع كرد
كارمند خارج از صالحيت ذاتي بانك است و اساساً و حسب مستندات فوق الذكر 

باشد و هرگونه اعمال نظر اين امر برعهده مراجع قضايي صالح و دادگستري مي
الف اين صالحيت فاقد اعتبار الزم مكفي است ولذا عمل بانك در يكطرفه بر خ

محاكم قضايي جهت احقاق حق و الزام وي به امضاء  ممانعت كارمند در مراجعه به
هاي افراد در برابر قانون و قرارداد تضمين ابواب جمعي بر خالف اصول و آزادي

راي حق دادخواهي از مرجع لذا با توجه به اينكه كليه افراد دا. باشدها ميدادگاه
باشد و چه بسا ممكن است كه افراد قصد تظلم و مي) هاي صالح-دادگاه(واحد 
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دادخواهي عليه مقامات و دستگاههاي دولتي و قضايي داشته باشند كه نظام 
جمهوري اسالمي ايران موظف است امكانات قضايي الزم را بدون هيچ گونه 

نان قرار دهد تا افراد جامعه از ظلم فساد تضييع و اعمال قدرتي در اختيار آ
اعمال فشار و محدوديت بر كارمند و  1».دستگاههاي عمومي نيز مصون بمانند

نمودن تمام مسيرهاي مطالبه خسارت به وي جهت مطالبه خسارات ادعايي و 
تواند موجبات تضييع امنيت حقوق مادي از جمله امنيت شغلي را فراهم غرامت مي

قانون اساسي مورد تأكيد قرار  22ه در زمره امنيت مادي و معنوي در اصل كند ك
با توجه به  .اين قانون نيز به نحو خاصي قابل استنباط است 46گرفته و از اصل 

هاي رسد كه عمل بانك در حذف پروندهتأكيدات مكرر قانون اساسي به نظر مي
قانوني و جايگزيني آن با هاي غير قضايي پرسنل از چرخه قضايي و ايجاد رويه

و  هاي سازماني هم موجبات فراهم شدن فساد اداري را در پي خواهد داشترويه
دهد قضات محترم نتيجه رأي نشان مي. كندهم حاكميت اراده فرد را مخدوش مي

شعبه به دقت اين مسائل را مورد توجه قرار داده و با مباني استداللي مطروحه عمل 
 . اندترل قضايي مناسب قرار دادهاداره را مورد كن

  

                                                                                                                  
  .224. نشر ميزان، ص: هاي اساسي، چاپ اول، تهرانحقوق بشر و آزادي) 1384(هاشمي، سيد محمد .1



  
  
  
  



  موضوع شكايت
  خود عيوب بيان در صداقت علت به صالحيت رد

  )2/10/91 مورخ 9109970902102549 شماره دادنامه(
  

  اداري عدالت ديوان 21 شعبه: رسيدگي مرجع
صداقت و راستگويي افراد نبايد در نظام اسالمي موجب زيان معنوي و مادي افراد «

چون اين امر باعث تشويق آحاد جامعه به عدم صداقت و بيان اظهارات خالف گردد 
  » .ساز دين اسالم خواهد بودواقع خواهد شد كه مسلماً برخالف تعليمات انسان

  1.قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش 15ماده : مستندات
  

  رأي ديوان 
وزش و پرورش و به طرفيت وزارت آم.) پ.ش(درخصوص شكايت خانم «

هيأت مركزي گزينش، به خواسته توقف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي و 
توجهاً به اوراق و محتويات ... مورخ... نقض رأي هيأت مركزي گزينش به شماره

پرونده، دادخواست تقديمي شاكي و ضمائم آن، همچنين اليحه دفاعيه اداره طرف 
قانون گزينش كشور،  15ه براساس مدلول ماده ، نظر به اينك...شكايت به شماره

صدور رأي در گزينش افراد با شرايط عمومي يا انتخاب اصلح  1374مصوب سال 
تابع نظريه اكثريت اعضا بوده و برمبناي اقرار يا بينه به شرط عدم تعارض يا شياع 

ير از غ(مفيد اطمينان يا قرائن و امارات موجب اطمينان كه حداقل با انجام تحقيق 
در . آيدگردد، به عمل مياز منابع موثق و طبق موازين شرعي احراز مي) اقرار

حاليكه در مانحن فيه، اين چنين عمل نشده و عليرغم تأييد صالحيت وي از جوانب 

                                                                                                                  
مركز مطبوعات و : ، تهران1391اري، دي پژوهشگاه قوه قضائيه، مجموعه آراي قضايي؛ شعب ديوان عدالت اد. 1

  . 68-69انتشارات قوه قضائيه، صص 
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مختلف از سوي منابع تحقيق و مسئول آموزشگاه، هسته محترم گزينش و به دنبال 

د بعضي از مطالبي كه مشاراليها صادقانه به آن هيأت محترم مركزي گزينش به استنا
در حاليكه چنانچه نامبرده صادق . اندآن اشاره داشته به رد صالحيت وي نظر داده

كرد چه بسا با توجه به مطالب بيان شده از نبود و مطالب مذكور را صادقانه بيان نمي
اساساً سوي منابع تحقيق در جهت تأييد صالحيت همه جانبه وي، هسته گزينش 

شد و النهايه اينكه صداقت و راستگويي افراد نبايد در نظام متوجه چنين امري نمي
مقدس اسالمي موجب ضرر و زيان معنوي و حيثيتي و مادي افراد گردد كه اين امر 
خود باعث تشويق آحاد جامعه به عدم صداقت و بيان اظهارات خالف واقع خواهد 

. ساز دين مبين اسالم خواهد بودعليمات انسانشد كه مسلماً چنين امري برخالف ت
بناءاً علي هذا و با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه نكات مثبت شاكيه به مراتب 

باشد، ديوان دعواي وي را وارد هاي بيان شده وي ميبيشتر از نكات منفي و ضعف
دالت اداري قانون ديوان ع 14و  13، 7تشخيص و مستنداً به ماده مذكور و مواد 

دارد و عنه صادر و اعالم ميحكم به ورود شكايت شاكيه و نقض رأي معترض
نمايد كه پرونده وي مجدداً رسيدگي و با رعايت موازين شرعي، قانوني و مقرر مي

قانون اخيرالذكر اقدام  14ژه رعايت تبصره ذيل ماده  قوانين و مقررات مربوطه به وي
  » .ين رأي قطعي استا. به صدور رأي شايسته گردد

  
  1يادداشت

  مسائل شكلي -الف
قضات محترم نيز در . از لحاظ شكلي ايراد جدي به رأي صادره مطرح نيست

. اند موارد شكلي را مورد توجه قرار دهندمورد بحث سعي نموده تقرير دادنامه

                                                                                                                  
  .دكتر علي مشهدي، عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه قم.  1
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ن قانون تشكيالت و آيي 59برخي از اين نكات شكلي در تقرير دادنامه نيز در ماده 
با اين وجود برخي از  1.دادرسي ديوان عدالت اداري مورد اشاره قرار گرفته است

  .نكات در اين خصوص قابل توجه است
هايي كه سابق بر اين صادر از محاسن شكلي اين دادنامه نسبت به دادنامه -1
 هايهاي دادنامه و شماره پرونده جديد با استفاده از سامانهشد استفاده از شمارهمي

تواند اطالعات جزئي شماره دادنامه جديد مي. الكترونيكي مديريت قضايي است
مورخ  9109970902102549دادنامه شماره (. خوبي را در اختيار قرار دهد

2/10/91( 

.  از لحاظ رعايت اصول نگارشي و ادبي نيز، رأي مناسب تقرير شده است -2
از عبارات ها محترم در تقرير دادنامه اند كه بهتر است قضاتالبته برخي پيشنهاد داده

شود طريق نگارش ويژه پيشنهاد ميبه 2.و كلمات غير فارسي نامأنوس استفاده نكنند
در دادنامه مورد بحث نيز . پيشنهادي فرهنگستان زبان فارسي مورد توجه قرار گيرد

، عليهذا، به كار بردن برخي از عبارات عربي نظير مانحن فيه، توجهاً رسدبه نظر مي
با اين وجود از سوي ديگر بايد توجه نمود . با اين معيار سازگار نباشد... شياع مفيد و

كه منبع اصلي حقوق اسالمي متون فقهي و عربي است و اگر اين امر را مورد توجه 
 . توان ايراد جدي بر استفاده از كلمات عربي در متن آراء وارد نمودقرار دهيم، نمي

                                                                                                                  
مرجع رسيدگي  -تاريخ، شماره دادنامه، شماره پرونده ب -الف :دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد 59به موجب ماده  .1

مشخصات شاكي و وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني او با قيد  -ئيس يا دادرس شعبه پو نام و نام خانوادگي ر
 -مشخصات طرف شكايت و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه ث ـ موضوع شكايت و خواسته ج -اقامتگاه ت

به نظريه مشاور، در صورتي كه شده و اشاره  گردش كار، متضمن خالصه شكايت و دفاع طرف شكايت، تحقيقات انجام
رأي با ذكر جهات،  -اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعالم ختم رسيدگي چ) 7(طبق ماده

  .داليل، مستندات، اصول و مواد قانوني ح ـ امضاي رئيس يا دادرس علي البدل و مهر شعبه
شوراي عالي شهرسازي و  5لكانه و ابطال نظريه كميسيون ماه استفاده از حقوق ما«) 1393(مرادخاني، فردين . 2

  .47، ص1، شدوفصلنامه رويه قضايي شعب ديوان عدالت اداري ،»معماري
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ل و استناد به مواد قانوني نيز رأي به صورت مطلوب و از لحاظ استدال -1

به اين نحو كه هم به قانون گزينش و هم قانون ديوان . مناسبي تقرير شده است
عدالت اداري استناد و نيز استدالل حقوقي مناسبي براي نقض رأي مورد شكايت 

 . ارائه شده است

  
  مسائل ماهوي) ب

ترين آرايي دانست كه از  رين و شايستهت رأي حاضر را بايد يكي از مهم -1
و  مراجع شبه قضايي و تصميم سوي ديوان عدالت اداري در مقام نظارت بر آراء

در واقع يكي از . از جمله مراجع گزينشي كشور صادر گرديده است اداري
هاي انتخاب اين رأي توسط راقم سطور معرفي آن به جامعه حقوقي كشور  انگيزه
ي ديگر حقوقي برخي از آراء بزرگ و ارزشمندي كه از سوي ها در سيستم. است

گردند همواره مورد توجه جامعه علمي  قضات در موضوعات مختلف صادر مي
براي مثال در حوزه حقوق اداري . اندبوده و بسياري از آنها مورد ستايش قرار گرفته

اوي اداري ها به دع به علت تحول در رويكرد قضات دادگاه ءفرانسه برخي از آرا
و  2رأي كدات 1،قضيه بالنكو. اندمطروحه به كرات در متون حقوقي تكرار گرديده

بر اين اساس بايد صدور چنين  4.آيد شمار مي بهموارد  از جمله اين  3رأي  آرامو
هاي تحول در نظام  آن را نشانگر زمينه و آرايي از ديوان عدالت اداري را ستود

  . ضايي و دولتي دانستنظارت بر آراء مراجع شبه ق
ها، مراجع شبه قضايي و دولتي داراي  واقعيت آن است كه در برخي از حوزه -2

ممكن است از اين صالحيت سو استفاده  صالحيت اختياري وسيعي هستند و بعضاً
                                                                                                                  
1  .  L'arrêt Blanco, 8 février 1873, Tribunal des conflits. 

2 . L'arrêt Cadot, 13 décembre 1889. 
3.Arrêt Aramu .Voir: CE Ass.26.10.1945. Aramu,D 1946 

4 .Voir: Grands arrêts de la Jurisprudence Administrative, Dalloz, 2007, 16e éd. 
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، يا در احراز شرايط نموده يا دچار افراط و تفريط در تطبيق موضوع بر حكم گردند
يا به علت عدم آشنايي با مباني حقوق يا حداقل  1گردند قانوني دچارسوء برداشت

اً دانسته يا ندانسته فقه قضايي و حتي درك ناقص از حقوق و قضاي اسالمي بعض
بر اين  .اقدام به اتخاذ تصميم يا رأي نمايند كه شايسته نظام جمهوري اسالمي نباشد

شتري بر آراء و اساس انتظار از قضات محترم ديوان آن است كه با دقت نظر بي
چنانچه در اين رأي  2.قضايي و شوراهاي اداري داشته باشند هاي مراجع شبهتصميم

شاهد هستيم قضات محترم شعبه با دقت نظر بسيار مناسب به اين مهم توجه 
  3.اند داشته

                                                                                                                  
خواسته شاكي ... « قابل توجه است. براي نمونه رأي صادره ذيل از ديوان مبني بر نقض رأي هيأت قابل توجه است.  1

بر رد صالحيت استخدام آزمايشي موضوع  مبني} رأي هيئت مركزي گزينش{الذكر عنه فوق اعتراض به رأي مشتكي
با بررسي محتويات پرونده گزينشي واصله چون علت عدم احراز شرايط قانوني شاكيه مزبور سطح . باشد مي ...نامة شماره

از آنجايي . قانون گزينش صالحيت مشاراليها را مردود اعالم نموده است 2ماده  2جاده و هيئت مشتكي عنه به استناد بند 
بوده و اگرچه تأييد شارع مقدس به حفظ » التزام عملي به احكام اسالم«مستند قانوني اخيرالذكر مبتني بر وصف كه 

توان افراد را متهم به نمي» عدم حجاب«و نه » ضعف حجاب«صرف استناد به به حجاب اسالمي انكارناپذير است، ليكن 
م ريشه در اعتقادات دروني و ايجاد جلوة بيروني آن است و ضعف عدم التزام به احكام اسالمي نمود و مفهوم واقعي التزا

قانون گزينش  2ماده  2الذكر وجود دارد، مشمول بند  حجاب با مصاديقي كه در پرونده گزينشي داوطلب استخدام فوق
رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني  15/10/61گونه كه از متن فرمان مورخه  نيست و همان

له  عليه مشهود و ملموس است، جلوگيري از هرگونه افراط و تفريط در گزينش افراد مورد تأكيد معظم تعالي هللا رضوان
به مراتب مذكور نظر به ضرورت بازنگري  بنا. بايست اجتناب به عمل آيد خصوص مي ي دراينوهرگونه تندراز بوده و 

رأي . (»…شود ه موضوع به همان هيئت ارجاع ميرسيدگي مجدد بو عنه نقض  أي معترضر... مجدد در اين خصوص
 .)321، 1393مجموعه آراء قضايي شعب ديوان عدالت اداري،  -9109970902202478: د.، ش22شعبه 

اداره حقوقي قوه قضائيه در بخشي از نظريه خود مبني بر شكايت از  تصميمات و آراء هيأت عالي گزينش نيز تأكيد .  2
يوان عدالت اداري براي جلوگيري از اجحافات و تصميمات غيرقانوني تشكيالت اداري و دولتي اساساً د« نموده است كه

ها قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نباشد، نقض غرض اگر قرار شود كه تصميمات قطعي هيأت. تأسيس شده است
 )قي قوه قضائيهاداره حقو 1/4/1382-2840/7نظريه (قانون مارالذكر است  11ماده  2و مخالف بند 

در رويه قضايي ديوان عدالت اداري نيز در برخي از آراء صادره  در مقام نظارت قضايي بر مراجع گزينش كشور به .  3
صادره از  هيأت  مستدل و مستند بودن آراءتوان به  رأي شعبه يكم ديوان مبني بر براي نمونه مي. اين امر توجه شده است

و  )1/910275: رأي شعبه يكم، كالسه( عارض قراين و امارات انجام تحقيق از منابع موثقو لزوم عدم ت مركزي گزينش
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دو گونه استدالل و موافـق و مخـالف    بر چنين آرايي در مقام نظارت قضايي -3
توان گفت كه هيئت مركزي گزينش با توجه  از يك سو مي. توان مطرح نمود را مي

به اقرار شاكيه اقدام به صدور چنين تصميمي نمـوده اسـت و  از آنجـا كـه اقـرار بـه       
. رود ايـراد جـدي بـه رأي وارد نيسـت      شـمار مـي   عنوان يكي از ادله اثبات دعـوا بـه  

 و تشخيصـي  ريگذار به مراجع گزينشي كشـور صـالحيت اختيـا    اين قانون بر  عالوه
هـا   توان نظارت قضايي را بـه ايـن قبيـل صـالحيت     لذا نمي. وسيعي اعطا نموده است

سوي ديگر بايد توجه نمود كه اوالً مراجع شبه قضـايي از جملـه   از اما . گسترش داد
هيئت مركزي گزينش مكلف به رعايت قواعد ادلـه اثبـات دعـوا مـذكور در قـانون      

هاي نظارت قضايي در تفسير نه كه در ساير سيستمهمانگو ثانياً .گزينش كشور است
توانيم فهرست داليل پذيرفتـه   با اين كه ما مي«شده است  1قانوني بودن اعمال اداري
هاي اداري براي بازنگري تصميمات اداري بـه آنهـا اسـتناد     شده متعددي كه دادگاه

در هـر زمـان يـك     تواننـد  هـا مـي   كنند را ارايه دهيم، اما بايد پذيرفت كه دادگاه مي
. به رسـميت بشناسـند   3جديد را بر اساس ايده كلي اخالق اداري 2»موقعيت ابتدايي«

كند كه دولت يك شخص صادق و شريف است اخالق اداري به اين ايده اشاره مي
داشـتن صـالحيت    لثـاً ثا 4».و بايد به عنـوان يـك مـدير، رفتـار مناسـبي داشـته باشـد       

. رت ناپـذيري و سوءاسـتفاده از ايـن صـالحيت نيسـت     معناي نظا اختياري گسترده به
بيني گرديـده اسـت صـدور     قانون گزينش كشور پيش 15و  14همچنان كه در ماده 

  . ترأي تابع ضوابط مشخص شده در اين مواد اس

                                                                                                                  
از  نياز به دليل شرعي و قانوني جهت محروميت از حقوق اجتماعي از جمله حق استخدامرأي شعبه سوم ديوان مبني بر 
 .اشاره نمود )3/910128:رأي شعبه سوم، كالسه( سوي هيأت مركزي گزينش

1. Legalité 

2. Cas douverture. 
3. Administrative Morality  

 .278خرسندي، ص : اصول حقوق اداري در پرتو آراء ديوان عدالت اداري، تهران) 1389(هداوند، مهدي و علي مشهدي .  4
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افرادي كه در مراحل گزينش واجد شرايط قانون گزينش،  14بر اساس ماده  -4
توانند تقاضاي ند در صورت اعتراض ميانتخاب اصلح تشخيص داده شو عمومي يا

تـا دو مـاه در هـر مرحلـه پـس از دريافـت حكـم بـه مرجـع           كتبي خود را حـداكثر 
دهند و در صورت عـدم اعتـراض در مهلـت مقـرر     ل تحوي )دوم واول ( ر تجديدنظ

 هيـأت عـالي   2همچنين بـه موجـب تبصـره    . رأي صادره قطعي و الزم االجرا است

از احكام صادره و هرگونه تخلف اعم از مسامحه كاري،  گزينش نسبت به هر مورد
اعمال تبعيض و انجام امور خالف شرع رسيدگي نموده و پـس از اصـالح    ي،تندرو

هيأت صادر كننـده رأي را ملـزم بـه اجـراي رأي جديـد، برخـورد بـا         يا ابطال آراء
ه و در انحالل واحد گزينش و يا ارجاع به مراجـع ذيـربط نمـود   يا متخلف، ترميم و 

  .نمايدمي غير اينصورت رأساً اقدام
در فرمان معروف خود به مراجع گزينشي كشور اين مهم ) ره(حضرت امام  -5

كار و دقت شود تا اين افراد تنگ نظر و تندخو و نيز مسامحه«اند كه را يادآور شده
راد است ام ميزان در گزينش حال فعلي افچنانچه قبالً تذكر داده انگار نباشند وسهل

مفسدين باشند يا حال فعلي آنها مفسده جوئي و  ها ومگرآنكه از گروهك
سابق بواسطه جو حاكم يا الزام رژيم  گري باشد و اما كساني كه در رژيم اخالل
به حال عادي و اخالق صحيح  اند، ولي فعالًگر مرتكب بعضي نارواها شدهستم

است و مخالف  نشود كه اين ظلمهاي جاهالنه در حق آنها اند تندرويبرگشته
  1».دستور اسالم و بايد ممنوع اعالم شود

صدور رأي در گزينش افراد با شرايط عمومي يا نيز  15بر اساس ماده  -6
اصلح تابع نظر اكثريت اعضاء بوده و بر مبناي اقرار يا بينه به شرط عدم  انتخاب

اطمينان كه حداقل با انجام  شياع مفيد، اطمينان يا قرائن و امارات موجب تعارض يا

                                                                                                                  
 .15/1/1361 امام خميني رضوان اهللا تعالي عليه در امر گزينش متن فرمان رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت . 1
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گردد ساير از منابع موثق و طبق موازين شرعي احراز مي) ز اقرارير اغ(تحقيق 

در حالي كه هيأت  .ستورالعمل هيأت عالي گزينش خواهد بودق دمراحل طب
. مركزي گزينش بدون توجه  و دقت به اين مهم اقدام به اتخاذ تصميم نموده است

 . م نظارت قضايي خوبي به آن توجه نموده استامري كه  ديوان در مقا

از نقاط قوت اين رأي توجه به داليل هيئت مركزي گزينش در رد  -7
است دليل اصلي هيئت مركزي   همچنان كه در پرونده آمده. صالحيت شاكي است

در حالي كه شاكي . گزينش استناد به اظهارات شاكي در نزد اين مرجع است
گونه كه به درستي  لذا همان. مبناي صداقت بيان نموده استاظهارات مزبور را بر 

رأي شعبه محترم در صدور رأي به آن توجه نموده است ضعف مبناي حقوقي 
   .است در اين پرونده آشكار هيئت گزينش مبني بر رد صالحيت شاكي

تأكيد قضات شعبه بر ممنوعيت سوء استفاده مراجع گزينش از صداقت و  -8
با توجه به جايگاه و اهميت . د  نيز از نكات جالب اين رأي استراستگويي افرا

صداقت و اخالص و نيز قبح ريا و تزوير و دروغگويي در تعاليم اسالمي و نيز نظام 
به درستي قضات محترم اين امر را بر مراجع گزينش ياد   1حقوقي و سياسي اسالم،

و الق ناپسند اسالمي گردد اند كه عملكرد آنها نبايد منجر به گسترش اخآور شده
 ...«كه  2مهمتر از آن ارتباط اين گونه عملكرد با نظام سياسي و حقوقي است

                                                                                                                  
مذكور در   اهداف  به  نيل  يابر  است  موظف  ايران  جمهور اسالمي  دولتاصل سوم قانون اساسي ؛   1موجب بند به . 1

  بر اساس  اخالقي  رشد فضايل  ياايجاد محيط مساعد بر - 1: كار برد  امور زير به  ياخود را بر  امكانات  ، همه دوم  اصل
قانون مديريت خدمات كشوري بر لزوم  25همچنين به موجب ماده   . مظاهر فساد و تباهي  هبا كلي  و مبارزه  و تقوي  ميان

 .ر برخورد با مردم تأكيد شده استرعايت موازين اخالق اسالمي د
اين ارتباط در اشكال مختلفي . امروزه ارتباط وثيق و تنگاتنگي ميان اصول اخالقي و نظام حقوق اداري برقرار است.  2

اصول مذكور در قوانين برخي از مفاهيم و . اداري و بويژه در فرآيند نظارت قضايي خود را نشام مي دهددر حقوق 
برخي از مفاهيم و . هايي از اخالق را درآنها مشاهده نمودتوان رگهاداري يا ماهيتاً  وذاتاً اخالقي هستند و يا ال اقل مي
مفاهيمي چون اصل برابري، اصل بيطرفي، اصل . و اجتماعي دارندمباني حقوق اداري مذكور در قوانين ابعاد اخالقي 

، رفتار مؤدبانه )قانون اداري آلباني( ، اصل رازداري )قانون اداري ايسلند(احترام به حريم خصوصي، تكليف به راهنمايي 
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گويي افراد  نبايد در نظام مقدس اسالمي موجب ضرر و زيان  صداقت و راست
معنوي و حيثيتي و مادي افراد گردد كه اين امر خود باعث تشويق آحاد جامعه به 

اميد است در آينده نيز » ...رات خالف واقع خواهد شدعدم صداقت و بيان اظها
ساز كه مبتني بر نظارت مناسب ديوان شاهد صدور اين چنين آراء دقيق و انسان

برآراء مراجع دولتي و يادآوري برخي نكات مغفول به اين قبيل مراجع  است، 
  . باشيم

                                                                                                                  
ل مربوط به اخالق پيوند مسائ. توان برشمرد، ممنوعيت پيشداوري و نظايرآن را مي)قانون اداري چك  4ماده  1بند (

اي است كه گويي اينان صرفاً هاي اداري بگونهاداري در قوانين اداري برخي از كشورها وحتي در برخي از آراء دادگاه
را دشوار » حقوق«و » اخالق«بگونه اي كه در برخي موارد تفكيك مرز ميان . اندبه بيان و تدوين اصول اخالقي پرداخته

اري در كنترل قضايي اعمال اداري به انگيزه، قصد و نيت و هدف مقام اداري در اخذ تصميم يا اينكه قاضي اد. نمايدمي
داردكه در حقوق موضوعه نمود عيني نمايد در واقع اداره را به تبعيت از يكسري از اصولي وا مياقدام اداري توجه مي

  Moralisation de »ودن حقوق موضوعه اخالقي نم«درواقع اگر اغراق ننماييم بنوعي دست به . چنداني ندارند

droit positif در آيات و روايات  متعددي بر لزوم توجه به اصول اخالقي و تعاليم انسان ساز در رفتار . زنندمي
در . توان به بسياري از آنها  اشاره نمودمي)  ع(فقط در نهج البالغه و در كالم گهر بار علي . حاكمان تأكيده شده است

حاكمان نسبت به سامان دهي امور زندگي مادي و اجتماعي مردم و اصالح نهج البالغه آمده است كه  59و  53نامه 
قضاوت  ازحاكم و پرهيزگاري، نگراني   تقوي، رعايت )اصل مسئوليت و پاسخگويي( .معنوي آنان مسئوليت دارند
عفو رعايت روش ، رحمت و محبت به مردمن، از سوي حاكما هواي نفس وي، لزوم تسلط بر نهايي مردم نسبت به رفتار

جهت مالحظه . از جمله اين موارد است... پرهيز از خودبيني و غرورپرهيز از خشونت، خطاي مردم، در برابر و گذشت 
اصول ) 1389(هداوند، مهدي و علي مشهدي : ك.ارتباط اصول اخالقي و حقوق اداري بويژه در مقام كنترل قضايي ر

 ،)1387( )مترجم(دشتي، محمد . 53-82خرسندي، صص: پرتو آراء ديوان عدالت اداري، تهرانحقوق اداري در 
 .بوستان كتاب، چاپ سوم: البالغه، قم نهج



  
  
  

  



  :فصل چهارم

  دعاوي راجع به جبران خسارت
  
  

  موضوع شكايت
  حراز فعل يا ترك فعل مستقيم و خالف قانون اداره ا

  )25/10/1391مورخ  9109970900801959دادنامه شماره (
  

  ديوان عدالت اداري 8شعبه : مرجع رسيدگي
هاي عدم تعبيه امكانات حفاظتي در ورود گرگ به محل نگهداري شترمرغ«

فعل خالف تلف شده موثر بوده و ورود خسارت به موجب ارتكاب فعل يا ترك 
   ».قانون و مستقيم اداره طرف شكايت ايجاد نشده تا خسارت تصديق شود

آيين نامه اداري استخدامي اعضاي هيأت  16ماده ) ز(بند  2تبصره : مستندات
  1هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور  علمي دانشگاه

  
  رأي ديوان 

يست شهرستان اهر تصديق به طرفيت اداره محيط ز.) ت. الف(خواسته آقاي «
ورود خسارت به علت تلف سه عدد شتر مرغ توسط گرگ به شرح دادخواست 

با عنايت به اوراق و محتويات پرونده و پاسخ طرف شكايت به . باشدتقديمي مي
نظر به اينكه عدم تعبيه امكانات حفاظتي و فنس ... شرح اليحه ثبت شده به شماره

هاي ورود گرگ به محل نگهداري شتر مرغ كشي در محل پرورش شتر مرغ در
                                                                                                                  

مركز مطبوعات و : ، تهران1391پژوهشگاه قوه قضائيه، مجموعه آراي قضايي؛ شعب ديوان عدالت اداري، دي .  1
  . 7انتشارات قوه قضائيه، ص 
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تلف شده موثر بوده است و ورود خسارت به موجب ارتكاب فعل يا ترك فعل 
خالف قانون و مستقيم اداره طرف شكايت ايجاد نشده است، لذا شكايت مطروحه 

  » .رأي صادره قطعي است. داردغير وارد تشخيص، حكم به رد آن صادر و اعالم مي
  

  1يادداشت
  مسائل شكلي -فال

دارد مقرر مي) با اصالحات بعدي 16/3/1346( قانون صيد و شكار 9  ماده
ها در حدود و باغ  مزارع  يا صاحبان  و ميرشكاران  سازمان  مأموران  چنانچه«

  جانوران  از ناحيه  كه  يا صدماتي  خسارت  نتوانند از دفع  صادر شده  مجوزهاي
  آورند جبران  عمل  به  شود جلوگيري ها وارد ميباغو   افراد، مزارع  به  وحشي
خواهد   تأمين  قانون  اين  از اجراي  حاصل  درآمدهاي  از محل  وارد شده  خسارت

محصور   به  نسبت  خسارت  از اين  پيشگيري  تواند جهت مي  سازمان  همچنين. شد
  مذكور اقدام  رآمدهايد  از محل  وحشي  جانوران  شده  حفاظت  هايزيستگاه  نمودن
دستورالعمل نحوه جلوگيري، دفع و «در راستاي اجرايي ساختن اين ماده . »نمايد

به تصويب  1386در سال » جبران خسارات ناشي از حمالت جانوران زيانكار
- سازمان حفاظت محيط زيست رسيد كه شرايط جبران خسارت از اشخاص زيان

اين دستورالعمل  3ماده به موجب . داردميديده از حمله جانوران وحشي را مقرر 
هاي وارده توسط جانوران وحشي به به منظور جلوگيري از حمله و دفع آسيب

اموال و احشام، كشاورزان و دامدارن بايد برخي اقدامات پيشگيرانه را از قبيل 
- پرداخت خسارات به اشخاص زيان 4حصار كشي به عمل بياورند و بر طبق ماده 

هاي مله اين جانوران منوط به حصول اطمينان از عدم كارايي روشديده از ح

                                                                                                                  
  .د فريادي، دكتراي حقوق عمومي و پژوهشگر حقوق محيط زيستدكتر مسعو .1
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آنها در چارچوب  پيشگيري از حمالت جانوران زيانكار و عدم موفقيت در دفع
در قضيه حاضر نيز . ضوابط ذكر شده در فصل اول اين دستورالعمل شده است

ضي رد كرده ديوان درخواست خواهان را به دليل عدم انجام اقدامات پيشگيرانه مقت
. بنابراين اين تصميم ديوان در اين مورد منطبق با قوانين و مقررات مربوطه استو 

  :در اين خصوص مسائل زير قابل بررسي است
به منظور تحقق مسئوليت مدني دولت در برابر خسارت وارده : رابطه سببيت -1

در اين  1.وجود خسارت، رابطه سببيت و تقصير: اثبات وجود سه عنصر الزم است
ها ظاهراً محرز گرديده است اما وجود رابطه قضيه ايراد خسارت از ناحيه گرگ
از لحاظ تقصير بايد گفت كه سازمان حفاظت . سببيت و تقصير خوانده محرز نيست

محيط زيست به موجب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و قانون صيد و 
داشته و مسئول حفاظت از شكار مسئول حفاظت از حيوانات وحشي را برعهده 

. ها در برابر حيواناتحيوانات وحشي در برابر انسان است نه مسئول حفاظت از انسان
بنابراين اين سازمان به وظيفه قانوني خود عمل كرده است و مسئوليت حفاظت از 

درخصوص قابليت . انسان در برابر حيوانات وحشي برعهده نهادهاي ديگري است
كه از آنجا كه خسارات ناشي از حيوانات وحشي به دليل آنكه انتساب بايد گفت 

  . قابليت انتساب به شخص خاصي ندارند قابل مطالبه نيستند
و هيچ شخصي  3آيندبه شمار مي 2حيوانات وحشي اصطالحا اموال بالصاحب

مسئوليت اعمال آنها را برعهده ندارد، برخالف حيوانات اهلي يا داراي صاحب كه 
اين مورد در اغلب آراء . شي از اعمال آنها برعهده صاحب آنها استمسئوليت نا

                                                                                                                  
1. Rivero, Jean; Waline, Jean (1994), Droit Administratif, 15e édition, Dalloz, France, 
p.236.  
2. res nullius 

3. Bouckaert, Boudewijn; (2010) “Original Assignment of Private Property”, in 
Property Law and Economics, Ed. by Boudewijn Bouckaert, Vol.5, Elgar, UK, p.107.  
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هاي آمريكا در موارد متعددي به ها پذيرفته شده و به عنوان مثال دادگاهدادگاه

استناد غير مشخص بودن مالك حيوان وحشي از صدور حكم به جبران خسارت 
ران نيز به موجب ديوان عدالت اداري اي 8همچنان كه شعبه  1.اندخودداري كرده

با تصديق اينكه شرط الزم  21/9/1391مورخ  9109970900801718دادنامه شماره 
قانون ديوان عدالت  13ماده  2و  1براي تحقق مسئوليت اشخاص مذكور در بندهاي 

وجود رابطه سببيت بيان خسارت و اعمال و مقررات و تخطي از ) 1385(اداري 
ملك شاكي را ناشي از وقوع سيل دانسته و  وظايف محوله است، ورود خسارت به

ارتباط مستقيم ميان فعل يا ترك فعل اداره راه و شهرسازي كليبر را منتفي دانسته 
   2.است

با توجه به اين دو رأي و آراي ديگري كه ديوان عدالت اداري در زمينه جبران 
ذيرفتن رسد كه گرايش ديوان بيشتر به سمت پخسارت صادر كرده است به نظر مي

. نظريه تقصير است كه طي آن بايد تقصير دولت در بروز خسارت احراز شود
شود كه يك نهاد دولتي اقدام به تخلف از قوانين و تقصير دولت هنگامي احراز مي

اين در حالي است كه . مقررات نموده يا در انجام وظايف خود اهمال داشته باشد
تي در راستاي كنترل اعمال جانوران سازمان حفاظت محيط زيست قانوناً مسئولي

-اي به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه ميكار بر عهده ندارد و اگر مقررهزيان

كار دهد تا در شرايطي خاص اقدام به جبران خسارت ناشي از حمله جانوران زيان
  . كند، به دليل مقصر بودن اين سازمان نيست

                                                                                                                  
1.  De klemm, Cyrille (1997) “Compensation for damage caused by wild animals”, 
Issues 18-84, Council of Europe, France, p.35.  

مركز مطبوعات و : ، تهران1391پژوهشگاه قوه قضائيه، مجموعه آراي قضايي؛ شعب ديوان عدالت اداري، آذر  .2
  . 10. انتشارات قوه قضائيه، ص
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دهد دستورالعمل فوق اجازه مي 4و  3مواد : ناكافي بودن اقدامات حفاظتي -2
تا در صورتي كه شخص دامدار اقدامات پيشگيرانه انجام داده و موانع الزم را تعبيه 
. كرده باشد، حق دريافت خسارت از سازمان حفاظت محيط زيست را داشته باشد

در اين قضيه چون بنا به استدالل قضات ديوان، شخص شاكي امكانات حفاظتي 
يه نكرده است لذا مشمول مفاد اين دستورالعمل و مستحق دريافت الزم را تعب

بنابراين رأي ديوان در اين پرونده منطبق با قوانين و مقررات . غرامت نخواهد بود
عدم تعبيه «البته نحوه بررسي و تشخيص . بوده و از اين لحاظ قابل انتقاد نيست

نامه ا كه در خود آييندر اين رأي مشخص نشده است و از آنج» امكانات حفاظتي
نيز ضوابط دقيقي براي تعيين كافي يا ناكافي بودن امكانات حفاظتي و اقدامات 
پيشگيرانه توسط دامدار مشخص نشده و ظاهراً تشخيص اين امر بر عهده قاضي 
نهاده شده است، ميدان تفسير براي قضات ديوان باز بود تا با تحليل حقوقي مقتضي 

  . گذاري را بر طرف نمايندرا روشن ساخته و اين ابهام مقرراتمنظور از اين عبارت 
  
  مسائل ماهوي -ب

خوار مانند پلنگ و يوزپلنگ به ها و يا ديگر جانوران گوشتحمله گرگ
هاي محيط زيستي و اجتماعي ايران ها و احشام آنها يكي از مسائل و دغدغهانسان
يعت همواره بر حفاظت از اين از يكسو سازمان محيط زيست و دوستداران طب. است

كنند و از سوي ديگر آيند پافشاري ميجانوران كه ميراث طبيعي كشور به شمار مي
كشاورزان و دامداران نيز به منظور حفاظت از خود و اموال خود خواستار مقابله با 

: راهكار پيشنهادي قانونگذار دو سويه بوده است. انداين جانوران و كنترل آنها بوده
هم اشخاص بايد نسبت به حفاظت از خود و اموال خود اقدامات پيشگيرانه انجام 

هاي كارامد دهند و هم سازمان حفاظت محيط زيست بايد با شرط انجام پيشگيري
  . هاي آنان را جبران كندديده، خسارتتوسط اشخاص زيان
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 شود اين است كه مبناي حقوقي پرداختدر اينجا پرسش مهمي كه مطرح مي

خسارت ناشي از حمله جانوران مهاجم به اموال و احشام دامداران و كشاورزان 
چيست؟ شماري بر اين باور هستند كه دولت ملزم به حفاظت از حيات وحش در 

هاي ناشي از حمله جانداران اي در قبال خسارتبرابر تعديات انسان بوده و وظيفه
گذاري و ز ريسك سرمايههايي بخشي اچنين خسارت 1.وحشي بر عهده ندارد

گونه كه در هر فعاليت اقتصادي، ريسك و خطري فعاليت اقتصادي است و همان
حمله جانوران  2پردازد، گذار آنرا مياحتمالي نهفته است كه خود شخص سرمايه

وحشي به اموال و احشام دامداران نيز بخشي از اين ريسك است كه خود شخص 
خسارات ناشي از حمله جانداران مهاجم . متحمل شود هاي آن رادامدار بايد هزينه

به اموال و احشام دامدار درست همانند خسارات ناشي از سرايت بيماري واگيردار 
- به احشام، يا حوادث طبيعي مانند خشكسالي و سيالب است و خود دامدار هزينه

ده بيني نشهر دو خسارت ناشي از نوعي حادثه پيش. شودهاي آن را متحمل مي
هاي آن را هاي الزم ميزان خسارتتوان با پيشگيريطبيعي هستند كه البته مي

هاي ناشي از حمله جانداران وحشي به اموال و احشام دامداران خسارت. كاهش داد
نتيجه مستقيم و بالواسطه فعل يا ترك فعل دولت نيست بلكه ناشي از اعمال طبيعت 

سب توسط خود اشخاص دامدار بوده و و نبود آمادگي و حفاظت فيزيكي نامتنا
  . تفاوتي با تلف ناشي از حوادث قهري ندارد

در نظام حقوقي ايران مسئوليت مدني ناشي از حمله حيوانات وحشي بدون 
االصول پذيرفته نشده است، چرا كه حفاظت از محيط زيست به صاحب علي
يك عمل  ،)8/7/1386(قانون مديريت خدمات كشوري  8ماده ) ط(موجب بند 

                                                                                                                  
1. Wagner, Kimberly K. et al., (1997) “Compensation Programs for Wildlife Damage 
in North America”, USDA National Wildlife Research Center - Staff Publications, 
Paper 829, p.313.  
2. Ibid.  
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حاكميتي و برعهده سازمان حفاظت محيط زيست است كه نفع اين عمل شامل حال 
قانون مسئوليت  11در اين خصوص دولت به موجب ماده . شودعموم مردم ايران مي

از پرداخت خسارت در مواردي كه ناشي از اعمال ) 7/2/1339(مدني دولت 
معافيت به اصل منفعت  حاكميتي بوده معاف شده است كه مهمترين دليل اين

  . گرددعمومي برمي
حال اگر حفاظت از حيات وحش يك عمل حاكميتي است و از آنجا كه به 

هاي ناشي از حمله جانوران وحشي به شخصي دليل نبود قابليت انتساب خسارت
توان بر مبناي نظريه تقصير مسئوليت دولت را در چنين مواردي اثبات خاص نمي

كند؟ چرا ها ميبرخي موارد اقدام به جبران اين گونه خسارتكرد، چرا دولت در 
كند بطور تلويحي كه اگر دولت ولو در موارد استثنايي اقدام به جبران خسارت مي

پذيرد و پرسش اين است كه مبناي اين مسئوليت چيست؟ آيا مسئوليت خود را مي
وسل شد؟ نظريه توان به نظريه خطر در مسئوليت مدني دولت متدر اين قضيه مي

خطر بر اين فرض استوار است كه دولت فضا و شرايط خطرناكي را به وجود آورده 
اي از مداخله دولت در بنابراين درجه 1.شوداست كه منجر به ايجاد خسارت مي

اما در قضيه حمله جانوران وحشي به انسان و اموال او . بروز خسارت وجود دارد
ت ايجاد نشده چرا كه جانوران وحشي همواره محيط و شرايط خطرناك توسط دول

اند و كردهدر طبيعت حضور داشته و بطور طبيعي براي بقاي حيات خود شكار مي
واقعيت اين است كه جبران اين قبيل . اندها قادر به كنترل رفتار آنها نبودهدولت

ها توسط دولت به موجب مقررات مورد اشاره نوعي استثناء است كه طي خسارت
اما بايد توجه داشت كه مبناي . كندآن دولت مسئوليت مدني خود را تصديق مي

                                                                                                                  
1. Rivero; Waline; op.cit., p.241.  
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اين جبران خسارت خطر ايجاد شده توسط دولت نيست بلكه عدالت اجتماعي و 

  : حفاظت بهتر از حيات وحش است
كند تا هاي عمومي، عدالت ايجاب ميبه موجب اصل برابري در مقابل هزينه. 1

در مورد  1.آميز به اشخاص جبران گرددشرايط مخاطرهخسارات ناشي از ايجاد 
جانوران وحشي همانگونه كه كل جامعه از وجود اين جانداران و غني بودن 

ها و به هاي ناشي از حفظ اين گونهگردد، هزينهمند ميهاي طبيعي بهرهاكوسيستم
ايتي در اين شيوه حم 2.اي توزيع گرددتبع خسارات ناشي از آنها به نحو عادالنه

قانون  11به موجب ماده . هاي حقوقي مورد توجه واقع شده استبرخي از نظام
دولت بايد نسبت به تنظيم مناسب جمعيت جانوران  3حفاظت از طبيعت بلغارستان، 

قانون حفاظت از  9به موجب ماده . زيانكار به اقتصاد و كشاورزي كشور اقدام كند
در مواردي كه منجر به ايراد صدمه جاني و  كشتن جانوران جز 4جانوران كرواسي، 

مالي به انسان شوند و راهكار ديگري براي كنترل آنها وجود نداشته باشد مجاز 
دولت مسئول  5قانون حفاظت از طبيعت كرواسي، 117به موجب ماده . است

خسارات ناشي از حيوانات وحشي بر اشخاص نيست مگر در مواردي كه قانون 
است كه اقدامات حفاظتي اين قانون اشخاص را موظف كرده  118ماده . اجازه دهد

الزم را در برابر صدمات جانوران مانند فنس كشي به عمل آورند و چنانچه شخصي 
- با وجود انجام اقدامات حفاظتي مقتضي دچار خسارتي از سوي جانوران شود، مي

سبت به مطالبه روز از ورود خسارت ن 8اين قانون ظرف  119تواند به موجب ماده 
                                                                                                                  
1. De Laubadère, André et al. (2002) Droit Administratif, 17e édition, LGDJ, France, 
p.152.  
2. Fourli, Mariella (1999) “Damage compensation Caused by Bears and Wolves in the 
European Union: Experiences from LIFE-Nature projects”, European Communities, 
Belgium, p.3.  
3. Nature Protection Act, No. 47/16. 06. 1967, (As Amended 86/1991).  
4. Animal Protection Act, 2006, No. 71-05-03/1-06-2  
5. Nature Protection Act, 2005, No: 01-081-05-1988/2 
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نامه دولت فنالند در آيين 21ماده  1بند . خسارات واقعي خود از دولت اقدام نمايد
نيز هر گونه پرداخت  1خوارهاي ناشي از جانوران گوشتخصوص جبران خسارت
ديده از حمله اين جانوران را به انجام اقدامات احتياطي خسارت به اشخاص زيان

كه ميزان پرداخت خسارت با توجه به ميزان خسارت منوط كرده است بدين ترتيب 
بنابراين در صورتي كه شخصي . شودوارده و نيز كيفيت اقدامات احتياطي تعيين مي

اند، غرامت كمتري اقدامات احتياطي به عمل آورده ولي اين اقدامات مقتضي نبوده
  . دريافت خواهد كرد

آميز يجاد شرايط مخاطرهدر قضيه حاضر خسارت وارده به دامدار به دليل ا
اما به هر حال جبران نكردن اين خسارات . توسط سازمان محيط زيست نبوده است

پيامدهاي نامطلوب اجتماعي و محيط زيستي در بر دارد از جمله اينكه اشخاص 
هاي ناروا به حال خود رها كرده و افزون بر آنكه زيانديده را در برابر خسارت
شود، همچنين ممكن است اعتماد اورزي و دامداري ميمنجربه افزايش ريسك كش

دهد و همين امر عمومي نسبت به قانون و حكومت را در نزد اين اشخاص كاهش 
اي براي حفاظت از خود و اموال خود، بدون مجوز قانوني شود تا عدهباعث مي

هتر از اين جهت حفاظت ب. رأساً نسبت به نابودي كامل جانداران وحشي اقدام كنند
از حيات وحش در برابر اقدامات انساني، مستلزم حفاظت از انسان در برابر جانداران 

با توجه به اين پيامد خطرناك به منظور تأمين عدالت اجتماعي و . وحشي نيز است
هاي عمومي و نيز حفاظت بهتر از حيات وحش برابري اشخاص در مقابل هزينه
تحت شرايط خاصي دولت از اشخاصي كه  دهند تاقوانين برخي كشورها اجازه مي

 9ماده . اند جبران خسارت نمايدمتحمل زيان از ناحيه حمله جانداران وحشي شده
  . قانون صيد و شكار ايران نيز در همين راستا تصويب شده است

                                                                                                                  
1. Finland Government Decree on Compensation for Damages Caused by Predatory 
Animals, 2000, No. 277/2000.  
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طرفداران نظريه تقصير يا خطر ممكن است به اين نكته استناد كنند كه . 2

بايست اقدامات الزم را براي جلوگيري از حمله سازمان حفاظت محيط زيست مي
هاي اهلي مانند محصور نمودن زيستگاه اين جانوران انجام جانوران مهاجم به دام

محصور نمودن زيستگاه . دهد و چون اين كار را نكرده بنابراين مسئول خواهد بود
حفاظت  جانوران وحشي در بادي امر راهكار مناسبي براي حفاظت از اين جانوان و

پذير از مردم در برابر اين جانوران است اما در بسياري موارد اين امر عمالً امكان
ها براي يافتن غذا نيست و تكليف مااليطاق است، چرا كه با توجه به اينكه گرگ

اي براي شكار دارند، پيمايند و دامنه گستردههاي طوالني ميهر روز مسافت
اين . بر استمكن و به لحاظ اقتصادي بسيار هزينهمحصور نمودن زيستگاه آنها نام

هاي اندازيدر حالي است كه خود سازمان حفاظت محيط زيست نيز به دليل دست
ها و مكرر اشخاص مختلف به محيط زيست، گستردگي و پراكندگي زيستگاه

هاي بر بودن اقدامات نظارتي، امكان عملي حفاظت كامل و مؤثر از زيستگاههزينه
   1.ي كشور را نداردطبيع

ها ها هستند كه وارد زيستگاه گرگهمچنين، در بسياري از موارد اين انسان
دليل ديگر . شودها دشوار ميشوند و عمالً تفكيك مرز ميان انسان و گرگمي

اينكه در اثر تجاوزات انساني به مناطق حفاظت شده محيط زيستي، تخريب 
جانوراني مانند پرندگان و خرگوش كه طعمه رويه هاي طبيعي و شكار بيزيستگاه

دهند، محيط زيست طبيعي اين جانداران نيز دستخوش ها را تشكيل مياصلي گرگ
از اين جهت اين جانور ناچار است تا هر . تغيير شده و طعمه آنها كاهش يافته است

هاي زيادي را طي كرده و از قلمرو طبيعي خود خارج روز براي يافتن غذا مسافت

                                                                                                                  
هاي مديريتي و حقوقي مناطق تحت حفاظت چالش«) 1391(نجات، سيد امين؛ دبيري، فرهاد؛ . ك. به عنوان مثال ر. 1

 . 62، شماره 38محيط شناسي، سال ، »استان زنجان
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ناچار به حيوانات اهلي حمله و بديهي است چنانچه طعمه مناسب نيابد به 1شود
هاي اهلي، به مانند  خوار به دامبنابراين تشديد حمله جانوران گوشت. كند مي

بسياري ديگر از مشكالت محيط زيستي، نتيجه تجاوزات انساني به قلمرو آنها بوده 
ل سازمان حفاظت محيط زيست شرايط خطرناك ايجاد شده مستند به فع. است

اند مسئول مستقيم نيست بلكه همه اشخاصي كه اقدام به تخريب محيط زيست كرده
  . آميز خواهند بودايجاد چنين شرايط مخاطره

بنابراين در چنين شرايطي هنگامي كه محصور نمودن زيستگاه جانداران 
ديگر جبران  بر بوده و از سويويژه گرگ، عمال ناممكن و هزينهوحشي، به

گزافي در بر  هاي اهلي نيز هزينهخسارت ناشي از حمله اين جانداران به انسان و دام
هاي اهلي و ترين راهكار ممكن محصور نمودن دامترين و اقتصاديدارد، عاقالنه

اين راهكار هزينه كمتري در . محافظت از آنها در برابر حمله جانوران وحشي است
ها را نه تنها در برابر حمله جانوران وحشي بلكه در برابر افراد پي داشته و اين دام
  . سازدسارق نيز مصون مي

بايد توجه داشت كه حفاظت مؤثر از محيط زيست مشتمل بر دو مفهوم 
درخصوص پيشگيري اين پرسش مطرح است كه منظور . پيشگيري و حمايت است

شي چيست؟ قانون شكار و از اقدامات حفاظتي مقتضي در برابر حمله جانوران وح
دهد نامه آن و دستورالعمل تعريف دقيقي از اقدامات حفاظتي ارائه نميصيد، آيين

اما اين . كشي را مد نظر قرار داده استو بيشتر حفاظت فيزيكي از اموال مانند فنس
شيوه حفاظتي كافي نيست و حقوق محيط زيست نوين بر ضرورت حفاظت 

                                                                                                                  
1. Peterson, Rolf O.; Ciucci, Paolo (2003) “Wolf as a Carnivore”, in Wolves: 
Behavior, Ecology, and Conservation: Behavior, Ecology, and Conservation, Ed. by 
L. David Mech, Luigi Boitani, Chicago University Press, USA, pp.111-112.  
See also Joslin, Paul; (1982) “Status, Growth and Other Facets of the Iranian Wolf”, 
in: Wolves of the World: Perspectives of Behavior, Ecology, and Conservation, Ed. 
by, Fred H. Harrington & Poul C. Paquet, Noyes Publications, USA, pp.201-202.  
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در اين شيوه حفاظتي تالش بر اين است تا  2.أكيد داردت 1دستانهمشاركتي و پيش

بيني و اجرا پيش از ايراد صدمات به انسان و محيط زيست راهكارهاي الزم پيش
شود مانند حفاظت از محيط زيست طبيعي و زيستگاه جانداران، حفاظت از زنجيره 

-ن گوشترويه جانوراني كه طعمه جانوراغذايي جانداران و جلوگيري از شكار بي

هاي دهد كه اجراي برنامهيك مطالعه ميداني نشان مي. دهندخوار را تشكيل مي
و جبران سريع  3)مانند اعالم مناطق با احتمال وجود گرگ(پيشگيري مقتضي 

هاي وارده نقش چشمگيري در كاهش ميزان خسارات و حفاظت از حيات خسارت
ان در حمايت از اموال خود نه بنابراين دامداران و كشاورز 4.ها داشته استگرگ

تنها وظيفه دارند تا به نحو مقتضي جانوران اهلي خود را مورد حفاظت فيزيكي قرار 
تر بايد با همكاري نهادهاي محلي از تخريب دهند، بلكه در سطحي كالن

ها و زنجيره غذايي جانداران مهاجم جلوگيري به عمل آورند تا اينكه زمينه  زيستگاه
   5.نداران به اموال و احشام دامداران محدودتر گرددحمله اين جا

                                                                                                                  
1. Proactive 
2. Johnson, Stephen M. (1992) “From Reaction to Proaction: The 1990 Pollution 
Prevention Act”, Columbia Journal of Environmental Law, Vol. 17, Issue 1, 
pp.153,157.  
See also Meadowcroft, James; (2005) “From Welfare State to Ecostate”, in State and 
the Global Ecological Crisis, Ed. by John Barry and Robyn Eckersley, MIT Press, 
USA, p.5.  
3. Zone à loup 
4. Dahier, Thierry; Lequette, Benoît; (1997) «Le loup Canis lupus dans le massif du 
Mercantour (France): Gestion des dommages occasionnés aux ongulés domestiques», 
Boultine de la Société Neuchâteltoise des Science naturelles, Vol.120, no.2, pp.24-25.  

اري دامداران با نهادهاي صنفي محلي در برنامه جبران خسارت ناشي از حيوانات در توان به همكدر اين مورد مي. 5
  . ايالت ساسكاچوان كانادا اشاره كرد

The Wildlife Damage Compensation Program, Online at:  
<http://www. omafra. gov. on. ca/english/livestock/predation/owdcguideFeb15. htm>.  



  موضوع شكايت
  ورود خسارت به اشخاص خصوصي 

  هاي عمومي در اثر اجراي طرح
  )21/12/1391مورخ  9109970900802420:شماره دادنامه(

  
  ديوان عدالت اداري 8شعبه : مرجع رسيدگي

لب مالكيت يا هاي مصوب، موجب سهاي اجرايي كه در اجراي طرحدستگاه«
استفاده متعارف از امالك اشخاص ولو در جهت منافع عمومي شوند، مسئول 

بنابراين اگر زمين فردي در اثر احداث . پرداخت قيمت يا خسارت وارده هستند
  » .كانال برق از حيز انتفاع خارج شود، مستحق دريافت خسارت است

  1قانون سازمان برق ايران 18ماده : مستندات
  

  وانراي دي
هاي هاي اجرايي مورد نظر قانونگذار، در صورتي كه در اجراي طرحدستگاه«

مصوب موجب سلب مالكيت يا استفاده متعارف از امالك اشخاص ولو در جهت 
منافع عمومي شوند، الزم است با اجازه قانونگذار و با رعايت تشريفات قانوني در 

با توجه به مدارك و ). ده بگيرندبه عه(مقابل پرداخت قيمت و يا خسارت وارده را 
مستندات ارائه شده از سوي شاكي در اراضي مورد شكايت، همچنين پاسخ طرف 
شكايت كه داللت بر اجراي طرح جهت عبور خطوط برق و نصب وسايل انتقال 

قانون سازمان برق  18دارد، لذا تمسك اداره طرف شكايت به مقررات ماده ... و
اضي تحت اجاره شاكي از حيز انتفاع خارج و از وي سلب ايران، در مواردي كه ار

                                                                                                                  
مركز مطبوعات و : ، تهران1391شگاه قوه قضائيه، مجموعه آراي قضايي؛ شعب ديوان عدالت اداري، اسفند پژوه.  1

  . 18انتشارات قوه قضائيه، ص 
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منافع مورد اجاره متعارف شده، بال وجه بوده و شكايت وارد تشخيص و حكم به 
تصديق ورود خسارت و استحقاق شاكي به دريافت خسارت بر اثر احداث خطوط 

حسب  انتقال و توزيع نيروي برق در حد نصب پايه و حريم آن با توجه به ولتاژ برق
مورد كه از اراضي شاكي سلب منافع متعارف شده يا از حيز انتفاغ خارج شده، با 

. گرددرعايت كاربري زمين مورد شكايت در زمان اجراي طرح صادر و اعالم مي
تعيين ميزان خسارت در حد استحقاق شاكي به شرح مذكور با دادگاه عمومي محل 

  » .رأي صادره قطعي است. باشدوقوع ملك مي
 

 1ياداشت

هاي اجتماعي دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي كالن، در بسياري از زمينه
برد اهداف خويش وسايل و ابزارهاي و اقتصادي برنامه ريزي داشته و براي پيش
مؤسسات عمومي در انجام وظايف . گيردفني و تكنولوژي مختلفي را به خدمت مي

ب خطا و اشتباه و سهل انگاري را هاي مختلف امكان ارتكاتعريف شده در عرصه
همچنين . نماينددارند و گاه از اين رهگذر خساراتي را به حقوق اشخاص وارد مي

هاي اجرايي در راستاي اهداف خود كه متضمن دستگاهافتد كه بسيار اتفاق مي
. گذارندهايي را تصويب كرده و به اجرا ميمفهوم منفعت عمومي نيز هست، طرح

هايي ها و اقدامات گاهي باعث سلب مالكيت و يا ايجاد محدوديترحاجراي اين ط
به طوري . شودبراي حقوق مالكانه امالك واقع در طرح يا مجاور و نزديك آن مي

كند و گاهي نيز باعث كه گاهي ملكي را به طور كامل از حيز انتفاع خارج مي
  . شودكاهش ارزش امالك مجاور طرح مي

                                                                                                                  
  .انشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، عضو هيأت علمي د)نويسنده مسئول( دكتر علي اكبر گرجي.  1

  .كده حقوق دانشگاه شهيد بهشتيانشمحمد حسنوند، دانشجوي دكتري حقوق عمومي، د     
  .فروغ حيدري، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي    
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هاي مصوب ه دولت در راستاي منافع عمومي به اجراي طرحبنابراين، هر چند ك
پردازد اما در برخي موارد موجبات ورود خسارت به اشخاص خصوصي را نيز مي

كند كه هاي عمومي ايجاب مياصل برابري افراد در مقابل هزينه. آوردفراهم مي
منظور تأمين  هايي باشند كه دولت بهدار هزينهتمامي شهروندان به طور يكسان عهده

مسئوليتي كه در برابر ايجاد  1.كندمنافع عمومي و يا استقرار نظم، صرف مي
. كندآيد، وارد كننده خسارت را ناگزير از جبران خسارت ميخسارت به وجود مي

ديده گذاشته ليت تكليفي است كه برعهده دولت براي حمايت از حقوق زيانمسئو
قانونگذار براي دولت در جبران خسارت وارده شده و در واقع آن اجباري است كه 

. به افراد به لحاظ حمايتي در مواقعي كه مرتكب تقصيري نشده در نظر گرفته است
. توان به عنوان مبناي الزام دولت به جبران خسارت قلمداد نمودمسئوليت را مي

 اي مبتني بر قانون اين است كه شهروندان ازالزمه انصاف و نيز حصول جامعه
هاي مختلف برخوردار باشند وگرنه چه بسا حداقل حقوق برابر با مسئوالن در عرصه

  . دولت تمايلي به اجراي داوطلبانه اين حقوق نداشته باشد
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اين منطق  173به همين لحاظ در اصل 

ه اجتماعي به صراحت در يك چارچوب مستوفي تعريف شده و براي رسيدگي ب
هاي دولتي، مرجع و شكايات و خسارات وارده به افراد و بررسي عملكرد سازمان

قانون  10ماده . نهادي مشخصي به نام ديوان عدالت اداري پيش بيني شده است
مجلس شوراي اسالمي، در بند اول خود يكي از  1390ديوان عدالت اداري مصوب 

: شرح ذيل بيان داشته استها و اختيارات ديوان عدالت اداري را به صالحيت
رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص نسبت به رسيدگي به شكايات و 
تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي 

                                                                                                                  
  . 49. مجله تحقيقات حقوقي، ش» تقصير در مسئوليت مدني دولت؛ مطالعه تحليلي تطبيقي«) 1388(زرگوش مشتاق . 1
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هاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات و شركتها و سازماندولتي اعم از وزارتخانه

و تشكيالت و نهادهاي انقالبي و مؤسسات وابسته به  ها و سازمان تأمين اجتماعي
تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف  و آنها
  .آنها

تعيين ميزان خسارات وارده «: در ادامه نيز تبصره يك اين ماده مقرر داشته است
پس از احراز اين ماده ) 2(و ) 1(از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 

تبصره مذكور تحقق » .تخلف در ديوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است
اركان مسئوليت مدني اشخاص مذكور در قانون، يعني واحدهاي دولتي اعم از 

و  ها و غيرههاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات و شركتها و سازمانوزارتخانه
ر احراز تخلف در ديوان عدالت اداري نيز مأمورين واحدهاي مذكور را متوقف ب

اين در . دانسته و سپس تعيين ميزان خسارت را به دادگاه عمومي محول نموده است
از سوي ديوان » تصديق ورود خسارت«حالي است كه، طبق قانون سابق ديوان، 

هاي عمومي الزم بود ولي در قانون جديد ديوان براي رسيدگي بعدي در دادگاه
از سوي » تصديق خسارت«دستگاه اجرايي از سوي ديوان جايگزين  »احراز تخلف«

) 1360مصوب(همچنين در قانون اوليه ديوان عدالت اداري . ديوان شده است
تعيين «: به اين صورت پيش بيني شده بود 11محتواي اين بند در تبصره يك ماده 

اين  2 و 1ميزان خسارت وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 
   1».هاي عمومي استماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه

شود اين است كه اگر در اثر اجراي آنچه از مفهوم اين تبصره برداشت مي
هاي عمومي و عمراني خسارتي به اشخاص خصوصي اعم از حقيقي يا حقوقي طرح

تگاه وارد آيد، اشخاص عمومي نخست بايد در ديوان عدالت اداري تخلف دس
                                                                                                                  

، گاهنامه آموزشي كميسيون »قانون ديوان عدالت اداري 13يك ماده  پيرامون تبصره«) 1391(استوار سنگري، كورش  .1
 .6. آموزش كانون وكالي دادگستري منطقه فارس، ش
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اجرايي و ورود خسارت را اثبات كنند و سپس در صورتي كه ديوان تخلف را 
هاي عمومي محرز دانست براي تعيين ميزان خسارت و جبران خسارت در دادگاه

  . طرح دعوا كنند
هاي زيادي پيرامون اين موضوع در ديوان عدالت اداري همواره مطرح پرونده
اي واحد يابيم، كه به هيچ وجه رويهايي در مياما با مطالعه در آراي قض. شده است

اين پراكندگي هم در آراي ديوان مشهود است و هم . در اين خصوص وجود ندارد
اي كه در موارد متعددي اطاله دادرسي و بال هاي عمومي، مسألهدر آراي دادگاه

ضوع رسد علت اين موبه نظر مي. تكليفي شهروندان را با خود به همراه داشته است
تا حدي به نوپا بودن دادرسي اداري در ايران و نيز عدم توجه كافي به حقوق اداري 

ها در اين پرونده. در برنامه درسي درسي رشته حقوق و نيز آموزش قضات دانست
ديوان گاهي به نفع اداره رأي داده و شاكي را به رد خواسته يا دعوا محكوم كرده 

ي شخص خصوصي رأي داده است و اداره را است و گاهي نيز به نفع شاكي يعن
در ذيل به تحليل يكي از آراي شعب ديوان . محكوم به جبران خسارت كرده است

هاي عدالت اداري پيرامون خسارت به اشخاص خصوصي در اثر اجراي طرح
هاي مثبت و منفي رأي شود و كوشش بر اين است تا جنبهعمومي پرداخته مي

  . دمذكور تبيين و تحليل شو
در اين پرونده، شاكي به موجب دادخواست تقديمي، محكوميت اداره طرف 

وي مدعي . شكايت را به جبران خسارت از شعبه ديوان عدالت اداري خواسته است
است كه در اثر اجراي طرح جهت عبور خطوط برق و نصب وسايل انتقال توسط 

فاع خارج و از وي سلب اداره برق و وزارت نيرو زمين مورد انتفاع او از حيز انت
وي مدارك و مستنداتي را ارائه كرده است كه داللت بر . منفعت شده است

مالكيت منافع مورد اجاره وي در اراضي مورد شكايت دارد و با طرح ورود زيان و 
اما اداره . خسارت به وي از اداره طرف شكايت جبران خسارت را خواسته است
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اجراي طرح را در جهت عبور خط برق، طرف شكايت در پاسخ اعالمي خود 

قانون سازمان برق ايران دانسته است و در پاسخ خود بدان ماده  18مطابق با ماده 
وزارت آب و برق و «دارد كه قانون مزبور بيان مي 18ماده . متمسك شده است
باشند در صورت لزوم در معابر عمومي هاي تابعه آن مجاز ميمؤسسات و شركت

م اماكن و مستغالت و امالك به نصب تأسيسات انتقال و توزيع نيروي شهرها وحري
توانند از ديوارهاي مستغالت و اماكن خصوصي كه برق اقدام نمايند و همچنين مي
هاي زراعتي تا آنجايي كه عرفاً موجب باشد و زمينمشرف به معابر عمومي مي

منظور نصب وسايل انتقال خرابي و سلب استفاده متعارف از امالك مردم نشوند، به 
و همچنين عبور ) پايه چراغ و امثالهم -جعبه انشعاب -مقره -از قبيل پايه(و توزيع 

  » .كانال خطوط برق مجاناً استفاده كند
قانون سازمان برق  18بدين ترتيب، از نظر اداره طرف شكايت با استناد به ماده 

ام اداره و اجراي طرح جهت اجراي طرح در راستاي منافع عمومي بوده است و اقد
عبور خطوط برق از زمين شاكي اقدامي قانوني است و طبق ماده مذكور اداره مجاز 

باشد، به چنين اقدامي به طور مجاني بوده است و نيازي به پرداخت خسارت نمي
داند كه بدون قانون سازمان برق ايران مجاز مي 18چرا كه خود را طبق ماده 

ت به شخص خصوصي خطوطي را از زمين اشخاص خصوصي پرداخت بها و خسار
  . عبور دهد

 
  مسائل شكلي -الف
ها بايد مستدل و مستند به احكام دادگاه«قانون اساسي  166مطابق اصل  -١

عالوه بر آن، » .مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است
وا را در قوانين قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دع«نيز  167طبق اصل 

مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را 
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تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از صادر نمايد و نمي
بنابراين آراي محاكم بايد مستند و » .رسيدگي به دعوا و صدور رأي امتناع ورزد

از آنجا كه ديوان عدالت اداري نيز يك مرجع قضايي است، آراي . باشدمستدل 
صادره از آن بايد مستدل باشد و در آن به مواد قانوني و اصول حقوقي استناد شده 

در حالي كه رأي مذكور نه تنها مستدل نيست بلكه در آن هيچ استنادي به . باشد
قانون سازمان برق ايران در  18ه ماده قانون يا اصل حقوقي نيز نشده است و ذكر ماد

هر چند . رأي مذكور از باب رد دفاعيات اداره مشتكي عنه است نه مستند رأي
اما . همان طور كه در ادامه خواهد آمد رأي از لحاظ محتوايي رأيي مناسب است

در صورتي كه هم پيرامون . در رأي مذكور به هيچ ماده قانوني استناد نشده است
واد قانوني وجود دارد و هم اصول حقوق عمومي و حقوق اداري موضوع مذكور م

مرتبط با موضوع خواسته قابل ذكر و قابل توجه است كه در ادامه به آن اشاره 
باشد و نه مستند و اين ايرادي جدي بنابراين رأي مذكور نه مستدل مي. خواهد شد

  . است كه به رأي وارد است
گاشته شده است كه اين مورد رأي مذكور از سويي بسيار خالصه ن -٢

 . كاهدهمچون رأي طويل از وجاهت يك رأي قضايي مي

  
 مسائل شكلي -ب

همان گونه كه پيشتر بيان شد، صالحيت ديوان عدالت در رسيدگي به  -1
اينگونه شكايات مبحثي اختالفي بوده و سبب صدور آراء متفاوت در اين خصوص 

ئوليت تقصير است مسئوليت متوجه به طور كلي، هنگامي كه مبناي مس. شده است
قانون  11لذا بر همين اساس ماده . شودشود كه زيان از تقصير او ناشي ميكسي مي

ها و مؤسسات وابسته به كارمندان دولت و شهرداري«: مسئوليت مدني مقرر مي دارد
احتياطي خساراتي به اشخاصآنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي
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باشند ولي هرگاه خسارات ارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده ميو

مؤسسات مزبور وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا
باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در 

حسب ضرورت براي تأمين منافع مورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتي كه بر
اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به 

مبناي اين مسئوليت تقصير است؛ بنابرين نخست » .پرداخت خسارات نخواهد بود
نفع بتواند براي بايد تخلف اداره در ديوان عدالت اداري به اثبات برسد تا ذي

 . به دادگاه عمومي مراجعه نمايد ارزيابي و مطالبه خسارت

گرچه در ايران نظريه مسئوليت مدني بدون تقصير به صورت عام پذيرفته نشده 
است ولي قانونگذار به طور پراكنده آن را در موارد خاص پذيرفته است، همچون 

قانون بكارگيري سالح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري  13ماده 
كه طبق آن  13282قانون هواپيمايي كشوري مصوب  21ده و ما 13731مصوب 

دولت ملزم به جبران خساراتي است كه به لحاظ ممنوعيت و يا محدوديت در ايجاد 

                                                                                                                  
در صورتي كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سالح بكار گيرند و در نتيجه طبق آراء محاكم «: 13طبق ماده  .1

شده يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و  گناهي مقتول و يا مجروحصالحه شخص يا اشخاص بي
اي را به اين منظور اختصاص است همه ساله بودجه جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف

 » .داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد

ره كل هواپيمايي كشوري با صدور تصويبنامه ايجاد هر گونه ساختمان يا تواند به پيشنهاد ادادولت مي«: 21طبق ماده  .2
خطري پرواز هواپيماها ممنوع يا حدود يك فرودگاه يا تأسيسات مربوط به تأمين بيمانع ديگري را در فاصله معيني از

ده و مورد موافقت اداره خطري به پرواز هواپيماها نگردي محدود سازد مگر در صورتي كه ساختمان يا مانع مزبور موجد
چنانچه خسارتي مستقيماً و منحصراً در نتيجه اين ممنوعيت يا محدوديت به . كل هواپيمايي كشوري قرار گرفته باشد

در صورتي كه ساختمان يا مانع ديگري كه . كسي وارد گردد بايد از طرف اداره كل هواپيمايي كشوري جبران شود
خطري پرواز شده باشد در اطراف يك فرودگاه كشوري يا تأسيسات مربوط به تأمين بي مطابق اين ماده ممنوع يا محدود

براي برداشتن يا محدود ساختن آن اقدام  19تواند مطابق ماده هواپيماها قبل از اجراي اين قانون موجود بوده دولت مي
 ».نمايد
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در چنين مواردي مبناي  1.شودساختمان نزديك فرودگاه براي آنها ايجاد مي
برين بنا. مسئوليت دولت تقصير نيست و نيازي به احراز تخلف اداره وجود ندارد

اساس استحقاق افراد به دريافت خسارت در قانون شناسايي شده و نيازي به تصديق 
در اينجا ذينفع بايستي با طي تشريفات آئين دادرسي تصديق . در دادگاه ندارد

خسارت را از ديوان تقاضا نمايد و در فرض تصديق اين امر توسط ديوان براي 
براي مثال، هرگاه . عمومي مراجعه كند مطالبه و تعيين ميزان آن بايد به دادگاه

مأمور نظامي يا انتظامي در اداي وظيفة خود و بدون آنكه خطايي مرتكب شود 
ديده براي جبران خسارت شخصي را هدف قرار دهد و او را مجروح سازد زيان

آنكه ابتدا الزامي تواند در مراجع عمومي بر ضد دولت طرح دعوا كند بيخود مي
گونه موارد از سوي ديگر، در اين. در ديوان عدالت اداري داشته باشد به طرح دعوا

ديده از اثبات تقصير قراردادي دولت معاف است؛ چراكه انجام ندادن تعهد زيان
همچنين رسيدگي به دعاوي . شودقراردادي به خودي خود تقصير محسوب مي

يت دادگاهناشي از لطمات وارد به حقوق عيني اشخاص توسط دولت در صالح
گونه دعاوي نيز اثبات خطاي اداري ضرورتي هاي دادگستري است؛ زيرا در اين

براي مثال، هرگاه ادارة دولتي به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از . ندارد
استيفاي حق مالكيت يا انتفاع يك شخص مبادرت كند، طرح دعوا مستقيماً در برابر 

در اين موارد، آنچه مهم است اثبات سابقه . بود پذير خواهددادگاه عمومي امكان
تصرف خواهان و لحوق تصرف يا مزاحمت عدواني خوانده است و به اثبات خطا 

در مواردي نيز كه عمل دولت قانوني است و خود قانونگذار هم  2.نيازي نيست
دولت را ملزم به پرداخت خسارت يا مابه ازاي مادي آنچه كه از فرد سلب كرده 

قانون به كارگيري سالح توسط مأمورين  13مانند مواردي كه مشمول ماده است 
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گردد كه جبران خسارات به لحاظ بكارگيري مي) 1373مصوب (نيروهاي مسلح 

. سالح توسط مأمورين با رعايت قانون را بر عهدة سازمان و يا ذيربط گذاشته است
ست و چون در قوانين ذيربط در اين گونه موارد نيازي به مراجعه به ديوان عدالت ني

حقوق اشخاص در دريافت خسارت به رسميت شناخته شده است لذا مراجع 
دادگستري در اين مورد صالح به رسيدگي هستند و بايد به دادخواست مطالبه افراد 

در اينجا اساس . هاي دولتي به دادن بهاي زمين رسيدگي كندو يا الزام دستگاه
ذكر شده است و نيازي به احراز اساس استحقاق در استحقاق اشخاص در قوانين 

  1.ديوان عدالت اداري نيست

همچنين در مواردي همچون مقررات مربوط به تملك اراضي توسط 
هاي دولتي كه اساس استحقاق افراد به دريافت بهاي اراضي قبال توسط  دستگاه

الك براي اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امقانون گذار در قانون 
حق افراد براي  1358مصوب  هاي عمومي، عمراني و نظامي دولتاجراي برنامه

دريافت بهاي امالك خود شناسايي شده است لذا ديگر نيازي به تصديق اين حق 
باشد چه آنكه دريافت اين خسارت فرع بر تخلف اداره در ديوان عدالت اداري نمي
با توجه به آنكه قانون جديد ديوان مطالبه  همچنين. باشدنبوده و بدان وابسته نمي

خسارت را فرع بر احراز تخلف دانسته و نه تصديق خسارت، بنابرين در مواردي نيز 
كه ذي نفع ادعاي غير قانوني بودن عمل اداره را نداشته و در واقع عمل اداري به 

يچ صورت قانوني واقع شده است اما به استحقاق افراد به دريافت خسارت در ه
قانوني صراحتا اشاره نشده باشد بازهم موضوع در صالحيت دادگاه عمومي مي 
باشد چه آنكه باز هم صحبتي از احراز تخلف و ابطال تصميم يا عمل اداره نبوده و 
موضوعي ترافعي است كه به حكم صالحيت عام دادگستري در صالحيت دادگاه 
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  . گيرد ميعمومي قرار 
قانون  18يوان از سويي مطابق با مفهوم مخالف ماده در مانحن فيه، مفاد رأي د

تواند مذكور اداره برق در صورتي مي 18سازمان برق ايران است، چرا كه طبق ماده 
خطوط برق و تأسيسات و وسايل را در امالك اشخاص ثالث به طور مجاني و بدون 
پرداخت خسارت نصب كند كه عرفا موجب خرابي و سلب استفاده متعارف 

- قانون اساسي است كه مي 47مبناي اين ماده از سويي اصل . الك مردم نشودام

مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است و مورد حمايت قانون «: گويد
بدين شرح است  18اما مفهوم مخالف ماده . است» قاعده ال ضرر«و از سويي » گذار

ب خرابي امالك مردم كه در صورتي كه اقدام و اجراي طرح توسط اداره موج
 18تواند به ماده شود يا ملك مردم را از استفاده متعارف خارج كند اداره نمي

بلكه در صورتي كه در اثر . تمسك جويد و عملش را مجاز و مجاني تصور كند
عبور خطوط برق و نصب وسيله زمين مالك خصوصي از انتفاعش خارج شود و 

در پرونده مذكور . ه جبران خسارت استسلب منفعت صورت گيرد اداره محكوم ب
  . نيز مدارك مورد استناد شاكي داللت بر خروج ملك از حيز انتفاع دارد

بنابراين صدور حكم بر تصديق خسارت و يا احراز تخلف از سوي ديوان 
چه از رهگذر ضمان قهري . قانون سازمان برق است 18مطابق با مفهوم مخالف ماده 

شود و دعاوي متعددي رد مختلفي مسئوليت دولت محقق ميو چه قرادادي، در موا
شود پرسشي كه به دنبال پاسخ آن نيز بر همين مبنا عليه دولت در محاكم مطرح مي

همه دعاوي ناظر بر مسئوليت مدني دولت قابل طرح در آيا  آيد اين است كهمي
قانون  10 يا خير؟ همان گونه كه پيشتر بيان شد، ماده ديوان عدالت اداري است

. ديوان عدالت صالحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت را مشخص كرده است
دارد تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه مؤسسات تبصره يك ماده مذكور مقرر مي

و اشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماده پس از احراز تخلف در ديوان به 
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داشته است عبارت است از لزوم طرح  آنچه تبصره مقرر. عهده دادگاه عمومي است

اين . شكايت در ديوان و احراز تخلف قبل از تعيين خسارت در دادگاه عمومي
موضوع سبب پديداري اين ذهنيت شده است كه تمامي دعاوي عليه دولت ابتدا 

رسد ميان دعاوي عليه دولت و به نظر مي. بايد در ديوان عدالت اداري مطرح شود
يد قايل به تفكيك شد و مرجع صالح در هر يك را حسب مؤسسات عمومي با

صالحيت از آن جهت اهميت دارد . ماهيت خواسته خواهان مورد بررسي قرار داد
كه براي جلوگيري از هرج و مرج و رسيدگي تابع قواعد دقيقي گرديده و رعايت 
اين قواعد براي اصحاب دعوي و مراجع قضايي تا حدي كه با نظم عمومي مربوط 

  . باشدبشود اجباري و تخطي از آن مجاز نمي
تواند اعمال حق خويش را هيچ كس نمي«قانون اساسي  40طبق اصل  -2
بنابراين اشخاص خصوصي » .اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد وسيله
مبناي . توانند در ملك ديگران تصرفي كنند كه موجب ورود ضرر به غير شودنمي

طبق اين قاعده، هر كس كه زيان و . است» ال ضرر قاعده«ون اساسي اين اصل قان
 ال ضرر وارد كننده طبق قاعده. ضرري به ديگري وارد كند بايد آن را جبران كند

بنابراين . زيان اعم از شخص خصوصي يا عمومي ملزم به جبران خسارت است
شخص خصوصي  هاي اجرايي نيز در صورت ورود زيان بايد زيان وارده بهدستگاه

اما عدم استناد به اين اصل قانون اساسي و همچنين عدم استناد به . را جبران كنند
در صورتي كه استناد به اين اصل و . ال ضرر در رأي ديوان مشهود است قاعده

افزود و عدم تصريح به چنين اصولي در چنين قاعده بر موجه بودن رأي مذكور مي
چند كه از لحاظ محتوا، رأي مذكور در نهايت مثبِت هر . اي جاي تأمل داردپرونده

  . باشدمذكور مي چنين مفاهيمي در پرونده
تقدم منافع عمومي بر منافع «طبق يكي از اصول حقوق اداري تحت عنوان  -3

توانند در صورت تعارض حقوق و دولت و دستگاه هاي اجرايي مي» خصوصي
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. فع جمعي يا عمومي را مقدم كنندمنافع فردي با حقوق و منافع جمعي، حقوق و منا
بهتر بود كه . در واقع مبناي عمل اداره برق در پرونده مذكور نيز همين بوده است

هرچند در نهايت اداره محكوم به . شداي ميدر رأي ديوان به اين اصل نيز اشاره
جبران خسارت شده است، اما بهتر بود كه مجاز بودن عمل اداره برق در رأي ديوان 

اينكه اقدام اداره در نصب وسايل و عبور خطوط برق يك . صراحت بيان شود به
منتهي اداره به . اقدام قانوني و مصوب بوده كه در راستاي منافع عمومي بوده است

  . دليل ورود خسارت به ملك اشخاص ثالث، خسارت را نيز بايد بپردازد
قراردادي و  مسئوليت مدني در معني عام و وسيع آن، هم شامل مسئوليت -4

هرچند در باب مسئوليت قراردادي و مسئوليت . هم مسئوليت خارج از قرارداد است
خارج از قرارداد بحث زيادي مطرح است، در يك بيان كلي هرگونه جبران 

ضمان قهري ناظر بر مواردى است كه شخص بر اثر فعل . شودخسارت را شامل مي
طور غيرعمدى ز روى سوءنيت و يا بهطور عمدى و ايا ترك فعل غيرمجاز خود، به

طور طور مثال شخصى كه بهبه. شود، موجب زيان ديگرى مى)قصور و تقصير(
شود مسئوليت مدنى او مسئوليت كيفري عمدى باعث تلف يا عيب و نقص مالى مى

است و اگر بر اثر قصور و غفلت موجب زيان ديگرى شود، مسئوليت او از نوع 
 بيانضرر است، به جبران مدني،  از قواعد مسئوليت هدف. ستجرمى امدني يا شبه

پس، بايد . ايجاد شود مسئوليتآن، جبران بار آيد تا برايبه ديگر، بايد ضرري 
  1.دشمرمدني مسئوليت  اصلي وجود ضرر را ركن

عمل زيانبار، رابطه سببيت بين عبارتند از ضرر، فعل اركان مسئوليت مدني 
ناميد، زيرا وجود  مسئوليتثابت شروط توان را مي شرط سهاين  .ار و ضررزيانب

نيز  متغيري ركنمسئوليت . دارد ضرورت مسئوليتتحقق براي در هر حال آنها 

                                                                                                                  
 .  242-243دانشگاه تهران، چاپ هشتم، صص : هاي خارج از قرارداد، تهرانالزام) 1386(كاتوزيان، ناصر . 1



 
  )حقوق عمومي(ه رويه قضايي فصلنام   

122  
اصوالً بر پايه تقصير  مسئوليتحقوقي هاي در بيشتر نظام. تقصير استدارد كه 

جبران  تواند براياقتضا كند، قانونگذار مي صالح جامعهمهرگاه  ولي. استوار است
تقصير  بدونمسئوليت  استايجاد شده ديگران  برايكه يا خطري ضرر نامشروع 

در نوع هر جا كه استبر تقصير مبتني با مسئوليتاصل چون ايجاد كند؛ ليكن 
تحقق ير استناد كرد و براي مسئوليت مبتني بر تقصبه توان ترديد شود ميمسئوليت 
تقصير، در بينبحث. دانسترا ضروريتقصير فاعل زيان ، وجود و اثبات مسئوليت
و است مسئوليت مبناي دارد، زيرا هم دو چندان اهميت مدنيمسئوليتكلي اصول

  1.دارداساسي  نقشرابطة سببيت در اثبات هم 

» مسئوليت مبتني بر تقصير«ني، مسوليت دولت، قانون مسئوليت مد 11طبق ماده 
يعني دولت در صورتي مسئول جبران خسارت وارده به مردم است كه . است

مرتكب بي احتياطي شود و از اين تقصير به اشخاص خصوصي نيز ضرري وارد 
عالوه بر اين در مورد اعمال حاكميتي دولت هرگاه اقداماتي را حسب . شود

افع اجتماعي طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر ديگري ضرورت براي تأمين من
قسمت اول ماده در مورد مسئوليت مبتني . شود، مجبور به پرداخت خسارت نيست

در مسئوليت مبتني بر تقصير، اين شخص زيان ديده است كه . بر تقصير دولت است
 بايد ثابت كند كه از سوي دولت يا مستخدمانش تقصيري صورت گرفته و سپس
. ثابت كند كه بين زيان وارد به زيان ديده و عمل انجام شده رابطه عليت وجود دارد

هايي كه از سوي دولت و مستخدمين به مردم وارد طبق اين ماده بسياري از زيان
اما قسمت دوم . ماندآيد در صورتي كه بدون تقصير باشد بدون جبران باقي ميمي

بق بند اخير ماده، دولت در اعمال حاكميتي ط. ماده مربوط به پرونده مذكور است
در پرونده مذكور نيز انجام طرح عمومي كه . خود لزومي به جبران خسارت ندارد
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شامل عبور خطوط برق و نصب وسايل انتقال دارد جز اعمال حاكميتي محسوب 
. رسدشود، چرا كه منافع آن به طور مستقيم يا غير مستقيم به همه اقشار مردم ميمي
توانست شاكي را محكوم به بي حقي كند و حكم به نفع بق اين ماده ديوان ميط

اما رأي ديوان به نفع شاكي يعني شخص حقيقي خصوصي نشان از اين . اداره دهد
دارد كه ديوان از سويي كم و بيش از مسئوليت مبتني بر تقصير دولت روي 

مل حاكميتي زياني به گردانيده است و از سوي ديگر حتي در صورتي كه در اثر ع
  . شهروند خصوصي وارد شود آن زيان را نيز قابل جبران بداند

همان طور كه طبق اصل تقدم منافع عمومي بر منافع خصوصي دستگاه  -5
تواند و مجاز است كه به خاطر منفعت عمومي، خطوط برق را از ملك اجرايي مي

محدود كند يا  اشخاص خصوصي عبور دهد و حقوق مالكيت اشخاص را به نحوي
بعضاً موجب سلب كامل ملكيت شود، اما از سوي ديگر طبق يك اصل ديگر 

دولت » هاي عمومياصل برابري همگان در برابر هزينه«حقوق عمومي تحت عنوان 
  . باشدمكلف به جبران خسارت نيز مي

طبق اين نظر در هزينه خدمات عمومي كه در واقع جز اعمال حاكميتي است، 
بنابراين اگر قرار است در نتيجه . به طور برابر بايد مشاركت داشته باشندهمه مردم 

انجام اعمال دولت و دستگاه اجرايي زياني به كسي وارد شود، بايد همه شهروندان 
به همين دليل . بهاي آن را بدهند نه انكه فقط به شهروندي خاص زيان وارد شود

هيچ دليل از سوي دولت، دولت است كه در صورت ورود زيان به شهروندي بدون 
در غير اين صورت برابري . باشد-مكلف به جبران خسارت وارده به آن شخص مي

شود كه اين خالف اصول حقوق هاي عمومي نقض ميافراد در پرداخت هزينه
هر چند كه ديوان در رأي مذكور محتوا و مفاد اين اصل را در . باشدشهروندي مي

آن اداره طرف شكايت را ملزم به جبران خسارت كرده نظر داشته است و متعاقب 
در صورتي كه ديوان با . است اما اين اصل را مورد استناد خود قرار نداده است
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تواند اين اصول را به طور عملي تصريح به چنين اصول مهم حقوق اداري نه تنها مي

ميت بنيادين وارد ادبيات حقوق اداري كند، بلكه با برجسته ساختن اين اصول و اه
چرا . دادن به اين اصول ادارات دولتي را نيز به رعايت چنين اصولي رهنمون سازد

عدم تصريح به اين . كه آراي ديوان براي ادارات در تصميمات آنها نيز معتبر است
اصول مهم حقوق اداري در رأي ديوان نشان از بي توجهي نسبت به اين اصول مهم 

تواند اين اصول را كه هيچ نهادي بهتر از ديوان نميدر صورتي . حقوق اداري است
 . وارد رويه قضايي و اداري كشور كند

مسأله مهم ديگر پيرامون صالحيت ديوان عدالت اداري در باب تصديق  -6
ديوان عدالت اداري و . ورود خسارت يا احراز تخلف و تعيين ميزان خسارت است

تصديق «لت اداري نسبت به قانون ديوان عدا 10قضات آن طبق تبصره ماده 
باشند اما طبق قانون جديد صالح مي» احراز تخلف«طبق قانون سابق و » خسارت

از همين روي در رأي مذكور . صالحيتي ندارند» تعيين ميزان خسارت«نسبت به 
شود كه ديوان نهايتا حكم به تصديق ورود خسارت و لزوم جبران مشاهده مي

ي تعيين ميزان خسارت را در صالحيت دادگاه دهد ولخسارت توسط اداره مي
بنابراين اين قسمت رأي نيز قانوني است و نقدي از اين صورت بر . داندعمومي مي

بلكه اينجا نقد بر قانون ديوان وارد است، چرا كه قانون ديوان اصل . آن وارد نيست
در  اما جنبه تعييني آن را. داندورود خسارت را در صالحيت ذاتي ديوان مي

دو مرجعي كردن رسيدگي به خواسته . داندهاي عمومي ميصالحيت ذاتي دادگاه
شود و خالف اصل جبران خسارت اشخاص حقوقي منجر به اطاله دادرسي مي

در صورتي كه بهتر بود رسيدگي به . سرعت در امور اداري و خدمات عمومي است
 . هر دو خواسته در صالحيت يك مرجع قضايي واحد قرار گيرد

نتيجه اينكه شعبه ديوان عدالت اداري در رأي صادره پيرامون موضوع خسارت 
هاي عمومي در پرونده مذكور حكم به به اشخاص خصوصي در اثر اجراي طرح
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نفع شاكي يعني شخص خصوصي داده است و اداره طرف شكايت را به دليل اينكه 
خصوصي  در اثر اجراي طرح مصوبش موجب سلب مالكيت منافع ملك شخص

رأي ديوان از لحاظ محتوا يك رأي . شده، محكوم به جبران خسارت كرده است
موجه و منطقي است كه نشان از توجه و حمايت ديوان از مالكيت خصوصي افراد 

  . دارد
اما همان طور كه بيان شد رأي ديوان از لحاظ شكلي بسيار مختصر است و در 

در صورتي كه آراي . مربوط نشده استآن استدالل و استنادي به قوانين و اصول 
بايست در رأي صادره ديوان بايد مستند به اصول و قوانين باشد و قاضي ديوان مي

خويش پيرامون موضوع به بيان اصول و قوانين مربوطه پيرامون موضوع مي 
اصولي چون اصل تقدم منافع عمومي بر منافع خصوصي، اصل برابري . پرداخت

خدمات، قاعده الضرر و مواد قانوني مذكور در مقاله مواردي شهروندان در هزينه 
ولي ديوان بدون ذكر چنين . بودند كه در رأي ديوان مي بايست تصريح مي شدند

اين در حالي است كه ديوان عدالت . موارد مهمي به صدور رأي پرداخته است
بهترين اداري به عنوان باالترين مرجع كنترل كننده تصميات و اقدامات اداري 

مرجع براي برجسته ساختن اصول مهم مذكور به عنوان اصول نوين حقوق اداري 
تواند در آراي قضايي خود با استناد به اصول مهم است و بهترين نهادي است كه مي

حقوق نظير اصل برابري، اصل تناسب و اصل لزوم جبران خسارت ادارات را ملزم 
اتشان كند و تا حد بسيار زيادي از ورود به تبعيت از احكام خويش در ساير تصميم

خسارت به اشخاص خصوصي توسط اداره جلوگيري كند و در صورت ورود 
  . خسارت اداره را ملزم به جبران خسارت نمايد



  
  



  :فصل پنجم
  آئين دادرسي

  
  

  موضوع شكايت
قانون تشكيالت وآئين  98لزوم رعايت شرايط مندرج در ماده 

  ري جهت اعاده دادرسيدادرسي ديوان عدالت ادا
  )6/7/1392مورخ  9209970900601722دادنامه شماره (

  
  ديوان عدالت اداري 6شعبه : مرجع رسيدگي

از  98فاقد شرايط مضبوط در ماده ... با عنايت به اينكه دادخواست مطروحه«
قرار رد تقاضاي ... قانون تشكيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري بوده، فلذا

  » .دارددادرسي را صادر واعالم مياعاده 
قانون تشكيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت  102و  98ماده : مستندات

  اداري
  

  راي ديوان
صادره از  5/4/92به تاريخ  767در اين پرونده خواهان به مفاد دادنامه به شماره «

مطروحه اين شعبه تقاضاي اعاده دادرسي نموده است، با عنايت به اينكه دادخواست 
از قانون تشكيالت و آئين  98و مستندات پيوست آن فاقد شرايط مضبوط در ماده 

از همان قانون قرار رد  102دادرسي ديوان عدالت اداري بوده، فلذا در اجراي ماده 
  ».داردتقاضاي اعاده دادرسي را صادر و اعالم مي
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  1ادداشتي

لت اداري از مفاد دادنامه خواهان با تقديم دادخواستي به شعبه ششم ديوان عدا
اين شعبه تقاضاي اعاده دادرسي نمود و در اين باره مستند  5/4/1392مورخ 

و بخشنامه مقام معظم رهبري اعالم ) ره(دادخواست خود را فتواي حضرت امام 
شعبه ديوان پس از مالحظه مستندات ابرازي خواهان و سابقه موضوع . داشت

كه ذيالً  6/7/1392مورخ  9209970900601722ه خواسته، به موجب دادنامه شمار
  . آيد، قرار رد تقاضاي اعاده دادرسي را صادر نمودمي

  
  مسائل شكلي -الف

به مندرجات رأي صادره از نظر نگارشي و اسلوب اماليي ايراد خاصي وارد 
باشد؛ اگرچه استفاده از نيست و متن رأي با وجود ايجاز از نظر انشايي رسا مي

تواند از لحاظ رعايت چه بسا مي» فلذا«و » مضبوط«، »مطروحه«ارات مانند برخي عب
  . اصول نگارشي مورد ايراد واقع شود

عالوه بر اين، قاضي صادر كننده رأي، داليل و مستندات خود براي عدم 
است كه پذيرش تقاضاي اعاده دادرسي را در گردش كار و متن دادنامه بيان داشته 

همچنين دادنامه مزبور . آيدامه موضوع يادداشت اخير به شمار مياز نقاط قوت دادن
قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  59ماده ) ج(تا حدودي مقرره بند 

اداري مبني بر ارائه گردشكار را رعايت نموده است كه اين امر نيز خود نقطه قوت 
محترم در گردش كار به  آيد؛ هر چند اشاره قاضيديگر اين دادنامه به شمار مي

اسناد و داليل متقاضي اعاده دادرسي مجمل و در حد بيان اين مطلب بوده است كه 
اي از مقام معظم رهبري براي و بخشنامه) ره(خواهان به فتوايي از حضرت امام 

                                                                                                                  
 .دكتر مرتضي نجابت خواه، عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران.  1
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همچنين اشاره چنداني به . درخواست خود مبني بر اعاده دادرسي استناد نموده است
در هرحال، چه بسا بتوان گفت . هان در دعواي اصلي نشده استمفاد خواسته خوا

- كه عدم رعايت اين نكات شكلي، چندان از قوت و استحكام دادنامه صادره نمي

كاهد؛ خصوصاً اين كه با رعايت ايجاز، قاضي محترم حق مطلب را تا اندازه زيادي 
  . ادا نموده است

  
  مسائل ماهوي -ب

العاده شكايت از آراء است كه ضمن آن، ي فوقهااعاده دادرسي يكي از روش
شاكي با ادعاي وجود يكي از جهات قانوني، طي يك دادخواست، رسيدگي مجدد 

. نمايدبه دعوا و عدول از حكم صادره را از مرجع صادركننده آن درخواست مي
، امكان اعاده دادرسي 1385تا پيش از تصويب قانون ديوان عدالت اداري در سال 

قانون ديوان عدالت  17وان مورد شناسايي قرار نگرفته بود؛ لكن در ماده در دي
در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از «مقرر شد كه  1385اداري مصوب 

تواند با ارائه  صدور رأي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه مؤثر در رأي باشد، مي
بدين » .رسي نمايدداد  مدارك جديد از شعبه صادركننده رأي، تقاضاي اعاده

ترتيب نهاد اعاده دادرسي در ديوان عدالت اداري با دامنه و قلمروي محدودتر 
هاي عمومي و انقالب، تا آنجا كه صرفاً به يكي نسبت به اعاده دادرسي در دادگاه

هاي عمومي و  قانون آيين دادرسي دادگاه 426از جهات هفتگانه مذكور در ماده 
اشاره  1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب  17در ماده  ،)در امور مدني(انقالب 

اما در حال حاضر، با تصويب و الزم االجرا . شده بود، مورد شناسايي قرار گرفت
 98شدن قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، قانونگذار در ماده 

ت براي اين موارد جهات اعاده دادرسي در ديوان عدالت را توسعه داد و شش جه
  . مورد اشاره قرار داد 98امر را در ماده 
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 17اي مشابه مقرره ماده قانون جديد ديوان كه تا اندازه 98از ماده ) ج(بند  

- قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده ) 7(بند  و همچنين 1385قانون ديوان مصوب 

پس از صدور است، عبارت از اين است كه ) در امور مدني(هاي عمومي و انقالب 
كننده اعاده  حكم، اسناد و داليلي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست 

دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و داليل ياد شده در جريان دادرسي در اختيار وي 
  :تفاوت مقرره اخير با دو مقرره مورد اشاره ديگر در اين است كه. نبوده است
به دست آيد حال آنكه در ماده » اد و داليلياسن«در اينجا اشاره شده كه : اوالً

ماده ) 7(و در بند » مدارك جديد«صرفاً به تحصيل  1385قانون ديوان مصوب  17
به تحصيل ) در امور مدني(هاي عمومي و انقالب قانون آيين دادرسي دادگاه 426

قانون مدني،  1286و  1284مواد  طبق . اشاره شده است» اسناد و مدارك جديد«
و اسناد » هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد«عبارت است از » ندس«

قانون آيين دادرسي  194همچنين طبق ماده . توانند اعم از عادي يا رسمي باشندمي
عبارت از امري است كه » «دليل«، )در امور مدني(هاي عمومي و انقالب دادگاه

لذا با توجه به قيد » .نمايند دعوا به آن استناد مياصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از 
قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به  98در ماده » اسناد و داليل«

اداره كل  9/5/1380مورخ  2966/7رسد كه برخالف نظريه مشورتي شماره نظر مي
ذكور در بند منظور از اسناد و مدارك م«: حقوقي قوه قضاييه كه بيان داشته است

هاي عمومي و انقالب در امور مدني، قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده ) 7(
نوشته يا اطالعات مكتوبي است كه در جريان دادرسي مكتوم مانده و در اختيار 
قاضي نبوده است و استناد به شهادت شهود جديد به تقاضاي متقاضي قابليت 

، ادله غيرمكتوب نيز بتوانند مبنايي براي در ديوان عدالت اداري» .استماع ندارد
  . پذيرش تقاضاي اعاده دادرسي قلمداد شوند
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قانون آيين دادرسي  426ماده ) 7(برخالف بند  98ماده ) ج(در بند : ثانياً 
بودن اشاره نشده است؛ اما » مكتوم«به ) در امور مدني(هاي عمومي و انقالب دادگاه

هم فرض بر اين است كه سند يا دليل در جريان بايد توجه داشت كه در اين بند 
وجود داشته، ولي در اختيار متقاضي اعاده دادرسي نبوده است و پس از  1دادرسي

آيد، يعني متقاضي پس از صدور حكم به آنها دسترسي صدور حكم به دست مي
كند؛ وگرنه اسنادي كه بعد از صدور حكم تنظيم شوند از اين حيث پيدا مي
اگر درخواست كننده اعاده «همچنين بايد متذكر اين نكته شد كه . دارنداعتباري ن

نمايد در دادرسي رونوشت قسمتي از سندي را كه ادعاي مكتوم بودن آن را مي
جريان دادرسي سابق ارائه داده باشد كتمان سند صدق نخواهد كرد تا موجب 

  2».تجويز اعاده دادرسي شود
كه اشاره به اين داشته است كه  1385مصوب  قانون 17برخالف ماده :ً ثالثا 

 98ماده ) ج(، در بند »مؤثر در رأي باشد«مدركي كه جديداً تحصيل شده است بايد 
قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان اينگونه به اين مطلب اشاره شده كه اسناد و 

دادرسي دليل حقانيت درخواست كننده اعاده «داليلي كه اخيراً به دست آمده بايد 
اسناد و دالئل موردنظر دليل حقانيت باشد يعني اگر به موقع ابراز «اين كه . »باشد
گشت و قاطع دعوي بود و اال اگر اسنادي شد حكم بر اساس آنها صادر ميمي

                                                                                                                  
جريان «منظور از عبارت «اداره كل حقوقي قوه قضاييه،  8/2/1393مورخ  222/93/7بر اساس نظريه مشورتي شماره . 1

است كه طي آن منتهي به » دادرسي«، 1379قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب  426اده م 7در بند » دادرسي
هاي انجام شده در آن صدور حكم مورد درخواست اعاده دادرسي گرديده است و بند ياد شده منصرف از ساير دادرسي

  »باشددادگاه يا ساير مراجع قضايي مي
احمد متين، مجموعه : ؛ به نقل از482نشر ميزان، ص : ، جلد دوم، تهرانآيين دادرسي مدني) 1381(شمس، عبداله . 2

  . 57رويه قضايي، قسمت حقوقي، صفحه 
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يافت شود كه چنين داللتي نداشته باشد و به عنوان قرينه بكار رود يا ساير دالئل را 

 1».ب اعاده دادرسي گرددتواند موجتقويت نمايد نمي

اداره كل  19/8/1389مورخ  5002/7براساس نظريه مشورتي شماره : رابعاً 
منظور از اسناد و مدارك جديد محصله بعد از صدور رأي «حقوقي قوه قضاييه، 

قانون تشكيالت و  98ماده ) ج(موضوع بند [براي طرح اعاده دادرسي ... شعبه ديوان
باشد، زيرا قانون استناد به قانون موضوعه نمي] اداري آيين دادرسي ديوان عدالت

بنابراين تجويز اعاده دادرسي در ديوان . در اختيار قاضي است و مكتوم نمانده است
مزبور صرفاً موكول به تحصيل داليل اثباتي حق پس از صدور حكم از ناحيه يكي 

عمومي ديوان  هيأت» .باشداز طرفين دعوي به غير از توسل به دليل قانون مي
با عنايت به  26/1/1392مورخ  40عدالت اداري نيز در رأي وحدت رويه شماره 
قانون ديوان عدالت  17در ماده «: قانون سابق ديوان در اين باره مقرر داشته است

ارائه مدرك جديد از موجبات پذيرش اعاده دادرسي  1385اداري مصوب سال 
ي، وجود قانون چه در زمان صدور رأي ولو آن ذكر شده و مستفاد از اين ماده قانون

كه مورد توجه قرار نگرفته باشد و چه پس از آن به عنوان مدرك جديد براي 
شود بلكه از جهات ديگر به غيراز اعاده پذيرش اعاده دادرسي محسوب نمي

  ».دادرسي قابل اعتناست
همچنين شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره  

درباره ديگر مقررات اظهار داشته  19/12/1391مورخ  9109970905100846
مبني بر  1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب  17حكم مقرر در ماده «: است

هاي شعبه ديوان عدالت اداري، صرفاً ناظر بر آن تجويز اعاده دادرسي از دادنامه
دادرسي به داليل خود دسته از آرايي است كه طرفين دعوي به هر علت در زمان 

                                                                                                                  
: قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در نظم حقوقي كنوني، تهران) 1392(دالوري محمدرضا . 1

  . 452انتشارات آويشن شمال، ص 
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 1378اند؛ لكن در اين پرونده، شعبه محترم هشتم، بخشنامه سال دسترسي نداشته
را مورد استناد قرار داده ) ها، مراتع و آبخيزداري كشورسازمان جنگل(اداره خوانده 

در حالي كه اين بخشنامه با توجه . و مبادرت به پذيرش اعاده دادرسي نموده است
اصدار يافته، از داليل  7/6/1389اريخ صدور دادنامه مرقوم كه مورخ بر تقدم بر ت

شود، چون اين بخشنامه در حقيقت هنگام دادرسي و جديدالتحصيل تلقي نمي
تواند از داليل مكتوم در زمان رسيدگي صدور دادنامه وجود داشته است و نمي

نداشته، لذا با  تلقي گردد، با وصف مذكور اساساً اعاده دادرسي جايگاه قانوني
با نقض دادنامه  1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب  18اختيار حاصل از ماده 

قانون مرقوم صادر  17مورد اشاره، قرار رد درخواست اعاده دادرسي مستفاد از ماده 
  1».شودو اعالم مي

ديوان عدالت اداري  21هاي شعبه عالوه بر اينها، همچنانكه در يكي از دادنامه
، رأي صادره از محاكم عمومي كه قبل 98ماده ) ج(، با توجه به بند 2يز آمده استن

از صدور دادنامه موضوع درخواست اعاده دادرسي صادر شده و در زمان صدور 
تواند سند و دليلي جهت دادنامه شعبه ديوان در دسترس شاكي بوده است، نمي
چنانچه رأي صادره از  درخواست اعاده دادرسي قلمداد شود و ديگر اين كه،

تواند محاكم عمومي قطعي نشده باشد و قابليت تجديدنظرخواهي داشته باشد، نمي
همچنين رأي . سند و دليل موجد حق براي درخواست اعاده دادرسي به شمار آيد

مراجع قضايي يا شبه قضايي مانند شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مراجع 
واند به عنوان دليل جديد براي اعاده دادرسي قلمداد تباالتر نقض شده باشد نمي

                                                                                                                  
، اداره انتشار رويه قضايي 1391آراي قضايي شعب ديوان عدالت اداري، اسفند  پژوهشگاه قوه قضاييه، مجموعه. 1

  . 2-3كشور، تهران، صص 
مركز مطبوعات و : ، تهران1391پژوهشگاه قوه قضائيه، مجموعه آراي قضايي؛ شعب ديوان عدالت اداري، مهر . 2

  . 5. پژوهشگاه قوه قضاييه، ص انتشارات قوه قضائيه



 
  )حقوق عمومي(ه رويه قضايي فصلنام   

134  
رأي هيأت عمومي ديوان هم كه مؤخر بر دادنامه صادره از شعبه ديوان صادر  1.شود

 2.شودشده باشد، دليل جديد براي اعاده دادرسي محسوب نمي

شعبه اول تشخيص ديوان  9109970905100551همچنين طبق دادنامه شماره  
ظر به اينكه مدارك اعاده دادرسي بايد پس از صدور رأي مورد ن«: عدالت اداري

درخواست اعاده دادرسي به دست آيد و جديد باشد و در زمان رسيدگي وجود 
نيز ... نداشته و يا در اختيار متقاضي نبوده باشد و از طرفي نظر امام جمعه محترم

ند مستند مدركيه تواقانون مدني خارج بوده نمي 1287چون از اسناد موضوع ماده 
 3».جهت اعاده دادرسي باشد هرچند اين نظر بعد از صدور رأي تحصيل شده باشد

حال با اين توضيح به سراغ دادنامه صادره از شعبه ششم ديوان عدالت اداري در 
  :رويممقام رد تقاضاي اعاده دادرسي مي

براي  در دادخواست اعاده دادرسي، خواهان به دو سند به عنوان داليل خود
اي و بخشنامه) ره(فتوايي از حضرت امام : تقاضاي اعاده دادرسي توسل جسته است

ايم، تقاضاي اعاده همچنانكه در ابتداي يادداشت بيان داشته. از مقام معظم رهبري
قانون تشكيالت و آيين  98ماده ) ج(دادرسي مبتني بر جهت مذكور در بند 
ه اين كه پس از صدور حكم، اسناد و دادرسي ديوان عدالت اداري مقيد است ب

كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت  داليلي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست 
با اين . شود اسناد و داليل ياد شده در جريان دادرسي در اختيار وي نبوده است

وصف همچنانكه در دادنامه شعبه اول تشخيص نيز مورد اشاره قرار گرفت، چنانچه 

                                                                                                                  
پژوهشگاه قوه قضائيه، مجموعه : ديوان عدالت اداري؛ به نقل از 24شعبه  9109970902402102شماره  به دادنامه. نك. 1

پژوهشگاه قوه  مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه: ، تهران1391آراي قضايي؛ شعب ديوان عدالت اداري، آبان 
  . 3. قضاييه، ص

پژوهشگاه قوه : تشخيص ديوان عدالت اداري؛ به نقل ازشعبه اول  9109970905100579به دادنامه شماره . نك. 2
  . 4قضاييه، همان، صفحه 

  . 5پژوهشگاه قوه قضاييه، همان، صفحه . 3
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مه مقام معظم رهبري از لحاظ تاريخ صدور، مقدم بر تاريخ صدور دادنامه بخشنا
شود، چون اين بخشنامه در حقيقت هنگام باشد، از داليل جديد التحصيل تلقي نمي

تواند از داليل مكتوم در زمان دادرسي و صدور دادنامه وجود داشته است و نمي
شخص به قانون يا رأي رسيدگي تلقي گردد و حكم آن مانند حالتي است كه 
  . اند، استناد نمايدهيأت عمومي ديوان كه قبل از صدور دادنامه صادر شده

رسد كه فتوا در رابطه با فتوا نيز بايد گفت كه عالوه بر مطلب فوق، به نظر مي
اي بكار رود يا ساير دالئل را تواند به عنوان قرينهدليل قاطع دعوي نبوده و تنها مي

تواند هرچند بعد از صدور رأي تحصيل شده باشد و در نتيجه نميتقويت نمايد 
  . موجب اعاده دادرسي گردد

رسد از لحاظ ماهوي اشكال خاصي بر متن دادنامه صادره از بر اين اساس به نظر مي 
شعبه ششم ديوان عدالت اداري وارد نيست و همچنانكه در دادنامه نيز آمده است، با توجه به 

ن تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در چنين حالتي قرار رد قانو 102ماده 
  . تقاضاي اعاده دادرسي بطور صحيحي صادر شده است

  
  



  
  



  موضوع شكايت
  سمت مالكيتعدم كفايت مبايعه نامه براي احراز 

  )27/12/1391مورخ  9109970902805404دادنامه شماره (
  

  داريديوان عدالت ا 28شعبه : مرجع رسيدگي
  » .كندمبايعه نامه براي احراز سمت مالكيت كفايت نمي«

و  47، 22مواد  -آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 20ماده ) پ(بند : مستندات
  1.قانون ثبت اسناد و امالك 48

  
  راي ديوان

به طرفيت استانداري خراسان رضوي به .) ق.الف(در خصوص شكايت «
قانون شهرداري با توجه به محتويات  99ماده خواسته ابطال و نقض رأي كميسيون 

 48و  47، 22پرونده و اسناد و مدارك ابرازي نظر به اينكه حسب مقررات مواد 
قانون ثبت اسناد و امالك، دليل مالكيت بايد سند رسمي ثبتي باشد و مراجع قضايي 

امه اند و شاكي براي اثبات سمت خود به مبايعه ناز پذيرش اسناد عادي منع شده
كند، بنابراين سمت شاكي در استناد نموده است كه براي احراز سمت كفايت نمي

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري،  20طرح شكايت محرز نبوده و به استناد ماده 
  ».قرار صادره قطعي است. گرددقرار رد شكايت صادر و اعالم مي

  
  
  

                                                                                                                  
مركز مطبوعات و : ، تهران1391پژوهشگاه قوه قضائيه، مجموعه آراي قضايي؛ شعب ديوان عدالت اداري، اسفند .  1

  . 9انتشارات قوه قضائيه، ص 



  )حقوق عمومي(فصلنامه رويه قضايي    
138  

  1يادداشت
ه نيازمند محصور نشدن در هر نوع برقراري روابط و مناسبات عادالنه در جامع

افراد در حدود قانون و   هاينظام دست و پاگير و غيرضرور و تأمين آزادي
مقدمه و بندهاي (سرنوشت خود از يك طرف   در تعيين  مردم  دادن عامه  مشاركت

كند و قانون مدني هم آنرا تأمين مي 10كه ماده ) اصل سوم قانون اساسي 8و  7
و مقررات تأمين و تضمين كننده نظم عمومي كه جلوي هر نوع حاكميت قواعد 

باشد كه گيرد از طرف ديگر ميروابط و مناسبات ناسالم و توأم با توالي فاسد را مي
اصالح كننده (اي در نهايت نظام قضايي به عنوان نظام تأمين كننده عدالت رويه

بين دو هدف پيش گفته تعادل بخش ) هاي مغاير با قانون و عدالت و انصافرويه
با اين رويكرد، در مقام تحليل يكي از آراي شعب ديوان عدالت اداري . خواهد بود

در اين پرونده شخصي به طرفيت استانداري . از دو زاويه شكلي و ماهوي هستيم
ديوان عدالت اداري درخواست ابطال و نقض رأي  28خراسان رضوي نزد شعبه 

نمايد اما شعبه مذكور، با اين دليل كه را مي 2اريقانون شهرد 99كميسيون ماده 
  .كندكند شكايت او را رد ميمبايعه نامه براي احراز مالكيت كفايت نمي

  مسائل شكلي -الف
به عنوان يكي از اجزاي دادنامه موضوع ماده (با توجه به نبود گردشكار  -1

املي از در مجموعه آراي منتشر شده شعب ديوان، اطالعات ك) آيين نامه 36

                                                                                                                  
  . تي، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريدكتر مجتبي هم.  1
به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم «ها، قانون شهرداري 99ماده  2طبق تبصره .  2

مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت 
چنانچه طرح (كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع . ها تشكيل خواهد شدو شهرسازي در استانداريمسكن 

آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب  4جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 
ا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد ت) 1355

  ».خواهد نمود
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ها و ادله خواهان و دفاعيات خوانده دعوي در دست موضوع شكايت، استدالل
  . نيست اما متن رأي با رعايت اصول نگارش تنظيم شده است

در متن رأي، مستندات قانوني رأي ذكر و استدالل هاي مربوطه نيز بيان  -2
 . شده است

 
 مسائل ماهوي -ب

شود از مسائل شكلي محسوب ميبه دليل عدم دسترسي به گردش كار كه  -1
گردد و آن وجود ابهامات در ماهيت پردازش و تحليل محتوايي رأي نيز متأثر مي

مبايعه نامه، داليل ابرازي خواهان و نسبت آن با قوانين و مقررات ثبتي است كه ما 
  . نمايدرا ناگزير از طرح فروضاتي مي

  :طرح است در خصوص مبايعه نامه عادي، فروضات زير قابل -2
شود مانند انتقال ملك ثبت شده در معامالتي كه با سند رسمي واقع مي -1-2

چرا كه نقل  1شودو انتقال سرقفلي، معامله با دادوستد واقع نمي) قانون ثبت 22ماده(
و انتقال امالك ثبت شده بايد از طريق اسناد رسمي صورت گيرد و تا تشريفات 

انتقال مالكيت صورت نگرفته و دولت كسي را  رسمي انتقال صورت نگرفته باشد
بنابراين معامالت راجع به . شناسد كه ملك به نام او ثبت شده استمالك مي

و اين تشريفات كامالً منطبق با نظم  2امالك ثبت شده، عقود تشريفاتي است
عمومي و تثبيت مالكيت و تضمين حقوقي و قانوني مالكيت است و جلوي هر نوع 

ناسبات ناسالم و داراي تالي فاسد از جمله ترديد، انكار و جعل اسناد روابط و م

                                                                                                                  
  . 196. نشر ميزان، ص: قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ سيزدهم، تهران) 1385(كاتوزيان، ناصر .  1
شركت سهامي انتشار، : عقود تمليكي، چاپ دهم، تهران -معامالت معوض: حقوق مدني) 1387(كاتوزيان، ناصر .  2
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هرچند در مورد اسناد رسمي نيز جعل امكان پذير است اما به (عادي مالكيت 
  . شودگرفته مي) راحتي اسناد عادي نيست

معمول و متعارف است كه افراد در مقام معامله امالك ثبت شده نيز  -2-2
يعه نامه عادي در بنگاه مشاوران امالك هستند تا تشريفات ناگزير از تنظيم مبا

قانوني از جمله پرداخت ماليات، عوارض و انجام ساير تعهدات قانوني مالك براي 
باشد و بدون نقل و انتقال طي شود و طي اين تشريفات امري زمان بر و هزينه بر مي

لذا عدم . نمايدي بيهوده ميوجود الزام يا تعهد قبلي به انتقال، طي اين تشريفات امر
ها در مقام حل و فصل اختالف و پذيرش مبايعه نامه عادي حداقل از طرف دادگاه

هاي جامعه است، چرا كه عدم پذيرش مطلق تأمين عدالت و انصاف خالف واقعيت
نامه عادي از طرف مراجع غيرقضايي اگر موافق نظم عمومي باشد كه از مبايعه

باشد عدم ورود به ماهيت دعوي و عدم پذيرش مبايعه نامه اهداف قانون ثبت مي
دليل وقوع (عادي در مورد امالك ثبت شده در حد سند تعهد يا الزام به انتقال 

. قانون اساسي است 1593و  342خالف عدالت و انصاف و مغاير اصول  1)معامله
به  غير منتسب(مخصوصاً اگر توجه داشته باشيم كه در صورت حدوث اتفاقي 

كه سالب حقوق مالكانه افراد در فاصله بين تنطيم مبايعه نامه عادي ) طرفين قرارداد
و تنظيم سند رسمي انتقال است مسأله سلب حق دادخواهي موضوع اصول ياد شده 

ها و تعيين و تمييز قضايي حقوق و ضمن اينكه رسيدگي ماهوي دادگاه. مطرح است

                                                                                                                  
  . 61همان، ص.  1
  هايدادگاه  به  منظور دادخواهي  تواند به مي  و هر كس  هر فرد است  مسلم  حق  دادخواهي«: قانون اساسي 34  اصلطبق . 2

توان از  را نمي  باشند و هيچكس  داشته  ها را در دسترس دادگاه  گونه  دارند اين  حق  افراد ملت  همه. نمايد  رجوع  صالح
  ».را دارد منع كرد  آن  به  مراجعه  حق  قانون  موجب  به  كه  گاهيداد
  ها و تعيين دادگاه  تشكيل.  است  ، دادگستري و شكايات  تظلمات  مرجع رسمي«: قانون اساسي 159  اصلطبق .  3

  .  »است  قانون  حكم  آنها منوط به  صالحيت
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قانون  22تر ماده ي عملي تر شدن سريعتكاليف قضايي، ضمانت اجراي قوي برا
  . ثبت خواهد بود

در فرضي كه ملك موضوع معامله، فاقد سند رسمي مالكيت باشد و نقل  -3-2
با توجه به (و انتقال مالكيت حداقل تا زماني كه شرايط و امكان تنظيم سند رسمي 

نامه عادي از طرف مراجع صالحيت دار فراهم نشود ناگزير از طريق مبايعه) شرايط
 159و  34امكان پذير است عدم پذيرش دعوي براي رسيدگي ماهوي مغاير اصول 

  1.قانون اساسي است
، سؤال مطرح در خصوص 2و  1با توجه به مطالب پيش گفته در بندهاي  -3

نتيجه رأي موضوع بحث اين است كه با رد دعوي، چه آثاري بر حقوق خواهان 
  :ر اين خصوص قابل طرح استفروضات زير د. شوددعوي مترتب مي

اگر فرض بر اين باشد كه ديوان صالحيت رسيدگي ماهوي به احراز  -1-3
مالكيت را به اين علت كه دعوي، دعواي مدني است ندارد در اين صورت شعبه 

توانست با صدور قرار اناطه، رسيدگي ماهوي به موضوع خواسته خواهان را مي
نمود و مرجع و تعيين تكليف امر ميمنوط به رسيدگي مرجع صالحيت دار 

آيين دادرسي سابق و ماده  32موضوع ماده (كرد صالحيت دار را نيز مشخص مي
 ).قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان 50

                                                                                                                  
  :داردوني مقرر ميقانون آيين دادرسي اداري كشور لت 8و  5مواد .  1

  اصل رعايت حقوق اشخاص. 5ماده 
ها بايد در فرايند رسيدگي اداري به ويژه در اتخاذ تصميمات ماهوي، حمايت از حقوق و منافع قانوني  ها و دادگاه سازمان

  . اشخاص خصوصي را در قلمرو اعمال قواعد حقوقي تسهيل نمايند
  اصل اعمال معقول قواعد حقوقي. 8ماده 
هاي دستور زباني،  روش(اي تفسير قواعد حقوقي  هاي پايه ها بايد در اعمال قواعد حقوقي از روش ها و دادگاه نسازما
همتي، : ك.ر. به منظور دستيابي به متناسب ترين و مفيدترين نتيجه استفاده نمايند) مند، تاريخي و غايت شناسي نظام

  . 6-5. خرسندي، صص: قانون آيين دادرسي اداري لتوني، تهران: حقوق اداري تطبيقي) 1393(مجتبي و شريفي، اركان 
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حتي در صورتي كه موضوع به طور كلي خارج از صالحيت ديوان باشد  -2-3
ه و زمان مورد انتظار براي از آنجاييكه خواهان هزينه دادرسي را قبالً پرداخت كرد

را به اميد دادخواهي تحمل كرده ) نوبت و وقت رسيدگي(رسيدگي به موضوع 
 159و  34اصول (است شايسته است كه در راستاي توجه به حق دادخواهي افراد 

دار را مشخص و  با صدور قرار عدم صالحيت، مرجع صالحيت) قانون اساسي
آيين دادرسي سابق  21ماده . (كردارسال مي پرونده را جهت رسيدگي به آن مرجع

  ). ديوان عدالت اداري
با توجه به رسيدگي شكلي ديوان نسبت به آراي قطعي مراجع شبه  -3-3
قانون  99مراجع اختصاصي اداري، در صورتي كه كميسيون ماده / قضايي

ده ها منطبق با قوانين، مقررات و ضوابط مربوط، تصميم خود را صادر كرشهرداري
- باشد به اعتبار صحت رسيدگي و قانوني بودن رأي، قرار رد دعوي را صادر مي

. كرد



  


