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  مطالعات حقوقي مجله 
  1390اول، بهار و تابستان ، شماره سومدوره 

  
  
 

  وان عدالت ادارييه ديمفهوم دولت در آراء وحدت رو
  

  يكورش استوار سنگر
  

  دهيچك
 در علـم حقـوق اسـت كـه ازجملـه            يواژه دولت از مفاهيم چند وجهـ      

ـ مجريا به عنوان قوه      ،ياسيت س يدولت به عنوان مجموعه حاكم     م آن، يمفاه ه ي
وان عدالت اداري مرجعي است كه بـه شـكايات   يران ديدرنظام قضايي ا  . است

. كنـد   مـي  واعتراضات مردم نسبت به مأمورين و واحـدهاي دولتـي رسـيدگي           
شـود تبيـين مفهـوم      مـي بنابراين چون دعاوي عليه دولت در اين ديوان مطرح      

قوقي دولت در آراء وحدت رويه ديوان عدالت در صالحيت آن و وضعيت ح            
  .دولت و ساير اشخاص مؤثر است

شود كه آيا دولـت در آراء         مي در اين مقاله اين موضوع به بحث گذاشته       
وحدت رويه ديوان عدالت اداري به مفهوم كل حاكميت است يـا بـه مفهـوم                

آيا هر سازمان   . از سوي ديگر منظور از دولت در اين آراء چيست         . قوه مجريه 
اينكه عنوان دولتي داشته باشد و يا اينكه نهاد     و يا واحد و يا شركت به صرف         

ديـوان عـدالت اداري     . و سرمايه آن متعلق به دولت باشد به منزله دولت است          
بر اسـاس تفـسير خـود از مفهـوم دولـت رسـيدگي بـه شـكايات عليـه چـه                      

داند؟ و در مقابل رسيدگي دعـاوي چـه           مي دستگاههايي را در صالحيت خود    
ستدالل كه چون آنها دولت هستند در صالحيت خـود          دستگاههايي را با اين ا    

ندانسته است و اين تفاسير چه تأثيري در صـالحيت ديـوان عـدالت اداري و                
در ايـن مقالـه آراء   . دولتـي دارد هـاي   محاكم عمومي و حقوق مردم و دستگاه      

                                                           
 واحد شيراز اسالمياستاديار گروه حقوق دانشگاه آزاد  kourosh_ostovar_s@yahoo.com  

  22/09/90: تاريخ پذيرش           11/10/89:      تاريخ دريافت
  www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  2  1390سوم، شماره اول، بهار و تابستان دوره  ،مجله مطالعات حقوقي

ديوان عدالت اداري را به دو دسته آراء مبتني بر يك وجهـي بـودن دولـت و                   
 دو وجهي بـودن دولـت تقـسيم و مـورد نقـد و ارزيـابي قـرار                 آراء مبتني بر    

 .رنديگ مي

  
 وحـدت   ي دولـت، رأ   يت حقـوق  ي، شخـص  ي دولت يها  شركت دولت،   :ي كليدي ها واژه
   بودن دولتي بودن دولت، دو وجهيك وجهيوان عدالت اداري، يه ديرو

  
  مقدمه .1

بـه  " يوان عـدالت ادار   يـ ران د يـ  ا ي اسـالم  ي جمهور ي قانون اساس  173طبق اصل   
ـ  يـ ا واحدها   ين و   يات و اعتراضات مردم نسبت به مأمور      ي به شكا  يدگيمنظور رس  ن يا آئ

 يلـذا از آنجـا كـه دعـاو        . س شـده اسـت    ي تأسـ  " و احقاق حقوق آنهـا       يدولتهاي    نامه
ر و  ي اسـت تفـس    ي دولتـ  يا واحـدها  يـ ن  يت مـأمور  يـ وان عدالت به طرف   يمطروحه در د  

ر در  ين تفـس  يت است، چون ا   ي اهم ي دارا يوان از مفهوم دولت و واحد دولت      يبرداشت د 
از طـرف ديگـر     .  كشور مـؤثر اسـت     يتاً نظم قضائ  يوان عدالت اداري و نها    يت د يصالح
 دارنـد را    يكـسان يت  يـ  كـه ماه   ي از دعاو  يتواند تعداد  ي م وان از مفهوم دولت   ير د يتفس
داند  ن يدگي رس يوان را صالح برا   ي است د  ي دولت ين استدالل كه شاك   يك كند و با ا    يتفك

ن امـر تعارضـات و مـشكالت        يـ  قرار دهد كه خود ا     يگريت مرجع د  يو آنرا در صالح   
 كـشور   ي و تعـارض در نظـم قـضائ        يختگيك بهم ر  ي ي دارد و به نوع    ي را در پ   يگريد
 ي قـانون ديـوان عـدالت ادار       13 مـاده    2 مثال در بند     ين صورت كه برا   يجاد كند، بد  يا

اء مراجع حل اخـتالف موضـوع قـانون          به اعتراض نسبت به آر     يدگي رس 1385مصوب  
ن يـ  ا يوان عـدالت ادار   ي در د  ي است، ول  ي ادار عدالتوان  يت د يكار صراحتاً در صالح   

ه يـ  به تظلمات مـردم عل     يدگي چون مرجع رس   يوان عدالت ادار  ير وجود دارد كه د    يتفس
 حـل   يهـا   أتيـ ه نسبت به آراء     يلذا هر دستگاه دولت   . ه دولت يدولت است نه دولت عل    

 ي اقامه دعـو   يوان عدالت ادار  يتواند در د   ي نم ف موضوع قانون كار اعتراض دارد     اختال
وان عدالت و محاكم يد( در دو مرجع مختلف يستي باين نوع از دعاو  يجه ا يدر نت . دينما

زد يـ ر ي مـ  كـشور را در هـم  ينكه نظم قـضائ ين امر عالوه بر اي شود ا يدگيرس) يعموم
ظـاهراً پـس از     . شـود  ي مـ  در مقاله به آنهـا اشـاره       دارد كه    يگر را هم در پ    يتعارضات د 
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3  مفهوم دولت در آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري

 ي دولتـ  ين نظركـه دسـتگاهها    يگر و از ا   ي د يوان عدالت مفهوم دولت به نوع     يس د يتأس
ا نه محل مناقشه بـوده      يابند و   ي حضور   ي به عنوان شاك   يوان عدالت ادار  يتوانند در د   يم

نـه  ين زم يـ اوان در   يـ  توسـط شـعب د     يو آراء متعدد  ) 107:1372 ،يصدرالحفاظ(است  
وان يـ  د ي نظر قطع  39 و   38-37ه  ي وحدت رو  ي با رأ  68ت در سال    يصادر شد و در نها    

وان يتوانند در شعب د ي نميدولتهاي   اعالم شد كه طبق آن دستگاه يأت عموم يتوسط ه 
 ن مقالـه مـورد بحـث قـرار        يـ  كه در ا   ياما موضوع .  حضور داشته باشند   يبه عنوان شاك  

 ي دولتـ  يوان چـه دسـتگاه    يـ ست؟ و از نظر د    ياز دولت چ  ن است كه منظور     يرد ا يگ يم
  شود؟  ي ممحسوب

 بـا توجـه   يوان عدالت اداري ديأت عمومي كه ه  يه ا يدر اين مقاله آراء وحدت رو     
ن اساس صالحيت و    ي داشته است و برا    يبه مفهوم دولت و برداشت خود از واحد دولت        
 كرده است، به سـه دسـته     دولتي اعالم هاي    عدم صالحيت خود در مورد دعاوي دستگاه      

  .م شده استيتقس
  

  بودن دولتيك وجهي بر يآراء مبتن .2

  )يكپارچه بودن دولت و واحدهاي دولتيكسان و ي(
ن اسـت كـه از      يـ رد نشانگر ا  يگ ي م  قرار ين گفتار نقل و مورد بررس     ي كه در ا   يآرائ

ك يـ ك مجموعه واحـد و يـك پديـده          ي دولت   يوان عدالت ادار  ي د يأت عموم ينظر ه 
  تحت هر عنـوان در قالـب و مفهـوم دولـت قـرار              ي است و دستگاه و نهاد دولت      يهوج
  :ن آراء عبارتند ازيرد ايگ يم
 بر عدم قابليت طرح و رسيدگي شكايات و اعتراضـات واحـدهاي             يآراء مبن . 1-2

  دولتي در شعب ديوان 
ك يـ ك واحـد    يـ  كه ديوان عدالت اداري دولـت را         يه ا ي وحدت رو  ين رأ ينخست

 در  يطي با هـر عنـوان و هـر شـرا          ي نموده و در آن هر واحد دولت       يكسان تلق ي پارچه و 
 بـه  يدگي مرجـع رسـ    يوان عـدالت ادار   ين استدالل كه د   يچهره دولت تصور شده و با ا      

ات و  يلـذا شـكا   . ه دولـت  يـ ه دولت است و نـه دولـت عل        يات مردم عل  يتظلمات و شكا  
وان يـ  در شـعب د    يدگي رسـ  چ مورد قابـل طـرح و      ي را در ه   ي دولت ياعتراضات واحدها 

ايـن  . باشـد  ي مـ  39 و 38-37هـاي      به شماره  10/7/68ه  ي وحدت رو  يندانسته است، رأ  
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  4  1390سوم، شماره اول، بهار و تابستان دوره  ،مجله مطالعات حقوقي

  . ن مورد قرار گرفتيوان عدالت در ايه دي از آراء وحدت روياري بسيرأي سنگ بنا
 شـعبه دوم    10/7/68ه  يـ  وحـدت رو   ياختالفي منجر به صـدور رأ     هاي    در پرونده 

ارت مسكن و شهرسازي عليه شهرداري تهران رسـيدگي و          ديوان عدالت به شكايت وز    
حكم صادر كرده است اما شعب ديگر ديوان شـكايات دسـتگاههاي دولتـي را بـا ايـن                   

دولتـي بـوده و ديـوان عـدالت اداري          هاي    استدالل كه طرفين دعوي از مصاديق سازمان      
دهاي مرجع رسيدگي به شكايات مردم عليه دولت و نهادهاي آن است و شـكايت واحـ    

دولتي شكايت مردم نبوده، نسبت به دعاوي مطروحه قرار عـدم اسـتماع دعـوي يـا رد                  
اختالف شـعب در هيـات عمـومي ديـوان          . شكايت و يا عدم صالحيت صادر كرده اند       

 را با اين    10/7/68-39-38-37عدالت مطرح و هيأت عمومي ديوان رأي وحدت رويه          
  . كند  مياستدالل صادر

ـ  ا ي اسـالم  ي جمهـور  يكصد و هفتاد و سوم قانون اساس      ياصل  نكه در   ينظر به ا  " ران ي
ات، تظلمـات و اعتراضـات     ي بـه شـكا    يدگي رسـ  يوان عدالت ادار  يس د يمنظور از تأس  

 و  ي لغو يده و با توجه به معن     يح گرد ي تصر يدولتهاي    ا واحد ين  يمردم نسبت به مأمور   
ـ  ياص حقـوق   از شمول مردم خـارج و بـه اشـخ          ي دولت ي كلمه مردم واحدها   يعرف ا ي
ـ شـود و مـستفاد از بنـد          ي م  اطالق ي حقوق خصوص  يقيحق ـ  د 11ك مـاده    ي ـ وان ن ي ز ي

ات و اعتراضـات  يهـذا شـكا  يعل. باشند ي مي حقوق خصوصي و حقوق يقياشخاص حق 
ـ  در شـعب د    يدگيچ مورد قابل طرح و رس     ي در ه  ي دولت يواحدها  يوان عـدالت ادار   ي

  .)13016: 17/8/1368،يروزنامه رسم ("...باشد  ينم
ز نتوانـسته   ي ن 10/7/68 مورخ   39 و 38-37ه شماره   ي وحدت رو  ي رأ ياما ظاهراً حت  

. رفتنـد يپذ ي م  را ي دولت يات واحدها ي شعب شكا  يوان را قانع سازد و برخ     يبود شعب د  
د بـر   ييـ  تأ ي بـرا  14/5/74 مـورخ    79 به شماره    يگريه د ي وحدت رو  يل رأ ين دل يبه هم 

  :ن شرح استي بدي متن رأ.دي صادر گرد10/7/68 مورخ 39و38-37ه ي وحدت رويرأ
ـ  ا ي اسـالم  ي جمهـور  ي قانون اساس  173مطابق اصل   "  ـ  قـانون د   11ران و مـاده     ي وان ي

ات مـردم   ي به شكا  يدگي رس يوان مرجع اختصاص  ي د 4/11/1360 مصوب   يعدالت ادار 
باشـد و بـه     ي مـ  ن آنها ي و مأمور  ي دولت ي واحدها يمات و اقدامات و آراء قطع     ياز تصم 
جاد يوان كه در مقام ا  ي د يأت عموم ي ه 10/7/68 مورخ   39و  38-37آراء شماره   موجب  

 در  ي دولت يات و اعتراضات واحدها   يه انشاء شده و الزم االتباع است شكا       يوحدت رو 
ـ  و اسـتماع در د     يدگيچ مورد قابل رسـ    يه ـ وان ن ي : 9/7/74 ،يروزنامـه رسـم    ("...ستي

15024.(  
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5  مفهوم دولت در آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري

ن سان طبق آراء مـذكور  يبد. ص داده استلذا رأي شعبه نهم را موافق قانون تشخي 
 اسـت بـه صـورت       ينكـه دولتـ   ي را بـه صـرف ا      يهر دستگاه شـاك    يوان عدالت ادار  يد
وان يـ ت آنهـا را قابـل اسـتماع در د         يكسان دولت محسوب نمـوده و شـكا       يكپارچه و   ي

  .ندانسته است
ه ير از قوه مجر   ي غ ي دولت يه واحدها يت عل يوان كه شكا  ي د يأت عموم يآراء ه . 2-2

  )پذيرش دولت به مفهوم عام( رفته استيرا پذ
 را  ي دولتـ  يات واحـدها  ي شـكا  يه قبل ي وحدت رو  ي در دو رأ   يوان عدالت ادار  يد

ز مطرح است   ين موضوع ن  يگر ا ي د يدانست اما از سو    ي نم وان عدالت يقابل استماع در د   
 كـرد   ي طرح دعـو   يوان عدالت ادار  يه آن در د   يتوان عل  ي م  كه يكه منظور از واحد دولت    

گـر را در    ي د ي قوا ينكه واحدها يا ا يه است   ي قوه مجر  يا منحصر به واحدها   يست؟ آ يچ
ه قوه قضاييه را    يت عل ي در آراء خود شكا    يوان عدالت ادار  ي د يأت عموم يه. رديگ ي م بر
توان به ابطال بخـشنامه سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك               ي م رفته است و از جمله آنها     يپذ

ا يـ و  ) 27171 :7/10/1367،  يروزنامـه رسـم    (15/9/67 -74 و   75 دادنامـه    يكشور ط 
 ي طـ  ي قـضائ  ي عـال  ي مصوب شـورا   يوان عدالت ادار  ي د ين دادرس ي از آئ  يابطال قسمت 

ر ابطـال   يـ  اخ يو در سالها  ) 18809: 5/7/1388،  يروزنامه رسم  (1/8/1368-59دادنامه  
شـاره كـرد    ا15/6/88-488 دادنامـه    يبخشنامه سازمان ثبت اسـناد و امـالك كـشور طـ           

أت ين است كه دولت از نظر ه    ين آراء نشانگر ا   يا). 13029: 2/9/1368،  يروزنامه رسم (
 عالوه بـر    1. است ياسيت س ي مربوط به حاكم   ي كل واحدها  يوان عدالت ادار  ي د يعموم

 بـه   يدگيوان را رس  ي د يتهاي از جمله صالح   يوان عدالت ادار  ي قانون د  13 ماده   3آن بند   
دهـد كـه دولـت طـرف         ي مـ  ز نشان ين ن يان كرده است و ا    ي ب  قضات يات استخدام يشكا
گر چون هدف قانونگـذار     ياز طرف د  . ستيه ن يمنحصر به قوه مجر   ) وانيدر د (ت  يشكا

، ي دولتــيمات و اقــدامات واحــدهاي بــه تظلمــات مــردم از تــصميدگيز رســياز تجــو
لـو  مات عام الشمول خالف قـانون بـوده و          ي از وضع هرگونه مقررات و تصم      يريجلوگ

لـذا منظـور از   . ه نباشـد يـ مات و مقررات مورد اعتراض مربوط به قـوه مجر      ينكه تصم يا
 يوان عــدالت اداريــ قــانون د19و13 و مــوارد 173 موضــوع اصــل ي دولتــيواحــدها
 دولت به مفهوم عام مـورد       يت است و به نوع    ي مربوط به سه قوا و كل حاكم       يواحدها

  . نظر است
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  6  1390سوم، شماره اول، بهار و تابستان دوره  ،مجله مطالعات حقوقي

   ي دولتيق واحدهاين مصادييو تع بر نظريه اول يديآراء تأك. 3-2
 يگــري آراء متعــدد د10/7/68 مــورخ 39 و 38 و 37ه يــ وحــدت رويپــس از رأ

ده است كه بر استدالل مـذكور در        ي صادر گرد  يوان عدالت ادار  ي د يأت عموم يتوسط ه 
وان يـ چ نحـو قابـل طـرح در د        ي بـه هـ    ي دولت ي دستگاهها ين اساس كه دعاو   ي بر ا  يرأ

 ي را به عنوان مصداق واحد دولتيهائ نكه دستگاهيا ايكند،  ي مديست تأك ي ن يعدالت ادار 
ه ي عل ي به دعاو  يدگي رس يوان عدالت مرجع صالح برا    ين نظر كه د   ياز ا . دينما ي م مطرح

ت آن ي است شـكا ين مرجع دولتيكند، چون ا   ي م دينكه تأك يا ا يا نهاد است و     يآن واحد   
 يخيب تار ين دسته از آراء از نظر ترت      يا. باشد ي نم يدگي قابل رس  يوان عدالت ادار  يدر د 
  :ن شرح استيبد

شـعب در   .  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس ازحدوث اخـتالف ارا          .1-3-2
ــ ــيدگيرس ــدم رس ــكايدگي ياع ــه ش ــت بني ب ــه ي ــدت روي ــضعفان در رأي وح   اد مست
  : اعالم كرده است87-23/9/68

نكه ي بر ا  ي مبن يالت ادار وان عد ي د يأت عموم ي ه 10/7/68ه  ي نظر به رأي وحدت رو     "
 قابـل  يوان عـدالت ادار يه دولت در شعب دي وابسته به آن علي دولت و ارگانها  يدعو

ـ  قـانون د   11ك ماده   ين مطلب كه در بند الف از شق         يست و با توجه به ا     يطرح ن  وان ي
ـ  يالت و نهادها  ي تشك يعدالت ادار  ـ  و مؤسـسات وابـسته بـه آنهـا در رد           ي انقالب ف ي

 و  ي دولتـ  يهـا   شـركت و سـازمانها و مؤسـسات و        ها    ر وزارتخانه ينظ ي دولت يواحدها
ـ  د يأت عمـوم  يت ه يبه نظر اكثر  . .ها قلمداد شده اند   يشهردار ـ  بنيوان عـدالت ادار  ي اد ي

 قـانون   11ك از ماده    يد در بند الف شق      ي مق يز مشمول عنوان نهاد انقالب    يمستضعفان ن 
  ).13096: 24/11/1368، ي رسمروزنامه ("...ق بارز آن استي از مصاديعدالت ادار

اد يـ ز بن يـ  ن 11/9/74-165هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي وحدت رويه          
 يوان عـدالت ادار يـ تش را قابل طـرح در د  ي محسوب و شكا   يمستضعفان را واحد دولت   

  ).14854: 8/12/1374 يروزنامه، رسم(ندانسته است 
نكـه  ي بـر ا   ي مبنـ  يت ادار وان عـدال  يـ ان شـعب د   يپس از بروز اختالف م     .2-3-2

ا يـ وان عـدالت اسـت      يـ ت د يران خودرو در صالح   يه شركت ا  يات عل ي به شكا  يدگيرس
ن ي را بـد   20/9/69 -211 وحـدت رويـه      ي هيأت عمومي ديـوان رأ     ي عموم يدادگاهها

  : شرح صادر كرده است
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7  مفهوم دولت در آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري

ـ  ا ي اسالم ي جمهور ي نظام اقتصاد  ي قانون اساس  44نكه به موجب اصل     ينظر به ا  " ران ي
ـ  ن ي استوار بوده و بخش دولتـ      ي و خصوص  ي و دولت  يه سه بخش تعاون   يپابر   ز شـامل   ي
ن ينكـه ماشـ   يده است و با توجـه بـه ا        يقلمداد گرد ... ع مادر و  يصنا ع بزرگ، يه صنا يكل

س ي قـانون تأسـ    1ده كه به موجب ماده      يع بزرگ محسوب گرد   ي اصوالً جزء صنا   يساز
 از توابع آن وزارتخانه     ياسالم ي مجلس شورا  22/1/60ن مصوب   يع سنگ يوزارت صنا 
 و مؤسـسات و     هـا   شـركت  آن قانون    2 به موجب ماده     يده است و از طرف    يقلمداد گرد 
ـ  فعال 1ع مذكور در مـاده      ينه صنا ي كه در زم   يكارخانجات ـ ت داشـته و تـابع       ي ا وابـسته   ي

گـر مؤسـسات وابـسته بـه        ي و د  يع ملـ  يران، سازمان صنا  يع ا ي صنا يگسترش و نوساز  
ده يد گرد ي آن ق  3ن خواهند بود و در ماده       يع سنگ ير نظر وزارت صنا   يد ز باشن ي م دولت

 نين از مؤسسات وابسته به دولت تـأم       يع سنگ ياز وزارت صنا  ي مورد ن  ي انسان يرويكه ن 
ز تحت پوشـش سـازمان سـازمان        يران خودرو ن  ينكه شركت ا  يت به ا  يگردد و با عنا    يم

باشـد و    يم راني ا ي اسالم يمهورران و متعلق به دولت ج     يع ا ي صنا يگسترش و نوساز  
 ي قانون عـدالت ادار 11 مندرج در بند الف ماده      ي دولت يب مشمول واحدها  ين ترت يبد

وان عـدالت   ي د يدگيت رس يطه صالح ير در ح  يه آن شركت بهر تقد    يت عل يبوده و شكا  
  ).13412: 28/12/1369 ،يروزنامه رسم (" خواهد بوديادار

وان يـ متعاقـب اخـتالف آراء شـعب د        29/11/73-146  وحدت رويه  ي رأ .3-3-2
ده اسـت   ياد مستضعفان صادر گرد   ي وابسته به بن   يها  شركتات  يرش شكا يعدالت در پذ  

  : ن شرح استي بديمتن رأ
ـ  د يأت عمـوم  ي ه 10/7/68 مورخ   39-38-37 شماره   يبه موجب رأ  ... " وان عـدالت   ي

ـ جـاد وحـدت رو    ي كه در مقـام ا     يادار اضـات  ات و اعتر  يه انـشاء شـده اسـت، شـكا        ي
نظـر بـه    . ستيوان ن ي در د  يدگيچ مورد قابل طرح و رس     ي مذكور در ه   ي دولت يواحدها

 قـرار   2)ي دولتـ  يواحـدها  (ي انقالب ياد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادها      ينكه بن يا
ـ اد موتور كـه تمـام       يبن -ران ماركو ير شركت ا  ي نظ يئها  شركتت  يدارد شكا  ـ  ي ش از  يا ب

  محـسوب يجه شركت دولتياد مزبور است و در نتيبه بنه آن متعلق    يسهام و سرما  % 50
  )14748: 29/7/1374، يروزنامه رسم ("... باشد ي نمواني در ديدگيشوند، قابل رس يم
وان يـ  در مقام رفع تعارض آراء شعب د       15/7/74-120ه  ي وحدت رو  يرأ. 4-3-2

شـود   ي م  محسوب ياد مستضعفان دولت  يا شركت پخش نو وابسته به بن      ينكه آ ينسبت به ا  
 آن يت طرح دعـاو ي عدم قابليعنيگر يوان به موضوع د  ياما د . ده است يا نه، صادر گرد   ي

وان عـدالت   يـ  د يأت عمـوم  يه. ز اظهارنظر كرده است   ي ن يوان عدالت ادار  يشركت در د  
 يشركت پخش نو كه شـركت     ... ":  چنين رأي داده است    15/7/74خ  ي طبق رأي تار   يادار
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  8  1390سوم، شماره اول، بهار و تابستان دوره  ،مجله مطالعات حقوقي

 ي دولت ي درعداد واحدها  يك نهاد انقالب  يجانبازان به عنوان    اد مستضعفان و    يمتعلق به بن  
ه آن شـركت    يـ ت مطروحـه از ناح    ين اعتبار شكا  يده و به هم   ي گرد ي تلق يز دولت ياست، ن 

 در يدگيص و قابل طرح و رسيه دولت، تشخيت دولت عليه اداره كار به عنوان شكا يعل
  ).15023: 8/7/1375، يروزنامه رسم ("... نمي باشديوان عدالت اداريد

ان شـعب در    يـ پس از بـروز اخـتالف م      27/8/74-145 وحدت رويه    يرأ. 5-3-2
 صـادر   ي قـانون شـهردار    77ون مـاده    يسيـ ه كم يوم پارس عل  ينيت شركت آلم  يقبول شكا 

 -145 طبق رأي وحدت رويه شـماره        يوان عدالت ادار  ي د يأت عموم يده است، ه  يگرد
  : چنين رأي داده است 27/8/74

 اسـت، لـذا بـا       ي دولتـ  يوم پارس متعلق به واحـدها     ينيسهام شركت آلم  نكه  ينظر به ا  "
ـ  ا ي اسـالم  ي جمهـور  ي قانون اساس  173توجه به اصل     ـ  قـانون د   11ران و مـاده     ي وان ي

ـ  د يأت عموم ي ه 10/7/68 مورخ   39،  37،38ن آراء شماره    ي و همچن  يعدالت ادار  وان ي
ـ  يعدالت ادار  ـ ت د ي بـر حـصر صـالح      ي مبن  مـردم از    تي بـه شـكا    يدگيوان در رسـ   ي

 مـورخ   916، دادنامـه شـماره      ي دولتـ  ي واحـدها  يمات و اقـدامات و آراء قطعـ       يتصم
 "...شـود  ي مـ  ص داده يباشـد، موافـق قـانون تـشخ        ي م ين معن ي كه متضمن ا   19/10/73

  ).14854: 8/12/1374، يروزنامه رسم(
 در قبـول    يوان عـدالت ادار   يـ  پس از صدور آراء مختلف توسط شـعب د         .6-3-2
ت اداره كـار و امـور       يـ بـه طرف  ) يوابسته بـه بانـك ملـ      (د  يپخش جمش ت شركت   يشكا

وان ي ديأت عموميأت حل اختالف موضوع قانون كار ه ي ه ي در اعتراض به رأ    ياجتماع
  : اعالم كرده است2/10/74-176 طي رأي وحدت رويه شمارهيعدالت ادار

ـ  و   يقـ يد متعلق حق افـراد حق     ينكه شركت پخش جمش   ينظر به ا  "  وق  حقـ  يا حقـوق  ي
 يران واحد دولت  ي ا يه آن شركت بالوابسته به بانك مل      يه سرما ي نبوده بلكه كل   يخصوص

گـردد  ي مي وابـسته بـه دولـت تلقـ    يهـا  شـركت جه در زمره   يتعلق داشته است و در نت     
ـ ص داده م  ين دادنامه شعبه هشتم موافق قانون تـشخ       يبنابرا ، يروزنامـه رسـم    ("...شودي

7/12/1374 :14853.(  
وان عـدالت درمـورد     يـ صالحيت د  :ت هالل احمر  يخاص جمع وضعيت   .7-3-2

از يـك سـو در      . ت هالل احمر دگرگون شده است     يرسيدگي به دعاوي مربوط به جمع     
ت هالل احمـر بـه      يت جمع يوان عدالت شكا  ي از شعب د   ينكه برخ ي پس از ا   1376سال  
أت يـ هانـد،   رفتـه يگر نپذي شعب ديرفته و برخ  ي را پذ  ي دولت ي از دستگاهها  يكيت  يطرف
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9  مفهوم دولت در آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري

ر قـانون   ي بر تفس  ي مبن ي اسالم ي مجلس شورا  11/7/74چون به موجب مصوبه مورخ      "
ـ  ا ي اسـالم  يت هالل احمـر جمهـور     ي جمع ير دولت ي غ يفهرست نهادها  ران در عـداد   ي

ن ي شـناخته شـده اسـت، بنـابرا        يادار قانون عـدالت     11 موضوع ماده    ي دولت يواحدها
 و ي قـانون اساسـ  173ت به اصـل  ي با عناي دولتيه واحدهايت بر عل يت آن جمع  يشكا

 قابل طرح و    يوان عدالت ادار  ي د يأت عموم ي ه 10/8/67 مورخ   37،38،39آراء شماره   
  ).15246: 16/4/1376، يروزنامه رسم ("...باشد ي نميوان عدالت اداري در ديدگيرس
 ي قبـل از رأ    يوان عـدالت ادار   يـ  د يأت عموم ين است كه ه   يته قابل توجه ا   اما نك 
ن اسـتدالل كـه چـون       يـ  بـا ا   1/3/63-5ه  ي وحدت رو  ي طبق رأ  20/2/76ه  يوحدت رو 

ه آنـرا   يـ  مطروحه عل  ي به دعاو  يدگي است، رس  ير انتفاع يت هالل احمر مؤسسه غ    يجمع
 1/3/1363-5ه  يـ  رو  وحـدت  يمتن رأ .  ندانسته است  يوان عدالت ادار  يت د يدر صالح 

  :ن قرار استيبد
ران حسب اساسنامه مصوب    ي ا ي اسالم يت هالل احمر جمهور   ينكه جمع ينظر به ا  ... "

مان جامعه ملـل و مـصوبات       يست و پنجم پ   ي و اصل ب   ين الملل ي ب يبر اساس قراردادها  
ب سرخ و هالل احمر به منظور انجام خدمات        ي صل يه جهان ي اتحاد ي عموم يكنفرانسها

دگان چه در داخل و چه در خـارج از          يب د يماران و كمك به آس    يرانه و درمان ب   كوكاين
س و و نحـوه اداره و امـور         يت تأس يفيس شده و برابر مقررات مربوط به ك       يكشور، تأس 

س ي و نحوه تأس   ي دولت يف واحدها ي مربوط به تعار   ين مقررات قانون  ي آن و همچن   يمال
 است و بـه     ير دولت يه مؤسسات عام المنفعه غ    ، از جمل  يو اداره منابع بودجه و امور مال      

 بنـا بـر مـصوبات هيـأت مـديره           ي دولت ي واحدها يت از مقررات استخدام   يفرض تبع 
ه ي مطروحه عل  ي به دعاو  يدگيشود تا رس   ي نم جمعيت جزء واحدهاي دولتي محسوب    

  )11463: 17/4/1363، يروزنامه رسم ("...وان باشديت ديت در صالحيآن جمع
 وحـدت  ي از استدالل منـدرج رأ يوان عدالت اداري ديأت عمومينظر هير يالبته تغ 

ت هالل احمـر بـه اسـتدالل منـدرج در     ي بودن جمعير دولتي بر غي مبن 1363ه سال   يرو
ن خاطر بـوده    يت هالل احمر بد   ي بودن جمع  ي بر دولت  ي مبن 20/2/76ه  ي وحدت رو  يرأ

 يسات ونهادهـا  مؤسـ " 1366 مـصوب    ي قانون محاسـبات عمـوم     5است كه طبق ماده     
 هستند كه با اجازه قـانون بـه منظـور           ي مشخص ي سازمان ي را واحدها  يردولتي غ يعموم

ن يـ  تبـصره ا   ".شود ي م ايل شده و    ي دارد تشك  ي كه جنبه عموم   يف و خدمات  يانجام وظا 
ن و مقـررات    يبا توجه به قوان   ها    ل مؤسسات و نهاد   ين قب ي فهرست ا  "ماده مقرر كرده بود   

  ."دي خواهد رسي اسالميب مجلس شورايشنهاد و به تصوي پمربوط از طرف دولت
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ر يـ  غيدر مقام عمل به تبصره مذكور قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسـسات عمـوم             
 نگهبـان   يد شورا ييب مجلس و تأ   ي به تصو  1373ر ماه   يك ماده واحده در ت    ي ي ط يدولت
ها، يشـهردار ،  ير دولت ي غ ين ماده واحده از جمله نهادها و مؤسسات عموم        يطبق ا . ديرس
ب مـاده واحـده     يبا تصو .  هستند ين اجتماع ياد مستضعفان، هالل احمر و سازمان تأم      يبن

  محـسوب ير دولتـ  يـ ت هالل احمر جزء نهادها و مؤسـسات غ        يمذكور طبق قانون جمع   
 مـصوب   يوان عـدالت ادار   يـ  قـانون د   11ر مـاده    ياما به موجب قـانون تفـس      . گردند يم

 مشخص شده در قـانون فهرسـت        ي عموم ينهادهاه  يات عل ي به شكا  يدگي رس 11/7/74
بر .  قرار گرفت  يوان عدالت ادار  يت د ي در صالح  ير دولت ي غ ينهادها و مؤسسات عموم   

ت يـ ه جمع يـ ت عل ي به شـكا   11 پس از قانون تفسير ماده       يوان عدالت ادار  ين اساس د  يا
الل ت ه ين است كه با قانون مذكور جمع      ياما نكته خاص ا   . كند ي م يدگيهالل احمر رس  
ك مؤسـسه   يد، بلكه همچنان به عنوان      ي محسوب نگرد  يك واحد دولت  ياحمر به عنوان    

ت يـ ن جمع يـ ه ا يات عل ين نظر به شكا   يوان عدالت از ا   ي ماند و د   ي باق ير دولت ي غ يعموم
لـذا اسـتدالل    . ح كرده است  ين امر تصر  ي به ا  11ر ماده يكند، چون قانون تفس    ي م يدگيرس
نكـه طبـق قـانون      ي بر ا  ي مبن 20/2/76ه  ي وحدت رو  يأوان عدالت در ر   ي د يأت عموم يه

 شـناخته شـده     ي دولت يت هالل احمر در عداد واحدها     ي جمع 11/7/74 مصوب   يريتفس
در ارتبـاط بـا     . ربط اسـت  يـ ح قـانون ذ   يباشد و بر خـالف مـتن صـر         ي نم حياست، صح 

ـ     يكند كه در ا     مي وان عدالت نكات ديگري را طلب     يت د يصالح  ين مورد در مباحث آت
  .ث خواهد شدبح

رس يا عدم پـذ   يرش  يوان عدالت در پذ   ين شعب د  ي پس از بروز اختالف ب     .8-3-2
مان فـارس و  ي عـام سـ  يقـت شـركت سـهام   يدر حق (مان فـارس    يت كارخانـه سـ    يشكا

 اسـتان فـارس     يأت حل اختالف اداره كل كار و امور اجتمـاع         يت ه يبه طرف ) خوزستان
  :ن صورت استي بديرأصادر شده است متن  26/1/80-12ه ي وحدت رويرأ

ـ  قـانون د   11ران و مـاده     ي ا ي اسالم ي جمهور ي قانون اساس  173به موجب اصل    " وان ي
 بــه يدگي رســي اختــصاصيوان مرجــع قــضائيــ د4/11/1360 مــصوب يعــدالت ادار

ـ  يقيات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حق يشكا  در ي حقـوق خـصوص  يا حقـوق ي
ت بـه  يمان فارس با عناينكه كارخانه سيبه انظر  .  قانون فوق الذكر است    11قلمرو ماده   

 متعلـق بـه   يهـا  شـركت ه آن از نـوع   ي در سهام و سرما    ي دولت يت واحدها يزان مالك يم
. شـود  ي نمـ   محـسوب  ي حقوق خصوص  يق اشخاص حقوق  يباشد و از مصاد    ي م دولت
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11  مفهوم دولت در آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري

 يأت حل اختالف كـار و امـور اجتمـاع         ي ه ين اعتراض آن كارخانه نسبت به رأ      يبنابرا
ـ  و امعـان نظـر در د       يدگيقابل رس  ـ  ن يوان عـدالت ادار   ي ، يروزنامـه رسـم    ("...ست  ي

3/4/1380 :16400.(  
وان يـ ان شـعب د   ي پس از بروز اختالف م     17/2/85-67ه  ي وحدت رو  يرأ .9-3-2

 گـر قابـل اسـتماع     ي د يهـا  ه دسـتگاه  يش عل ي ك ييمايت شركت هواپ  يا شكا يعدالت كه آ  
   :ده استين شرح صادر گرديا نه، بديباشد  يم

 يا حقوق ي يقيات مردم اعم از اشخاص حق     ي به شكا  يدگيوان منحصراً مرجع رس   يد... "
 به  يوان عدالت ادار  ي قانون د  11 مذكور در ماده     ي دولت يت واحدها ي به طرف  يخصوص

رالذكر ي مراجع مندرج در ماده اخ     يمات، اقدامات و آراء قطع    يخواسته اعتراض به تصم   
 شي منطقـه آزاد كـ     يش وابسته به سازمان دولت    ي ك ييماينكه شركت هواپ  ينظر به ا  . است

ن يشـود، بنـابرا    ي نمـ   محـسوب  ي خـصوص  يق اشـخاص حقـوق    يباشد و از مـصاد     يم
ـ ش به طرف  ي ك ييمايت شركت هواپ  ي به شكا  يدگيرس ـ  در د  ي دولتـ  يت واحـدها  ي وان ي

  ).17851: 22/3/1385، يروزنامه رسم ("رد ندايجواز قانون
ه يز براساس رو  يه ن ي وحدت رو  ين رأ يس از ا   پ يوان عدالت ادار  ي د يأت عموم يه

 شـود را  ي مـ  ص داده ي تـشخ  ي كـه دولتـ    ييت واحـدها  يخود عمل نموده اسـت و شـكا       
ــ ــذ ينم ــ وحــدت رويدر رأ. رديپ ــه رســم (11/2/87-845ه ي : 26/12/1387، يروزنام

اد مستضعفان  يه وابسته به بن   ي بر زو  ي خاص گروه پزشك   يت شركت سهام  يشكا) 18454
  . اختالف كار را براساس استدالل گفته شده رد كرده استأت حل يه هيعل
  هي آراء وحدت رويابيارز .4-2

ن اسـت كـه هـر نهـاد و          ي ا يوان عدالت ادار  يه د يمفهوم آراء وحدت رو    .4-2 -1
ا وابـسته بـه    يـ  باشد و    ي دولت يه جزء واحدها  ي داشته باشد بق   ي كه عنوان دولت   يدستگاه

وان يـ  د يأت عمـوم  يـ ن صـورت از نظـر ه      يـ ر ا د. شود ي م  دولت محسوب  3دولت باشد 
وان يـ ر د يتوان گفت تفـس    ي م لذا. كپارچه دارد يك مفهوم واحد و     ي دولت   يعدالت ادار 

 بـودن و  ي دولتـ يباشد و مبنا   ي م ي و تحت الفظ   ير ادب يك تفس يعدالت از مفهوم دولت     
 يأت عمـوم  يـ  ه يعنـ ي. ن اسـت  ي ظاهر كلمات و عناو    يدولت شناخته شدن هر دستگاه    

ات ي به شكا  يدگيوان عدالت مرجع رس   يكند كه د   ي م ان عدالت در آراء خود استدالل     ويد
 ي كـه واحـد دولتـ      يه دولت است نه دولت عليه دولت، لذا هر شخص و نهاد           يمردم عل 

 بـه   يوان عـدالت ادار   يتواند در د   ي نم  داشته باشد  ي عنوان دولت  يشود و به نوع    ي م يتلق
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 3ات موضـوع بنـد      يآيد كه شـكا    ي م شين سوال پ  ينجا ا يدر ا . ابدي حضور   يعنوان شاك 
  .شود ي مهي چگونه قابل توجيوان عدالت اداري قانون د13ماده 

 يتهاي از صـالح يكـ ي 1385 مصوب سال يوان عدالت اداري قانون د13 ماده  3بند  
ر ي و سـا ين قـانون اسـتخدام كـشور      يت قـضات و مـشمول     ي به شكا  يدگيرس"وان را   يد

ن يـ  كه شمول اي و مستخدمان مؤسسات1ات مذكور در بند ن واحدها و مؤسس يمستخدم
ع ييث تـض  يـ  از ح  ي و كـشور   يقانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعـم از لـشكر            

وان عـدالت   يـ  د يتهاي از صـالح   يكيگر  يان د يبه ب .  اعالم كرده است   "يحقوق استخدام 
ت يـ ل حاكم ا كـ  يدولت به مفهوم عام     ( كارمندان دولت    يات استخدام ي به شكا  يدگيرس

نكـه عنـوان    ين افـراد بـه اعتبـار ا       يا. است) شود ي م  سه گانه  يچون شامل كارمندان قوا   
وان عـدالت طـرح     يـ تواننـد در د    ي مـ   خود يكارمند دولت دارند و به اعتبار وصف دولت       

هـر  (هـا     دولتـي  173وان از اصـل     ي د يأت عموم ير ه ي كه در تفس   يدر حال . ندي نما يدعو
لذا از  . ابندي حضور   يوان در مقام شاك   يتوانند در د   ي نم )ي دولت يا حقوق ي يقيشخص حق 

 13 مـاده    3 بـا بنـد      يوان عـدالت ادار   ي د يأت عموم ير ه ي و ظاهر كلمات تفس    ينظر ادب 
ز تعارض دارد، چون مـستخدمين مـذكور نيـز قيـد دولتـي              ي ن يوان عدالت ادار  يقانون د 
ع ييث تـض  يـ عـدالت از ح   وان  يـ ن است كه كارمندان دولت كه در د       يت ا ياما واقع . دارند

كنند هر چند منسوب و وابسته بـه دولـت هـستند و              ي م تي خود شكا  يحقوق استخدام 
ن اعتبار كه در خدمت دولت هستند به دست آورده انـد و             يت را به ا   ين عنوان و موقع   يا

كنند حـق آنهـا      ي م  ادعا ي كه در خدمت آن هستند، ول      يه دولت ين لحاظ حق دارند عل    يبد
ت يع شده حق توسط حاكم    يي در مقام تض   يعني(ع شده است    ييدولت تض ن  يله هم يبه وس 
ند، آنها هر چند كه منسوب بـه دولـت          ي نما ي طرح دعو  يوان عدالت ادار  يدر د ) هستند

 در جهـت    يستند و در مقام دولت قرار ندارند و به اعتبار مقام دولت           ي ن ي دولت يهستند ول 
  .كنند ي نميحفظ حقوق دولت طرح دعو

شود  ي منگونه استنباطيوان عدالت اي ديأت عموميه هيآراء وحدت رو از .4-2 -2
ت يـ  كـه از حـق اعمـال حاكم        يا هر نهـاد   يت و   يأت هر نهاد وابسته به حاكم     ين ه يكه ا 

ات يوان شـكا  يـ  د يأت عمـوم  يـ ن شـرح كـه ه     يبـد . دانـد  ي م برخوردار هستند را دولت   
 يه دسـتگاهها  يحمر عل ت هالل ا  يات جمع يا شكا ي و   يه شهردار ي، عل ي دولت يدستگاهها

ت يـ  و جمع  ي ماننـد شـهردار    يداند و نهادهـا    ي نم وان عدالت ي را قابل طرح در د     يدولت
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13  مفهوم دولت در آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري

ح قـانون   ي كه طبق متن صـر     يدر حال . كند ي م  محسوب ي دولت يز واحد يهالل احمر را ن   
 و هالل احمـر جـزء نهادهـا و     ي شهردار ير دولت ي غ يفهرست نهادها و مؤسسات عموم    

وان يـ  د يأت عمـوم  ي ه ي استدالل ينجا تعارض در مبان   يدر ا . تند هس ير دولت يمؤسسات غ 
 در عـدم    يأت عمـوم  يـ  ه ي استدالل يست مبنا يشود و مشخص ن    ي م  ظاهر يعدالت ادار 

ت يـ اگر مـالك اسـتفاده از حـق اعمـال حاكم     . ستي چ ي دولت يات نهادها يرش شكا يپذ
 ي دولتـ  يها دسـتگاه  يرش دعاو ي عدم پذ  ي مالك اصل  يد عنوان دولت  ينجا نبا ياست در ا  

نكه در مقام اعمال    ي از نظر ا   يگاه دستگاه شاك  يد جا ي با ي اصل يوان باشد، بلكه مبنا   يدر د 
رش ي بـودن اسـت عـدم پـذ        ياگـر مـالك دولتـ     .  است، باشد  يتير حاكم يا غ يت  يحاكم
بـه  .  هستند برچه اساس استير دولتيح قانون غي كه طبق متن صرييت دستگاهها يشكا
ص دولـت   ي جهـت تـشخ    يوان عدالت مالك مشخـص    ي د يأت عموم يرسد كه ه   ي م نظر

  . ندارد
ت يـ ا در مالك  ي داشته باشد و     ي كه عنوان دولت   يا شخص حقوق  ي هر نهاد    .4-2 -3 

 ي دولتيها شركت بانكها و يتوان دولت محسوب كرد، فلسفه وجود ي نمدولت باشد را
ر عهـده   دولت است بيف ذاتيت كه جزء وظا   ي است و اعمال حاكم    يانجام اعمال تصد  

 كـه عنـوان     ينكـه نهادهـا   ين در ا  يبنابرا). 157:1387،  ي، استوارسنگر يامام(ست  يآنها ن 
 يت حقوقيگاه و موقعيد به جاي در مقام دولت قرار دارند، باي دارند در چه موارد   يدولت

نهادهـا و واحـدها را      ) يدولتـ  (يتيگـاه حـاكم   ي جا ي حقوق يتهايموقع. آنها توجه داشت  
  .كند ي ممشخص

 يها  أتيها  ي و   ي قانون شهردار  77ون ماده   يسيه آراء كم  ي كه عل  ي دستگاه .4-2 -4
 تيوان عـدالت شـكا    يـ در د ) مي مـستق  يهـا   مالياتموضوع قانون    (ياتيحل اختالف مال  

رنده در مقـام    يا عوارض گ  يات و   ي نسبت به مال   ي قرار دارد و مؤد    يكند در مقام مؤد    يم
 كه دستگاه يا زمانيت است، ي اعمال حاكمضعف قرار دارد و دستگاه مقابل وي در مقام       

 وان اعتـراض  يـ  حل اخـتالف موضـوع قـانون كـار در د           يها  أتيه نسبت به آراء     يدولت
كارفرمـا در قـانون كـار عمومـاً مكلـف اسـت، لـذا               . كند در مقام كارفرما قـرار دارد       يم
 در  يت دول يجه دستگاهها يستند و در نت   يت ن ين موارد شاكي در مقام حاكم     يچكدام از ا  يه
 ي آنهـا در ديـوان عـدالت ادار        ي دعـاو  يستين موارد در مقام دولت قرار ندارد، لذا با        يا

ات و اعتراضـات    ي بـه شـكا    يدگيوان عدالت رسـ   ي د يچون فلسفه وجود  . رفته شود يپذ
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 كـه در مقـام اعمـال        ي دولتـ  ي واحـدها  يعني است   ي دولت ياشخاص نسبت به واحدها   
  .ت قرار دارنديحاكم

 قـانون   11مـاده ( قانون ديوان    13ك مادة   ي كه موضوع بند     يورت ام يماه .4-2 -5
 كـه بـر طبـق       يماتيتصم.  همان ماده است متفاوت است     2 كه بند    ياست با امور  ) سابق
ك جانبه و ي يمي دارد و تصم ي ادار يتيرد ماه يت قرار بگ  يتواند موضوع شكا   ي م كيبند  

ت يـ امـا ماه  . شـود  ي مـ  خاذت ات يالزم االجرا است، كه توسط دولت به اعتبار حق حاكم         
 يعنـ ي اسـت،    يقضائ) دهند ي م يرأ(گردد   ي م  اتخاذ 2 كه مراجع موضوع بند      يماتيتصم

مراجـع شـبه    .  و در جهت احقاق حـق و فـصل خـصومت اسـت             يك نوع عمل قضائ   ي
مات و اقدامات موضوع    ي كه تصم  يپردازند در حال   ي م ين جا به امور ترافع    ي در ا  يقضائ
دولـت  .  اسـت  ي دارد و تابع سلسله مراتب ادار      يلت امر و نه    است و حا   يك ادار يبند  

 2 در مورد بنـد     يول. كند ي م تيك اعمال حاكم  يمات موضوع بند    يدر هنگام اتخاذ تصم   
 يابد و بعـد از حـق قـانون   ي ي من حضوريري به مانند ساي از اصحاب دعو يكيبه عنوان   

، يستوارســنگر، ايامــام(شــود  ي مــخــود در جهــت اعتــراض و احقــاق حــق اســتفاده
 اسـت،  يتي در مقـام حـاكم    13 مـاده    2 موضوع بند    يآراء مراجع شبه قضائ   ). 159:1387

  . ستي نيتين مراجع عمل حاكمي در اي حضور اصحاب دعويول
  

   بودن دولتيك وجهي بر يآراء معارض با آراء مبتن. 3
 مالحظـه شـد كـه       يوان عـدالت ادار   يه د ي دسته اول از آراء وحدت رو      يدر بررس 

 يكصد و هفتـاد و سـوم قـانون اساسـ    ين اساس كه طبق اصل  يوان با ا  ي د يأت عموم يه
ه دولـت اسـت و      يـ ات و تظلمات و اعتراضات مـردم عل       ي به شكا  يدگيوان مرجع رس  يد

ات و  يرد، اسـتدالل نمـود كـه شـكا        يـ گ ي نمـ   را در بـر    ي دولتـ  يمفهوم مـردم، واحـدها    
. باشد ي نم وان عدالت يماع در د  چ نحو قابل طرح و است     ي به ه  ي دولت ياعتراضات واحدها 

 در مقـام دولـت در       يعنـ يك چهره   يشه با   ي هم يدولتهاي    وان دستگاه ين از نظر د   يبنابرا
ـ  . رديپذ ي نم  آنها را در شعب    ين اساس دعوا  يابند و بر ا   ي ي م وان حضور يد  كـه   ياما آرائ

وان يـ رد مخالف استدالل مذكور است و د      يگ ي م  قرار يابين قسمت نقل و مورد ارز     يدر ا 
گـر  ي د يه واحـد دولتـ    يـ  را عل  ي دولتـ  ي واحـدها  يات و دعاو  ين آراء شكا  يعدالت در ا  

اين آرا توسط هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري در مقـام رسـيدگي بـه              . رفته است يپذ
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15  مفهوم دولت در آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري

صـادر شـده    ...) آئين نامه، تصويبنامه، بخشنامه و    (شكايات عليه تصميمات عام الشمول      
يك دسته آرائي است كـه در آن مقامـات و           . شوند  مي است و خود به چند دسته تقسيم      

) ر متمركـز  ي غ ي و نهادها  ي سازمان مركز  ياعم از نهادها  (ه  ينهادهاي مربوط به قوه مجر    
ه ي قوه قـضائ   ي كه در آنها مقامات و نهادها      ي آرائ يگري حضور دارند و د    يبه عنوان شاك  

ر مجموعـه   يـ نهـاد ز  ت  يگر از آراء با شكا    ي د ي حضور دارند و تعداد    يتحت عنوان شاك  
ت به لحاظ   ين آراء شكا  يچكدام از ا  يو در ه  . نگهبان صادر شده است    يقوه مقننه و شورا   

  .رد نشده است) دولت (ي از طرف شاكيعدم امكان طرح دعو
  ه صادر شده استيت نهادها و مقامات قوه مجري كه با شكايآرائ. 1-3

 است  ي قسمت اول آرائ   . شده است  يم بند ين قسمت آراء را به دو دسته تقس       يدر ا 
 حضور دارنـد    ي اداره كشور به عنوان شاك     ي سازمان مركز  يكه در آنها مقامات و نهادها     

بنامه يا تـصو ين نامه يك آئير متمركز نسبت به    ي غ ي كه مقامات و نهادها    ي آرائ يگريو د 
 و  يدگي نسبت به آن رس    يوان عدالت ادار  ي د يأت عموم يت نموده و ه   يا بخشنامه شكا  ي
  . در كرده است صايرأ

 اداره كـشور  يات نهادها و مقامات سازمان مركـز  ي از شكا  يآراء ناش . 1-1-3
  )هيقوه مجر(

ات نهادهـا و مقامـات قـوه        ي با توجـه بـه شـكا       يوان عدالت ادار  ي د يأت عموم يه
ن نامه  يك آئ يه در قالب وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها، در موارد متعدد نسبت            يمجر

 ين موارد برخ  يل كثرت ا  يبه دل .  صادر كرده اند   ي و رأ  يدگيشنامه رس بنامه و بخ  يا تصو ي
ت و قبـول اسـتدالل      يشود و چون مسئله ورود شـكا       ي م ن آراء به عنوان نمونه نقل     ياز ا 

ن يـ باشـد و صـرفاً مـسئله از ا         ي نم ن مقاله يا رد آن موضوع آن بحث ا      ي و   يدستگاه شاك 
 يت مقامـات و نهادهـا     يناد شـكا   بـه اسـت    يوان عـدالت ادار   ي د يأت عموم يجهت كه ه  

وان عـدالت طبـق     ي د يأت عموم ي نمونه ه  يبرا.  كرده اند  يدگيه رس يمربوط به قوه مجر   
ه بـه خواسـته     يـ ريت سازمان اوقـاف و امـور خ       ي به شكا  25/1/81 مورخ   20-21دادنامه  

 بـه ابطـال     ي و رأ  يدگي وزارت كشور رسـ    ي امور عمران  يابطال بخشنامه معاون هماهنگ   
 ي جمهـور ي انتظـام يرويـ  ني شـاك 25/5/88-453ا در دادنامـه     يـ ده است و    بخشنامه دا 

  4.ه استيس قوه قضائي رئ15/2/84ران و خواسته ابطال بخشنامه ي اياسالم
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  ا مقامات آنهاير متمركز و ي غيت نهادهاي از شكايآراء ناش. 2-1-3
 يوقت حق ي شخص ير متمركز كه دارا   ي غ يات نهادها ين دسته از آراء پس از شكا      يا

ا يـ ا روستا،شـهردار، و     يـ  شهر   ي اسالم يل شوراها يا مقامات آنها از قب    يمستقل هستند و    
 12/3/81 مـورخ    97 در دادنامـه     -از باب نمونه    . ده است ي صادر گرد  ي دولت يها  شركت
 و  5 وزارت كشور اسـت    يه دفتر امور حقوق   ي و خواسته ابطال نظر    ي اراك شاك  يشهردار

 خواسـته  ي شـاك ي تركـالك ي روسـتا ي اسـالم ي شورا31/2/85 مورخ 105ا در دادنامه    ي
 تصويب نامه وزراي عضو كميـسيون سياسـي دفـاعي هيـأت دولـت و در       10ابطال بند   

رو يـ ر ن يـ  اصفهان به خواسته ابطال بخشنامه وز      يت شهردار ي به شكا  23/1/88-9دادنامه  
 :1388،  يوان عـدالت ادار   يـ  د يأت عمـوم  يـ مجموعه كامل آراء ه   ( شده است    يدگيرس
17.(  
ه صـادر   ي مربوط به قـوه قـضائ      يت مقامات و نهادها   ي كه به لحاظ شكا    يآرائ. 2-3

  شده است
ه اعـم از    ي وابسته به قوه قـضائ     يشود مقامات و نهادها    ي م انيل ب ي كه در ذ   يدر آرائ 

 ي كل كشور به عنوان شـاك      يژه سازمان بازرس  ي از قضات و به و     يكيه،  يس قوه قضائ  يرئ
 بـه موضـوع     يوان عـدالت ادار   يـ  د يأت عمـوم  يـ خواسـت آنهـا ه    د و بنا به     ي ق يدر رأ 
  . و حكم صادر شده استيدگيرس

 يمتعـدد هـاي      دادنامه - كل كشور  يت سازمان بازرس  يآراء مربوط به شكا   . 1-2-3
 كـل   ي سـازمان بازرسـ    ين عنوان كه شاك   ي با ا  يوان عدالت ادار  ي د يأت عموم يتوسط ه 
بـاً در مجموعـه آراء   ي اسـت كـه تقر  اسـت صـادر شـده   )  آن ي از بخشها  يكيا  ي(كشور  

ن موضوع يتوان آنها را مشاهده كرد و ا ي م در هر ساليوان عدالت اداريه ديوحدت رو
   6.افته استيش ير افزاي اخيدر سالها
ه و خواسـته    يس قوه قـضائ   ي آن رئ  ي كه شاك  28/10/82 مورخ   432 دادنامه   .2-2-3

 ي شـاك 13/2/88-55 در دادنامـه ايـ و  .ران اسـت  يـ أت وز يـ  ه 3/10/82بنامه  يابطال تـصو  
  7.ران استيأت وزيبنامه هي كشور و خواسته ابطال تصويسازمان بازرس

 نگهبـان   ي وابسته به قـوه مقننـه و شـورا         يت نهادها ي كه به لحاظ شكا    يآرائ. 3-3
  .صادر شده است
وان محاسبات كشور به خواسته     يت د ي به لحاظ شكا   2/4/81 مورخ   119در دادنامه    www.SID.ir
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ر عامـل   ي و مد  يرو در امور آب و فاضالب شهر      ير ن ي معاون وز  29/6/78ه  ابطال بخشنام 
 كـه بـا     16/6/82 مـورخ    229ا در دادنامـه     يـ و  .  آب و فاضالب كـشور     يشركت مهندس 

ر كـشور و  يـ  نگهبـان و بـه خواسـته ابطـال دسـتور وز          ير شـورا  يـ ت قائم مقام دب   يشكا
 ي بـودن دفـاتر نظـارت   ير قـانون يـ  از استانداران در خصوص اعالم غ     يبرخهاي    بخشنامه

  8. نگهبان صادر شده استيشورا

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي هي نظرياستدالل و مبان .4-3
 صادر شـده    يوان عدالت ادار  ي د يأت عموم ين قسمت كه توسط ه    يدر مورد آراء ا   

وان يـ ان نـشده اسـت، كـه چگونـه د         يا به طور مستقل ب    ي در خود آراء و      ياست استدالل 
ــرخالف رأ يعــدالت ادار ــ وحــدت رويب ات ي شــكا10/7/68-37و38و39ه شــماره ي

 يتوان به استدالل و مبان    ي م لياما با توجه به مطالب ذ     . رفته است ي را پذ  ي دولت يواحدها
بـه   (ي دولتـ  ي را كه در آن واحـدها      ي، در آرائ  يوان عدالت ادار  ي د يأت عموم ي ه ينظر

  . برديد شده است، پي قيبه عنوان شاك) مفهوم عام
ات و  ي شـكا  "ح شـده اسـت كـه        ي تـصر  10/7/68ه  يـ  وحـدت رو   يدر متن رأ   -1

وان عدالت  ي در شعب د   يدگيچ مورد قابل طرح و رس     ي در ه  ي دولت ياعتراضات واحدها 
أت يـ  در هي دولتـ يت واحـدها يت طرح شـكا ي، عدم قابلين رأيدر ا. "باشد ي نم يادار

ن يـ  ا ي كه ابتدا  يگريه د يهرچند كه در آراء وحدت رو     . ستيوان مورد نظر ن   ي د يعموم
امـا  . وان وجود نـدارد يد شعب دي ذكر شده ق10/7/68ه ي وحدت رويگفتار به همراه رأ   

ن اسـت   يـ وان بر ا  ي د يأت عموم يدهد كه به طور قطع نظر ه       ي م  نشان ي بعد ياستداللها
باشد، ولي بـه     ي نم واني قابل طرح در شعب د     ي دولت يات و اعتراضات واحدها   يكه شكا 

 ي واحـدها  يعنـ ي. شود  مي  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي      شكايات آنها در  
  . باشندي طرف دعويوان به عنوان شاكي ديأت عموميتوانند در ه ي ميدولت

 ي مطـابق رأ   "ح شـده اسـت      يز تـصر  يـ  ن 27/7/71-155ه  ي وحدت رو  ي در رأ  -2
 كـه در مقـام      يوان عـدالت ادار   يـ  د يأت عمـوم  ي ه 10/7/68-37و38و39ه  يوحدت رو 

 ي دولت يات و اعتراضات واحدها   ي به شكا  يدگيه صادر شده است رس    ياد وحدت رو  جيا
. "وان خـارج اسـت    يـ ت د ي از قلمرو و صـالح     يجزء نسبت به مصوبات و نظامات دولت      

 يات واحـدها  ي شكا ي ديوان عدالت ادار   يأت عموم ي مذكور از نظر ه    ين طبق رأ  يبنابرا
وان استدالل  يوان قابل استماع است و د     ي در د  ي نسبت به مصوبات و نظامات دولت      يدولت
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وان در مقـام    يـ  د يأت عمـوم  يـ تواند در ه   ي م فقط) يدستگاه دولت (كرده است كه دولت     
   .دي اعتراض نمايابد و به مصوبات و نظامات دولتي حضور يشاك

ن ين مـورد چنـ    يـ  در ا  يوان عـدالت ادار   يـ  د 9 شعب ي از قضات و رؤسا    ي برخ -3
  .استدالل كرده اند

ـ  هـا     ب نامـه  يتواند ابطـال تـصو     ي م  هر كس  ي قانون اساس  170ل   طبق اص  - ن يو آئ
ت نـسبت بـه مقـررات       يلـذا شـكا   .  تقاضا كند  يوان عدالت ادار  ي را از د   يدولتهاي    نامه

 يست و هر شخص   ي ن ي حقوق خصوص  ي و اشخاص حقوق   يقيژه اشخاص حق  يمذكور و 
جملــه  از ي و عمــومي و اعــم از حقــوق خــصوصي و حقــوقيقــياعــم از حق) يكــس(

 يوان عـدالت ادار يـ مات عـام الـشمول بـه د       يتوانند در مورد تـصم     ي م ي دولت يواحدها
  . ت كننديشكا

ن مقـررات نـاظر بـر همگـان اسـت و            يـ مات عام الشمول چون ا    ي در مورد تصم   -
 ي كه به عنوان شـاك     يقت شخص يشود، لذا در حق    ي م خالف قانون بودن آنها متوجه همه     

ن بـه   يرت مقررات مذكور روابط قـوان     يكند، بلكه مغا   ينم تيشود شكا  ي م از او نام برده   
ست فقط اعـالم كننـده اسـت        ي ن ين شخص شاك  ينجا ا يدر ا . كند ي م وان عدالت اعالم  يد

 ممكن اسـت    ي نفع باشد ول   يد ذ يوان با ي در موضوعات مطروح در شعب د      يچون شاك 
امـا  . شـد  هم نداشته با   يمات عام الشمول شخص اعالم كننده نفع شخص       يدر مورد تصم  

اعتـراض نـسبت بـه      . كنـد  ي م مات خالف قانون است آن را اعالم      ين گونه تصم  يچون ا 
 و مفهـوم مـصطلح آن در        يق دعوي و شـكايت در معنـ       ي اصوالً از مصاد   يمقررات دولت 
 يباشد ول  ي م ي به منظور احقاق حق شخص     ياقامه دعو . رود ي نم  به شمار  يمراجع رسم 

 يلذا اعتـراض واحـدها   .  باشند ي نفع شخص  يارا ندارد كه اشخاص د    ينجا ضرورت يدر ا 
 مـانعي   يوان عدالت ادار  ي به آن در د    يدگي نسبت به تصميمات عام الشمول و رس       يدولت
  .ندارد

م دادخواسـت نـدارد و بـا        ياز به تقـد   ي ن ي در مورد ابطال مصوبات دولت     يدگي رس -
 يلت ادار وان عدا ي قانون د  39و38ن موضوع در موارد     يرد كه ا  يگ ي م درخواست صورت 

  .ان شده استيز بي ن85مصوب سال 
  وان عدالت در مورد ابطال مصوباتي ديأت عموميابي آراء هيارز .5-3

 يات واحـدها  ي نـسبت بـه شـكا      يوان عـدالت ادار   ي د يأت عموم ي ه يدگي رس -1
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أت يـ ح در آراء آن ه    ي آن به صورت صـر     ي حقوق يان مبان ي بدون ذكر استدالل و ب     يدولت
وان موجب عدم اسـتحكام  ي و استدالل در آراء د ي نظر يان مبان فقد. صورت گرفته است  

  .شود  ميآراء مذكور
 اطالع يقت نوعي به درخواست ابطال مصوبات در حق  يدگين استدالل كه رس   ي ا -2

م دادخواسـت   يت و تقـد   ياز به شكا  ي است و ن   يدادن موارد خالف قانون مصوبات دولت     
ن قـسمت نقـل     يـ  كـه در ا    ين صدور آرائ  وان عدالت در زما   يندارد، حداقل با عملكرد د    

 يوان عدالت در مـورد تقاضـا      ي د يأت عموم ي كه ه  ين معن يبد. شده است تعارض دارد   
م يوان لـزوم تقـد    يـ ر مـوارد قابـل طـرح در شـعب د          يز بـه ماننـد سـا      يابطال مصوبات ن  

ك يـ  كـه صـرفاً بـا        ي دانسته و مـوارد    يط آن را ضرور   يه شرا يت كل يدادخواست با رعا  
أت يـ بـراي نمونـه ه    . واست ابطال مصوبات بوده اسـت را رد كـرده اسـت           اعالم و درخ  

ن ي از آئ  ي به قسمت  يدگي كه موضوع ان رس    4/2/84-53وان عدالت در دادنامه     ي د يعموم
 دولـت و مـصرف آن در        ي از درآمـدها   ي قانون وصول برخـ    45 بند د ماده     ينامه اجرائ 
 است، استدالل كرده اسـت      د شده ي كل كشور ق   ي سازمان بازرس  ين بود وشاك  يموارد مع 

ر نظامات  يو سا ها    ب نامه يو تصو ها    ن نامه ي به اعتراض نسبت به آئ     يدگيهرچند كه رس  "
ا خـارج بـودن آنهـا از حـدود          ين  يا قوان ي يرت آنها با احكام اسالم    ي از جهت مغا   يدولت
 القاعـده تـابع     ي قرار دارد و علـ     يوان عدالت ادار  يت د يه در صالح  يارات قوه مجر  ياخت
 كـل   يسازمان بازرس 24/11/1380چون اعتراض مورخ    ...  كنيست ل يفات خاص ن  يرتش

وان عـدالت  يـ ست ارسـال و رونوشـت آن بـه د   يـ ط زيكشور كه به سازمان حفاظت مح 
رت مـصوبات مـورد درخواسـت ابطـال         ي ارسال شده اسـت و در آن مـوارد مغـا           يادار

 اسـت سـازمان     يهيبد. ستي ن يدگيت مذكور قابل طرح و رس     يفيده به ك  يمشخص نگرد 
تواند دادخواست اعتراض نـسبت بـه مـصوبات          ي م  كل كشور عنداللزوم   يمحترم بازرس 

 يأت عمـوم  يـ ماً بـه ه   يم و مـستق   يه و تنظ  ي ته ي ضرور يت قواعد اصول  ي را با رعا   يدولت
مجموعه كامل آراء هيأت عمـومي      ( ".رديـ  قرار گ  يدگيوان ارسال دارند تا مورد رس     يد

  ).55ص:1384 سال ديوان عدالت اداري
أت يـ ارات ه يـ ت و اخت  ي حدود صـالح   يوان عدالت ادار  ي قانون د  19 طبق ماده    -3
ات و اعتراضـات    ي به شكا  يدگي رس -1 ": ن شرح است  ي بد يوان عدالت ادار  ي د يعموم

ن ي بنابرا ".....ير نظامات و مقررات دولت    يو سا ها    ن نامه ي از آئ  يا حقوق يقي  ياشخاص حق 
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رد و يـ گ ي مـ  ت صـورت  ي در قالب شكا   ير نظامات دولت  ي سا وها    ن نامه ي ابطال آئ  يتقاضا
 در قـانون    يستيبا ي م بود ي م نياگر چن . ستين امر در قالب اعالم موارد خالف قانون ن        يا

 آن  يفات و چگـونگ   يشد و تشر   ي م نه به كار گرفته   ين زم ي در ا  ياصالحات خاص حقوق  
 ينـ يش بي درخواست پياداروان عدالت ي دين دادرسينكه در آئ  يمضافاً ا . شد ي م انيز ب ين

وان يـ  در د يدگيكند كه رس   ي م ديتأك) 1385مصوب  (وان  ي قانون د  21نشده است و ماده     
  . م دادخواست استيمستلزم تقد

 وحـدت  يح شـده اسـت طبـق رأ   ي تـصر 25/7/71-155ه ي وحدت رو ي در رأ  -4
 جـزء، نـسبت بـه    ي دولتـ يات و اعتراضات واحدها  ي به شكا  يدگي رس " 10/7/68ه  يرو
ن يـ ن در ا  ي بنـابرا  "...وان خـارج اسـت    يت د ي از قلمرو صالح   يصوبات و نظامات دولت   م

 يگاه نسبت به مصوبات و نظامـات دولتـ        ين عنوان و جا   ي با هم  يگونه موارد واحد دولت   
 يأت عمـوم  يـ نجا اسـت كـه ه     يدر ا . كند ي م ت و اعتراض  ي شكا يوان عدالت ادار  يدر د 

ات ي و استدالل خود را در مورد قبـول شـكا          ي نظر ي مبان يستيبا ي م يوان عدالت ادار  يد
كرد، كه عالوه بر استحكام      ي م اني ب ي نسبت به مصوبات و نظامات دولت      ي دولت يواحدها

  .افزود ي مزي كشور ني حقوقي علميآراء آن به غنا
  هـركس  ي قـانون اساسـ    170نكـه چـون طبـق اصـل         ي بر ا  يوان مبن ي استدالل د  -5

وان عـدالت  يـ  بخواهـد، لـذا د  يوان عـدالت ادار   يـ از د  را   يتواند ابطال مقررات دولت    يم
ن نظـر محـل بحـث       يرد، از چند  يپذ ي م ن گونه موارد  ي را در ا   ي دولت يات واحدها يشكا

رفته نـشده   يوان پذ ي مطروحه در شعب د    ين استدالل در مورد دعاو    ياست؛ اوالً چگونه ا   
شده است و در    ان  ي ب ي قانون اساس  173وان در اصل    يت د ينكه صالح ياست با توجه به ا    

ات و تظلمات و اعتراضـات مـردم        ي به شكا  يدگيوان در رس  يت د ين اصل به صالح   يهم
نجا استدالل نشده اسـت هـر    يح شده است ولي در ا     ي تصر يدولتهاي    ن نامه ينسبت به آئ  

-37و38-39شود، در رأي وحـدت       ي نم ي دولت ي شامل واحدها  170كس موضوع اصل  
 استدالل شده است كه اصطالح مردم شـامل        173ل   با استناد كلمه مردم در اص      10/7/68

 و  يوان عـدالت ادار   يـ شـود در هـر حـال زمـاني كـه بحـث از د               ي نم ي دولت يواحدها
 ي اصـل  ي مدنظر است و مبنا    يأت عموم يت آن اعم از شعب و ه      يت آن است كل   يصالح
  .  استي قانون اساس173وان اصل يت ديصالح
 نـسبت بـه مقـررات       ي دولتـ  يواحـدها ات  يرش شكا ي پذ يوان عدالت ادار  ياً د يثان
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21  مفهوم دولت در آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري

 ي كـه از واحـد دولتـ   يري تفـس يستيبا ي مرفته است اما  ي پذ 170 را به استناد اصل      يدولت
 يان واحـدها  يـ نجا م يداد و در ا    ي م گر انجام يرفته شده د  يداشت با توجه به اصول پذ      يم

 نـسبت ) به مفهوم عـام   (ي دولت يات واحدها يرش شكا يپذ. شد ي م كي قائل به تفك   يدولت
را يـ ن قوه قابل قبول است، ز     ي خارج از ا   ي دولت يه توسط واحدها  يبه مصوبات قوه مجر   

قضات دادگاهها مكلفنـد    " ي قانون اساس  170ك سو طبق اصل     يه از   يدر مورد قوه قضائ   
 ين و مقررات اسالم   ي كه مخالف با قوان    يدولتهاي    ن نامه يو آئ ها    ب نامه ي تصو ياز اجرا 

 اسـت كـه     يهي بـد  "..... كننـد  يه است خوددار  ي قوه مجر  اراتيا خارج از حدود و اخت     ي
 يوان عـدالت ادار   يـ نگونـه مقـررات را از د      ي ابطـال ا   ي حق تقاضا  يق اول يقضات به طر  

اد يـ ك بن ينگونه موارد بر اساس     ي در ا  يت قضات و مقامات قضائ    يدارند و لذا قبول شكا    
  .رديگ ي م صورتيقانون

كل كشور بر اساس حق نظارت قوه        ي سازمان بازرس  174گر طبق اصل    ي د ياز سو 
 ي ادار ين در دسـتگاهها   يح قـوان  ي صـح  يان امـور و اجـرا     يـ ه نسبت به حسن جر    يقضائ
 كـل كـشور     يل سـازمان بازرسـ    ي قانون تـشك   2ده است كه بر اساس ماده       يل گرد يتشك

ـ         ي وظا 1360مصوب مهر    ب يو تـصو هـا     ن نامـه  يف سازمان ارسال گـزارش در مـورد آئ
 اسـت، لـذا در      يوان عدالت ادار  يبه د )  سازمان خالف قانون است    كه به نظر آن   (ها    نامه

 يرفتني پـذ  ي در مورد مقـررات و نظامـات دولتـ         يت سازمان بازرس  يز قبول شكا  ينجا ن يا
  .است

ز به لحاظ حق نظارت قـوه مقننـه         ير مجموعه آن ن   ي ز يدر مورد قوه مقننه و نهادها     
 از  يت مقررات دولتـ   ير و لزوم تبع   گيكدين دو قوه از     يه و استقالل ا   ينسبت به قوه مجر   

 يز قوه مقننه و اعـضاء آن و نهادهـا    ينجا ن يتوان گفت در ا    ي م زين مصوب مجلس ن   يقوان
 يوان عدالت ادار  يه در د  يت نسبت به مصوبات قوه مجر     ين قوه حق شكا   يرمجموعه ا يز

  10.دارند

نند شوراها  ر متمركز ما  ي غ يك شد، نهادها  يد قائل به تفك   يه با ياما در مورد قوه مجر    
ه يـ ت عل يد حـق شـكا    يـ  مـستقل هـستند با     يت حقوق ي شخص يو مقامات آن چون دارا    

ه در سـازمان    يـ  در مورد اجـزاء قـوه مجر       يه داشته باشند، ول   يمقررات مصوب قوه مجر   
گر يد اصول د  ين موارد با  يدر ا . ت آنها محل بحث است    ي كشور قبول شكا   ي ادار يمركز

مات و  يز مدنظر باشد، تـا تـصم      ي كشور ن  يام ادار  در نظ  يمانند اصل سلسله مراتب ادار    
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 22  1390سوم، شماره اول، بهار و تابستان دوره  ،مجله مطالعات حقوقي

 يبـرا . رديـ كسان اتخاذ و مورد اجـراء قـرار گ        ين قوه به صورت هماهنگ و       ياقدامات ا 
ك بخش نسبت به دستورات و مـصوبات وزارت كـشور          يت بخش دار    يمثال قبول شكا  

 يمات آن اسـت خـالف اصـل سلـسله مراتـب ادار            ي از آن و تـابع تـصم       ي جزئ يكه و 
ا يـ به عنوان مقام    (ه  ير مجموعه قوه مجر   يات واحد ها، مقامات ز    ي لذا قبول شكا   11.است
 يك مجموعه با مقامات ونهادها    ي اجزاء   ي و هماهنگ  يبه اصل سلسله مراتب ادار    ) نهاد

مات و نظرات مقامات مافوق يت از تصم يرا با توجه به لزوم تبع     يز. برتر آن تعارض دارد   
د در مقام اعتراض و ابطال واحـدها و         ي تابع نبا  يدولت ي واحدها يدر سلسله مراتب ادار   

  )114:1372، يصدر الحفاظ. (نديمقامات مصوبات مقامات متبوع خود برا
فرضـاً  (گـر  ي ديمات عام الشمول قـوا يه نسبت به تصميت قوه مجر يدر مورد شكا  

بول ز قابل قيات نين گونه شكايتوان گفت ا ي مبا توجه به مطالب گفته شده   ) هيقوه قضائ 
 وضـع   ي قـانون اساسـ    138ن مطلب كه اصوالً بـا توجـه بـه اصـل             يالبته با ذكر ا   . است

ه محل  ير از قوه مجر   ي غ يب نامه توسط مقامات   ين نامه و تصو   ي در قالب آئ   يمقررات دولت 
ن نامه ندارند كه    ي حق وضع آئ   138ر از موارد اصل     ي غ يد است و مقامات و نهادها     يترد

    .ستينن مقاله يتفصيل آن موضوع ا
  

  آراءوحدت رويه مبتني بر دو وجهي بودن واحدهاي اداري. 4
شود حاكي از ايـن امـر اسـت كـه ديـوان               مي  كه در اين گفتار نقل و بررسي       يآرائ

عدالت اداري شكايات دستگاههاي دولتي درشـعب ديـوان را پذيرفتـه اسـت و چنـين                 
ه عنوان دولت طرح دعوي     استدالل شده است كه در اين موارد دستگاه دولتي باالصاله ب          

گردد، اما در هر حال       مي استدالل هيأت عمومي ديوان در اين آراء ارزيابي       . ننموده است 
اين آراء نشانگر آن است كه هيأت عمومي ديوان عدالت بـراي دسـتگاه يـا واحـدهاي                  
دولتي موضوع آراء وحدت رويه، چند وجه يا چند چهره قائل است و معتقد است اگـر               

در ديـوان عـدالت     ) كه دولتي بودن است   (دولتي درجنبه يا چهره اصلي خود       اين واحد   
اقامه دعوي كنند، طبق همان قاعده كلي كه درگفتار اول بحث شده دعـاوي آنهـا قابـل                  

 ولي از جنبه ديگر و يا از وجه ديگري كـه واحـدهاي دولتـي عمـل                . استماع نمي باشد  
آنها قابـل طـرح و رسـيدگي در ديـوان           كنند و در جايگاه دولت قرار ندارند دعاوي          مي

  . گيرند  ميآراء مربوط به اين گفتار نقل و سپس مورد ارزيابي قرار. عدالت اداري است
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 پـس از صـدور آراء مختلـف توسـط           25/7/71-155رأي وحدت رويـه      .1-1-4
شعب ديوان عدالت اداري در مورد قبول يا رد شـكايت ادارات حـج و اوقـاف و امـور                    

مـتن رأي بـدين شـرح       . يت و نمايندگي از موقوفات صادر گرديـده اسـت         خيريه به تول  
 قرار دارد و مطـابق مقـرارت و         يهرچند سازمان اوقاف در عداد واحدهاي دولت      ": است

 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقـام          10/7/68مورخ   39-38-37راي شماره   
دولتـي جـز    هاي     واحد ايجاد وحدت رويه صادرشده رسيدگي به شكايات و اعتراضات        

نسبت به مصوبات و نظامات دولتي از قلمرو صالحيت ديوان خارج است لـيكن حكـم         
مذكور ناظر به مواردي است كه واحدهاي دولتي باالصاله و در مقام حفظ حقوق دولت               

كه بموجب احكام و مقررات قانون مدني در  مبادرت به تقديم دادخواست كند در حالي
قد وقف و نتايج و آثار مترتـب بـر آن مـال موقوفـه متعلـق حـق             باب ماهيت حقوقي ع   

نمـي شـود و    دولت نيست و درآمد و عوايد آن جز و بودجه عمومي دولـت محـسوب              
سازمان اوقاف در اداره امور موقوفات در واقع و نفـس االمـر مجـري نيـات و اهـداف                    

 قـانوني آنـان   واقف و حافظ منافع و حقوق موقوف عليهم است و به نيابت و نمايندگي     
 باشد و تبعاً در صورت تضييع حقـوق آنهـا           مي عهده دار و توليت واداره امور موقوفات      

تواند به نمايندگي قانوني موصوف عليهم بر حسب مورد به مرجع قضايي واز جمله               مي
  )13930: 8/10/1371 ،يروزنامه رسم ("... ديوان عدالت اداري شكايت كند

 برخي از قـضات شـعبات       25/7/71-155يه شماره   ظاهراً رأي وحدت رو   . 2-1-4
ديوان را اقناع نكرده بود و در آراء خود شكايات سازمان اوقاف را به اعتبار دولتي بودن                 

رسيد راي وحـدت رويـه        مي لذا تعارض آراء جديد در موضوعي كه به نظر        . كرد  مي رد
 به شـماره     فصل الخطاب باشد ايجاد شد و بدين خاطر راي وحدت رويه جديدي            155
  .  در اين زمينه بدين شرح صادر شده است211-19/4/78

نظر به اينكه اعمال اختيار نظارت و تصدي در امور مربوط به موقوفات بـه نيابـت از                  "
واقف و يا به قائم مقامي متولي از مقوله وظايف و مـسئوليت سـازماني واحـد دولتـي                   

 دراين قبيل امور از مصاديق      محسوب نمي شود و تصميمات و اقدامات سازمان اوقاف        
 قـانون ديـوان عـدالت اداري        11تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي موضوع مـاده         

 شـعبه دوازدهـم ديـوان در        7/5/1374 مـورخ    558نمي باشد، بنابراين دادنامه شـماره       
حدي كه متضمن تأييد صالحيت ديوان در رسيدگي به اعتـراض واصـله بـه نيابـت و                  

هبي و موقوفات است مطابق اصـول و مـوازين قـانوني تـشخيص              نمايندگي اماكن مذ  
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 )16001: 10/11/1378، يروزنامه رسم ("....گردد مي

 تصريح شده بود كه ادارات حـج        155البته درگردش كار رأي وحدت رويه شماره        
. و اوقاف و امور خيريه به نيابت از موقوفات عليه يك دستگاه دولتي شكايت كرده انـد                

  .  به اين مسئله تصريح نشده است29/4/78-211كار رأي وحدت رويه ولي در گردش 
  78 سال 211و  71سال 155ارزيابي آراء وحدت رويه شماره  .2-4

 به عنوان مبناي صدور     29/4/78-211 نخستين مطلبي كه در راي وحدت رويه         -1
. راي بيان شده است اين است كه هيات عمومي ديـوان عـدالت اسـتدالل كـرده اسـت                  

ميمات و اقدامات سازمان اوقاف به نيابت از واقف و يـا بـه قـائم مقـامي متـولي از                     تص
اين اسـتدالل  . ق تصميمات و اقدامات اداري واحدهاي دولتي محسوب نمي شود   يمصاد

توانند اعمالي انجام دهند كه جـزء وظـايف          دولتي نمي هاي    صحيح نيست چون سازمان   
ي را در صالحيت آنها قرار نداده باشد، چون         آنها نمي باشد و قانون گذار چنين موضوع       

اين امر يعني انجام اموري خارج از وظائف قانوني توسط واحدهاي دولتي نقض قـانون        
هـاي    مقوله نيابت و نمايندگي ادارات حج و اوقاف از مقوله         . شود  مي و تخلف محسوب  

قودي مانند  قراردادي كه به لحاظ انعقاد يك عقد محقق شده باشد نيست كه در قالب ع              
وكالت وحتي وقف نامه اين نمايندگي اعطاء شده باشـد قـرار نمـي گيـرد، بلكـه منـشأ               
اقدامات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و به تبع آن ادارات زير مجموعـه سـازمان،        

ماده يك قانون تـشكيالت     1بند  . وظايفي است كه به موجب قانون پيش بيني شده است         
 يكي از وظايف اين     2/10/1363 اوقاف وامور خيريه مصوب      و اختيارات سازمان حج و    

 اداره امور موقوفات عام كه فاقد متـولي بـوده يـا مجهـول التوليـه اسـت و       "سازمان را   
موقوفات خاصه در صورتي كه مصلحت وقف وبطون الحقه و يا رفع اخـتالف وقـوف       

 3آن طبـق مـاده    بيان كرده اسـت عـالوه بـر    "عليهم متوقف بود دخالت ولي فقيه باشد 
همين قانون هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مـورد               

  .باشد  مينماينده آن
دهـد بـه اعتبـار وظيفـه          مـي  انجامها    لذا هر اقدامي كه سازمان در ارتباط با موقوفه        

پـس در   . قانوني آن است و نمايندگي آن سازمان از موقوفه نيـز ناشـي از قـانون اسـت                 
هـا    يجه اقدام سازمان اوقاف در شكايت به ديوان عدالت اداري به نمايندگي از موقوفه             نت

در مقام انجام وظيفه قانوني آن سازمان بوده است و در مجمـوع نيـز يـك عمـل اداري                    
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است يعني مقامات سازمان در مقام انجام وظيفه اداري خود به نمايندگي از موقوفـه در                
  . اندديوان عدالت طرح دعوي كرده 

دولتـي  هـاي      آثار مالي اقـدامات دسـتگاه      25/7/71-155ه  ي وحدت رو  ي در رأ  -2
 و تفكيك دعاوي آنها از نظر اينكه دعوي يا شكايت باالصـاله دولتـي             يمبناي صدور رأ  

بدين شرح كـه در رأي اسـتدالل شـده اسـت حكـم رأي               . است يا نه، قرار گرفته است     
دم قابليــت شــكايات واعتراضــات  مبنــي بــر عــ10/7/68- 39-38-37وحــدت رويــه 

واحدهاي دولتي در ديوان، ناظر بر مواردي است كـه واحـدهاي دولتـي باالصـاله و در                  
مقام حفظ حقوق دولت مبادرت به تقديم دادخواست كننـد، در حـالي كـه بـه موجـب          
احكام و مقررات قانوني مدني درباب ماهيت حقوقي عقد وقف و نتايج و آثـار مترتـب                 

قوفه متعلق حق دولت نيست و درآمد و عوايد آن جزء بـود جـه عمـومي                 بر آن مال مو   
تواند بـه     مي اما.  باشد ياين استدالل نمي تواند مبنا اصلي رأ      . دولت محسوب نمي شود   

گيـرد، بـدين      مـي  عنوان يكي از داليل ضمني در موضوع محل بحث مورد استناد قـرار            
سبت به رأي هيات حل اخـتالف     توضيح كه اگر شركت دولتي در ديوان عدالت اداري ن         

 قـانوني شـهرداري   77ي مـستقيم يـا كمـسيون مـاده          هـا   ماليـات مالياتي موضوع قانوني    
) بـه مفهـوم عـام   (ي اين گونه دعاوي نيز آثار مالي بر دولت  ياعتراض نمود در نتيجه نها    

بدين معني كه هرچند درآمد و عوايد يك طرف كاسته و به درآمد طرف              . مترتب نيست 
. ا كاسـته نمـي شـود   يت درآمد و عوايد دولت افزوده       يشود، ولي در نها     مي فزودهديگر ا 

بنابراين براي توجيه پذيرش دعوي سازمان اوقاف بـه نماينـدگي از موقوفـه در ديـوان                 
عدالت اداري يـك مبنـاي مـستحكم تـري متوسـل شـد و آن تفـسير جايگـاه حقـوقي            

  . مختلف استهاي  واحدهاي دولتي در موقعيت
 اين است كـه     19/4/78-211 و   20/7/71- 155يجه نهائي آراء وحدت رويه      نت -3

ست در شعب ديوان    ي ن يتوانند در مواردي كه مربوط به حقوق دولت         مي واحدهاي دولتي 
عدالت اداري عليه واحدهاي ديگر اقامه دعوي كنند و مشمول قاعده كلـي كـه در رأي                 

ت و اعتراضات واحدهاي دولتي     طبق آن شكايا  ( بيان شده است     10/7/68وحدت رويه   
چون عدم قابليت   . نمي شوند ) به هيچ نحو قابل طرح در ديوان عدالت اداري نمي باشد          

استماع دعاوي دولتي در ديوان مربوط بر مواردي است كه بنـا بـه اسـتدالل مـذكور در                   
 واحد دولتي باالصاله مبادرت به تقـديم داد خواسـت           25/7/71-155رأي وحدت رويه    
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 ، ولي در مواردي كه اين واحدهاي در مقام دولت قرار ندارنـد            )رح دعوي نمايند  ط(كند  
از آراء مذكور و اسـتدالل منـدرج        . توانند در ديوان عدالت اداري طرح دعوي نمايند        مي

هـاي    توان نتيجه گرفت هيأت عمومي ديوان عدالت پذيرفتـه اسـت دسـتگاه              مي در آنان 
موقعيتهاي حقوقي مختلف قـرار گيرنـد و لـذا          دولتي ممكن است در شرايط، جايگاه و        

بايد با توجه به اين موقعيت حقوقي درباره آنها قضاوت كرد و مشخص نمود كه در چه  
  .گاه دولت قرار دارندي در جايموارد

توان   مي)78سال  (211و) 71سال  (155بر اساس نتيجه حقوقي آراء وحدت رويه     
مـاده  2موضوع بنـد    (عليه مراجع شبه قضايي     دولتي  هاي    استدالل كرد كه دعوي دستگاه    

نيز بايد در شعب ديوان عدالت اداري مطرح و پذيرفتـه           )  قانون ديوان عدالت اداري    13
بدين شـرح   . چون واحدهاي دولتي در اينگونه موارد در جايگاه دولت قرار ندارد          . شود

بت بـه   نـس ) به طور مثال يك شركت يا موسـسه دولتـي         (كه زماني كه يك واحد دولتي       
آراء هيات حل اختالف كارگر و كارفرماي موضوع قانون كار در ديـوان عـدالت اداري                

گيرد و در اينجا اين واحد به         مي كند اقدام وي در مقام يك كارفرما صورت         مي اعتراض
عنوان دولت مطرح نيست بلكه شأن و جايگاه حقوقي آن كارفرما بودن است نه دولـت                

گيرنـد    مـي  و امتياز حقوقي به اشخاص كه در اين مقام قـرار          كارفرما بودن برتري    . بودن
اصالً درحقوق كار همه كشورها و در قانون كار ايران آن شخص كه از              . اعطاء نمي كند  

حمايت قانوني برخوردار است كارگر است، در قانون كار كارفرما از موقعيت و حمايت        
ارفرما بودن براي يـك واحـد       بنابراين ك . حقوقي ضعيف تري نسبت به كارگر قرار دارد       

دولتي امتياز و برتري حقوقي نمي آورد در حـالي كـه دولـت بـودن بـراي يـك واحـد                     
آورد و مقررات حمـايتي نـاظر بـر برتـري حقـوقي دولـت در                  مي دستگاه موقعيت برتر  

ارتباط با ساير اشخاص است براي مثال تملك اراضي ديگـران بـدون رضـايت آنهـا از                  
گيـرد امـا      مي هاي دولتي است كه از شأن حاكميتي دولت نشأت        برتري حقوقي دستگاه  

 امور و جايگاه حقوقي كه درآنها دولـت بـا سـاير اشـخاص در موقعيـت يكـسان قـرار                 
پس در نتيجـه دادن حـق اعتـراض بـه كارفرمايـان             . گيرد جايگاه تصدي گري است     مي

حـق ويـژه و     حل اختالف كـارگر و كـارگر و كارفرمـا           هاي    دولتي نسبت به آراء هيات    
برتري نسبت به سايرين نيست، يا زماني كه يك شركت دولتي نسبت بـه امـور ماليـاتي             

 اعتـراض ) هيات حل اختالف مالياتي و شوراي ماليـاتي (خود و آرائي كه مراجع ذيربط   
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كند، اعتراض آن ناشي از يك رابط حقوقي است كه بين وي به عنوان ماليات دهنـده    مي
در اينگونـه   . مالياتي به عنوان ماليات گيرنده ايجـاد شـده اسـت          و سازمان امور    ) مؤدي(

وضعيتهاي حقوقي ماليات دهنده اعم از شخص حقيقي يـا حقـوقي در مقـام حـاكميتي                 
اينجا . قرار ندارد بلكه به عنوان بدهكار و يك مؤدي موضوع قواعد حقوقي ذيربط است

ك مـؤدي بـدهكار معتـرض       شركت دولتي در جايگاه دولت قرار ندارد بلكه به عنوان ي          
هـاي    همين استدالل نيز در مواردي كه دسـتگاه       . اعمال حاكميتي طرف مقابل خود است     

 كنـد نيـز صـدق       مـي   قـانون شـهرداري اعتـراض      77دولتي نسبت به آراء كمسيون ماده       
  .كند مي

بنابراين واحدهاي دولتي حق اعتراض نسبت به آراء مراجع شـبه قـضايي حـسب               
چون در اينگونـه مـوارد ايـن واحـدها در جايگـاه             . ت اداري دارند  مورد در ديوان عدال   

دولت قرار ندارند و به عنوان دولت طرح دعوي نمي نمايند در اينجا بايـد بـه جايگـاه                   
حقوقي خاص آنها كه باتوجه به وضعيت حقـوقي ذيـربط برايـشان ايجـاد شـده اسـت           

ص ديگـري كـه در آن       توجه كرد،و به مانند هر شـخ      ) حسب مورد كارفرما و يا مؤدي     (
گيرد بايد حق اعتراض نسبت به تـصميماتي كـه توسـط              مي جايگاه حقوقي خاص قرار   

بـا ايـن   . مراجع ذيربط عليه آنها گرفته شده است را در ديوان عدالت اداري داشته باشند  
استدالل اوالً جايگاه حقوقي هر شخص با توجه به وضعيت حقوقي آنها كه طبق قوانين               

ثانياً آرائي كه در مقام رسيدگي به اعتراضات عليـه          . گردد  مي رعايتمشخص شده است    
ي كـه در    هاي  شوند و تعارض    مي شود هماهنگ و يكنواخت     مي مراجع شبه قضائي صادر   

زمينه رسيدگي محاكم دادگستري به اعتراض دستگاهاي دولتي نسبت به آراء هيأت حل             
  .  نمي گردداختالف كارگر و كارفرما مورد بحث قرار گرفت ايجاد

  
   جمع بندي.5

از سه دسته آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري كه در اين مبحث مورد ارزيابي               
قرار گرفتند دسته اول آرائي هستند كه از آنها به عنوان آراء مبتني بر يك وجهـي بـودن                   
دولت ياد كرديم و به بيان ديگر در اين آراء ديوان عدالت اداري همـة دسـتگاهها و يـا                    

نگرد و هر دستگاه يـا اداره يـا شـركت دولتـي را دولـت                مي احدهاي دولتي را يكسان   و
كند و معتقد است چون همة اينها دولت هستند و ديوان عدالت نيز مرجـع                 مي محسوب
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اسـت پـس شـكايات واحـدهاي        ) نـه دولـت   (رسيدگي به شكايات و اعتراضات مردم       
اين نوع نگاه بازتـاب پـذيرش       . مذكور قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان نمي باشد         

 يعنـي ديـوان بـه هـر كـدام از            12.مفهوم سازماني اداره توسط ديوان عدالت اداري است       
واحدهاي مذكور صرف نظر از ماهيت، عملكرد، جايگاه حقـوقي و نـوع فعاليتهـاي آن                

تواننـد در    ي مـ  گويد و نوع دعوي و جايگاهي كه طبـق آن واحـدهاي دولتـي               مي دولت
 لذا. ت به عنوان يك طرف دعوي حضور يابند مورد توجه قرار نگرفته است            ديوان عدال 

 دسته اول يـك نـوع تفـسير         يتوان گفت تفسير ديوان عدالت از مفهوم دولت در آرا          مي
  . شكلي و ظاهري از عبارات قوانين است

دسته دوم آراء وحدت رويه ديوان عدالت با آراء دسته اول تعارض دارد چـون بـه           
دولتي در هيأت عمومي ديوان عليه تصميمات عام الشمول دولتـي           هاي    گاهشكايات دست 

هرچنـد در آرائ    . رسيدگي كرده اسـت   ...) آئين نامه ها، تصويب نامه ها، بخش نامه ها        (
وحــدت رويــه اســتدالل هيــأت عمــومي ديــوان در مــورد توصــيه پــذيرش شــكايات  

 ديوان عـدالت معتقدنـد      دولتي در هيأت عمومي بيان نشده است اما قضات        هاي    دستگاه
دستگاه دولتي به عنوان شاكي حـضور نـدارد بلكـه مقـررات             ها    كه در اين گونه پرونده    

كنند ولي آئين دادرسي ديوان و        مي دولتي خالف قانون اساسي يا عادي و شرع را اعالم         
عملكرد هيأت عمومي در مواردي كه برخي از اين گونه شكايات را رد كـرده اسـت بـا      

  .ور تعارض داردادعاي مذك
هـاي    در دسته سوم آرائ ديوان كه به عنوان آراء مبتني بر دو وجهي بودن دسـتگاه               

دولتي را در شـعب  هاي  ديوان عدالت شكايات دستگاه. دولتي مورد ارزيابي قرار گرفتند   
خود به عنواني غير از واحد دولتي پذيرفتـه اسـت و ايـن نـشان دهنـده تلقـي و قبـول                      

دولتي است بدين معني كـه ديـوان عـدالت اداري           هاي    اه دستگاه چندوجهي بودن جايگ  
حقوقي مختلف قـرار گيـرد و       هاي    تواند در جايگاه    مي پذيرفته است كه هر واحد دولتي     

در اينگونه آراء بـا     . براساس آن جايگاه و آثار حقوقي آن مورد ادعاي آنها رسيدگي كرد           
مقام دولت نيـست بـه شـكايات آنهـا          اين استدالل كه دستگاه دولتي در اين جايگاه در          

دسته سوم آرائ ديوان هرچند با آراء دسته اول تعارض دارد ولـي             . رسيدگي كرده است  
كند كه دولت يك پديده حقوقي چنـدوجهي اسـت و لـذا      ميخود اين استدالل را ثابت 

جايگاه حقوقي دولت و آثار حقوقي آنرا بايد در هر وجه دولت مورد توجه قـرار داد و                  
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دولتـي در هـر جايگـاهي       هاي    ي توان دولت را در يك وجه ديد و براي همة دستگاه           نم
تعارضات موجود در سه دسته آراء ديوان عدالت نيـز حـاكي از فقـدان               .حكم واحد داد  

  . مبناي واحد و مشخصي در تشخيص واحد دولتي و به تعبير كلي تر مفهوم دولت است
  

  نوشت يپ
 مقـصود از آن     170 خود در مورد اصطالح دولت در اصل         28/8/83ر  يه تفس ي نگهبان در نظر   ي شورا -1

ن نامـه و مـصوبات   يتواند به آئ ي نموان عدالتير ظاهراً د  ين تفس يه اعالم كرده است با ا     يرا قوه مجر  
ـ  قـانون د   19اما طبق ماده    .  كند يدگيه رس يژه قوه قضائ  يگر به و  ي د يمقامات قوا   يوان عـدالت ادار   ي

ـ  نمـود كـه در عمـل ن   يوان طرح دعـو يتوان در د ي مهي قوه قضائي قضائريمات غينسبت به تصم   ز ي
 28/8/83ه  يكند جهت اطالع از انتقادات وارده به نظر        ي م يدگيت رس ين نوع شكا  يوان عدالت به ا   يد

، جلـد اول، چـاپ   ي، حقـوق ادار ي، كورش استوارسـنگر ير دكتر محمد امام.ك. نگهبان ر يشورا
 و  170، مفهوم دولت در اصول      يا كورش استوار سنگر   ي و   172، ص 1387زان، تهران   يدوم، نشر م  

ـ  د يتهاي و انعكاس آن در صالح     ي قانون اساس  173 ، در مجموعـه مقـاالت،      يوان عـدالت ادار   ي
 واحد  ي، ناشر انتشارات دانشگاه آزاد اسالم     ي ادار ي و دادرس  يت قضائ ي، صالح يوان عدالت ادار  يد

ـ  بـر نظر ي، تأمليا جواد محمـود ي و   267، ص 1388ن  ي، فرورد يتهران مركز   نگهبـان  يه شـورا ي
، 1384، زمـستان    5، سال سوم، شماره     يه حقوق اساس  ي، نشر يوان عدالت ادار  يت د يدرباره صالح 

  .390ص
اد مستـضعفان   ي بن 1373رماه  ي مصوب ت  يردولتي غ ي البته طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عموم        -2

ن نظر محل مناقشه است كـه در بحـث          يوان از ا  ي د يرأو جانبازان جزء فهرست مذكور است و لذا         
 ..شود ي ممربوط به هالل احمر به طور خالصه به آن اشاره

 سهام  يعني استفاده شده منظور از وابسته       يا سازمان دولت  يوان از اصطالح وابسته به دولت       ي در آراء د   -3
 دولـت   يشـركت زمـان    يبه موجـب قـانون محاسـبات عمـوم        . ه آنها متعلق به دولت است     يو سرما 

  .ا سهام آن متعلق به دولت باشديه يش از نصف سرمايشود كه ب ي ممحسوب
 از  ي نمونه تعداد  يه صادر شده است كه برا     ي قوه مجر  يت مقامات و نهادها   يز با شكا  ي ن يگري آراء د  -4

  :شود  ي مذكرها  آن
 خوزسـتان و    يعيل منابع طب   اداره ك  يوان عدالت، شاك  ي د يأت عموم ي ه 1/12/81 مورخ   32 در دادنامه    -

وان محاسبات كشور   ي د ي و حسابرس  ي معاون فن  11/2/78-40/400/2خواسته ابطال بخشنامه شماره     
  .است

 تعاون  ي و خواسته ابطال بخشنامه سازمان مركز      ي شاك ي وزارت تعاون  22/5/81 مورخ   162 در دادنامه    -
       . استييروستا

www.SID.ir جمهـوري اسـالمي و خواسـته ابطـال مـصوبه            ي انتظام يروي ن ي شاك 10/9/81 مورخ   327 در دادنامه    -
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     . استي اداري عاليشورا
 وخواسته ابطـال نامـه      يرو شاك يوان عدالت، وزارت ن   ي د يأت عموم ي ه 4/8/82 مورخ   286در دادنامه    -

      .ع كاال و خدمات استيمت و توزي و نظارت بر قيس سازمان بازرسي و رئير بازرگانيوز
ـ بنامه ه ي و خواسته ابطال تـصو     يما شاك ي صدا و س   13/2/83 مورخ   35ماره   در دادنامه ش   - ـ أت وز ي ران ي

   .است
 مـسلح و خواسـته ابطـال    يروهاي نيع هواي شاكي سازمان صنا6/10/83 مورخ   502 در دادنامه شماره     -

  . استين اجتماعي و بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي تأمي عاليبنامه شورايتصو
 و خواسته ابطال ي شاكياري استان چهارمحال بختيعي اداره كل منابع طب   20/1/85رخ   مو 16 در دادنامه    -

  . از جنگلها و مراتع استي قانون حفاظت و بهره بردار34ون ماده يسيمصوبه كم
 و خواسته ابطـال مـصوبه وزارت كـشور    يد و نكار شاك  ي فر ي بخشدار 10/2/85 مورخ   58 در دادنامه    -

  .است
 ي و خواستهابطال طرح طبقـه بنـد       يالن شاك ي گ ي اداره كل راه و ترابر     15/5/85خ  مور295 در دادنامه    -

  . استي و مزد وزارت كار و امور اجتماعيمصوب به كل بهره ور
  :شود ي من مورد اشارهي در ايگري نمونه به آراء دي برا-5
 خراسان  يتاندار و خواسته ابطال نامه اس     ي شهر گرمه جاجرم شاك    ي شورا 7/2/82 مورخ 57 در دادنامه    -

  . است
 و خواسته ابطال بخـشنامه وزارت امـور         يران خودرو شاك  ي شركت ا  17/12/82 مورخ   715 در دادنامه    -

  . استي و دارائياقتصاد
 ي و خواسته ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصاد       ي كرج شاك  ي شهردار 15/9/83 مورخ   434 در دادنامه    -

  . استيو دارائ
اسـت  ي و خواسـته ابطـال دسـتور ر        ي شهر خوارسگان شـاك    ي شورا 18/11/83 مورخ   570 در دادنامه    -

  . و بخشنامه وزارت كشور استيجمهور
ـ  و خواسته ابطال مـصوبات وز يران شاكي گاز اي شركت مل  22/7/84 مورخ   386 در دادنامه    - ر كـشور  ي

  .است
 و  يد شـاك   شـهر المـر    ي بخـش گلـه دار و شـورا        ي اسالم ي شورا 22/8/87 مورخ   426-8 در دادنامه    -

  .ران استيأت وزيبنامه هيخواسته ابطال تصو
ر ي و خواسته ابطـال مـصوبه مـد      يزد شاك ي سازمان امور جانبازان استان      9/9/83 مورخ   447 در دادنامه    -

 عـضو   يبنامه وزرا ي كشور است و خواسته ابطـال تـصو        يزيت و برنامه ر   يري سازمان مد  يكل حقوق 
  .أت دولت استي هي دفاعياسيون سيسيكم

  : اشاره كردها  ن دادنامهيتوان به ا ي م نمونهي برا-6
 كـل كـشور و خواسـته ابطـال مـصوبه جلـسه              ي سازمان بازرس  يكه شاك 8/2/81 به تاريخ    42 دادنامه   -

 370و 357 و 347 و 340 و 228 و 174 يهـا   دادنامه 81ران است در سال     يأت وز ي ه 16/12/1374
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  .ده استي صادر گرد كل كشوريت سازمان بازرسيز بنا به شكاين
ت و خواسـته ابطـال      ي كل كشور و موضوع شكا     ي سازمان بازرس  ي كه شاك  28/2/82 مورخ   80 دادنامه   -

-131-130-85شـماره   هـاي      دادنامـه  82 است در سـال      ير جهاد سازندگ  ي وز 9/6/1373بخشنامه  
  . استيت سازمان بازرسي مربوط به شكا459و135-137-180-182-253-277

 11ت ابطـال مـاده      ي كـل كـشورو موضـوع شـكا        ي سازمان بازرس  يكه شاك  16/1/83ورخ   م 7 دادنامه   -
هـاي   ن سال دادنامهيدر ا.  و باغها است ي زراع ي اراض ي قانون حفظ كاربر   ين نامه اجرا  ي آئ ياصالح

ــماره  و 460 و 456 و 422 و 407 و8-362-359-354-218-213-204-193-187-102-31 شــ
  .ن سازمان صادر شده استي اتيز به لحاظ شكاي ن585 و 498

ن نامه بنـد د     ي از آئ  ي به قسمت  يدگي و خواسته رس   ي سازمان بازرس  ي كه شاك  4/2/84 مورخ   53 دادنامه   -
 28/12/73ن مـصوب  ي دولت و مصرف آن در مـوارد معـ   ي از درآمدها  ي قانون وصول برخ   45ماده  
ز به لحـاظ  ي ن398-355-316-230-97هاي    از جمله دادنامه   يمتعددهاي    ن سال دادنامه  يدر ا . است
  . كل كشور توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده استيت سازمان بازرسيشكا

ـ  كم 210 كشور ابطال صورتجلسه شماره      ي كه سازمان بازرس   20/1/85 مورخ   29 دادنامه شماره    - ون يسي
. ان خواسـته اسـت    وي د يأت عموم ي را از ه   ي و معمار  ي شهرساز ي عال يس شورا ي قانون تأس  5ماده  
ـ ن سال ن  يدر ا   بـا توجـه بـه       824و820-762-690-556-536و7-497-177-108هـاي     ز دادنامـه  ي
   كل كشور صادر شده استيت سازمان بازرسيشكا

  :توان اشاره كرد ي مزين آراء نينه به اين زمي در هم-7
 ين نامه اجـرا   ي از آئ  ي ماهشهر ابطال مواد   يس دادگاه انقالب اسالم   ي كه رئ  29/2/81 مورخ   79 دادنامه   -

  .قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر را خواسته است
ـ  ه 9/2/83 كل كشور و خواسـته ابطـال مـصوبه           ي آن دادستان  ي كه شاك  1/3/84 مورخ   95دادنامه   - أت ي

  .ران استيوز
 قـانون  ين نامه اجـرا ي هفت آئ ه و خواسته ابطال ماده    ي ان قوه قضائ   ي شاك 12/4/82 مورخ   159 دادنامه   -

  . و باغها استي زراعي اراضيحفظ كاربر
ل و خواسته   ي استان اردب  يس كل دادگستر  ي رئ ي آن معاون قضائ   ي كه شاك  2/12/85 مورخ   795دادنامه   -

  . استي قانون مدن1082ك تبصره به ماده ي قانون الحاق ين نامه اجرائي آئ6ابطال ماده 
 نگهبان و به خواسـته ابطـال        ير شورا يت قائم مقام دب   ي كه به لحاظ شكا    1/10/82 مورخ   389دادنامه   -8

  .ران صادر شده استيأت وزي ه29/3/78بنامه يتصو
ـ  ق ي اسـالم  يندگان مجلـس شـورا    ي از نما  ي عده ا  ي كه شاك  6/2/83 مورخ   33دادنامه   د شـده اسـت و      ي

 قـانون   5 بنـد ك تبـصره       يس جمهور در مورد نحوه اجرا     يژه رئ يندگان و يم نما يخواسته ابطال تصم  
  . كشور است81بودجه سال 

  14/10/87 در يوان عدالت اداري د25و17و11و7 شعب ي نگارنده با رؤساي مباحثه حضور-9
 و اعـالم عـدم   يد به منظـور بررسـ  يمصوبات دولت با. ا.ا. ج ي قانون اساس  85 البته به موجب اصل      -10
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 يطبق قانون نحوه اجـرا    .  برسد ي اسالم ي شورا س مجلس ي به اطالع رئ   ين عاد يرت آنها با قوان   يمغا
) ي و اصـالحات بعـد  28/10/68مصوب   (ي و هشتم قانون اساس    يكصد و س  ياصل هشتاد و پنج و      

 اسـت نظـر     ي دولت الزامـ   ين برا يرت مصوبه دولت با قوان    يس مجلس در مورد مغا    يت نظر رئ  يرعا
س مجلـس مـصوبات دولـت را        ي اگر رئ  يباشد ول  ي نم وان عدالت يت در د  يس مجلس قابل شكا   يرئ
رت و  يوان و اعـالم مغـا     ي نسبت به آنها در د     ين امر مانع از طرح دعو     يص نداد ا  ين تشخ ير قوان يمغا

 . ستيوان عدالت نيجه ابطال انها توسط ديدر نت

ـ توانند نسبت بـه مـصوبات قـوه مجر    ي ميقي به عنوان شخص حقين اداري البته مقامات و مأمور   -11 ه ي
 نـسبت بـه مقـررات       ينكه به مانند هر شـهروند     يا ا ينفع باشند و    ينكه خود ذ  ياز ا ت كنند اعم    يشكا

 .ت كنندي را شكاي و عاديخالف قانون اساس

 عبدالحميـد،   -:  رجـوع شـود از جملـه       ي براي اطالع از مفهـوم سـازماني اداره كتـب حقـوق ادار             -12
 دكتر محمد، امـامي،     -.1379، چاپ ششم، انتشارات توس،تهران، مهر     حقوق اداري ايران  ابوالحمد،  

 دكتـر ولـي اهللا،      -.1387، جلد اول، چاپ دوم، نـشر ميـزان،          حقوق اداري كورش، استوار سنگري،    
-2(حقوق اداريموسي زاده، دكتر رضـا،  . 1374، نشر ميزان، تهران،   كليات حقوق اداري  انصاري،  

،چـاپ  حقـوق اداري  هر،   دكتر منـوچ   ي، طباطبائ ي مؤتمن .1377، نشر ميزان، تهران،     كليات ايران ) 1
  تهران . انتشارات سمت1373اول پاييز 
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