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در  یعدالت ادار وانید یدادرس فاتیتشر یبررس

 یدولت ریغ یمارستانهایبه تخلفات ب یدگیرس

 
 ، 1یعیرف  دهیفر

گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد  ،یتخصص یدکتر یدانشجو
 یامارات متحده عرب ،یدب ،یاسالم

 
 ، *2انیگلدوز رجیا

 ،یدب ،یاستاد، گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسالم
 مسئول( سندهی)نو یامارات متحده عرب

 
 3عطاشنه منصور

 ،یدب ،یاستاد، گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسالم
 یامارات متحده عرب

 
 چکیده
وابسته به  یها، نهادها و سازماندولت اری: قدرت در اختمقدمه

در  یجهت ممکن است، مردم عاد نیدولت و حکومت است و از ا
از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و  یبخش
از مردم در  تیحما فهیوظ یعدالت ادار وانی. درندیقرار بگ یتعد

 .دارد هرا برعهد تیبرابر دولت و حاکم
است و به  یمطالعه کتابخانه ا کی قیتحق نی: اها روشو مواد 
آن در  یدادرس فاتیعدالت و تشر وانید تیحدود صالح یبررس

 .پردازد یم یدولت ریغ یمارستانهایبه تخلفات ب یدگیرس
از   یدولت ریغ یبه تخلفات نهادها یدگیرس یمرجع هاها:  افتهی

 یاست در حال یعدالت ادار وانید زین یدولت ریغ یمارستانهایجمله ب
 .یتیاست و نه حاکم یکه موضوع خدمات

عدالت  وانید یعموم اتیه تیدرخصوص صالح :یریگ جهینت
 .وجود دارد میو قانون قد دیقانون جد نیب یفاحش راتییغت ،یادار

 

ه ب یدگیرس ،یعدالت ادار وانید یدادرس فاتیتشر :یدیکل واژگان
 یدولت ریغ یمارستانهایتخلفات، ب

 
 16/07/1399: دریافت تاریخ
 19/09/1399: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولigoldoz@ut.ac.ir 

 مقدمه
وابسته به دولت و  یها، نهادها و سازماندولت اریقدرت در اخت

از  یدر بخش یجهت ممکن است، مردم عاد نیحکومت است و از ا
ار قر یروابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعد

ه ک یعام به واسطه قدرت یدولت به معنا گر،ید یاز سو ای رندیبگ
حال  تیرعا یها و مقررات دولتبخشنامه ا،هنامهنییآ میدارد در تنظ

 نیهم یجهت مردم مورد تظلم واقع شوند؛ برا نیمردم را نکند و از ا
 ستدیاست که تا بتواند در مقابل قدرت دولت با ازین یالتیهم به تشک

 ران،یا یاسالم یجمهور یو از حق مردم دفاع کند. در قانون اساس
 ،ییدستگاه قضا یهارمجموعهیاز ز یکیبه عنوان  یعدالت ادار وانید

را برعهده دارد.  تیاز مردم در برابر دولت و حاکم تیحما فهیوظ
 تا کجاست؟ یعدالت ادار وانید تیاما حدود صالح

 مردم، پس از انقالب یتظلم خواه یبرا یدادگستر التیتشک اگرچه
از قدرت حاکمه بود و به  یبخش یشد اما دادگستر جادیمشروطه ا

مردم با  نیب یحائل توانستینم تیبا حاکم یوستگیپواسطه 
 نیب یقانون راجع به دعاو بیبا تصو 13۰9حکومت باشد. در سال 

 هیبا عنوان محاکمات مال یالتیتشک ینیبشیاشخاص و دولت و پ
 هیمردم عل یبه تظلم خواه یدگیرس یبرا یتالش شد، تا مرجع

 .شود لیحکومت تشک
ادامه  یمدن تیقانون مسئول بیو تصو 1339تا سال  هیرو نیهم

 ماموران یمدن تیبار، مسئول نیاول یقانون برا نیا 11داشت؛ در ماده 
در  کنند،یکه به مردم وارد م ییهابابت خسارت یدولت و شهردار

 یگدیملزم به رس زین یشناخته شد و محاکم قانون تیقانون به رسم
خصوص شدند. هرچند که در عمل  نیبه موضوع و صدور حکم در ا

م مرد یقدرت باالتر دولت در مقابل مردم، تظلم خواه لیبازهم به دل
انقالب  یروزینبود. با پ ریامکانپذ یواقع یاز حکومت به معنا

 لیبارر موضوع تشک نیاول یبرا ،یقانون اساس بیو تصو یاسالم
 یدولت نیمردم از دولت، مامور یبه تظلم خواه یدگیرس یبرا یوانید

 ،یادار عدالت وانید لیتشک هیو در واقع پا ینیبشیپ یو مقررات دولت
و هفتاد و سوم  کصدیگذاشته شد. بر اساس اصل  یدر قانون اساس

 تظلمات و اعتراضات ات،یبه شکا یدگیبه منظور رس» ،یقانون اساس
 قو احقا یدولت یها نامهنییواحدها با آ ای نیمردم نسبت به مأمور

قوه  سینظر رئ ریز یعدالت ادار وانیبه نام د یوانیحقوق آنها، د
عدالت  وانیقانون د نیاساس، اول نیو بر ا.« گرددیم سیتأس هیقضائ
کار خود را به  وانید نیو ا دیرس بیبه تصو 13۶۰در سال  یادار

 آغاز به کار کرد. یطور رسم
آن تاکنون چند بار مورد  یدادرس نییو آ یعدالت ادار وانید قانون

 139۲اصالحات آن مربوط به سال  نیقرار گرفته که آخر یبازنگر
 ینیبشیپ وانید یرا برا یخاص یهاتیقانون صالح نیبوده است. ا

مباحث  یرا هم از ورود به برخ یعدالت ادار وانیکرده و البته د
شده است،  لیاز دو بخش تشک یادار عدالت وانیمنع کرده است. د
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 تیکابه ش یدگیرس فهیکه وظ یعدالت ادار وانید ییشعب قضا یکی
و طرز کار  یدولت، ماموران دولت ماتیمردم از نسبت به تصم

 وانید یعموم اتیرا بر عهده دارند و دوم ه یو مراجع دولت ینهادها
 ها،نامهنییاز آ تیبه شکا یدگیرس فهیاست که وظ یعدالت ادار

را  هیوحدت رو یقانون و صدور آراها و مقررات خالف بخشنامه
 برعهده دارد.

 اداری، عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانونبررسی 
 : است زیر ارکان دارای دیوان 

 عمومی هیأت ریاست( الف
 عمومی هیأت دفتر  )ب

 عمومی هیأت دفتر مدیر  )پ 
 تخصصی های هیأت  )ت

  دیوان قضات( ث 
 کارشناسان و مشاوران  )ج

 هیأت جلسات اداره قانونی اختیارات حیطه و وظایف حدود که 

 که است ای نامه آیین موجب به تخصصی های هیأت و عمومی

 .)ع.د.د .آ .ت.ق 9۶ ماده). شود می تهیه دیوان رییس توسط
 غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات مصوبات ابطال صالحیت 
 دولتی غیر عمومی موسسات به نیز دیوان عمومی هیأت صالحیت 

 که است ای موسسه عمومی وسسه. میافت تسری قانون تصریح با

 دیدگاه این از. است عمومی خدمت یا کار اجرای متصدی

 اینجا در کار مبنای این بنابر است؛ عمومی موسسه هم وزارتخانه

 از یکی دیگر طرف ازت. اس عمومی خدمت یا کار یک اجرای

 و موسسات پردازند، می عمومی خدمات به که عمومی موسسات
 تقسیم بدانیم است مهم این بنابرد. هستن دولتی غیر عمومی نهادهای

 جزیی دولتی غیر عمومی موسسات گیرد، می قرار کجا در ما بندی

 متمرکز غیر نهادهای. شوند می محسوب متمرکز غیر نهادهای  از

 مطابق و شوند می ایجاد مرکزی قوه توسط که هستند نهادهایی

 واگذار هستند، مرکز از مستقل که موسسات این به اختیارهایی آن

 سازمان واحد با موسسه دولتی، غیر عمومی موسسه پس. شود می

 خودش و نیست وابسته مرکزی قدرت نهاد به که است دولتی غیر

 مبنای که است مشخص. است عمومی امر یک اجرای متولی هم

 ی است. عموم خدمت یک اجرای دولتی غیر موسسه

 غیر عمومی موسسه عبارت در« دولتی» کلمه اینکه به توجه با

 حاکمیت مفهوم به دولت اگر اینجا در است، رفته کار به دولتی

 غیر موسسه یک باید دولتی غیر عمومی موسسه این بنابر باشد

 مجریه قوه موسسه از ما منظور اگر اما. باشد حاکمیت به وابسته

 به وابسته غیردولتی عمومی موسسه که است این آن معنی باشد

 و تعریف قانونگذار که است این مهم نکته. نیست مجریه قوه
 است؛ نکرده ارایه دولتی غیر عمومی موسسه از درستی تفکیک

 قوه به وابسته غیر دولتی غیر موسسه که نیست مشخص یعنی

 در مواد این و است حاکمیتی نهادهای به وابسته غیر یا مجریه

 خودش قانونگذار که رسد می نظر به. است نشده مشخص قانون

 از اما کند؛ نمی پیروی مشخصی مبنای از آن تفکیک برای هم

 و دولت به وابسته ها موسسه این گفت باید ماهیتی لحاظ
 غیر و عمومی جنبه که هستند خدماتی مشغول و نیستند حاکمیت

 .دارند انتفاعی

 نهادهای و ها موسسه به 13۶۶ سال محاسبات قانون در بار اولین

 مصوب عمومی محاسبات قانون 5 ماده. شد اشاره دولتی غیر عمومی

 موسسه»: گوید می دولتی غیر عمومی نهادهای تعریف در 13۶۶

 دارای که است مشخصی سازمانی واحد غیردولتی عمومی نهاد یا

 ایجاد اسالمی شورای مجلس تصویب با و است حقوقی استقالل

 محل از آن ساالنه بودجه درصد 5۰ از بیش و شود می یا شده

 خدماتی و وظایف دار عهده و گردد می تأمین دولتی غیر منابع

 (1. )«دارد عمومی جنبه که است

 است ای موسسه دولتی غیر عمومی موسسه نیز اینجا در بنابراین

 تشکیل بوده عمومی امور انجام که خدماتی انجام منظور به که

 یبرا ییچه مالک ها کند نمی مشخص قانون این اما. است شده
 الزم است. م،یبدان یردولتیغ یموسسه را موسسه عموم کی نکهیا

مرجع های رسیدگی به تخلفات نهادهای غیر دولتی نیز دیوان عدالت 
 اداری است در حالی که موضوع خدماتی است و نه حاکمیتی.

 نهادهایی چنین فهرست بایستی که بود کرده مشخص قانون همین

 رسمیت به و ایجاد تشکیل، دیگر بیان به کند؛ تصویب مجلس را

 بستگی قانونگذار تشخیص به دولتی غیر عمومی موسسات شناختن

 .دارد

 و نهادها فهرست قانون تصویب با قانونگذار ۷3 سال در سرانجام
 قانون این مشمول سازمانی واحدهای دولتی غیر عمومی مؤسسات

 دیگری موارد دیگر، الحاقی مصوبات تصویب از پس و شمرده بر را

 این فهرست اساس این بر که افزوده مزبور واحده ماده به نیز را

 :از عبارتند نهادها
 5۰ از بیش که مادام آنان تابعه های شرکت و ها شهرداری -1

 باشد ها شهرداری به متعلق آنان سرمایه و سهام درصد

  اسالمی انقالب جانبازان و مستضعفان بنیاد -۲

 احمر هالل -3

 امام امداد کمیته -۴

 اسالمی انقالب شهید بنیاد -5
 اسالمی انقالب مسکن بنیاد -۶ 
 ایران المپیک ملی کمیته -۷ 
 خرداد 15 بنیاد -۸ 
 اسالمی تبلیغات سازمان -9
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 اجتماعی تأمین سازمان  -1۰ 
 ایران اسالمی جمهوری آماتوری ورزشی فدراسیونهای  -11 

 زیر توسعه جهاد و استقالل جهاد نصر، جهاد های مؤسسه -1۲

 سازندگی جهاد نظر
 اسالمی تبلیغات هماهنگی شورای - 13 
 ی )قم(نجف مرعشی اهلل آیت حضرت کتابخانه -1۴ 

 دانشگاهی جهاد  -15
 خاص بیماریهای امور بنیاد - 1۶ 
  ایران اسالمی جمهوری آموزی دانش سازمان  -1۷ 

  عشایر و روستاییان بیمه صندوق - 1۸

 قانون این نظر از وابسته مؤسسه واحده ماده 1 تبصره مطابق و

 و شرکت از غیر صورتی به که است مشخصی سازمانی واحد
 مؤسسه چند یا یک توسط انتفاعی غیر و تجارتی غیر مقاصد برای

 نحوی به و شود می اداره و تأسیس دولتی غیر عمومی نهاد و

 غیر عمومی نهاد یا مؤسسه چند یا یک به متعلق آن مالکیت

 (۲) .باشد دولتی

 کلی تصمیمات و مصوبات از شکایت تنها نه رسد می نظر به

 موسسات و نهادها فهرست قانون در مذکور غیردولتی موسسات

 بلکه باشد می عمومی هیأت در شکایت قابل دولتی غیر عمومی

 مذکور قانون در که غیردولتی عمومی موسسات سایر از شکایت

 موسسه صورت به قانون با اساسنامه موجب به ولی نشده ذکر

 هیأت صالحیت در نیز شوند می اداره و ایجاد دولتی غیر عمومی

 (3) .است عمومی

 و مؤسسات مورد در قانون اجرای قانون همین ۲ تبصره طبق
 اذن با هستند فقیه والیت مقام نظر تحت که عمومی نهادهای

 رأی در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت. بود خواهد له معظم

  مورخه 1۴۰ شماره رأی و ۲3/5/13۸۶ مورخه 3۶۴ شماره

 مقام تنفیذ به که مصوباتی به نسبت رسیدگی از ۲9/3/13۸۴

 را آن و نموده صالحیت نفی خود از است رسیده رهبری معظم

 (3. )است ندانسته رسیدگی قابل

: 13۸۶ مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون 3 ماده مطابق
 است مشخصی سازمانی واحد: دولتی غیر عمومی نهاد یا مؤسسه

 اسالمی شورای مجلس تصویب با و است حقوقی استقالل دارای که

 از آن ساالنه بودجه درصد پنجاه از بیش و شود می یا شده ایجاد

 خدماتی و وظایف دار عهده و گردد تأمین دولتی غیر منابع محل

 د.دار عمومی جنبه که است

_________________________________ 
مطروحه  یبه دعاو یدگیرس 1/3/13۶3مورخه  5شماره  یالبته به موجب رأ 1

قانون محاسبات  5ماده  بیقبل از تصو ران،یا یاسالم یهالل احمر جمهور هیعل
 یردولتیغ یعموم یو ماده واحده قانون فهرست موسسات و نهادها ۶۶سال  یعموم

 به وابسته های موسسه به الذکر فوق قوانین در اینکه به توجه با

 که صورتی در است، شده اشاره نیز دولتی غیر عمومی نهادهای

 و دولتی غیر امور اجرای برای نهادها این به وابسته های موسسه
 از آنها بودجه درصد 5۰ از بیش و باشند شده تشکیل انتفاعی غیر

 عمومی موسسه نیز آنها باشد شده تشکیل غیردولتی منابع محل

 بیش باید نیز ها موسسه این بنابراین .شوند می محسوب دولتی غیر

 بشود تأمین دولتی غیر منابع از آنها سالیانه بودجه درصد 5۰ از

 د.دار عمومی جنبه که باشند خدماتی دار عهده و

 خود اداری عدالت دیوان اصوال نهادها، فهرست تصویب از قبل تا

 عمومی های موسسه علیه دعاوی به رسیدگی برای صالح را

 از قبل تا. 1بود احمر هالل آن نمونه که دانست نمی غیردولتی

 به دیوان کرد می شکایت آن از شخصی اگر ۷3 قانون تصویب

 این و است دولت علیه دعاوی به رسیدگی صالحیتش که دلیل این

 دولت بودن، دولتی غیر منشاء دلیل به هستند غیردولتی ها موسسه

 تفسیری مجلس 13۷۴ سال در اما نبود؛ آن به رسیدگی به صالح

 در ها موسسه این علیه دعاوی آن از بعد که کرد قانون این از

 بعضی علیه دعاوی نیز نظریه این از قبل البته. شد رسیدگی دیوان

 خود در زیرا بود دیوان در شکایت قابل شهرداری مانند نهادها از

 دیوان، ۷۴ سال از عام شکل به اما بود؛ شده بینی پیش دیوان قانون

 .کرد پیدا را آنها به رسیدگی صالحیت

 گفت باید آن ابالغ و اداری عدالت دیوان جدید قانون تصویب با

 شکایت جدید، قانون 1۲ ماده در صراحت به بار اولین برای که

 قابل دولتی غیر عمومی های موسسه المشمول عام مصوبات ابطال

 .است شده دانسته اداری عدالت دیوان در رسیدگی

 دولتی غیر عمومی موسسات از غیر دولتی غیر های سازمان اما

 خصوصی حقوق های سازمان زمره در ها سازمان این و بوده

 شکایت و ندارند دولت با ارگانیکی ارتباط و شوند می محسوب

 معتقدند برخی مثال(. ۴)شود نمی ارجاع دیوان به هم آنها از

 دانشگاه این که دلیل این به اسالمی، آزاد دانشگاه علیه شکایت

 نمی اداری عدالت دیوان در طرح قابل نیست، دولتی نهادهای جزء

 .باشد
 مورخه 155 شماره رأی در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت

 سیصد مصوبه مطابق اینکه به توجه با: »داشته بیان ۲9/۲/1393

 انقالب عالی شورای 31/5/13۷۴ مورخ جلسه هفتمین و پنجاه و

 دانشگاه اساسنامه 1۲ ماده ج بند یک الحاق موضوع فرهنگی،

 مذکور دانشگاه اداری کارکنان و علمی هیأت اعضای اسالمی، آزاد

 ج بند موجب به طرفی از و اند نشده شناخته کار قانون مشمول

 یعدالت ادار وانیدر د یخدمات کشور تیریقانون مد 3و ماده  13۷3مصوب 
 مطرح بود
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 146... در یعدالت ادار وانید یدادرس فاتیتشر یبررس 

Journal of Quran and Medicine Volume 5 Issue 3, Fall 2021 

/دش ۶۲۶/۸9 شماره ابالغی اسالمی آزاد دانشگاه اساسنامه 1۲ ماده
 مقررات تصویب فرهنگی انقالب عالی شورای ۲۸/۷/13۸9 –

 تعرفه و دانشگاه اداری کارکنان و علمی هیأت اعضای به مربوط

 اسالمی آزاد دانشگاه امنای هیأت عهده به مزایا و دستمزد و حقوق

 جلسه صورت سومین ۶ بند موجب به و است شده محول

 ،139۲ آذرماه مصوب دانشگاه امنای هیأت دائمی کمیسیون
 تابع صرفا اسالمی آزاد دانشگاه کارکنان و علمی هیأت اعضای

 اعالم امناء هیأت مصوب استخدامی اداری خاص های نامه آیین

 مقررات مشمول اشخاص کار، قانون 1۸۸ ماده در و است شده

 رأی بنابراین اند، نشده شناخته کار قانون مشمول استخدامی خاص

 بر که اداری عدالت دیوان  ۲۰شعبه  ۲۴/5/13۸9 -19۸۰ شماره

 روابط بر را کار قانون و است شده صادر شاکی شکایت رد

 آراء ما و است ندانسته حاکم دانشگاه با آزاد دانشگاه کارکنان

 آنها صالحیت عدم بر مبنی کار قانون 15۷ ماده موضوع هیأتهای

 را دانشگاه با آزاد دانشگاه کارکنان اختالفات به رسیدگی در

 این. شود می تشخیص مقررات موافق و صحیح است کرده تأیید
 آیین و تشکیالت قانون ۸9 ماده و 1۲ ماده ۲ بند استناد به رأی

 دیوان شعب برای 139۲ سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی

 الزم مشابه موارد در مربوط اداری مراجع سایر و اداری عدالت

 :است تأمل قابل ذیل موارد فوق رأی نقد در کهت اس االتباع
 مورخه 155 شماره رأی در دیوان عمومی هیئت  )الف
 دولتی واحدهای عداد از را اسالمی آزاد دانشگاه ۲۲/۲/1393

 را دانشگاه آن مصوبات و تصمیمات به نسبت اعتراض و خارج

 دیوان البته. داند نمی اداری عدالت دیوان در رسیدگی و طرح قابل

 حال است، ندانسته دولتی را آزاد دانشگاه صرف اداری عدالت

 شده بیان آزاد دانشگاه ۸9 سال مصوب اساسنامه 5 ماده در آنکه

 آزاد دانشگاه این بنابر است، غیردولتی ای موسسه دانشگاه که

 یک آزاد دانشگاه که کرد اذعان باید و نیست، هم خصوصی

 بایست می اداری عدالت دیوان و است دولتی غیر عمومی موسسه

 .باشد داشته را آن علیه شکایات به رسیدگی صالحیت

 عالی شورای مصوبات به 155 شماره رأی از قسمتی در  )ب

 شکایت گونه هر آن اساس بر و جسته تمسک فرهنگی انقالب

 کار اختالف حل هیأت و دیوان صالحیت از را دانشگاه این علیه

 : که حالیست در این دانسته خارج

 عالی شورای مصوبات جدید، قانون 1۲ ماده تبصره مطابق: اوالً

 هیأت در رسیدگی صالحیت استثنائات شمول از فرهنگی، انقالب

 اشخاص تظلمات و شکایات و خارج اداری عدالت دیوان عمومی

 فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات به نسبت حقوقی و حقیقی

 سال قانون 19 ماده تبصره و داشته را دیوان در رسیدگی قابلیت

. است گردیده یکن لم کان مصوبات به رسیدگی فرآیند در ۸5

 فرهنگی انقالب شورای خصوص در سابق 19 ماده تبصره زیرا

 حق و شده تصویب اساسی قانون 159 و 3۴ اصول برخالف

 سلب قضائی مرجع به رجوع جهت را فرد هر مسلم دادخواهی

 .است نموده

 برای فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات که فرض این با: ثانیاً
 نظارت و اسالمی شورای مجلس تصویب به نیاز« شدن تلقی قانون»

 روال که کنونی شرایط در دارد، را نگهبان شورای استصوابی

 نبوده قانون مصوباتش، نیست، جاری شورا مصوبات بر مطروحه

 مخالف مصوبه اجرای از خودداری حق اساسی، قانون واضعین و

 قانون 1۷۰ اصل در قضات برای را اسالمی مقررات و قوانین با

 قانون اصول باالخص قانون، اجرای صحت تضمین منظور به اساسی

 محترم ریاست قضات، بر عالوه و اند نموده بینی پیش را اساسی

 حسن مسئول اساسی، قانون 113 اصل اساس بر نیز را جمهوری

 اصول جمله از اساسی قانون اصول صحیح اجرای و امور جریان

 و امضاء زمان در نمود، می ایجاب لزوما و داده قرار اشاره مورد
 در مقرر تکلیف به مشارالیه، اداری، عدالت دیوان قانون ابالغ

 شورای مجلس طریق از و نمود می عمل اساسی قانون 113 اصل

 قانون 159 و 3۴ اصول اجرای مسئولیت نگهبان شورای و اسالمی

 .گردید می متذکر را مغایرت و گرفت می عهده به را اساسی

 دانشگاه اساسنامه 1۲ ماده ج بند خصوص در شورا مصوبه: ثالثاً

 دیوان قانون حالیکه در بوده ۲۸/۷/13۸9 تاریخ در اسالمی آزاد

 به و شورا مصوبه بر موخر و 139۲ سال مصوب اداری عدالت

 .است آن ناسخ ضمنی صورت

 در ضمنی صورت به که ای مصوبه به دیوان رأی استناد این بنابر

 برخالف و بوده قانون با تضاد در شده، نسخ دیوان جدید قانون

 .است گردیده صادر محاکم احکام و آرا بودن قانونی اصل
 بند موجب به آمده دیوان عمومی هیأت رأی از قسمتی در  )پ

 دانشگاه امنای هیأت دائمی کمیسیون جلسه صورت سومین ۶

 دانشگاه کارکنان و علمی هیأت اعضای ،139۲ آذرماه مصوب

 استخدامی اداری خاص های نامه آیین تابع صرفا اسالمی آزاد

 و صورتجلسه که حالیست در این. باشند می امناء هیأت مصوب
 در دولتی غیر موسسات داخلی های نامه تصویب و ها نامه آیین

 و باشند می اعمال قابل نباشند قانون با تعارض در که صورتی
 اداره و تأمین مردم عموم طریق از که سازمانی یا موسسه هرگز

 برساند تصویب به را مصوباتی خود ساختار در تواند نمی شود می

 با مغایر یا مخالف که جایی در مصوبات و باشد قوانین ناقض که

 اساسی تفاوت .ندارد را قانون برابر در مقاومت تاب است، قانون

 در دولتی غیر عمومی موسسات و ها سازمان مصوبات و قانون

 مجاری از قانون که طوری به است؛ ها آن کننده تصویب مراجع

 توسط نامه تصویب ولی گردد، می تصویب و تنقیح مجالس
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         ن  و همکارا یعیرف  دهیفر  147

 1399پاییز ، 3، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 تصویب ابطال که این ضمن گردد؛ می مصوب دولتی غیر موسسات

 .است اداری عدالت دیوان با قانون با مغایر نامه

 استناد با دیوان عمومی هیأت 155 شماره رأی از قسمتی در  )ت

 کار، قانون 1۸۸ ماده در: داشته بیان کار قانون 1۸۸ ماده به

 کار قانون مشمول استخدامی خاص مقررات مشمول اشخاص

-1۸۷ شماره رأی در که حالیست در این «...اند نشده شناخته
 بخشنامه ابطال بر اداری عدالت دیوان عمومی هیأت ۲/11/13۷۲

 راجع اجتماعی امور و کار وزارت ۲۴/3/13۷1 -  53۶55 شماره

 و اسالمی آزاد دانشگاه کارکنان به کار قانون شمول عدم به
 شکایات به رسیدگی در کارگری اختالف حل مراجع صالحیت

 الزم و مذکور رأی موجب به دانشگاه کارکنان سوی از مطروح

 که شده تأکید مشابه، موارد در دیوان شعب برای آن بودن االتباع

 به و گردیده تصویب کار قانون 1۸۸ ماده از پس دیوان رأی این

 آزاد دانشگاه استخدامی مقررات خصوص در را ماده این نوعی

 مقررات پیرامون ماده این به استناد اگر زیرا زده تخصیص

 در شاغل کارکنان و اشخاص گیرنده بر در خاص، استخدامی

 در دیوان عمومی هیأت از رأى صدور شده، می نیز آزاد دانشگاه

 در کارگری اختالف حل مراجع صالحیت بر تأکید و ۷۲ سال

 به سالبه دانشگاه، کارکنان سوی از مطروح شکایات به رسیدگی

 حالیست در این گردد می محسوب عبث عملی و موضوع انتفاء

 زده تخصیص 1۸۸ ماده بر ضمنی صورت به مزبور رأی در که

 .است وجاهت فاقد 155 شماره رأی در ماده این به استناد و شده

 کار مراجع صالحیت عدم بر چه اگر 155 شماره رأی در  )ث

 دانشگاه کارکنان شکایات به رسیدگی در اداری عدالت دیوان و

 رسیدگی مرجع که نشده بیان اما شده اشاره دانشگاه این علیه آزاد

 فرض با کجاست؟ دانشگاه با آزاد دانشگاه کارکنان اختالف به

 دانشگاه امنای هیأت را اختالف به رسیدگی مرجع اینکه پذیرش

 شخصی توان می چگونه زیرا است نقد قابل موضوع نیز کنیم تلقی

 شکایات به رسیدگی مسئول عنوان به است، دعوا طرف خود که را

 در آزاد دانشگاه کارکنان» که نکته این بیان و بدانیم؟ خود علیه

 اداری خاص های نامه آیین تابع صرفا دانشگاه با اختالف

 حقوق نقض«. است شده اعالم امناء هیأت مصوب استخدامی

 مورد های نامه آیین اگر زیرا داشت خواهد پی در را کارکنان

 باشند، شده تنظیم اشخاص حقوق و قانون خالف نیز خود اشاره

 را موارد این توان می چگونه و کجاست آن به رسیدگی مرجع

  نمود؟ ابطال

 علیه دیوان در دعوا استماع عدم از حاکی که آرایی جمله از

 شماره رأی به توان می باشد می دولتی غیر خصوصی های سازمان

 اشاره اداری عدالت دیوان عمومی هیأت ۶/1۲/13۷3 مورخه 15۰

 اوصاف واجد مازندران نساجی شرکت: »دارد می بیان که کرد

 به شکایت لذا باشد، نمی مقنن نظر مورد کیفیت به دولتی شرکت

 اداری عدالت دیوان در استماع و رسیدگی قابل شرکت، آن طرفیت

 «.باشد نمی
 فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات ابطال صالحیت  )ب

 1۲ ماده در مذکور عمومی هیأت صالحیت در توجه قابل نکته 

 ماده این تبصره از فرهنگی انقالب عالی شورای حذف جدید قانون

 .بود شده مستثناء عمومی هیأت صالحیت از این از پیش که بود

 بر مبنی، ۶/۶/۷۸خ مور ۲۴۷ شماره رأی در اداری عدالت دیوان

 ضمن که فرهنگی انقالب عالی شورای وقت محترم دبیر دفاعیات

 دایر)س(  امام از قول نقل و)س(  خمینی امام استفساریه به اشاره

 «بحث مورد شورای مصوبات کردن قلمداد قانون حکم در» بر
 قانونی اثر و وصف واجد را فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات

 عدالت، دیوان عمومی هیأت در نظر امعان و طرح قابل و دانسته

 دیوان قانون 19 تبصره ارتباط، همین در و بود نداده تشخیص

 شورای مصوبات به رسیدگی ،13۸5 سال اصالحی اداری عدالت

 عمومی هیأت اختیارات و صالحیت از را فرهنگی انقالب عالی

 خصوص این در آنچه از اما است دانسته خارج اداری عدالت دیوان

 اشاره ذیل موارد به توان می است، بسیار تأمل و تحلیل خور در

 : کرد
 مورخ ۲۴۷ شماره رأی اصدار از بعد دهد، می نشان سوابق -1

 ،13۸5 سال در اداری عدالت دیوان قانون اصالح از قبل و ۶/۶/۷۸
 ۷۸/3۰۶ – ۷۴/15۶ شماره طی اداری عدالت دیوان عمومی هیأت
 فرمان که استدالل این با ۲۷/9/۷۸مورخ  ۷۰/۸۶ – ۷1/1۲۷ –

 وضع جواز مفید)ره( خمینی امام حضرت ۶/1۲/13۶3 مورخ

 به مربوط امور تنسیق و تنظیم منظور به خاص قواعد ضوابط

 امور و گزینش نحوه و عالی آموزش موسسات و دانشگاهها

 از خارج مقررات وضع اذن متضمن و است دانشجویان انضباطی

 مجلس مصوب قوانین و اساسی قانون مغایر یا و مذکور حدود

 مراجع توسط شکایات به رسیدگی حق جمله از اسالمی شورای

 سومین و هشتاد مصوبه باشد، نمی آنان صالحیت نفی و قضائی

  ۲5/1۲/۷۷مورخ ۴39 جلسه مصوبه و 11/۶/۶۶ مورخ جلسه
 از خواهی تظلم حق سلب بر مبنی فرهنگی انقالب عالی شورای

 دیوان صالحیت نفی موضوع خصوص در صالح قضائی مرجع

 هیأت احکام به نسبت اعتراضات به رسیدگی در اداری عدالت

 مغایر را دانشجویان انضباطی کمیته و دانشجو گزینش مرکزی

 دیوان قانون 11 ماده و اساسی قانون 1۷3 و 11۲ ،۷1 ،5۸ اصول

 شورای وصف این. با است نموده ابطال و تشخیص اداری عدالت

 و امور 1۲/۶/۸۷ مورخ ۶3۰ جلسه در فرهنگی انقالب عالی
 دیوان در طرح قابل را پژوهشی و آموزشی علمی تخصصی، شئون

 نموده ایجاد تشکیک دیوان صالحیت در و ندانسته اداری عدالت
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 قانون 159 و 3۴ اصول صریح نص خالف بر نوعی به و است

 رسیدگی رسمی مرجع در را مردم از خواهی تظلم کشور، اساسی

 ایبا واحدها  نیاعتراضات نسبت به مأمورو  شکایات و تظلمات به
 (.۷-5) سلب نموده است یدولت ینامه ها نییآ
 در"عبارت (ره) امام فرمان اصلی مأخذ در آنکه از نظر صرف -۲

 اما شود، نمی دیده مذکور شورای مصوبات "بودن قانون حکم

 قانون عین"مثابه به "قانون حکم در"واژه حتی که است مشخص

 اساسی قانون ۸5 و 5۸ اصل مطابق و باشد نمی "تمصوبا دانستن

 فرهنگی امور جمله از مختلف مسائل در را قانونگذاری وظیفه

 اشاره قسمت این در مهم نکته لیکن نماید؛ نمی سلب مقننه قوه از

 برخی که ضروری موارد در اوال( 1۰-۸. )است مهم موضوع دو به

 قانون ۸5 اصل مطابق که نیز وزیران و دولت هیأت مصوبات از

 لحاظ به که شود می استنتاج چنین و شده واگذار دولت به اساسی

 رسمی مذهب احکام و اصول با مصوبات این مغایرت عدم شرط

 اصل در کشور عمومی مقررات و قوانین و اساسی قانون با کشور،

 در اسالمی شورای مجلس ریاست به اطالع لزوم نهایتا و مذکور

 قانون حکم دره مرحل تا را مصوبات آن مذکور، مصوبات مورد

 قانون مذکور شرایط رعایت وجود با حال عین در و داده ارتقاء

 در مذکور شرایط رعایت عدم صورت در است، بدیهی و نیستند

  مصوبات ها، اصل
 

 نتیجه گیری
 فیممکن است خسارت وارده به اشخاص در اثر عدم انجام وظا

و  صورت گرفته باشد یقانون فیو وظا فیاز تکال یتخط ای یقانون
گونه موارد چنانچه صدور  نیباشد، در ا ریاز تقص یناش تیمسئول

و  نیحکم به جبران خسارت منوط به احراز وقوع تخلف از قوان
نسبت به احراز تخلف  بدواً دیبا یعدالت ادار وانیمقررات باشد د

طرف شکایت رسیدگی نموده و حکم به وقوع در اقدامات  نیاز قوان
 نیبه ا یدگیرس یصادر نموده باشد. براز قوانین و مقررات تخلف ا

ارتکاب امر  جهینت نکهیفارغ از ا یعدالت ادار وانیموضوع شعبه د
، اتو مقرر قوانینبا استناد به  چه بوده است صرفاً نیتخلف از قوان
 ریو تقص تیاقرات از جانب طرف شکو م نیاز قوان یارتکاب تخط
 یو سپس محکوم له براساس را دینما یرا احراز م ییدستگاه اجرا

نسبت به مطالبه خسارت با  یصالح حقوق یمذکور در مرجع ذ
آن و  زانیاثبات ارکان مطالبه خسارت از جمله ورود خسارت و م

 .  دینما یاقدام م یو معلول یرابطه عل
 راتیی، تغ یعدالت ادار وانید یعموم اتیه تیصالح درخصوص

به  ریوجود دارد و موارد ز میو قانون قد دیقانون جد نیب یفاحش
 : دو قانون مشهود است نیا نیعنوان تفاوت ب

 یو شهردار یپس از مقررات دولت دیقانون جد 1۲ماده  1در بند  -1
 اضافه شده است. زین« یدولت ریغ یموسسات عموم»ها، 
 یعموم اتیه تیسابق که صالح یعموم اتیه یاز آرا یبرخ لذا

ه از مصوبات دانشگا تیموسسات )مانند شکا لیقب نیرا نسبت به ا
قانون  1۲بود با توجه به اطالق حکم ماده  رفتهی( نپذیآزاد اسالم

 یمنسوخ به نظر م یدولت ریغ یشده درخصوص موسسات عموم ادی
 ماتیبه مصوبات و تصم یدگیرس تیصالح یعموم اتیرسد و ه

 را دارد. یدولت ریغ یموسسات عموم
 ثیبه مخالفت از ح»عبارت  ۸5قانون سال  19ماده  1در بند  - ۲

عبارت حذف  نیا دیقانون جد 1۲شده بود اما در ماده  دیمدلول، ق
 .دیگرد

 اتیاز مستثن یکی 13۸5قانون سال  19در تبصره ماده  نیهمچن -3
به  یدگیرس ،یعدالت ادار وانید یعموم أتیه تیعدم صالح ای

بوده که در  یانقالب فرهنگ یعال یشورا ماتیمصوبات و تصم
به  یدگیرس افتیتوان در یکه م دهیحذف گرد 1۲تبصره ماده 

 تیدر صالح زین ینگانقالب فره یعال یشورا ماتیمصوبات و تصم
 .باشد یم وانید یعموم أتیه
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