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چکیده

قضاوت اداری در ایران و لبنان از نظر عملی تا حدود زیادی شببیه هسبتند و دو مرجب دیبوان
عدالت اداری و شورای دولتی در عالیترین سطح قضاوت اداری قرار دارند .در سبطح پبایینتبر،
مراج اختصاصی دادرسی اداری در هر دو نظام از جایگاه ممتازی برخوردارنبد و در مووبوعات
گوناگون و متنوع اداری به حل و فصل اختالفات و صدور رأی میپردازند .این مراج گونباگونی
زیادی دارند و از طرفی از یک نظام قانونی واحد نیز پیروی نمیکنند .نظام حقوقی ایران در این
خصوص با آشفتگی در قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری مواجه شده است؛ بهطوری کبه گباهی
دیوان عدالت اداری مرج نهایی اعتراض است و گاه دادگاههای عمومی .رویۀ قضبایی دیبوان در
رسیدگی به آرای مراج یادشده یکسان نیست و دچار تشتت آرا در بعضبی از زمینبههبا اسبت.
هدف این پژوهش مقایسۀ نظارت قضایی بر آرای مراج اختصاصبی دادرسبی اداری در ایبن دو
نظام حقوقی است .پژوهش پیشِ رو به روش تطبیقی و توصیفی -تحلیلبی ببه بررسبی نظبارت
قضایی بر آرای مراج اختصاصی دادرسی اداری در دو نظام حقوقی ایبران و لبنبان مبیپبردازد.
مهم ترین یافتۀ این پژوهش نشان می دهد که دیوان عدالت اداری بر خالف شورای دولتی لبنبان
صالحیت خود را نسبت به همۀ مراج اختصاصی دادرسی اداری نپذیرفته است.

واژگان کلیدی

دادرسی اداری ،دیوان عدالت اداری ،مراج اختصاصی شورای دولتی لبنان ،نظارت قضایی.

 نویسندۀ مسئول :فاکس12096622021 :

Email:amfallahzadeh@atu.ac.ir
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مقدمه
نظام حقوقی قضاوت اداری ایران و لبنان هر دو متبأثر از نظبام قضباوت اداری فرانسبه هسبتند.
شورای دولتی فرانسه الگوی هر دو کشور در زمینۀ قضاوت اداری بهخصوص دیوان عدالت اداری
ایران و شورای دولتی لبنان است .در زمینۀ تاریخچۀ دیوان عدالت اداری بایبد گفبت کبه ببرای
اولین بار در سال 0993ش قانون شورای دولتی تصویب شد ،ولی این قانون تا سبال 0921ش و
انقالب اسالمی اجرا نشد .قانون اساسی ایران در دو اصبل  011و  019ببه دیبوان عبدالت اداری
اشاره میکند و قانونگذار عادی بنابر همین دو اصل ،قانون دیوان عدالت اداری را تصبویب کبرد
که این قانون در سالهای بعد با اصالحاتی روبرو شد کبه هبماکنبون قبانون تشبکیالت و آئبین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 0932ش اجرا میشود .قانون شورای دولتبی لبنبان بعبد از
آنکه دولت الیحۀ قانون شورای دولتی را به مجلس فرستاد و مجلس در مدت زمان مشخصشده
در اصل  29قانون اساسی (چهل روز) الیحۀ دولت را مورد بررسی قرار نبداد ،ببا پیشبنهاد وزیبر
دادگستری ،تأیید هیئت وزیران و با مصوبۀ رئیسجمهور در  03فوریۀ  0312قابل اجرا شد کبه
این قانون در سالهای  0331 ،0339 ،0330و  2111میالدی اصالح شد و هم اکنون اصالحیۀ
سال 2111م اجرا میشود (القانون رقم  221الصادر فی  .)2111 2/90قضاوت اداری در ایران از
سوی دیوان عدالت اداری و مراج اختصاصی دادرسی اداری اجرا میشود .دیوان عبدالت اداری
بهعنوان باالترین دادگاه اداری به آرای صادره از مراج یادشده که مراج مادون اداری هسبتند،
نظارت میکند.
دیوان عدالت اداری بهعنوان یک دادگاه اداری صالحیتها و وظایفی دارد که در اصبل 019
قانون اساسی و قانون تشکیالت و آئبین دادرسبی اداری ببه آنهبا اشباره شبده اسبت .ازجملبه
صالحیتهای دیوان که محل مناقشه اسبت ،حبدود صبالحیت دیبوان نسببت ببه آرای مراجب
اختصاصی دادرسی اداری است .بند  2مادۀ  01صالحیت دیوان را نسبت به این مراج پذیرفته
است .درواق دیوان صالحیت مطلق نسبت به این مراج دارد؛ مگر اینکه براببر تبصبرۀ  2مبادۀ
 01از حیطۀ نظارت دیوان مستثنی شده باشند یا اینکبه در قبوانین مرجعبی از نظبارت دیبوان
خارج شده باشد.
قضاوت اداری در لبنان تا پیش از اصالح قانون شورای دولتی در سال 2111م شامل شورای
دولتی و هیئتهای اداری با وصف قضایی بود ،اما در سال 2111م قانونگذار ببا الگبو گبرفتن از
قانون شورای دولتی فرانسه ،دادگاههای اداری را به مراج قضاوت اداری اوبافه نمبود و مطبابق
مادۀ یک قانون اصالحی سال 2111م ،قضاوت اداری متشبکل از شبورای دولتبی و دادگباههبای
اداری شد (القانون رقم  221الصادر فی .)2111 2/90
با اصالح قانون شورای دولتی در سال 2111م ،دادگاههای اداری با اسبتفاده از تجرببۀ نظبام
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حقوقی فرانسه وارد نظبام قضباوت اداری لبنبان شبدند (عببدالوهاب ،2112 ،الکتبب االول ،ص
 .)030این دادگاهها در سطحی پایینتر از شورای دولتی و با داشتن استقالل قضایی ببه اعمبال
صالحیتهای منطقهای خود میپردازند .دادگاههای اداری یکدرجبهای هسبتند کبه در سبطح
مناطق تشکیل میشوند .هر دادگاه دارای سه عضبو اسبت :یبک رئبیس و دو مستشبار کبه رأی
بهوسیلۀ رئیس صادر میشود .رئیس با پیشنهاد وزیر دادگستری و تأیید دفتر شبورای دولتبی از
بین مستشاران درجۀ ده به باال برگزیده میشبود .مطبابق مبادۀ  96قبانون شبورا تباریخ شبروع
فعالیت ،تعداد ،مراکز و تعداد قضات هر شعبه با مصوبۀ وزیر دادگسبتری پبس از موافقبت دفتبر
شورا مشخص میشود .وزیر دادگستری میتواند با تأیید دفتر شورا درصورتی که در یبک مرکبز
چندین شعبۀ دادگاه اداری باشد بین آنها به تناسب ،تقسیم کار کند .قضات یبا از ببین قضبات
درجۀ ده به باال یا از میان قضات فارغالتحصیل حقوق عمبومی مرکبز آمبوزش و تربیبت قضبات
انتخاب میشوند .انتخاب قضات از بین متخصصبان در حبوزۀ حقبوق عمبومی نقبش مهمبی در
پیشبرد اهداف قضاوت اداری دارد و این امر از نکات مثبت قضاوت اداری در لبنان است .شبایان
ذکببر اسببت کببه «هنببوز ایببن دادگبباههببا تشببکیل نشببدهانببد» (https://www.justice.gov.lb
.)/index.php/court-details/20/2
در خصوص بررسی تطبیقی بین مراج اختصاصی دادرسی اداری در ایران و لبنان تباکنون
پژوهشی صورت نگرفته و پژوهش هایی که در خصوص نظارت دیوان عدالت اداری بر این مراج
انجام شده ،به صورت پراکنده و در البهالی کتب و مقاالت بوده ،فاقد انسجام و تحلیل کبافی در
زمینۀ اعمال صالحیت دیوان بر این مراج است .همین پراکندگی و عدم انسبجام مبا را ببر آن
داشت که در یک پژوهش تطبیقی و کنکاش در آرای صادره از دیوان عبدالت اداری ببه بررسبی
چگونگی اعمال نظارت قضایی بر این مراج بپردازیم.
پرسش اصلی این پژوهش این است که حدود صالحیت دیوان عدالت اداری با توجه به رویۀ
قضایی دیوان و با نگاه تطبیقی به قضاوت اداری لبنان ،نسبت به مراج یادشده چگونبه اسبت و
آیا دیوان در پذیرش صالحیت خود نسبت به این مراج از یک شیوه و نظبام حقبوقی اسبتفاده
کرده است یا در برخورد نسبت به این مراج با توجه به ساختار آنها رویهای متفباوت درپبیش
گرفته است؟ فرویۀ این پژوهش بر این مبناست که دیوان عدالت اداری برخالف شورای دولتبی
لبنان صالحیت خود را نسبت به همۀ مراج اختصاصی دادرسبی اداری نپذیرفتبه اسبت .رویبۀ
قضایی دیوان رسیدگی به آرای مراج اختصاصی دادرسی اداری یکسان نببوده و دچبار تشبتت
است .بر همین اساس این پژوهش را به  1بخبش تقسبیم کبردهایبم .در بخبش اول ،پراکنبدگی
عنوان این مراج و پیشنهاد عنوانی واحد و نظارت دیوان بر آرای مراج ِ صبرفا ترافعبی تحلیبل
می شود .در بخش دوم به بررسی صالحیت عام دیوان نسبت به این مراج میپردازیم .در بخش
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سوم صالحیت دیوان عدالت اداری و شورای دولتی از جهت شبکلی و مباهوی کنکباش خواهبد
شد .در بخش چهارم به بررسی چگونگی رسیدگی به آرای قطعی و غیرقطعبی مبیپبردازیم .در
بخش پنجم اشخاصی که می توانند نسبت به آرای این مراج اعتراض کنند ،بررسی مبیشبوند.
در بخش ششم به این موووع پرداخته میشود که حضور عضو قاوی در ترکیب این مراج چه
تأثیری در رسیدگی به آرای صادره از آن ها در دیبوان عبدالت اداری و شبورای دولتبی دارد .در
بخش هفتم مراجعی که در بخش غیردولتی هستند و اعتراض به آرای آنهبا در دیبوان و شبورا
مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش هشتم صالحیت دیوان و شورا نسبت به مووبوعات فنبی و
تخصصی که در این مراج مورد رسیدگی و صدور رأی قرار میگیرند ،تحلیل میشوند.

عنوان مراجع اختصاصی دادرسی اداری
در خصوص عنوان دقیق این مراج در حقوق اداری ایران با تشتت واژگبان مواجبه هسبتیم .ایبن
موووع هم در قوانین و هم در بین حقوقدانان اداری نمبود دارد .یکبی از مهبمتبرین دالیبل ایبن
تشتت ،نوع و شمار زیاد این مراج در نظام حقوقی کشور است که هر کبدام قبانون یبا آئبیننامبۀ
خاص خود را دارد .قانون دیوان عدالت اداری بهعنوان قانون عام در قضاوت اداری ایران ببرای ایبن
مراج عنوان خاصی را استفاده نکرده و تنها به ذکر مصادیق آنها در بند  2مادۀ  01اشاره نمبوده
است که این خود بر پیچیدگی و تشتت عنوان دقیق این مراج افزوده است .برای روشنتر شبدن
موووع ،شماری از عبارات بهکاررفته در قوانین و مقررات را فهرستوار بیان مبیکنبیم :کمیسبیون
(مادۀ  011قانون شهرداری) ،شورا (مادۀ  22مکرر قانون ثبت اسبناد و امبالم مصبوب  29اسبفند
 ،)0901کمیته (آئیننامۀ انضباطی دانشجویان  0916مواد  9و  ،)6هیئت (مادۀ  0قانون رسبیدگی
به تخلفات اداری) ،دادگاه انتظامی (مادۀ  096مقررات تشبکیالتی ،اسبتخدامی ،مبالی و انضبباطی
وزارت امور خارجه) ،دادگباه اداری (مبادۀ  09قبانون دیبوان عبدالت اداری  ،)0912مراجب اداری
(دادنامۀ شمارۀ  0201مورخ  23دی  0936هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) .حقبوقدانبان نیبز
در بهکارگیری عنوان برای این مراج اختالف نظر دارند؛ ازجملبه مراجب شببهقضبایی ( امبامی و
استوار سنگی ، 0930 ،ص  ،)010مراج اختصاصبی اداری (دالوری ،0932 ،ص  ،)991و دادگباه
اختصاصی اداری (هداوند ،0913 ،ص  .)99بهنظر میرسد که سه عبارتِ مراج اختصاصبی اداری،
مراج شبهقضایی و دادگاههای اختصاصی اداری نسبت به دیگر عناوین جام تر و روشنتر باشبند.
عبارت مراج اختصاصی اداری میتواند همۀ مراج اداری را (ترافعی و غیرترافعی و مشورتی) کبه
در دستگاههای اداری تشکیل میشوند دربر گیرد که این سبب ابهام در تشخیص مراجعی میشود
که میتوان نسبت به آرای قطعی آنها در دیوان مطابق بند  2مادۀ  01شکایت نمبود .بنبابراین در
چارچوب بند  2مادۀ  01قانون دیوان عدالت اداری بهتر است از بهکار بردن این عببارت خبودداری
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شود .اما برای دو عبارت دیگر دالیلی مطرح شد که بهطور مختصر بیبان مبیشبود .برخبی عببارت
دادگاههای اختصاصی اداری را برای ترفی جایگاه این مراج و بباال ببردن اهمیبت آنهبا در کنبار
دالیل حقوقی زیر مناسبتر میدانند؛ دادگاه هسبتند ،زیبرا صبالحیت ترافعبی دارنبد .اگرچبه واژۀ
دادگاه بهطور معمول محاکم قضایی را به ذهن متبادر میکند ،ولی ازآنجا که حاوی مفهوم اساسبی
و کلیدیِ «رسیدگی و صالحیت ترافعی» در مراج موصوف است ،لبذا اسبتفاده از آن ببه نظبر مبا
اجتنابناپذیر است و عبارتهایی نظیر مراج نمیتوانند چنین مفهومی را دربر داشته باشبند .واژۀ
دادگاه با توجه به تعریف دادگاه در کتباب ترمینولبوژی حقبوق از محمبدجعفر جعفبری لنگبرودی
مخصوص محاکم دادگستری نیست و مفهومی عام را دربر میگیبرد .عنبوان «اختصاصبی» سببب
تفکیک این دادگاهها از دادگاههای عمومی میشود و صالحیت اختصاصی آنها را روشن مبیکنبد.
عنوان «اداری» افزون بر تصریح به وابستگی سازمانی این مراج به سبازمانهبا و ادارات اجرایبی و
مؤسسات عمومی ،بیانگر نوع خاصی از دعاوی است که معموال میان مبردم ببا ادارههبای دولتبی و
عمومی مطرح میشود و این دعاوی را از دعاوی جزایی و مدنی متمایز مبیکنبد (همبان ،ص -91
 .)90با توجه به مطالب گفتهشده ،آیا میتوان عنبوان دادگباههبای اختصاصبی را ببرای همبۀ ایبن
مراج بهکار برد؟ بهنظر میرسد برای اینکه بتوان این اصطالح را در نظام حقوق اداری ایران ببرای
همۀ این مراج استفاده کرد ،به بازبینی قوانین و ساختار این نهادها نیاز داریم.
برخی عنوان مراج شبهقضایی را مناسبتر میدانند؛ هرچند اصطالح مراج شبهقضایی در
قوانین ایران مورد استفاده قرار نگرفته است .یکی از دالیلبی کبه ایبن عنبوان مناسببتبر تلقبی
میشود ،این است که این مراج را دادگاه نمیدانند .ایبن گبروه ببرآنانبد کبه هرچنبد مراجب
شبهقضایی مانند دادگاه عمل میکنند و کار قضایی انجام میدهند ،ولبی از نظبر ترمینولبوژی و
جایگاه حقوقی این مراج دادگاه نیستند .چون اوال «از نظر ترمینولوژی حقوقی اساسا اصبطالح
دادگاه برای مراج قضایی زیر مجموعۀ دادگستری (قوۀ قضائیه) بهکبار مبیرود .لبذا در حقبوق
ایران بهکارگیری اصطالح دادگاه برای مراج شبهقضایی درست نیست .دوم اینکه همۀ اشخاص
تصمیم گیرنده در این مراج  ،قاوی نیستند» (امامی و استوار سنگری ،همان ،ص .)010-019
بر این دیدگاه نقدهایی وارد است ازجمله اینکه با توجه به تعریف جعفری لنگرودی ،این مراجب
برای اینکه عنوان دادگاه را داشته باشند عنصر قاوی بودن را الزم ندارند .ایراد دیگبری کبه ببر
این دیدگاه وارد شده ،این است که این نظر مراج شبهقضایی را زیرمجموعۀ قوۀ مجریه دانسته
است (امامی و استوار سنگری ،همان ،ص  .)019درصورتی کبه در قبوۀ قضبائیه (شبورای عبالی
ثبت) و در قوۀ مقننه (هیئت مستشاری و محکمۀ تجدیدنظر دیبوان محاسببات کشبور) از نبوع
چنین مراجعی هستند.
عنوان «مراج اختصاصی دادرسی اداری» در نظام حقبوقی لبنبان را مبیتبوان از دو منظبرِ
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شورای دولتی و قوانین مرتبط به این مراج مورد توجه قبرار داد .قبانون شبورای دولتبی در دو
مادۀ  006و  001عبارت «هیئتهای اداری با وصف قضایی» را بهکار برده 0و رسیدگی ببه آرای
آن ها را در صالحیت شورای دولتی دانسته است .بنابراین مطابق قانون شبورای دولتبی ،مراجب
اختصاصی دادرسی اداری همه تحت یک عنوان مورد خطاب قرار گرفتهاند؛ امری کبه در قبانون
دیوان عدالت اداری ایران مورد توجه قبرار نگرفتبه اسبت .امبا ببا نگباهی ببه قبوانین حباکم ببر
دستگاههای اداری لبنان می بینیم که مانند نظام حقوقی ایران با تشتت عنوان برای این مراجب
روبرو هستیم؛ مانند شورای داوری کار ،2کمیسیونهای مالکیت ،9و هیئت عالی بانک .6با توجبه
به مادۀ یک قانون شورای دولتی و تأسیس دادگاههای اداری میتوان گفت اگرچبه عنبوانهبای
مختلفی به هیئتهای اداری با وصف قضایی در قوانین دستگاههای اداری لبنان داده شده است،
اما همۀ آنها مطابق قانون شورای دولتی یک عنوان دارند ،امری که پیشنهاد میشود در قبانون
دیوان عدالت اداری ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به مطالب گفتهشده ،عنوانی که بهنظر میرسد برای این مراج مناسبتر باشبد« ،مراجب
اختصاصی دادرسی اداری» است که هم بر اداری بودن این مراجب تأکیبد دارد و هبم ببر دادرسبی و
ترافعی بودن آنها ،و از سوی دیگبر از دادگباه در معنبای قضبایی و وابسبته ببه قبوۀ قضبائیه متمبایز
میشوند .به بیان دیگر ،مراج اختصاصی دادرسی اداری بهعنوان مراجعی شناخته مبیشبوند کبه در
درون دستگاههای اداری و برای رسبیدگی ببه دعباوی و شبکایت اشبخاص و کارکنبان در چبارچوب
قوانین و مقررات آن دستگاه تشکیل میشوند و سعی در حل و فصل اختالفات ایجادشده دارند.
 .0الهیات االداریۀ ذات الصفۀ القضاییۀ
 .2مجلس العمل التحکیمی
 .9لجان االستمالم
 .6الهیئۀ المصرفیۀ العلیا (قانون النقد و التسلیف الصادر بالمرسوم رقم  09209فی  )0399/1/0شورای دولتی در
رأی شمارۀ  912مورخ  0312م در پاسخ به اعتراض شاکی که صالحیت شورا در رسیدگی به پرونده را نفی
نمود ،بیان داشته است :شاکی با استناد به مادۀ  09قانون نقد و تسلیف که دادگاههای بیروت صالحیت
رسیدگی به همۀ اختالفات بین بانک و دیگری دارند و دلیل دیگر بر عدم صالحیت شورا ،قضایی بودن رأی
صادره است .شورا در پاسخ به اعتراض شاکی چنین پاسخ داده است :مقصود از دادخواهی مادۀ  09این است
که منازعات منتج از فعالیت بانک ،عملیاتی تجاری و بانکی است که مطابق قواعد تجاری و بانکی مورد
رسیدگی قرار میگیرند .رأی صادره از طرف هیئت عالی بانکی در چارچوب صالحیت نظارتی بانک مرکزی
صورت گرفته است و این موووع از عملیات تجاری و بانکی خارج شده ،درنتیجه از شمول مادۀ  09خارج
می شود .اما در مورد قضایی بودن رأی باید گفت این رأی صرفا اداری بوده ،مجازاتی را تکلیف نکرده است
(آرای صادره از شورای دولتی لبنان از سایت مرکز پژوهشهای دانشگاه لبنان گرفته شده است .الجامعه
اللبنانی،مرکز االبحاث و الدرسات فی المعلومات القانونیه
http://www.legallaw.ul.edu.lb/AdvancedRulingSearch.aspx
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ماهیت ترافعی مراجع اختصاصی دادرسی اداری
یکی از عناصر سازندۀ مراج اختصاصبی دادرسبی اداری کبه آن را از دیگبر مراجب موجبود در
دستگاههای اداری متمایز میکند صالحیت ترافعی این مراج است« .صالحیت ترافعی ،اختیار،
توانایی و الزامی است که مراج اداری یا قضایی بهموجب قانون برای رسیدگی به دعوای معبین
پیدا میکند تا در برابر مفاد قوانین به تظلمات و شبکایات رسبیدگی و نسببت ببه حبل و فصبل
اختالفات و احقاق حقوق تضیی شده اقدام نماید .الزمۀ چنین صالحیتی وجود اختالف در حق،
میان حداقل دو طرف دعوی است» (هداوند و مسلم آقایی طوق ،0913 ،ص  .)93بنابراین برای
اینکه مراج موجود در دستگاههای اداری مشمول بند  2مادۀ  01قانون دیوان قرار گیرنبد بایبد
این صالحیت را داشته باشند .اهمیت این موووع از آن نظبر اسبت کبه در دسبتگاههبای اداری
مراج دیگری وجود دارد که در زمینههبای مختلبف چبون مشبورت ،دادن پیشبنهاد ،تصبویب
مصوبه ،نظارت و غیره فعالیت دارند و حتی گاهی عنوان رأی به تصمیمات آنها داده مبیشبود.
این مراج غیرترافعی همچنین تشکیالت و ساختاری مشابه ،چه از نظر اعضا و چگونگی عزل و
نصب آنها با مراج ترافعی ،دارند.
اهمیت صالحیت ترافعی یا غیرترافعی این مراج از نظر تشخیص اینکه مشمول بند  2مادۀ
 01هستند یا بند اول (الف) مادۀ  01و نیز مبادۀ  02اسبت .درصبورتی کبه مراجب موجبود در
دستگاه اداری صالحیت ترافعی نداشته باشند ،مشمول بند اول مبادۀ  01یبا مبادۀ  02هسبتند.
ازجمله مراج غیرترافعی ،کمیسیون مادۀ  2قانون تأسیس شورای عالی شهرسبازی و معمباری،
هیئت مادۀ  061اصالحی قانون ثبت 0992ش ،کمیسیون مادۀ  02قانون زمین شهری ،شورای
عالی مالیاتی و شورای معادناند.
در خصوص مراج غیرترافعی و ترافعی در لبنان ،اعتراض به تصبمیمات مراجب غیرترافعبی
مشمول دعوای ابطال است .در دعاوی ابطال که میتوان آنها را دعاوی تجاوز از صبالحیت نیبز
نامید ،مصوبات مرج صادرکننده یا شخصبی اسبت یبا نبوعی کبه شبورا ببه صبورت اسبتینافی
(عبدالوهاب ،همان ،ص  )961ببه آنهبا رسبیدگی مبیکنبد و تصبمیم صبادره را از نظبر اصبل
حاکمیت قانون مورد رسیدگی قرار میدهد و در صورت غیرقانونی بودن ،آن را ابطال مبیکنبد؛
مانند تصمیمات شورای شهرداری .شورای دولتی در رأی شمارۀ  3مورخ 0322م در اعتراض به
رأی شورای اداره ،صالحیت خود را نسبت به رأی این شوراها به صورت استینافی مورد پبذیرش
قرار داد .مراجعی ترافعی که قانون شورا از آنها با عنوان هیئتهای اداری با وصف قضبایی یباد
میکند به دو صورت تمییزی و استینافی رسیدگی میکنند.
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صالحیت دیوان عدالت اداری و شورای دولتی نسبت بهه آرای مراجهع
اختصاصی دادرسی اداری
صالحیت دیوان عدالت اداری در دو بخش کلی قابل بررسی است :شعب دیوان و هیئت عمبومی
دیوان که هرکدام مطابق قانون دیوان دارای صالحیتهای خاص خود میباشند .با توجه به مواد
 01و  02این قانون ،شعب دیوان صبالحیت رسبیدگی ببه آرا و تصبمیمات مراجب اختصاصبی
دادرسی اداری را دارند و هیئت عمومی صالحیت ورود به آرای این مراج را ندارد.
شعب دیوان در رسیدگی به شکایتها و اعتراضها نسبت به آرا و تصبمیمات مراجب یادشبده
صالحیت عام دارند؛ مگر اینکه مطابق قانون مستثنی شده باشند یا اینکه نص قانونی خاصی نسبت
به رسیدگی به این مراج وجود داشته باشد .در این مورد میتوان به رأی شبمارۀ  222مبورخ 09
آبان  0911هیئت عمومی دیوان اشاره کرد .0در این رأی ،دیوان مطلق مراج اختصاصی دادرسبی
اداری را مشمول نظارت خود دانسته و صالحیت دیوان را عام تلقی کرده است.
صالحیت شورای دولتی لبنان را میتوان در دو سطح مورد توجه قرار داد؛ صالحیت مشورتی
و صالحیت قضایی .شورا صالحیت مشورتی را در دو زمینه بهکار مبیگیبرد :البف) مشبارکت در
تهیۀ پیشنویس لوایح قانونی و ارائۀ پیشنهادهای اصالحی خود به وزرا (مادۀ  29قبانون شبورای
دولتی) .ب) اظهار نظر مشورتی در خصوص آئیننامههای قانونی و آئیننامههای اجرایی و دیگبر
موووعاتی که قوانین و مقررات ،مشورت در مورد آنها را الزم دانستهاند .همچنین شورا میتواند
در مورد لوایح معاهدات بینالمللی و یا هر موووعی که هیئت وزیران درخواست مشبورت کنبد،
اظهار نظر مشورتی نماید (مادۀ  .)21شورای دولتی صالحیت قضایی را نیز در سبه زمینبۀ کلبی
بهکار میگیرد :الف) صالحیت رسیدگی به آرا و تصمیمات هیئتهبای اداری ببا وصبف قضبایی
(مادۀ  91و )006؛ ب) صبالحیت رسبیدگی ببه آرای دادگباههبای اداری (مبادۀ )91؛ ج) دیگبر
صالحیتهای شورا که در مادۀ  92قانون شورا ذکر شده است ازجمله صالحیت تفسیر و ارزیابی
درستی اعمال اداری ،و رسیدگی به درخواستهای ابطال مقررات صادره از وزیران.
بنابراین شورا مطبابق مبادۀ  91قبانون شبورای دولتبی ،دادگباه اسبتینافی نسببت ببه آرای
دادگاههای اداری است ،اما در مبورد هیئبتهبای اداری ببا وصبف قضبایی (مراجب اختصاصبی
دادرسی اداری) باید گفت شورای دولتی مطابق مواد  006و  001نسببت ببه آرای ایبن مراجب
صالحیت تمییزی و استینافی دارد .صالحیت شورا نسبت به این هیئتها عام است و نسبت ببه

« .0حکم مقرر در بند  2مادۀ  00مفید صالحیت دیوان در رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراج اختصاصی اداری از
حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنهاست مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد».
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همۀ هیئتهای اداری با وصف قضایی اعمال میشود .در این زمینه میتوان به رأی شمارۀ 212
مورخ 2110م اشاره کرد .هیئت عالی مجبازات کارکنبان براببر مبادۀ  09قبانون شبمارۀ 96/26
مصوب 0392م به تخلفات کارکنان ادارات عمومی ،شهرداریها ،مؤسسات عمومی ،سازمانهبای
مستقل وابسته به دولت و شهرداریها رسیدگی میکند .مطابق همین مباده نمبیتبوان ببه رأی
هیئت مزبور اعتراض کرد ،اما شورا در رأی شمارۀ 2110/212 0ببا اسبتناد ببه مبادۀ  96قبانون
شورا ،نقض رأی هیئت را در صالحیت شورا دانسته و بیان نموده است که این ماده نظارت شورا
بر همۀ مجازاتهای تأدیبی را مورد پذیرش قبرار داده اسبت .امبا دولبت نسببت ببه رأی شبورا
معترض بود ،بنابراین از رأی شورا تقاوای اعادۀ دادرسی نمود« .رأی شورای عالی مجازات پیش
از اصالح مادۀ  96قانون شورا بوده و با استناد به مادۀ  09قبانون  92/26کبه اعتبراض ببه آرای
شورای عالی مجازات را نپذیرفته بود ،صادر شده است .بنبابراین اثبر ایبن اصبالحیه ببه قببل از
اصالح بر نمیگردد» .شورای دولتی در رأی شمارۀ  2110/10ببا اسبتناد ببه مبادۀ  001قبانون
شببببورای دولتببببی و رأی شببببمارۀ  2مببببورخ  2111/9/21شببببورای قببببانون اساسببببی
( )http://www.cc.gov.lb/node/2212درخواسببت اعببادۀ دادرسببی را نپببذیرفت .در مببادۀ 001
اعتراض به آرای هیئتهای اداری با وصبف قضبایی دومرحلبهای را ببه صبورت تمییبزی مبورد
پذیرش قرار داده است ،اما استناد شورا به رأی شورای قانون اساسی 2نیز قابل ذکر است .شورای
قانون اساسی در رأی صادره ،در اعتراض به بند  2مادۀ  96قانون شورای دولتی اصبالحیۀ سبال
2111م چنین اظهار نظر کرده است« :بند دوم مادۀ  96که آرای تأدیبی شورای عالی قضبایی را
قطعی دانسته و اعتراض به آنها را نپذیرفته ،مخالف قانون اساسی است» .برای روشنتبر شبدن
رأی شورای قانون اساسی به یکی از دالیل معتروان به بند  2مادۀ  96اشباره مبیکنبیم« .حبق
دادخواهی از حقوق شناخته شده در قانون اساسی است که نسبت به قضات نیز باید اعمال شبود
و یکی از ومانتهای اصل  21قانون اساسی است .بنابراین هنگبامی کبه شبورای عبالی قضبایی
بهعنوان یک شورای تأدیبی انجام وظیفه میکند بر اساس مصوبۀ شبمارۀ  19/021یبک هیئبت
 .0قرار رقم .آرای صادره از شورای دولتی لبنان از سایت مرکز پژوهشهای دانشگاه لبنان گرفته شده است.
الجامعه اللبنانی ،مرکز االبحاث و الدرسات فی المعلومات القانونیه
http://www.legallaw.ul.edu.lb/AdvancedRulingSearch.aspx

 .2شورای قانون اساسی لبنان دادرس اساسی است که نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را برعهده
دارد ،آرای صادره از این شورا مطابق قانون تشکیل شورای قانون اساسی نهایی و حکم امر مختومه دارند و
برای همۀ قوای عمومی الزامی است .منظور از قوای عمومی قوای سهگانۀ مقننه ،مجریه ،قضائیه (قضاوت
اداری ،عادی ،سیاسی ،مذهبی و )...است ( الجمهوریۀ اللبنانیۀ المجلس الدستوری الکتاب السنوی 2102
المجلد  9منشورات مجلس الدستوری« -قوۀ القضیۀ المحکوم بها للقررات الصادرۀ عن المجلس الدستوری و
اثراها علی قررات مجلس شوری الدولۀ قرار مجلسی القضایا رقم  »912طارق مجذوب – .)31
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اداری با وصف قضایی محسوب میشود که میتوان به آرای آن اعتراض نمود .»...بنابراین نسبت
به آرای هیئتهای با وصف قضایی به صورت تمییزی یا استینافی در شبورای دولتبی مبیتبوان
دادخواهی کرد و اگر قوانین مرتبط به هیئتهای اداری با وصف قضایی ،اعتبراض ببه آرای ایبن
هیئتها را من کرده باشند ،با توجه به الزامآور بودن رأی شورای قانون اساسی میتوان نسببت
به این آرا در شورای دولتی دادخواهی نمود (مرقص و نجم شکراهلل ،2106 ،ص .)022

رسیدگی شکلی و ماهوی نسبت به آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری
شعب دیوان مطابق قسمت پایانی بند  2مادۀ  ،01آرای این مراجب را از حیبث نقبض قبوانین و
مقررات و یا مخالفت با آنها بررسی میکنند .مسئلۀ قابل طرح این است که رسبیدگی یادشبده
صرفا شکلی است ،یا رسیدگی ماهوی را هم دربر میگیرد؟ برای بررسی دقیق این موووع بایبد
مادۀ  99قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز درنظر بگیریم .برابر این ماده
«...در صورتی که از رأی صادره مجددا شکایت شود ،پرونبده ببه همبان شبعبۀ رسبیدگیکننبده
ارجاع میشود .شعبۀ یادشده ...م ستند به قانون و قوانین مربوط ...مبادرت به صدور رأی مباهوی
میکند» .بنابراین با توجه به این دو ماده ،رسیدگی شعب نسبت به آرای مراج یادشده توأمبان
به صورت شکلی و ماهوی صورت میگیرد .در مورد رسیدگی ماهوی در شعب دیوان میتوان به
دادنامۀ شمارۀ  291مورخ  01تیر  0911شعبۀ سیزدهم اشاره کرد .0در این رأی شبعبۀ دیبوان
به صراحت از مرزهای بررسی نقض قوانین و مقررات فراتر رفته و به عادالنه و مناسب ببودن رأی
هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته است .ببهنظبر مبیرسبد آنچبه درعمبل از
رسیدگی شکلی در رویۀ قضایی دیوان مراد شده این معنا است که قاوی دیوان رأی مخبالف ببا
قانون را نقض میکند و به شعبۀ همعرض مرج اختصاصی دادرسبی اداری ارجباع مبیدهبد و
خودش مبادرت به اصدار رأی نمیکند .به بیان دیگر آنچه در رویۀ قضبایی از رسبیدگی شبکلی
مد نظر است ،صرفا همین برداشت اسبت؛ ببه همبین دلیبل در مقبام نظبارت ببر آرای مراجب
اختصاصی دادرسی اداری قضات ،عالوه بر مسائل حکمی ،وارد مسائل موووعی نیز مبیشبوند و
در بسیاری از موارد ماهیت رأی را نیز بررسی میکنند .همچنین میتوان ببه رأی شبمارۀ 100
مورخ  21آذر  0939اشاره کرد .در این رأی هیئت عمبومی ببه اسبتناد مبادۀ  99قبانون دیبوان
 ...« .0نظر به اینکه در دادنامۀ صادره از شعبۀ  011دادگاه عمومی جزایی ارام در خصوص اتهام شاکی مستند به
مادۀ  011قانون آیین داد رسی کیفری من تعقیب صادر و اعالم شده است ...لذا رأی صادرشده از هیئت
تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری شعبۀ سوم کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد شاکی مبنی
بر بازخرید خدمت ...بهعنوان مجازات اداری مناسب و عادالنه بهنظر نمیرسد »...که رأی صادره نقض میشود.
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عدالت اداری ،رأی شعبۀ  61را که پس از نقض رأی کمیسیون مادۀ  011قانون شهرداری اقدام
به صدور رأی ماهوی نموده است ،صحیح و موافق مقررات تشخیص داده است.
شورای دولتی لبنان در رسیدگی به آرای هیئتهای اداری با وصف قضایی هبم ببه صبورت
شکلی و هم به صورت ماهوی وارد رسیدگی میشود .البته باید ببین دو نبوع رسبیدگی شبورای
دولتی قائل به تفکیک شد .به این صورت که مطابق مادۀ 006میتوان از آرای هیئتهبای اداری
با وصف قضایی یکمرحلهای در شورا با ارائۀ دادخواست اسبتیناف (رسبیدگی شبکلی و مباهوی
توأمان) شکایت نمود و شورا به این دادخواست مطبابق قبوانین و مقبررات هیئبت مربوطبه وارد
رسیدگی میشود .شورا با توجه به قوانین و مقررات مربوطه و اوواع و احوال مرتبط ببه دعبوی،
پرونده را مورد بررسی دوباره قرار میدهد (مادۀ  .)002رأی شمارۀ  0319/623شبورای دولتبی
در خصوص رأی صادره از کمیسیون حل اختالفات بین دولت و ادارۀ مدارس خصوصبی مجبانی
که مطابق قانون نظامنامۀ مدارس خصوصی ببه حبل و فصبل اختالفبات ببین دولبت و مبدارس
خصوصی در مورد کمکهای مالی دولت میپردازد ،قاببل توجبه اسبت .شبورای دولتبی در رأی
صادره بیان میدارد« :شورا صالحیت ارزیابی مجازات اعمالشبده از طبرف کمیسبیون را دارد».
رأی شمارۀ  0311/902در اعتراض به رأی کمیسیون اعتراوات به عوارض و هزینههای اوبافی
شهرداری در بیروت نیز قابل ذکر است .در این رأی به دلیل تخلف کمیسیون از دو مادۀ  062و
 069آئیننامۀ قانونی 0391م و همچنین نادرست و غیرقانونی بودن رأی ،شورا چنین استینافی
را پذیرفت و رأی کمیسیون را فسخ کرد.
نوع دیگر رسیدگی شعب شورا نسبت به آرای هیئتهای یادشده ،رسیدگی تمییبزی اسبت.
در رسیدگی تمییزی شعب شورا تنها نسببت ببه قبانونی ببودن رأی هیئبتهبای یادشبده وارد
رسیدگی میشوند .بنابراین در اینجا تنها از نظر شکلی رأی بررسی میشبود .مبواد  001و 001
قانون شورای دولتی به این نوع رسیدگی شعب شورای دولتی اشاره میکنند .برابر مادۀ  001در
خصوص آرای صادره از هیئتهای با وصف قضایی که به صورت دومرحلبهای صبادر مبیشبوند،
شورای دولتی به صورت تمییزی یعنی تنها از نظر رعایت قوانین و مقررات رسبیدگی مبیکنبد.
برای نمونه ،شورای دولتی در رأی شمارۀ  0323/216با استناد ببه مبادۀ  01آئبیننامبۀ قبانونی
شمارۀ  ،09شکایت شاکی در خصوص چگونگی ارزیابی شورای عبالی قضبایی را ببدون ورود ببه
ماهیت موووع ،خارج از نظارت شورای دولتی تلقی نمود.

آرا و تصمیمهای قطعی و غیرقطعی
آرا از نظر شکلی بر دو دسته تقسیم میشوند؛ قطعی و غیرقطعی .آرای قطعی آرایی هستند کبه
قابل تجدیدنظرخواهی پژوهشی نزد مراج باالتر نیستند و آرای غیرقطعی آرایی هستند کبه در
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مدت زمان مشخصی پس از صدور رأی در مراج تعیینشده در قوانین و مقررات قابل اعتبراض
هستند« .قطعیت در اینجا ببه معنبای آن اسبت کبه تصبمیم (آرا) اداری مبذکور در چبارچوب
سازمان اداری وو کنندۀ دیگر قابل تجدیدنظر نبوده و بدون نیاز به سایر تشریفات میتبوان آن
را اجرا نمود .از طرفی دیگر قطعی بودن تصمیم اداری نافی صالحیت مراج قضایی نبوده و ببه
هیچ وجه مان از آن نیست که بتبوان از قانونیبت آنهبا در نبزد قاوبی اداری شبکایت نمبود»
(واعظی ،0911 ،ص  .)090مطابق بند  2مادۀ  01قانون دیبوان عبدالت اداری ،تنهبا نسببت ببه
آرای قطعی مراج یادشده میتوان در شعب دیوان اعتراض و شبکایت نمبود و آرای غیرقطعبی
قابلیت اعتراض در شعب دیوان را ندارند .0همچنین به این دادنامهها میتوان اشاره کرد :دادنامۀ
شمارۀ  009مورخ  21فروردین  0910شعبۀ دهم آرای غیرقطعبی را قاببل رسبیدگی در دیبوان
ندانسته است؛ دادنامۀ شمارۀ  613مورخ  2مرداد ( 0999نجابتخواه ،0931 .ص  )31و دادنامۀ
شمارۀ  3213311311111061شعبۀ هشتم دیوان ...رسیدگی به آرای غیرقطعی و ابالغیهها و
اخطاریههای صادره از سوی مراج یادشبده را در صبالحیت دیبوان نمبیدانبد (مجموعبه آرای
قضایی شعب دیوان عدالت اداری ،فروردین و اردیبهشت  ،0932ص .)012
رسیدگی در مراج یادشده معموال به صورت دومرحلهای صورت میگیبرد و در مرحلبۀ اول
مطابق قوانین و مقررات مربوط به هرکدام از این مراج مدت زمان مشخصی ببرای اعتبراض در
مرج اداری باالتر تعیین شده است که در این مدت ،آرا غیرقطعی تلقبی مبیشبوند .غیرقطعبی
بودن این آرا به این معناست که نمیتوان نسبت به این آرا در دیوان اعتبراض نمبود .امبا نکتبۀ
قابل طرح این است که درصورتی که محکومعلیه در مدت زمان مشخص در این مرحله ببه رأی
اعتراض نکند و رأی صادره قطعی شود ،آیا میتوان از بند  2مبادۀ  01کبه آرای قطعبی را قاببل
رسیدگی در دیوان دانسته است استفاده کبرد؟ شبعبۀ هفبتم در دادنامبۀ شبمارۀ  932مبورخ 9
اسفند  0911رأی صادره از هیئت بدوی را که به علت عدم اعتراض شاکی قطعیت یافته بود در
مدت زمان یک ماه پس از ابالغ ،قابل اعتراض در دیوان دانسته است .این نظر مورد تأیید هیئت
عمومی دیوان به دادنامۀ شمارۀ  10/016مورخ  09آبان  0910قرار گرفته است.
در قانون شورای دولتی لبنان به قطعی و غیرقطعی بودن آرای هیئبتهبای اداری ببا وصبف
قضایی اشاره نشده و تنها مدت دو ماه از تاریخ ابالغ حکم را مالم قرار داده اسبت .بنبابراین دو
 .0دادنامۀ شمارۀ  0923شعبۀ اول دیوان مورخ  9تیر  0912قابل توجه است ...« :مستندا به بند  2مادۀ  00قانون
دیوان شکایات از آرا و تصمیمهای قطعی هیئت های اداری قابل رسیدگی در دیوان است ،درواق شاکی در ما
نحن فیه از رأ ی غیرقطعی سازمان طرف شکایت در دیوان عدالت اداری شکایت کرده است .بنابراین شکایت
وی با شرایط و کیفیات موصوف قبل از رسیدگی و صدور رأی در هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات
آزمونها ،قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان را ندارد».
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ماه را باید نسبت به آرای قطعی درنظر گرفت و اینکه بعد از این مدت رأی قطعی تلقی میشبود
و امکان اعتراض به آن وجود ندارد .مطابق قانون شورای دولتی میتبوان بعبد از صبدور رأی یبا
تصمیم مقام اداری به همان مقام اداری یا مقام باالتر مراجعه نمود و برای حل اخبتالف گفتگبو
کرد که در این صورت مدت مراجعه به شورا درصورتی که تأیید تصمیم قبلبی نباشبد از تباریخ
تصمیم مقام اداری در خصوص رأی یا تصمیم مورد اعتراض شروع میشود و اگر تأییبد رأی یبا
تصمیم پیشین باشد مدت مراجعه تغییری نخواهد کبرد .همچنبین مطبابق رأی شبمارۀ 0219
مورخ 0392م درصورتی که شاکی در اعتراض به رأی یا تصمیم مقام اداری به مرجب غیرصبالح
مراجعه کند ،بعد از ردّ شکایت از طرف آن مرج دو ماه فرصت دارد تا به شورا مراجعبه نمایبد.
در خصوص رأی غیرنهایی رویۀ شورا بر عدم پذیرش چنین اعتراوی به دلیل نقص شکلی ببوده
است .شورای دولتی در رأی شمارۀ  0339/206شکایت شاکی را به دلیل غیرنهبایی ببودن رأی
دیوان محاسبات رد نمود.
همانطور که اشاره شد ،مراحل دادرسی اداری معموال دومرحلبهای اسبت (مرحلبۀ ببدوی و
تجدیدنظر) .اما در کنار این دو مرجب  ،در بعضبی از دسبتگاههبای اداری مرحلبۀ سبومی ببرای
رسیدگی درنظر گرفته شده است که ایبن مرجب وظبایف متعبددی ازجملبه نظبارت ،تصبویب
مصوبات و صدور رأی را برعهده دارد .آرای صادره از این مرج قطعیت دارد ،بنبابراین مشبمول
نظارت قضایی شعب دیوان و بند  2مادۀ  01میشود .از جملۀ این مراج  ،شبورای عبالی ثببت،
هیئت عالی گزینش ،و شورای عالی مالیاتی هستند .آرای چندی از دیوان در ایبن زمینبه صبادر
شده است .دادنامۀ  0116مورخ  02شهریور  0912شبعبۀ چهباردهم دیبوان در مبورد پبذیرش
اعتراض به رأی شورای عالی ثبت قابل توجه است .این رأی پس از اعالم تعارض ببا رأی شبعبۀ
پانزدهم دیوان در هیئت عمومی مطرح شده (دادنامۀ  )612که هیئت عمبومی ایبن شبورا را در
ردیف دادگاههای اداری قرار داده است.

اعتراض به آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری
ازجمله مواردی که همواره محل اختالف بین حقوقدانان در خصوص دیوان عدالت اداری ببوده،
حدود صالحیت دیوان در مورد شاکی است .عدهای بر این باورند که دیوان صبالحیت رسبیدگی
به دعاوی علیه دولت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی (عمومی و خصوصی) را دارد و درمقابل
عدهای صالحیت دیوان در مورد شاکی را صرفا اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی) میداننبد.
اما راه سومی را نیز میتوان درنظر گرفت و در مورد صالحیت دیوان در خصوص شاکی قائل ببه
تفکیک شد .برابر اصل  011و مادۀ  02قانون دیبوان عبدالت اداری شباکی در دیبوان مبیتوانبد
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اشخاص خصوصی و عمومی باشد و منعی برای اعتراض از سوی نهادهای دولتبی وجبود نبدارد.
اختالف اصلی دربارۀ صالحیت شعب دیوان است .در ایبن زمینبه ببا توجبه ببه مبادۀ  01و سبه
وظیفهای که برای شعب درنظر گرفته شده است ،میتوانیم قائل به تفکیبک شبویم .ببرای ایبن
تفکیک میتوان از «عنصر ماهیت» (امبامی و استوارسبنگری ،همبان ،ص  )023اسبتفاده کبرد.
بندهای  0و  9را با توجه به خصلت کامال اداری آنها و اینکه تصمیمات و اقبدامات ببه صبورت
یکجانبه و بدون دخالت دیگر اشخاص و بر پایۀ اقتدار عمومی اتخاذ میشوند ،میتوان در یبک
ردیف قرار داد .اما در مورد بند  2باید گفت که ویژگی این بند ماهیت قضایی آن اسبت و اینکبه
این مراج در مقام حل و فصبل اخبتالف ببین دو طبرف دعبوی ببه صبدور رأی مبیپردازنبد و
صالحیت ترافعی این مراجب باعبث مبیشبود کبه جایگباهی متمبایز از تصبمیمات و اقبدامات
غیرترافعی دیگر مقامات و مراج داشته باشند .درنتیجه برای برقراری یک نظم حقوقی مناسبب
بهتر است که در خصوص اعتراض به آرای مراج اختصاصی دادرسی اداری متفاوت از بندهبای
 0و  9برخورد کنیم و مراج دولتی توانایی اعتراض در شعب دیوان را داشته باشند .باایبنحبال
در آرای بسیاری که هیئت عمومی و شعب دیوان صادر نمودهاند واحدهای دولتی از مراجعه ببه
دیوان من شدهاند.
مهمترین رأی در این زمینه ،رأی وحدت رویۀ هیئبت عمبومی  93-91-91مبورخ  01مهبر
 0991است .در این رأی دو استدالل برای عدم پذیرش شکایت واحد دولتی (در اینجبا سبازمان
آموزش فنی حرفهای وابسته به وزارت کار) در مقام شاکی و معترض در دیوان ارائه شده اسبت:
 -0دیوان عدالت اداری مطابق اصل  019قانون اساسی بهمنظور رسیدگی به شکایات ،تظلمبات
و اعتراوات مردم نسبت به مأموران دولتی تأسیس شده است -2 .مردم را از نظر لغوی و عرفبی
در معنای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی درنظر گرفته است .بنابراین هیئت عمبومی تنهبا
اشخاص خصوصی را در مقام شاکی در شعب دیوان پذیرفته است .در این رأی بین تصمیمات و
اقدامات غیرقضایی و تصمیمات با ماهیت قضایی مراج اختصاصی دادرسی اداری تفباوتی قائبل
نشده و هر دو در یک سطح قرار گرفتهاند .این رأی منشأ صدور آرای متعددی در خصوص نبوع
شاکی در اعتراض به آرای مراج اختصاصی دادرسی اداری که مشمول بنبد  2مبادۀ  01قبانون
دیوان باشند ،شده است.
2
0
در این قضیه شعب دیوان ،هیئت عمومی دیوان  ،هیئت عمومی دیوان عالی کشور  ،شبعب
 .0دادنامۀ شمارۀ  11/02مورخ  29فبروردین  0911هیئبت عمبومی دیبوان عبدالت اداری در مقبام رفب تعبارض،
اعتراض کارخانۀ سیمان فارس به رأی هیئت حل اختالف کار و امور اجتماعی را به دلیبل دولتبی ببودنْ قاببل
رسیدگی در شعب دیوان ندانست (شعبۀ پانزدهم اعتراض کارخانه سیمان را پذیرفته بود).
 .2رأی وحدت رویۀ شمارۀ  933مورخ  22خرداد  0919هیئبت عمبومی دیبوان عبالی کشبور اشبعار مبیدارد... « :
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دیوان عالی کشور 0و ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه ورود داشتند و در مورد نوع شباکی نظبر دادهانبد.
هیئ ت عمومی دیوان عالی کشور و شعب این دیوان در آرای خود مرج رسیدگی به شبکایات و
اعتبراضهبای واحبدهای دولتبی علیبه آرای مراجب اختصاصبی دادرسبی اداری را دادگسببتری
دانستهاند .استدالل این دو مرج بر دو پایه استوار است؛ اول اینکه شکایت دستگاههای دولتبی
علیه دولت مطابق اصبل  019و مبادۀ  09( 01سبابق) قابلیبت اسبتماع نبدارد و تنهبا اشبخاص
خصوصی میتوانند در دیوان شکایت کنند .دوم اینکه ازآنجا که دادگاههبای دادگسبتری مرجب
تظلم عمومی هست ند و چون مرج مشخصی در قوانین برای اعتبراض واحبدهای دولتبی علیبه
آرای مراج یادشده پیشبینی نشده است ،بنابراین این واحدها میتوانند در دادگاههای عمومی
تظلمخواهی کنند .ایرادی که بر این دیدگاه وارد شده ،این است که پذیرش این رویکبرد باعبث
میشود که با تشتت آرا و پراکندگی رویۀ قضایی متفاوت در نظبام حقبوقی کشبور در خصبوص
آرای مراج اختصاصی دادرسی اداری مواجه شویم .به این صورت که واحد دولتی مبیتوانبد در
دادگاه عمومی علیه رأی مراج یادشده شکایت کند و دادگاه پس از بررسی پرونده ،امکبان دارد
که به نف واحد دولتی رأی صادر نماید که در ایبن صبورت مرجب اختصاصبی دادرسبی اداری
موظف به اجرای رأی دادگاه است .حال اگر در فاصلۀ کمی از صدور این رأی دعوای دیگبری در
همین مرج اقامه شود و رأی علیه واحد دولتی صادر شود ،ولی این ببار واحبد دولتبی ببه رأی
اعتراض نکند ،مرج پیشگفته با دو رأی متفاوت روبرو است و این خبود ببا عبدالت رویبهای و
همچنین رویۀ قضایی واحد در تناقض است یا چنانچه واحد دولتی و شبخص حقبوق خصوصبی
همزمان نسبت به رأی مراج یادشده معترض باشند و دادگباه عمبومی و شبعبۀ دیبوان دو رأی
متفاوت صادر نمایند ،این ابهام مطرح میشود که کدام رأی باید اجرا شود.
برابر نظریۀ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه ببه شبمارۀ  9121/1مبورخ  29مهبر  0910واحبدهای
دولتی حق اعتراض به آرای مراج یادشده را در دیوان عدالت اداری ندارند .از طرفی دادگاههای
دادگستری هم صالحیتی برای رسیدگی به این اعتراضها ندارنبد؛ چراکبه قبانونی در ایبن بباره
نداریم که دادگاهها را صالح به رسیدگی بداند .درنتیجه از نظر ادارۀ حقوقی پبس از صبدور رأی
مراج اختصاصی دادرسی اداری رأی قطعی و الزماالجرا است؛ مگر اینکبه اشبخاص خصوصبی
نسبت به این رأی در دیوان اعتراض کنند.
سازمانهای دولتی میتوانند برای رف هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صبدور آرای کمیسبیون مبادۀ  11از
حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها به مراج دادگستری مراجعه نمایند.»...
 .0رأی شعبۀ سوم هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز قابل توجه است« :اعتراض ادارۀ کل پست اصبفهان ببه رأی
هیئت حل اختالف ادارۀ کار و امور اجتماعی لنجان به دلیل دولتبی ببودن ادارۀ پسبت قاببل طبرح در دیبوان
نیست (معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری ،0930 ،ص .)90
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شورای دولتی روندی متفاوت با دیوان عدالت اداری دارد و میتوان گفت تکلیف خواهبان را
بدون هیچ ابهامی مشبخص کبرده اسبت .دولبت ،مؤسسبات عمبومی ،شبهرداریهبا و اشبخاص
خصوصی میتوانند به شورا مراجعه کنند .در خصوص اعتراض به دعاوی الغبای( 0ابطبال) مبادۀ
 019بدون اینکه نامی از دولتی یا خصوصی بودن مدعی ببرد اعتراض را به صورت کلبی ببهکبار
برده است بنابراین مطابق این ماده محدودیتی برای خواهان دولتی وجود ندارد ،ولبی بایبد ایبن
شرایط را داشته باشد :داشتن نف شخصی ،مستقیم و قانونی نسبت به تصمیم مورد اعتراض .در
این خصوص ،رأی شمارۀ  0002مورخ 0321م قابل توجه است .در ایبن پرونبده ،دولبت لبنبان
بهعنوان مدعی در اعتراض به انتخاب شاهین افندی بهعنوان عضو شهرداری نزد شورای دولتبی
شکایت کرد که شورا ومن پذیرش شکایت به قبول اعتراض دولت رأی داد .بنبابراین در لبنبان
معترض به آرای مراج اختصاصی دادرسی اداری محدود ببه اشبخاص خصوصبی نشبده اسبت
(الجمهوریه اللبنانی ،المجلس الدستوری الکتاب السنوی  ،2109المجلد  ،1ص .)022
به بیان دیگر در خصوص هیئتهای اداری با وصف قضایی مطبابق قبانون شبورای دولتبی و
رویۀ این شورا و همچنین قوانین و مقررات مربوط به هیئتها ،خواهان مبیتوانبد هبم اشبخاص
خصوصی باشد هم دولت و مؤسسات آن .مواد  006و  001قانون شورا بدون اینکه نبامی از نبوع
خواهان ببرد صرفا به پذیرش اعتراض نسبت به آرای این هیئتها اشاره کرد که این خود نشبانۀ
پذیرش خواهان دولتی در شورای دولتی است .برای مثال میتوان به اعتراض شهرداری انطیاس
علیه تصمیم کمیسیون اعتراوات عوارض و درخواست فسخ رأی صادره ببه دلیبل عبدم رعایبت
قواعد و شروط شکلی تحقیقات اشاره کرد که شورای دولتبی اعتبراض شبهرداری را پبذیرفت و
رأی صادره را نقض کرد (قرار رقم  )0310 /101یا اعتراض دولت لبنان به رأی کمیسیون حبل
اختالفات ناظر بر اختالفات بین وزارت آموزش ملی و مدارس خصوصبی مجبانی (قبرار رقبم 11
تاریخ  .)0311شورای دولتی با پذیرش صالحیت خود نسبت ببه مووبوع ورود کبرده ،رأی ایبن
کمیسیون را به دلیل عدم رعایت قواعد شکلی نقض نمود ( قرار رقم  11تاریخ .)0311

مراجع اختصاصی دادرسی اداری با ترکیب عضو قاضی
مراج اختصاصی دادرسی اداری هرکدام ترکیب خاص خود را دارند و از شیوۀ واحبدی تبعیبت
نمیکنند که این خود بر پیچیدگی موووع میافزاید .یکی از موووعاتی که در خصوص ترکیبب

 .0دعاوی الغا دعاویای هستند که اشخاص (عمومی یا خصوصی) نسبت به تصمیم اداری قطعی به دلیل مخالفت
با قانون در مرج قضایی اداری مطرح میکنند (ابراهیم البدوی ،2102 ،ص  .)19در این دعاوی الزم نیست
که شاکی صاحب حق باشد ،بلکه کافی است که اثبات کند که تصمیم مخالف قانون است.
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مراج پیشگفته سبب شده تا دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی صادر کند ،حضور عضو قاوبی
در ترکیب این مراج است .رویۀ دیوان به این صورت است که هنگامی که یک قاوبی در رأس
یک مرج اختصاصی دادرسی اداری باشد و یا حق رأی به قاوی اختصباص داده شبود ،دیبوان
رأی را واجد اوصاف و اعتبار رأی مقام قضا دانسته و به این اعتبار رأی بر ردّ شکایت داده اسبت.
برای مثال ،هیئت جایگزین کمیسیون مادۀ  29قانون جنگلها و مرات  0و هیئتهای مستشاری
و محکمۀ تجدیدنظر دیوان محاسبات 2از زمرۀ همین مراجب هسبتند .هرچنبد دیبوان در آرای
دیگر صرف حضور قاوی در رأس هیئت یا صبدور رأی از سبوی قاوبی را دلیلبی ببرای خبروج
هیئت از شمول صالحیت دیوان ندانسته است ،9اما دیوان هنگامی که قاوی تنها یکی از اعضای
مرج اختصاصی دادرسی اداری باشد ،اعتراض نسبت به آرای آن مرج را میپذیرد.6
قضاوت اداری در لبنان با توجه به مادۀ یک قانون شورای دولتی ،متشکل از شورای دولتی و
دادگاههای اداری است که با توجه به مواد  006و  001باید هیئتهای اداری با وصف قضبایی را
به این قضاوت اداری اوافه نمود .قانون شورای دولتی نسبت به اعضای دادگاههای اداری تعیین
تکلیف نموده است .مطابق مادۀ  6قانون یادشده ،دادگاههای اداری از یک رئبیس و دو مستشبار
تشکیل میشوند که در انجام وظایف خود به صورت مستقل عمل مبیکننبد و نقبل و انتقبال و
انفصال آنها جز بهموجب قانون امکانپذیر نیست .رئیس دادگاه اداری از بین مستشاران درجبۀ
 01به باال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تأیید دفتر شورای دولتی انتخباب مبیشبوند (مبادۀ .)9
مستشاران نیز از بین این گروهها انتخاب میشوند -0 :قضات دادگستری درجۀ چهبار ببه بباال و
قضات دیوان محاسبات -2 .کارمندان گروه اول که دارای مدرم لیسانس حقوق باشند .بنابراین
در رأس همۀ دادگاههای اداری یک قاوی مستقل انجام وظیفه میکند و یک روند مشابه ببرای
همۀ این دادگاهها اجرا میشود و نسبت به آرای همۀ آنها در شورا میتوان اعتراض کرد.
 .0رأی شمارۀ  6مورخ  01فروردین  0910در خصوص هیئت جایگزین کمیسیون مادۀ  29قانون جنگلها و مرات
بیان میدارد ...« :مصرحات ماده واحده در باب اختصاص حق رأی به قاوی و اظهار نظر کارشناسی به سایر
اعضای هیئت و حصر تجدیدنظر به رأی قاوی به موارد شرعی سهگانۀ مندرج در مادۀ  216آیین دادرسی
کیفری ...که رأی مورد بحث واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا بوده.»...
 .2همچنین در دادنامۀ شمارۀ  19/011مورخ  21خرداد  0919هیئت عمومی دیوان اعتراض نسبت به آرا هیئتهای
مستشاری و محکمۀ تجدیدنظر دیوان محاسبات را به دلیل عضویت حاکم شرع که در راس این هیئت است،
نپذیرفت و تصمیمات و آرای قطعی آنها را از مصادیق آرای قطعی مراج اختصاصی اداری ندانست.
 .9برای مثال در رأی شمارۀ  213/11هیئت عمومی دیوان ،شعب تعزیرات را در زمرۀ مراج اختصاصی اداری دانسته
است؛ با اینکه شعب تعزیرات حکومتی گاهی تنها با حضور یک قاوی تشکیل میشوند و رأی صادر میکنند.
 .6رأی شمارۀ  11/06مورخ  3اردیبهشت  0916هیئت عمومی دیوان که عضویت قاوی در شورای عالی ثبت،
دلیلی بر خروج این شورا از دادگاههای اداری محسوب نمیشود.
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اما در مورد هیئتهای اداری با وصف قضایی باید به قوانین مربوطه مراجعه نمود تا بتوان در
مورد ترکیب آنها اظهار نظر کرد .هیئت تفتیش مرکزی متشکل از رئیس ادارۀ تفتیش مرکزی،
رئیس ادارۀ پژوهشها و قدیمیترین بازرس کل از نظر رتببه اسبت .در ایبن هیئبت هبیچ مقبام
قضایی وجود ندارد .هیئت عالی بانکی :رئیس بانک لبنان بهعنوان رئیس هیئت ،یکی از معاونبان
رئیس بانک لبنان ،مدیر کل وزارت مالیه ،قاوی منتخب شورای عالی قضایی ،عضو منصوبشده
بنابر پیشنهاد جمعیت بانکها در کمیسیون نظارت .در این هیئت قاوی منصوب شبورای عبالی
قضایی عضو هیئت است .شورای داوری کار مادۀ  11قانون کار 0متشبکل از قاوبی درجبۀ  00و
باالتر (به پیشنهاد وزیر دادگستری و تأییبد شبورای عبالی قضبایی) ،نماینبدۀ کارفرمبا ،نماینبدۀ
کارگران ،و نمایندۀ دولت .در هیئتهای یادشبده و هیئبتهبای دیگبر اداری ببا وصبف قضبایی
ترکیب یکسانی بهکار گرفته نشده و تقریبا در بیشتر این هیئتها قضات چه بهعنبوان رئبیس و
چه بهعنوان عضو هیئت حضور دارند ولی از تمام این هیئتها میتوان در شورای دولتی شکایت
کرد و حضور قاوی باعث نشده است تا آن هیئت از شمول نظارت شورا مستثنی شبود .امبا ببه
مهمترین هیئتی که میتوان بهعنوان نمونۀ خوبی برای عدم تأثیر حضور قاوی بر شمول یا عدم
شببمول نظببارت شببورا بببر آن هیئببت اشبباره نمببود ،هیئببت تببادیبی قضببات بببهعنببوان یکببی از
زیرمجموعههای شورای عالی قضایی 2است که به امور مرتبط به تخلفات قضات و اعمال مجازات
آنها میپردازد .9شورای دولتی در رأی شمارۀ  01مورخ ( 0331مجبذوب-2106 -المجلبد -1
 )229با دادخواهی قاوی زاهی حداد به طرفیت دولت ،وزارت دادگستری با قبول شبکایت واردِ
ماهیت دعوا شده و استدالل کرده است که شورای دولتی مطابق مادۀ  96قانون شورای دولتی و
قانون کارکنان که بر قضات نیز اعمال میشود صالحیت رسیدگی به شکایت علیه شورای عبالی
قضایی (شورای تأدیبی قضات) را دارد و استدالل دولت در عدم صالحیت شورای دولتی نسببت
به آرای شورای عالی قضایی (شورای تأدیبی قضات) و غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای ایبن شبورا
را نپذیرفت و همچنین رأی صادره از این شورا را یک عمل اداری دانسته ،در صالحیت شبورای
دولتی قرار داد .استدالل دیگر شورا به اصل  21قانون اساسی بر میگردد که دادخواهی را حبق
هر شهروند لبنانی دانسته است .بنابراین شورای عالی قضایی (شورای تأدیبی قضبات) ببهعنبوان
نهادی که تمام اعضای آن از قضات تشکیل میشود هنگامی که به اعمال مجازات انتظامی علیه
( .0قانونالعمل .)0369/3/29
 .2شورای عالی قضایی در لبنان باالترین مرج قضاوت عادی در لبنان است که متشکل از رئیس دادگاه تمییز،
نایبالعام در دادگاه تمییز ،رئیس هیئت تفتیش قضایی ،سه قاوی از رؤسای شعب دادگاه تمییز ،دو قاوی از
رؤسای دادگاه استیناف ،یک قاوی از رؤسای شعب دادگاه درجۀ یک ،یک قاوی کیفری از بین رؤسای دادگاهها.
 .9مادۀ  12قانون القضاء العدلی اللبنانی 0319
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قضات میپردازد ،یک هیئت اداری تلقی میشود .درنتیجه در لبنان حضور قضات هبیچ تبأثیری
در روند رسیدگی و صالحیت شورای دولتی ندارد.

مراجع اختصاصی دادرسی اداری در بخش عمومی غیردولتی
قانون دیوان عدالت اداری مصوب 0990ش در مادۀ  00از بین مؤسسات عمومی غیردولتی تنهبا
از شهرداریها و کمیسیون مادۀ  011نام برده است و البته نهادهای انقالبی را بدون محبدودیت
بیان میکند .تا پیش از تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ،تنها قبانون
محاسبات عمومی کشور در سال 0999ش در مادۀ  2به بیان تعریفی از این مؤسسبات پرداختبه
بود و در حقوق اداری ایران شناخته شده نبودند .با توجه به اینکه تا سبال 0919ش کبه قبانون
فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی بهتصویب رسیده است ،ایبنگونبه نهادهبا از سبایر
نهادها و مؤسسات دولتی تمییز داده نشده بودند .در خصوص صالحیت دیوان نسببت ببه آنهبا
کمترین اشکال وجود داشت (نعیمی ،0911 ،ص  .)291شعب و هیئت عمبومی دیبوان در آرای
متعددی صالحیت خود را نسبت به سازمان تأمین اجتماعی و مراج ترافعی آن مبورد پبذیرش
قرار داده بودند.0
دیوان تنها واحدهای دولتی و مراج اختصاصی آن را مشمول نظارت خود میداند و مراج
اختصاصی دادرسی اداری واحدهای عمومی غیردولتی را مشمول نظارت خود نمیشمرد؛ امبری
که در مورد سازمان تأمین اجتماعی هبم مبیتبوان مشباهده نمبود کبه دیبوان سبازمان تبأمین
اجتماعی را یک واحد دولتی میدانست و درنتیجه آرای مراج ترافعی آن را هم مشمول نظارت
دیوان تلقی میکرد و همان طور که بیان شد تا پیش از تصویب قانون محاسبات عمومی تمایزی
بین واحدهای دولتی و غیردولتی وجود نداشت؛ درنتیجه اگر دیوان تشخیص میداد که واحدی
غیردولتی است ،مراج ترافعی آن را مشمول نظارت خبود نمبیدانسبت .رأی شبعبۀ هفبتم ببه
شمارۀ دادنامۀ  0191/21- 0139که جمعیت هالل احمر را تا پیش از سال 0991ش غیردولتی
دانسته و بر همین اساس شکایت شاکی را رد نموده بود بر همین اساس صادر شده است.2
 .0شعبۀ چهارم در رسیدگی به شکایتهایی که علیه کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته بود
در دادنامههای  0090مورخ  9اسفند  0991و  262مورخ  22شهریور  0991صالحیت خود را نسبت به این
کمیسیون ها مورد پذیرش قرار داده بود و هیئت عمومی نیز در دادنامۀ شمارۀ  93/12مورخ 23خرداد 0993
آرای این شعبه را از جهت پذیرش شکایت تأیید نمود.
 .2جمعیت هالل احمر مطابق مادۀ  0اساسنامهاش (مصوب سال  )91مؤسسۀ خیریه ،غیرانتفاعی و دارای شخصیت
حقوقی مستقل است که به کلیۀ تعهدات و ...مقررات اتحادیۀ جمعیتهای صلیب سرخ ...پایبند است .در این
زمینه آرایی از شعب دیوان صادره شده است که در خصوص صالحیت دیوان نسبت به آرای مراج اختصاصی

061

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،06شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 0931

پس از تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتبی ،ایبن مؤسسبات ببهجبز
سازمان تأمین اجتماعی ،کمیتۀ ملی المپیک و شبهرداریهبا ،همبان نهادهبای انقالببی بودنبد.
بنابراین دیوان نسبت به موارد مشابه در زمینۀ صالحیت خود نسببت ببه مراجب اداری ترافعبی
آنها مشکلی نداشت و شهرداریها و کمیسیون مادۀ  011هبم ببهعنبوان مصبداق در مبادۀ 00
آمده بودند .تنها سازمان تأمین اجتماعی و کمیتۀ ملی المپیک در این فهرست نه نهباد انقالببی
بودند و نه در مادۀ  00آمده بودند .ولی با مرور آرای شعب و هیئت عمومی میتوان دریافت کبه
دیوان صالحیت خود را همچنان بهمانند گذشته شامل سازمان تأمین اجتماعی میداند.
با تصویب قانون سال 0912ش ،مادۀ  00سابق در مادۀ  09تکرار شد و با توجه به تفسبیری
که از مادۀ  00قانون سابق صورت گرفت میتوان گفت مؤسسبات عمبومی غیردولتبی و مراجب
ترافعی آنها همچنان مشمول نظارت دیوان قرار داشتند؛ بهخصوص اینکه در تبصرۀ  2مادۀ 09
مراج مستثنیشده از نظارت دیوان را نام برده است که برخی از آنها شبأن قضبایی دارنبد .ببا
مرور رویۀ دیوان میتوان گفت که دیوان تنها صالحیت خود را نسبت ببه مؤسسبات و نهادهبای
یادشده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی پذیرفته و مؤسسات خارج از این
فهرست را مشمول نظارت خود ندانسته اسبت .ببرای نمونبه ،اتباق تعباون ایبران و اسبتانهبا و
شهرستانها مطابق اساسنامۀ اتاق تعاون ایران تشکلهای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقبوقی
مستقل و از نظر اداری و مالی مستقلاند که مطابق نظریۀ اداری حقوقی به شمارۀ 1/32/2266
مورخ  21اسفند  ،0932اتاق تعاون مؤسسۀ عمومی غیردولتی است که مشمول بند «ب» مبادۀ
 290قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعه مورخ  02دی  0913اسبت .امبا شبعبۀ  09در دادنامبۀ
 3013311310912969شکایت علیه اتاق تعاون اسبتان خراسبان روبوی را ببه علبت دولتبی
نبودن رد کرد.
در مورد قانون سال 0932ش (قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیبوان عبدالت اداری) رویبۀ
دیوان این است که شعب دیوان تنها نسبت به تأمین اجتماعی و شهرداریهبا صبالحیت دارنبد.
رأی شمارۀ  0969هیئت عمومی دیوان مؤید همین معنا است.0
دادرسی اداری جمعیت هالل احمر اختالف پیش آمد .رأی هیئت عمومی به شمارۀ دادنامۀ  99/2اشعار
میدارد...« :جمعیت هالل احمر ...از جمله مؤسسات عامالمنفعۀ غیردولتی است و بفرض تبعیت از مقررات
استخدامی واحدهای دولتی و بنابر مصوبات هیئت مدیرۀ جمعیت جزو واحدهای دولتی محسوب نمیشود تا
رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آن جمعیت در صالحیت دیوان باشد.»...
 .0در این رأی آمده است« :مطابق جزء الف بند  0مادۀ  01قانون تشکیالت و آییندادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال  ،0932رسیدگی به شکایات و تظلمات از مؤسسات عمومی غیردولتی در شایستگی دیوان عدالت
اداری لحاظ نشده است و فقط رسیدگی به شکایات ،تظلمات از شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان
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مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خبدمات عمبومی از نظبر سباختار و ماهیبت حقبوقی،
دوجنبهای هستند؛ به این معنا که از سویی عمومی و از سوی دیگر خصوصی توصیف میشبوند
و با عنوان مؤسسات خصوصی با وظایف و صالحیتهای عمومی مطرح میشبوند؛ یعنبی رابطبۀ
استخدامی کارکنان آنها با این مؤسسات ،تاب حقوق خصوصی است (امامی و موسبوی،0919 ،
ص  ،)32اما تصمیمات نوعی و آئیننامهای اتخاذشده از طرف این سبازمانهبا ،اداری و عمبومی
تلقی میشود .بنابراین می بایست قابل اعتبراض در دیبوان عبدالت اداری باشبند .از جملبۀ ایبن
سازمانها سازمان نظام مهندسی ،کانون وکال ،کبانون کارشناسبان دادگسبتری و سبازمان نظبام
پزشکی هستند .بااینحال رویۀ قضایی دیوان نشان میدهد که دیوان صبالحیت خبود را نسببت
به آرای مراج ترافعی و مصوبات این سازمانها نفی نموده است.0
در نظام حقوقی لبنان مؤسسات عمومی 2در امور عمومی خود تحت نظارت قضبایی شبورای
دولتی هستند .در این خصوص ،مؤسسات عمومی انتفباعی بایبد از دو جنببه مبورد توجبه قبرار
گیرند :این مؤسسات چون کارکرد تجاری دارند مانند اشخاص حقوق خصوصبی ببهدنببال سبود
هستند ،درنتیجه تاب قواعد حقوق خصوصیاند و اختالفهای آنهبا در صبالحیت دادگباههبای
دادگستری است (قرار رقم  213تاریخ  .)2111امبا هنگبامی کبه ایبن مؤسسبات از امتیازهبای
حقوق عمومی استفاده میکنند ،مانند ووب آئبین نامبه ،انعقباد قبرارداد اداری ،و همچنبین در
صورت اختالف دربارۀ خسارت ناشی از اعمال و کارهای عمومی که مسبب آنها ایبن مؤسسبات
باشند و به شخص ثالث ورر وارد نمایند ،در این صورت رسیدگی به مسئله در صالحیت شورای
دولتی است (نعمه اسماعیل2109 ،م ،ص  .)22سازمان برق لبنان یک مؤسسۀ عمومی بوده کبه
دو مصداق از موسسات عمومی غیردولتی در شایستگی شعب دیوان عدالت اداری پیشبینی شده است».
 .0دادنامۀ شمارۀ  3013311311319611شعبۀ « :3در خصوص شکایت شاکی به ...خواسته رسیدگی و نقض
رأی شورای انتظامی معدن مبنی بر محرومیت از داشتن پروانۀ اشتغال و صدور حکم بر برائت از اتهامات ...نظر
به اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از ناحیۀ سازمان نظام مهندسی معدن از حدود صالحیت و
اختیارات دیوان عدالت اداری مصرحه در مادۀ  09قانون دیوان عدالت اداری خارج است و رأی وحدت رویۀ
شمارۀ  31/1/2 -922هیات عمومی نیز مؤید این معنا و مفهوم است بنابراین قرار رد شکایت صادر میشود»
(مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری بهمن  ،0939 ،30ص  .)99همچنین هیئت عمومی
رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات کانون وکالی دادگستری (دادنامه شمارۀ  0031مورخ  21بهمن
 )0932سازمان نظام پزشکی (دادنامۀ  611/11مورخ  22اسفند  ) 0911و سازمان نظام مهندسی (دادنامۀ
 0921مورخ  01اسفند  )0932را خارج از صالحیت خود دانسته است.
رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ  92/19مورخ  2آذر  «:0992نظر به
اینکه مراج انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی خارج از مصادیق بند  2مادۀ  00قانون دیوان عدالت اداری
میباشد و نتیجتا رأی شعبۀ پانزدهم مبنی بر عدم صالحیت منطبق با قانون صادر و تأیید میگردد».
 .2مؤسسات عمومی در کنار دیگر اشخاص عمومی و خصوصی میتوانند در شورای دولتی تقاوای رسیدگی کنند.
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دارای کارکرد تجاری و صنعتی است کبه شبورای دولتبی در رأی صبادرۀ خبود وبمن پبذیرش
صالحیت خود ،رأی به پرداخت خسارت از سوی این سازمان داده است (قبرار رقبم  069تباریخ
 .)0319همچنین این مؤسسات مشمول نظبارت شبورای خبدمات مبدنی 0دیبوان محاسببات و
تفتیش مرکزی و وزارت مالیه هستند که این مراکز خود مشمول نظارت شورای دولتیاند.2
در خصوص مؤسسات حرفهای چون نظام مهندسی یا نظام پزشکی ،این نظامهبای حرفبهای
مشمول نظارت شورای دولتی نیستند ،بلکه مطابق قوانین مربوطه نسبت به تصمیمات صادره از
9
آنها در دادگاههای استیناف مدنی میتوان اعتراض نمود .برابر مادۀ  91قانون نظبام مهندسبی
اعتراض به آرای شورای انضباطی 6در دادگاه استیناف مدنی صورت میگیرد .همچنبین مطبابق
مادۀ  92قانون تشکیل اتحادیۀ پزشکان ،2اعتراض به آرای شورای انضباطی در دادگاه اسبتیناف
بیروت انجام میشود.

نظارت قضایی بر موضوعات فنی و تخصصی
تا پیش از تصویب قانون جدید دیوان در سال 0932ش ،شعب دیوان خود را صالح ببه ورود ببه
ماهیت آرا مراج یادشده در باب موووعات فنبی و تخصصبی نمبیدانسبتند و از ورود ببه ایبن
موووعات خودداری میکردند و تنها از جهت رعایت قواعد شبکلی آرای مراجب پبیشگفتبه را
بررسی میکردند .برای مثال ،دیوان به علت تخصصی بودن نظریۀ کمیسیونهبای پزشبکی رأی
به ردّ شکایت داده است .9یا هیئت عمومی در رأی به شمارۀ  90مورخ  29خبرداد  0911بیبان
میکند ...« :نظر کمیسیون پزشکی در باب بیماری و تاریخ آن امری است فنی و تخصصبی کبه
امعان نظر قضایی در زمینۀ اعتبار ماهوی آن وجه قانونی ندارد.»...
همچنین در دادنامۀ شمارۀ  3213311311011121مورخ  90فروردین  ،0932شعبۀ یبک
 .0مجلس الخدمه المدنیه
 .2مادۀ  29النظام العام للمؤسسات العامۀ -مرسوم رقم  6201تاریخ 0312/02/09
 .9قانون شمارۀ  999تنظیم مهنه الهندسه
 .6مجلس التادیب
 .2قانون انشا نقابتین لالطبا فی لبنان مصوب 0369م
 .9در دادنامۀ شمارۀ  3213311310211121مورخ  90فروردین  0932شعبۀ  02اشعار میدارد ... :نظر به اینکه
بر مبنای رأی وحدت رویۀ شمارۀ  90مورخ  29خرداد  0911صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،
نظریۀ کمیسیونهای پزشکی موووع مادۀ  30قانون تأمین اجتماعی در خصوص نوع بیماری و میزان
ازکارافتادگی ،امری تخصصی و فنی بوده ...رأی به ردّ شکایت صادر میکند (مجموعه آرای قضایی شعب دیوان
عدالت اداری فروردین  ،0939 ،32ص .)010
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اشعار میدارد... :نظر به اینکه انجام مصاحبه از شئون علمی و آموزشی میباشد که فاقبد امعبان
نظر قضایی است و از نظر قضایی و قانون و رعایت مقررات ،دلیلبی ببر عبدم رعایبت مقبررات از
ناحیۀ دانشگاههای طرف شکایت ارائه نشده است ،بنابراین خواسته غیروارد تشخیص داده شد و
حکم به ردّ شکایت صادر و اعالم گردید (همان) .در قانون جدید دیوان (مادۀ  )96اظهار نظبر از
باب ماهوی نسبت به موووعات فنی و تخصصی در صالحیت شعب دیوان قرار گرفت.0
در این زمینه نظام قضاوت اداری لبنان تفکیکی بین موووعات فنی و غیرفنی قائل نشبده و
تمام موووعات مطرحشده در قرارها و تصمیمات اداری را مشمول نظارت خبود دانسبته اسبت.
برای نمونه ،شورای دولتی در رأی شمارۀ  0316/063اعتراض یکی از دانشجویان تربیبت معلبم
به رأی کمیسیون مادۀ  02نظامنامۀ ارزیابی تربیتی معلمان 2را مورد پذیرش قبرار داد و در رأی
صادره با بیان این نکته که کمیسیون پیشگفته صبالحیت تشخیصبی در انجبام صبالحیتش را
دارد ،رأی صادره را مطابق صالحیت کمیسیون و نظامنامۀ یادشده دانست.

نتیجه
نظام قضایی دوگانه در ایران و لبنان را میتوان متبأثر از نظبام قضبایی فرانسبه ببهخصبوص در
موووع حقوق اداری دانست .نظارت قضایی یکی از ارکان اساسی تضمین اجرای درست قبوانین
و مقررات و حمایت از حقوق شهروندان در برابر دولت و بهطور خاص قبوۀ مجریبه اسبت .نظبام
حقوقی در هر دو کشور نهادهایی را برای انجام چنین صالحیتی درنظر گرفته است که بین هبر
دو نظام شباهتها و تمایزهایی وجود دارد .در هر دو کشور نهاد دیبوان عبدالت اداری و شبورای
دولتی بهعنوان باالترین رکن قضاوت اداری بهشمار میروند .در مرتبۀ بعد بین دو کشور اختالف
وجود دارد؛ به این صورت که در کشور لبنان در مرتبۀ دوم نظام قضاوت اداری دادگاههای اداری
قرار میگیرند که مطابق قانون شورای دولتی دارای صالحیتهای بدوی و تجدیبدنظبر هسبتند.
اما در ایران چنین دادگاههایی را از نظر شکلی و قانونی نداریم .در مرتبۀ سوم که موووع اصبلی
پژوهش بوده است ،مراج اختصاصی اداری قرار دارند .در مورد عنوان این مراج اختالف وجود
 .0برابر مادۀ « 96در مواردی که بهموجب قانون یا مصوبهای الزماالجرا ،تشخیص موووعاتی از قبیل صالحیتهای
علمی ،تخصصی ،امنیتی و گزینشی به عهدۀ کمیسیون یا هیاتهایی واگذار شده باشد ،شعب دیوان فقط از
جهت رعایت ووابط قانونی و تطبیق موووع و فرایند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی میکنند و
در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موووع ،شعبۀ رسیدگیکننده موظف است حسب مورد پس از
ارجاع پرونده به هیات کارشناسی تخصصی ذیربط که توسط شعبه تعیین میگردد با کسب نظر آنان،
مبادرت به انشا رأی نماید».
 .2نظام التقییم التربوی فی دور المعلمین و المعلمات لسنۀ 0331م
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دارد؛ به خصوص در ایران که آشفتگی و پراکندگی عنوان برای آنها زیاد است و مهمترین قانون
در نظام قضاوت اداری یعنی قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیبوان عبدالت اداری هبم در ایبن
آشفتگی سهیم است و عنوانی یکسان را بهکبار نمبیببرد .در قبوانین و مقبررات اداری لبنبان از
عنوانهای متفاوت استفاده شده ،ولی قانون شورای دولتی همه را با عنوان «هیئتهای اداری با
وصف قضایی» مورد خطاب قرار داده است .در بحث خواهان نیز اختالف ببین دو نهباد دیبوان و
شورای دولتی وجود دارد .در ایران دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مراج یادشبده قائبل ببه
تفکیک دولتی و خصوصی شده است و اعتراض اشخاص دولتی نسبت ببه آرای ایبن مراجب در
دیوان مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ امری که باعث دودستگی در روند اعتراض شده است کبه
اشخاص دولتی را روانۀ دادگاههای عمومی کرده که این خود باعث شبده اسبت تبا نتبوان رویبۀ
یکسانی نسبت به آرای این مراج بهدست آورد .قانونگذار لبنانی با پذیرش اعتراض نسببت ببه
آرای هیئتهای اداری با وصف قضایی از طرف اشخاص دولتبی و خصوصبی در شبورای دولتبی
رویۀ یکسانی را درپیش گرفته است .در خصوص حضور قضات در مراج یادشده ،شورای دولتی
بهتر از دیوان عدالت اداری عمل کرده و بدون توجه به حضور قضات ،نسبت به پذیرش اعتبراض
از آرای مراج پیشگفته اقدام نموده است .مؤسسات خصوصی حرفبهای در هبر دو نهباد عبالی
قضایی اداری مشمول نظارت قرار نمیگیرند ،اما در ارتباط با مؤسسبات عمبومی بایبد گفبت در
ایران به دولتی و غیردولتی تقسیم میشبوند و تعبدادی از غیردولتبیهبا مشبمول نظبارت قبرار
میگیرند که این خود سببب دودسبتگی و سبردرگمی در اعتبراض ببه مراجب ایبن مؤسسبات
میشود؛ امری که در نظام حقوقی کشور لبنان دیده نمیشود ،بهنحوی که مؤسسات عمبومی را
مشمول نظارت شورای دولتی قرار داده و به دولتی و غیردولتی تقسیم نکرده است.
در پایان پیشنهاد میشود:
 قانون دیوان عدالت اداری در صورت بازنگری از یک عنوان برای همۀ مراجعی کبه آرای
آنها قابل رسیدگی در دیوان است ،استفاده کنبد .پیشبنهاد نویسبندگان ایبن پبژوهش
«مراج اختصاصی دادرسی اداری» است.
 دیوان صالحیت خود را نسبت به تصمیمات نوعی نهادهای صنفی ازجمله کانون وکالی
دادگستری ،سازمان نظبام پزشبکی و سبازمان نظبام مهندسبی کبه فعالیبت ،وظبایف و
اختیارات نوعی در سطح کشور دارند ،بپذیرد؛ به خصوص اینکبه تصبمیمات نبوعی ایبن
نهادها عام و مربوط به حقوق عمومی اشخاص است.
 دیوان صالحیت خود را بدون درنظر گرفتن عضویت قاوی در چنبین مراجعبی ،چبه در
مسند ریاست و چه بهعنوان عضو ،بدون استثنا بپذیرد.
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منابع و مآخذ
 .1فارسی
 .0امامی ،محمد و استوار سنگری ،کوروش ( ،)0930حقوق اداری ،ج( 2دو جلد) ،نشر میزان.
 .2امامی ،محمد و موسوی ،سید نصراله (« ،)0919مبانی نظری مراج شببه قضبایی و جایگباه
آن ها در حقوق ایران» ،نشریه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ،دورۀ  ،20ش .2
 .9دالوری ،محمدروا ( ،)0932قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیبوان عبدالت اداری در نظبم
حقوقی کنونی ،انتشارات آویشن شمال.
 .6مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ( )0939فروردین  ،32ناشر مرکز مطبوعبات
و انتشارات قوۀ قضائیه.
 .2مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ( ،)0939بهمن  ،30ناشر مرکز مطبوعبات و
انتشارات قوۀ قضائیه.
 .9مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ( ،)0939فبروردین و اردیبهشبت  ،32ناشبر
مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
 .1معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری ( ،)0930صالحیت دیوان عدالت اداری و آرای
دیوان عالی کشور ،ناشر روزنامۀ رسمی کشور.
 .1نجابتخواه ،مرتضی ( ،)0931قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی ،انتشارات جنگل.
 .3نعیمی ،عمران (« ،)0911صالحیت دیوان عدالت ادرای نسبت به نهادها و موسسات عمبومی
غیر دولتی» مجموعه مقاالت همبایش دیبوان عبدالت اداری :صبالحیت قضبایی و دادرسبی
اداری ،دانشگاه آزاد.
 .01هداوند ،مهدی ( ،)0913حقوق اداری تطبیقی ،ج ( 0دو جلد) ،انتشارات سمت.
 .00هداوند ،مهدی و آقایی طوق ،مسلم ( ،)0913دادگاههای اختصاصی اداری در پرتو اصبول و
آئینهای دادرسی منصفانه (حقوق ایران و مطالعۀ تطبیقی) ،انتشارات خرسندی.
 .02واعظی ،سید مجتبی (« ،)0911نقبش دیبوان عبدالت اداری در دادرسبی شبرعی مقبررات
اداری» ،نشریۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ،دورۀ  ،0ش .9

 .2عربی
 .09ابراهیم البدوی ،اسماعیل (2102م) ،القضباء االداری دراسبۀ مقارنبۀ اسبس تنظبیم الرقاببۀ
القضائیۀ علی اعمال الدارۀ ،الطبعۀ االولی ،الناشر مکتبۀ الوفاء القانونیۀ -اسکندریۀ.
 .06الجامعه اللبنانی ،مرکز االبحاث و الدراسات فی المعلومات القانونیه ،قرارات مجلس الشبوری
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الدوله اللبنانی.
 .02الجمهوریۀ اللبنانیۀ ،المجلس الدستوری الکتاب السنوی (2102م)« ،قوۀ القضیۀ المحکبوم بهبا
للقررات الصادرۀ عن المجلس الدستوری و اثراها علی قررات مجلس شوری الدولۀ قرار مجلسی
القضایا رقم  »912المجلد  ،9طارق مجذوب ،منشورات مجلس الدستوری ،ص  11تا .11
 .09الجمهوریببه اللبنببانی ،المجلببس الدسببتوری الکتبباب السببنوی (2109م)« ،مفاعیببل قببرارات
المجلس الدستوری ،مادۀ  11من نظام مجلس الشوری الدوله و عدم احقاق الحبق البداری»
المجلد ،1خلیل سعید ابو رجیلی ،منشورات مجلس الدستوری ،ص  069تا .022
 .01الجمهوریه اللبنانی ،المجلس الدستوری الکتاب السنوی (2106م)« ،افکار حول اللجنه دات
الصفه القضاییه و قرار المجلس الدستوری رقم  »2106 /9المجلبد  ،1طبارق المجبذوب ،ص
 211تا .229
 .01عبببدالوهاب ،محمببدرفعت (2112م) ،القضبباء االداری ،الکتبباب االول(دو جلببد) ،المنشببورات
الحلبی الحقوقی.
 .03مرقص ،بول و نجم شکراهلل ،میرای (2106م) ،المجلس الدسبتوری اللبنبانی فبی القبانون و
االجتهاد ،منشورات مجلس الدستوری.
 .21نعمۀ اسماعیل ،عصام ،محاورات فی القضا االداری ،الجامعه اللبنانی ،کلیه الحقبوق و العلبوم
السیاسیه و االداریه.

 .3اینترنتی
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