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  چكيده 

ها  ي بشري به تعريف جديدي از انسان و جهان پرداخت. طي اين سال جامعهاز عصر روشنگري به بعد،
گيري و نهادينه شدن يك جامعه دموكراتيك و  حق شناخته شده است. شكل انسان به عنوان موجودي ذي

اي از  ندي موقعيتي است كه شامل مجموعهوشهرباشد. جدي به حقوق شهروندي مي  هپايدار مستلزم توج
به همين دليل در ايران در دالت و استقالل تكيه و تاكيد دارد. ع  حقوق، وظايف و تعهدات است و به برابري،

كه وظيفه قانون اساسي نهادي به عنوان ديوان عدالت اداري  173راستاي تحقق حقوق شهروندي و اصل 
ي اداري و دولتي را به عهده ها خطير رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم عليه تصميمات و اعمال سازمان

ايي براعمال دولت دارد تا از حدود و وظايف و زير نظر قوه قضائيه تشكيل شده كه با نظارت قض دارد،
كه از  راييدر آ و تضمين كند. ارتقاء شهروندي را در حيطه وظيفه خوداختياراتشان تخطي نكنند و حقوق 

هرچند ديوان عدالت  .بينيم كه بيشتر رويكرد شهروند محور دارد تا دولت محور ديوان صادر شده است مي
هاي فرا روي كه دارد هنوز نتوانسته  ن زمينه داشته است ولي به دليل چالشهاي مثبتي در اي نكات و قوت

  حقوق شهروندي آن طوري كه در حيطه وظيفه او است تضمين كند. 
  

  اساسي  قضايي، ديوان عدالت اداري، قانونحقوق شهروندي، نظارت  كليد واژگان:
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Abstract: 
 
From age of enlightenment ‚human society dealt with new definition from 
human and world. During these years ‚human has been recognizing as the 
rightful existent .forming and Institutionalization a democratic and stable society 
requires serious attention to citizen rights. Citizen right is opportunity that 
includes series of rights‚ duties and commitments and insists on equality‚ 
justice‚ and independence and civil right includes four main sources for example 
urban‚ politics‚ social-economic and cultural. thats why in Iran in approaching 
of citizen rights  becoming and 173th article of constitution ‚organization as 
administrative court under the judiciary branch has been made that in attention 
to principles and  citizen rights‚ judiciary supervision on government treatments 
until doesn’t impinge from its limitation and tasks and options and citizen 
rightsupgrades and vouches for its task limitation. Although administrative court 
has positive and benefits point in this field bus because of encountering 
challenges‚ couldn’t vouch citizen rights as has task limitation. 
 
Keywords: human right‚ citizen right‚ judiciary supervision‚ administrative 
court‚ constitution  
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 مقدمه 
در مفهوم شهروند عنصر اصلي متعلق فرد به يك  .حقوق شهروندي از مباحث مهم هر نظام حقوقي است

شوند كه  جامعه سياسي است و فرد واجد حقوق معين است و شهروند به عنوان گروهي از مردم تعريف مي
پذيرد داراي حقوق مشتركي هستند و اين حقوقي است خاص شهروندان نه سواي بيگانگان. اصوالً در  مي

ي ضعيف شهروندي ناپذير است و نبايد آوا تالف امري اجتنابها بروز اخ روابط شهروندان با دولت
ياور رها شود.  ي حكومت تنها و بي شود و در برابر دستگاه پرهيمنه و فن ساالرانه گمستمديده در قدرت 
د تا بدين وسيله ندار نظارت قضايي براعمال دولت باش است كه در جامعه نهادهايي عهده اقتضاي عدالت آن

هاي دولتي جلوگيري و آزادي و حقوق شهروندان را تضمين كند. به  تعدي مأموران و سازماناز خودسري و 
همين دليل در قانون اساسي اصول متعددي در مورد حقوق شهروندي تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد 

ته خه تشكيل ديوان عدالت اداري پرداقانون اساسي در راستاي تضمين حقوق شهروندي ب 173كه در اصل 
هاي اداري و قضات بيشتر به دنبال صيانت از  است. در رويكرد شهروند محور ديوان عدالت اداري؛ دادگاه

حقوق و آزادي شهروندان هستند و فلسفه وجودي آن حدود زيادي در پي حمايت از حقوق شهروندي 
ق و دفاع از حقو ديوان عدالت اداري آراء زيادي طبق اصول قانون اساسي و همچنين در پي حمايت .است

مورد ديوان كارهاي سنتي در زمينه ساختار و صالحيت و نحوه رسيدگي  شهروندي صادر كرده است هرچند
يك جنبه خاص داراي اهميت است و به نوع خود تازگي دارد. ولي با  د دارد اما ارزيابي آراء ديوان ازوجو

ديوان وجود دارد. ما مورد عملكرد هاي در استيها و ك هنوز نارسايي ،هاي قوت وجود اين همه نكات و زمينه
خواهيم فلسفه وجودي ديوان و نقش آن در ارتقاء و گسترش حقوق شهروندي  در اين پژوهش مي

  براي ارتقاء و تضمين حقوق شهروندي با آن روبرو است مورد بحث قرار دهيم. هاي كه ديوان  وچالش
  پرسش اصلي تحقيق: 

  در تضمين رعايت حقوق شهروندي چيست؟ نقش ديوان عدالت اداري  - 1
  سوال فرعي: 

  محور دارد يا رويكرد دولت محور؟  وندآيا ديوان عدالت اداري رويكرد شهر - 1
  موارد برجسته ديوان در ارتقاء و گسترش حقوق شهروندي چيست؟  - 2

  فرضيات تحقيق: 
  حوزه گسترش صالحيت ديوان موجب تقويت حقوق شهروندي است.  - 1
  .ان بيشتر رويكرد شهروند محور دارد ديو - 2
  هاي ديگر مورد توجه قرار داده است.  ديوان در زمينه حرمت مالكيت بيش از جنبه آراء - 3
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  مفهوم شهروند 1-1

دبيات حقوقي مـا سـابقه زيـادي نـدارد و در     زن) است. اين كلمه درا (سيتي citizenشهروند ترجمه فارسي 
هـاي دوزبانـه    شد. در فرهنـگ  ايران تا قبل از مشروطيت به جاي اين واژه از كلمه رعيت و رعايا استفاده مي

از پور كلمه شهروند به معناي بومي، شهري، اهل شهر، تابع، رعيت، شهرنشيني كـه   مثل فرهنگ حييم و آريان
د نوخدمت لشكري و شهرباني آزاد باشد تعريف شده است. ظاهراً اولين فرهنگ فارسي به فارسي كلمه شهر

ق بـه آن برخـوردار   لـ است كسي كه اهل يك شهر يا كشور باشد و از حقوق متع اين چنين تعريف كرده را  
 )اژه شهروندذيل و،1363،حسن،عميد(باشد. 

حالت يـك تبعـه   ، احتساب حقوق و وظايفي كه برعهده دارد  با تبعه يك كشور بودن ،اما شهروندي در لغت
ي سياسي شهروند فردي اسـت در رابطـه    نامه شهرنشيني و شهرگري را گويند. در دانش ،با حقوق و وظايف

با يك دولت كه از سـوي برخـوردار از حقـوق سياسـي و مـدني اسـت و از سـوي ديگـر در برابـر دولـت           
  را دارد، اين رابطه را شهروندي گويند.   هاي تكليف

تـوان كلمـه    رو مـي مفهوم شهروندي همراه با مفهوم فرديت و حقوق فرد در اروپا پديد آمده اسـت. از ايـن   
گر مفهومي واحد يعني عضو يك كشور بـودن   مه كرد اگرچه واژه شهروند و تبعه بيانترجشهروند را به تبعه 

را عضـويت  المللي و شـهروند جنبـه داخلـي و ملّـي آن      هستند ولي معموالً واژه تابعيت جنبه خارجي و بين
  )26ص ،1382كاميار،غالمرضا،( .درنظر دارد. امروزه شهروندي با تابعيت قرين شده است

آذر ( .سـازد  حقوقي و معنوي كه فردي را به دولتي معين مرتبط مي ت است از يك رابطه سياسي،تابعيت عبار
مقـررات مربـوط بـه تحميـل تابعيـت و       991تـا   976قانون مدني ايران طـي مـواد    )12،ص 1389ن،داد ،الد

نـد شـهروند ايرانـي محسـوب     كن كرده است و اشخاصي كـه تابعيـت ايرانـي كسـب مـي      را بيانتحصيل آن 
كند و شهروند كسي است كه به واسـطه توليـد يـا     ن معين ميبنابراين موقعيت شهروند بودن را قانوشوند. مي

اعطاي قانون شهروندي به عضويت يك كشور و جامعه سياسي است و داراي علقه وفـاداري بـه آن جامعـه    
 باشد.   هاي قانوني مي باشد و مستحق برخورداري از تمام حقوق مدني و حمايت سياسي مي

  
  مفهوم حقوق شهروندي1-2

چندان روشن و شـفاف    اش ي از دو كلمه حقوق و شهروندي است و گذشته تاريخيركيبحقوق شهروندي ت
حقوق شهروندي حقوقي است براي اتباع كشور در رابطه با موسسات عمومي همانند حقوق سياسـي،  نيست.

حق گواهي دادن در مراجـع رسـمي، حـق داور و     ،حق استخدام عمومي، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن
درجاي ديگر حقـوق شـهروندان را ايـن    )1370،ص1381جعفري لنگرودي،محمد جعفر،(.نع شدمصداق واق
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كند حقوقي كه فقط به سكنه يك شهر از كشوري داده شود (در برابر حقوق مردم كشور بـه   چنين تعريف مي
انتخابات مخصوص شهر رم بود و ساير اهالي كشور از آن محروم  رم كار رفته است) مثال: در تاريخ حقوق 

توانسـتند در   ا داده شـد هرچنـد كـه عمـالً نمـي     يـ بودند و بعداً اين حق شهروندي مردم رم به ساير بالد ايتال
  )1729ص  ،(همان انتخابات عمومي شركت كنند.

تعيين سرنوشت از سوي افراد است  حق در ايده بنيادي تحقق حقوق شهروندي و نيز فعال نمودن شهروندان
باشـد و   هاي اخالقي و بالمال حقوقي در حوزه حقوق مدني، سياسي مي ترين حق كه به عنوان يكي از بنيادي

اين حـق ريشـه   . گردد  حق انتخاب كردن و انتخاب شدن از مصاديق بارز حق تعيين سرنوشت محسوب مي
هـا در انسـان بـودن     جا كه انساناز آن .ابزاري از انسان دارد فادهدر اصل اخالقي غايت بودن انسان و منع است

هايي به خود اجازه دهند بدون رضايت و انتخاب ديگران  باهم برابرند اخالقاً قابل قبول نخواهد بود كه انسان
تـوان از يـك سـو از انسـان      به عبارت ديگر اساسـاً نمـي   .ها را محدود كنند ها حكم برانند و آزادي آن بر آن

عادالنه سخن گفت و در عين حال آزادي انتخـاب افـراد را انكـار    اجتماعي چنين نظام  اخالقي و هم سئولم
  كرد.  

ق قـوانين  شود كه دولت اجـراي آن را طبـ   هايي گفته مي بنابراين حقوق شهروندي به مجموع حقوق و آزادي
از يك كشور بـه كشـور ديگـر    و تضمين كرده است و محتواي آن ممكن است مين داخلي براي اتباع خود تا

شود كه  يا حقوق شهروندي به كليه حقوقي گفته مي )9، ص 1388(طباطبايي موتمني،منوچهر، .متفاوت باشد
هاي مشترك در يك كشور از آن برخوردار است اين حقوق  يك شهروند براساس قوانين و مقررات و ارزش

ست كه بايد از طرف گـروه نخسـت مـورد رعايـت و     به ويژه در ارتباط دولت مردان با آحاد جامعه مدنظر ا
از اصـل نـوزدهم تـا اصـل     در فصـل دوم   ملـت   قـوق احترام قرار گيرد كه در قانون اساسي ما زير عنوان ح

آيـد   بدين ترتيب ارتباطي بين شهروند و دولت به وجود مـي دوم قانون اساسي معين و مقرر شده است.  چهل
شود و به عنوان مثـال شـهروند از امتيـازات سياسـي،      تكليفي ايجاد ميه براي هر دو طرف حق و جكه در نتي

شود و دولت مكلف است آن را محترم بشمارد و در مقابل شهروند به پرداخـت   اجتماعي و ... برخوردار مي
 شود.   وظيفه عمومي و غير... مكلف مي نجام ليات و رعايت انتظامات دولتي، و اما

  
  صيانت از حقوق شهروندينظارت قضايي ديوان و 1-3

ترين ايده در حقوق اداري است از اين رو كاركرد اصلي حقـوق اداري كنتـرل و نظـارت بـر      محوري ،كنترل
  تر كنترل فرآيندهاي اداري است.   هاي اداري يا به عبارت دقيق تصميمات و اقدامات سازمان

ات و مراقبـت  و سوء استفاده از اختيـار نظارت بر قانوني بودن اعمال و تصميمات اداره، جلوگيري از تخطي 
گيرد كه اين نهادهـا در   حقوق و آزادي شهروندان در اداره توسط نهادهاي كنترل كننده صورت مي بر رعايت
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يكي از سازكارهاي تحقق عدالت اداري در تارپود دولـت   .اند ايران كه به طرق مختلفي به قوه قضائيه وابسته
مند در جهت حمايت و حفظ از حقوق شهروندان است. در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اصل  قانون

حاكميت قانون، تفكيك قوا، اداره امور كشور با اتكاء به آراي عمومي، كنترل سياسي و قضاياي اعمال دولت 
هـاي الزم بـراي حفاظـت از حقـوق افـراد در مقابـل دولـت و         قرار گرفته و مكانيزم ، مورد تصريح و تأكيد

و همچنين اقتضـاي عـدالت آن اسـت    )29ص ،1380امير ارجمند، اردشير، (بيني شد.  هاي اداري پيش دستگاه
در دار نظارت قضايي بر اعمال دولت باشند تا از خودسري و تعدي مـاموران   در كه در جامعه نهادهايي عهده

مقابل شهروندان ممانعت كنند. به همين دليل در راستاي تحقق حقوق شـهروندي نهـادي بـه عنـوان ديـوان      
تصـميمات و مقـررات     عدالت اداري تشكيل گرديد كه مرجعي براي رسيدگي به تظلمات مردم از اقـدامات، 

بـه منظـور   «رد: بيـان مـي دا   173وضع شده توسط دولت و دستگاههاي وابسته به دولت است كـه در اصـل   
هـاي دولتـي و    نامـه  رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحـدها يـا آئـين   

بنابراين به » گردد... ها ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس مي احقاق حقوق آن
ه هـاي اداري و مـاموران آن هـا  در صـالحيت     موجب اصل ياد شده، شكايات و تظلمات مردم عليه دسـتگا 

باشد و چنان چه هيچ مرجعي به موجب قـانون بـراي ايـن كـار معـين       ذاتي و اصلي ديوان عدالت اداري مي
قـانون   173نشده باشد ديوان عدالت اداري صالحيت رسيدگي را خواهد داشت. مطلب ديگري كه در اصـل  

قانون ديوان جايگاه شـاكي   13ازهاي از بندهاي الف و ب ماده اساسي وجود دارد اين است كه مستفاد از فر
فقط به مردم اختصاص دارد. بنابراين شكايات واحدهاي دولتي عليه يكديگر قابل طرح و رسيدگي در ديوان 

قانون ديوان عـدالت اداري صـالحيت و حـدود اختيـارات ديـوان       13عدالت اداري نيست و به موجب ماده 
  مشخص شده است.

دهنـد و   هاي متعددي كه به ديوان داده شده است گاهي آن را در جايگاه دادگاه عمومي قرار مـي  صالحيتبا 
درك كـاركرد ديـوان   و همچنـين   دانند گاهي ديوان به مثابه دادگاه تجديدنظر يا به مثابه دادگاه اختصاصي مي

برابـر اقـدامات و تصـميمات     شـهروندان در حقـوق  در گرو فهم نقش تعيين كننده آن در تامين و صيانت از 
ها و .. ممكن اسـت كـالً يـا جـزاً      نامه بخش ها و  نامه ها و تصويب نامه دولتي است. در بسياري از مواقع آئين

گردد و  مغاير با حقوق و آزادي شهروندان باشد كه اين به دليل مغاير بودن با قوانين از طرف ديوان ابطال مي
  كنـد.  هاي دولتي حمايت مـي  ق شهروندان در مقابل تعدي و تجاوز سازمانديوان همواره مانند سدي از حقو
  باشد.   هاي دولتي مي كنترل كننده قضايي برسازمان هايترين نهاد پس ديديم كه ديوان يكي از مهم

  
  عملكرد دوگانه شهروند محور و دولت محور ديوان در قضاوتهاي اداري1-4
  هاي اداري قضاوترويكرد شهروند محور ديوان در 1-4-1



 

حق گسترناشر:   1  

 

قـرار   د و بايـد مـورد حمايـت مراجـع اداري    نشـ با ي كه يك طرف دعوا شهروندان مـي ارهاي اد در دادرسي 
حقوق شهروندي مبحث جديدي اسـت  .را از منظر ديوان بحث كنيم محور توانيم رويكرد شهروند د مينبگير

ي اصـل شـهروندي هميشـه     و هسته هاي اخير پا به عرصه ادبيات حقوقي و سياسي گذاشته است كه در سال
تعلـق دارنـد و بـه عنـوان گروهـي از مـردم       معه مطرح است و شهروند به جوامع يك جا موضوع متعلق به 

حقوقي كه تحت ها در جامعه معين شده است. قوق آنشوند كه داراي حقوق مشتركي هستند و ح تعريف مي
در رويكرد شهروند محور ديـوان،   .بيگانگانحقوق شهروندي است حقوقي است خاص شهروندان نه سواي 

بيشتر به دنبال صيانت از آزادي و حقوق شهروندان است وگرنه هر طرف عمـومي   اداري  قضات و دادرسان
ياري طـرف ضـعيف    به  كند پس قاضي بايدآن قدر قدرت دارد كه بتواند از حقوق خود دفاع » دولت«دعوا 

هـاي تشـكيل ديـوان و     هـا دفـاع كنـد. يكـي از فلسـفه      قـانوني آن  دعوا يعني شهروندان بشتابد و از حقـوق 
قـانون اساسـي هـم در راسـتاي تحقـق       173باشد كه اصل  هاي اداري همين حمايت از شهروندان مي دادگاه

هـاي   تصويب رسيده اسـت. ايـن رويكـرد دادگـاه    به گذاران نوشته و  حقوق شهروندي بوده كه توسط قانون
خواهي دولت جلوگيري  رالي دارد به اين صورت كه با ابزارهاي قانوني بايد از زياده اداري و ديوان بينشي ليب

مند شدن دولـت  كنترل كنند زيرا كه با قدرتوتر و او را مهار  كه دولت را كوچككنيم يعني در تالش هستند 
  ها باعث تجاوز ونقض آزادي و حقوق شهروندي است.   و عدم نظارت برآن

در مورد شـهروندان وجـود دارد    ياصول ،نوني نارسا باشد در حقوق عمومي و اداري مادر مواردي كه متن قا
حقوق شهروندي در سازمانهاي اداري اهشان بيشتر به اين اصول باشد تا كه قضات و دادرسان ديوان بايد نگ

آن در رام قرار گيرد. در ديوان اين رويكرد را بيشتر مشاهده مي كنـيم كـه سـمت و سـوي     حفظ و مورد احت
ديـوان  هرچند كه ديوان به طور مطلق رويكرد شهروند محور ندارد و بلكـه   تضمين حقوق شهروندي است. 

  رويكرد دولت محور هم دارد.
  
  هاي اداري محور ديوان در قضاوت رويكرد دولت1-4-2

دارد. در رويكـرد دولـت محـور ديـوان كـه      نيز ديوان عالوه بر رويكرد شهروند محور رويكرد دولت محور 
دهد  در اعمالي كه انجام ميبيشتر نوعي اقتدارگر است با اقتداري كه دولت دارد حافظ منافع عمومي است و 

دولـت را  ،بايد منافع عمومي را در منظر و مرعي داشته باشد. در اين رويكرد قاضـي اداري و ديـوان    همواره
بيند كه فلسفه وجودي و تشكيل آن نظم، خدمت عمومي، تامين و حفاظـت   ياي م يافته حد حقوقي سازماناو

هـاي اداري توجـه بـه     و در رسيدگي) 120،ص 1390(احمدوند،ياسر و رستمي ،ولي،. از منافع عمومي است
حقوق دولت دارد تا تحت شعاع منافع شخصي و خصوصي افراد قرار نگيرد. البته نبايد اين تصور را كرد كه 

ري و ديوان در دادرسي اداري به حقوق شهروندان توجهي ندارد يـا ايـن كـه در آراي كـه صـادر      قضات ادا
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د بلكه در اين رويكرد پيش شرط مفروض نفـع عمـومي اسـت نـه     نكنند بيشتر به منافع عمومي توجه دار مي
 كـرد  و در شرايط مقتضي بايد نفع شخصي را فداي نفع جمـع ) 120(همان، صفحه حق و آزادي شهروندان. 

خود در جهت منافع عمومي بـه كـار    ها در چندهزار ساله حاكميت هرچند كه تجربه نشان داده قدرت دولت
  اند بلكه در غالب موارد هم اين قدرت را صرف تجاوز وتعدي به حقوق مردم بوده است. نبرده

ان قـانون اسـت   گويند كاركرد و عملكرد ديـو  فرض سومي كه در رويكرد ديوان وجود دارد اين است كه مي
يعني دادرسان و قضات مكلفند قانون را مو به مو انجام دهند بدون اين رويكرد دولت محور داشته باشند يـا  

و  اجتماعي و حفظ حقـوق  شهروند محور. شايد اين گفته در مواردي صادق باشد اما نبايد توجيهات منطقي 
م ايـن اسـت كـه تـالش و     يانيم از اين گفتار بگيـر تو اي كه مي شهروندي را از ياد برد. به طور خالصه نتيجه

هـاي شـهروندان    زاديگذرد تنها در جهـت حمايـت از حقـوق و آ    تكاپوي ديوان در مدتي كه از عمر آن مي
اي از آراي ديـوان،   مالحظـه   به عبارت بهتر در شمار قابـل . گر اين موضوع است  ديوان نمايانآراي  است و 

مو به مو اجرا كردن قانون ندارند و با عنايت به هـدف و فلسـفه    ن ن و همچنيدادرسان توجه چنداني به قانو
انـد. پـس ديـوان     آزادي شهروندان كوشـيده و قانون اساسي غالباً در دفاع از حقوق  173وجود ديوان واصل 

بعـدي بـه بعضـي از    بحـث  بيشتر رويكرد شهروند محور دارد تا اين كه رويكرد دولت محور داشته باشد در 
  پردازيم. هروندي صادر شده است ميو براساس حقوق شاست  مويد اين موضوعكه اي ديوان آر
  
     در زمينه حقوق مالكانه گذري بر آراء ديوان در روند تحقق حقوق شهروندي1-5

ا در  اين جا بـه  هاي حقوق شهروندي كماكان آرايي را صادر كرده است م ديوان عدالت اداري در تمام زمينه
    .ي حقوق شهروندي بوده است پردازيم كه بيشتر مورد توجه ديوان در زمينه مي مالكانهآراي حق 

باشد كه بايـد توسـط مقامـات     ترين حقوق شهروندان مي مسئله تملك، احترام به حقوق  مالكانه يكي از مهم
هـاي اداري    اهعمومي و اداري مورد احترام قرار گيرد. امروز سلب مالكيت به شدت  مورد كنترل قضايي دادگ

و ديوان قرار گرفته است كه اين نشان دهنده  اهميت اين حق در روابـط ميـان اداره كننـدگان و شـهروندان     
  كنيم: صادر كرده كه ما به چند نمونه ان اشاره ميمتنوعي باشد كه ديوان در اين زمينه آراء  مي
  تملك رايگان اراضي شهروندان از سوي اداره : -1
شوراي اسالمي شهر آباده و نامـه   4/5/1382مورخ  24صورتجلسه  8خواسته: ابطال بند  موضوع شكايت و 

  به فرماندار. شهردار آباده 2/5/1386مورخ  3782شماره 
كه بر اساس مصوبات شـوراي اسـالمي   اعالم داشته :گردش كار: شهردار آباده، خطاب به فرماندار آباده مفاداً 

% از كل ملك است به شهرداري 19/19خدمات شهرداري را كه ميزان آن شهر، مالك بايد براي تفكيك سهم 
  قرار گيرد.پرداخت كند تا زمين مالك تفكيك و سند مجزا توسط اداره ثبت اسناد صادر و در اختيار مالك 
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الزام متقاضيان تفكيك زمين به دادن تعهد در خصوص واگذاري رايگان قسمتي از زمـين بـه منظـور    :  شاكي
كه  .اختيارات مرجع وضع به نظر مي رسدزشي و خدماتي خالف اصل مالكيت و خارج از حدود فضاي آمو

هيأت عمومي ديـوان   5/4/1384مورخ  146و  147و  148هاي  مويد آن آراي وحدت رويه به شماره دادنامه
ت شـوراي  عدالت اداري است كه به موجب اين آراء اقدامات شوراي اسالمي شهر كرمان را كه مشابه اقداما

بـنا به مراتب فوق تـقاضاي ابطـال مصـوبه شـوراي     اند. اسالمي شهر آباده است، با اين كيفيت ابطال فرموده
قـانون اساسـي  170اسالمي شهر آباده در رابطه با سهـم خدمات در هنـگام تفكـيك اراضي به اسـتناد اصل 

ي شهر آبـاده بـه موجـب اليحـه دفاعيـه      در پاسخ به شكايت شاكي، رئيس شوراي اسالم »مورد استدعاست.
  توضيح داده است كه: 14/11/1388مورخ  727شماره 

مصوبه [معترض به] قيد شده است، اعالم مبلـغ ريـالي عـوارض تفكيـك و سـهم       8همان گونه كه در بند   
وحـدت  خدمات بر اساس نامه معاون عمراني استانداري فارس صرفاً جنبه اعالم داشـته و تعارضـي بـا آراء    

هيـات عمـومي    نـدارد.  5/4/1384مورخ  146و  147 و 148هاي  رويه ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
  ديوان در اين خصوص چنين راي صادر كرده است:

، اخـذ هرگونـه   1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصـوب سـال    4نظر به اين كه مطابق ماده «
شده و هيأت عمومي ديوان عدالت  گاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوطوجه، كاال و خدمات توسط دست

ـ   218و  29/9/1389ـ   393و  20/10/1389ـ   459و  4/11/1389ــ 492هاي شـماره  اداري به موجب دادنامه
مصوبات شوراهاي اسالمي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافـت قسـمتي از اراضـي و يـا      9/4/1387

ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است و به موجب نظر فقهاي شـوراي نگهبـان،   بهاي آن به 
ديـوان عـدالت   3782(راي شـماره   ».نامـه و دسـتورالعمل مغـاير شـرع اسـت      دريافت وجه بـا تجـويز آيـين   

  )2/5/1386اداري،مورخ
ديـوان در شـماره دادنامـه     ي:دست اندازي دولت به حقوق مالكانه شهروندان بدون مبنـا و مسـتند قـانون    -2

متر مربـع بـراي تفكيـك باغـات      2000در خصوص تعيين و تصويب نصاب  25/5/1383در تاريخ  82/282
  خالف موازين شرع شناخته شده است.   

با شكايت بازرسي كل كشـور بـه ديـوان عـدالت اداري، مصـوبه شـوراي عـالي شهرسـازي و همكـاري در          
باغات هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار گرفـت   خصوص تعيين حد نصاب براي تفكيك

و هيات مذكور با امعان نظر به نظريه فقهاي شوراي نگهبان مبني بر خالف شرع بودن تعيين حد نصاب براي 
  شود.   به موجب تحديد حدود مالكيت شهروندانباغات كه بيان شده است اين مصو

تصوير ضـوابط   26/6/1381مورخ  18102/41/1دور بخشنامه شماره سازمان ثبت اسناد و امالك كشور با ص
هاي حل اختالف و اداران ثبت تابعه ابالغ نموده كه درحال حاضر مورد   واصله را براي اقدام قانوني به هيات
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متر مربع باشـد از   2000هاي حل اختالف باغاتي را كه مساحت آن زير  عمل واقع و واحدهاي ثبتي و هيات
    ديوان در اين خصوص چنين راي صادر كرده است: دانند. نون خارج و خود را فارغ از رسيدگي ميشمول قا

با عنايت به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه بر مبناي نظريـه  
بي ين تعيـين و تصـو  شوراي محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذكور را خالف شرع دانسته و بر اساس آ

متر مربع براي تفكيك باغات خالف موازين شـرع شـناخته شـده و واحـدهاي دولتـي اعـم از        2000نصاب 
ها و ساير نهادها مكلفند احكام ديوان را در آن قسـمت كـه    ها و موسسات و شهرداري ها و سازمان وزارتخانه

ور از اين حيث كه حتي مـوارد خـالف شـرع را    شود، اجرا نمايند. لذا اطالق بخشنامه مذك به آنها مربوط مي
مجاز دانسته و موجب تحديد مالكيت و حقوق اشخاص گرديده كه نياز به قانون دارد و مقرر داشته (بـديهي  

شود) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسكن  ر خصوص باغات بايد ضوابط مذكور رعايتاست د
قانون زمـين شـهري را    14مربوط به دستورالعمل ماده  3767/110به شماره  22/3/1373و شهرسازي مورخ 

ديـوان عـدالت   282و82راي شـماره  (داند، آن را خالف قانون اختيارات تشخيص داده است.  الزم الرعايه مي
  )25/5/1383اداري مورخ

سلب مالكيت توسط دولت: واگذاري بخشي از زمين در قبال تفكيك خـالف اصـل تسـليط و قـوانين و      -3
شركت تعاوني مسكن جهاد سازندگي اسـتان مازنـدران از   . )269ص ،1389ورسليم، جليل ،پ(ررات است. مق

هـاي   سازي و تخصيص بخشي از زمين و  اجراي طـرح  اينكه شهرداري تعاوني مذكور را به اجرا طرح آماده
در درخواسـت  .  دانـد  آموزشي خدماتي ملزم نموده است به ديوان شكايت وآن را خالف قانون و شـرع مـي  

اعالم داشته كه شهرداري مازندران به عنوان پيش شرط براي موافقت نمودن با تفكيك و كاربري يـك قطعـه   
بخـش دوم ايـن دسـتورالعمل     5% از ملك موصوف مسـتنداً بـه بنـد    25زمين اين تعاوني عالوه بر واگذاري 

ص حقيقـي و حقـوقي در كليـه شـهر و     هـا، تعاونيهـا، و اشـخا    سازي اراضي متعلقه به نهادهـا، ارگـان   آماده«
و بند سوم از اين بخش مبادرت به اخذ تعهد واگذاري چهارهزار متر مربع نمـوده اسـت و   » شهركهاي كشور

باشـم. در دادنامـه    خواستار ابطال دو بند مذكور كه منطبق با قانون نبوده و خالف قاعـده تسـليط اسـت مـي    
  :  مالكيت اين چنين مقرر داشته است در زمينه سلب 9/4/1375تاريخ  72/159كالسه پرونده  59شماره 

نظر به اين كه الزام متقاضيان  تفكيك  به دادن تعهد در خصوص واگذاري رايگان قسمتي از اراضي ملكـي  «
خود را به منظور تامين فضاي آموزشي  و خدماتي و غيره خالف اصل مالكيـت و قـوانين مربـوط بـه آن و     

بخـش دوم از دسـتورالعمل     3اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي  است لذا بنـد  خارج از حدود و 
 »شـود  قانون ديوان عدالت اداري ابطـال مـي   25مستندا به ذيل  ماده  000ها آماده سازي اراضي متعلق به نهاد

  )4/9/1375ديوان عدالت اداري،مورخ59(دادنامه شماره 
  صوص ناديده گرفتن حقوق مالكانه:اعتراض به راي هيات نظارت در خ -4
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موضوع : عدم ذكر حق ارتفاق مالكانه اشخاص نسبت به ملك ديگري در سند: رأي هيأت نظارت اداره كـل  
استان اصفهان كه شخصي بنام محمود مالك شش دانگ زميني بوده است و موكلين از قديم االيـام در ملـك   

ر سند ذكر شده است، آمده اين حق مذكو را از سند صادره اند و اين حق هم د مذكور داراي حق العبور بوده
ديوان در حذف كرده است كه اين راي توسط ديوان با توجه به احترام به اصل تسليط ابطـال گرديـده اسـت.   

 .  اين خصوص چنين راي صادر كرده است:

ك مـذكور داراي  كه شخصي مالك شش دانگ يك قطعه زمين مي باشد و مولكلين وي از قديم االيام در مل«
قبل  26/3/1366حق  عبور بوده اند كه بصورت يك جاده خاكي بوده و در نقشه ترسيمي ملك كه در مورخ 

و بـه وجـود    15/10/1369از تقديم اظهار نامه  ثبتي  تهيه گرديده و همچنين در آگهي تحديد حدود مـورخ  
جاده مذكور قيـد گرديـده لـيكن  بـا       اي  تصريح گرديده و در سند مالكيت ملك مذكور  وجود چنين جاده

اعتراض مالك به درج چنين راهي در سند مالكيت در نهايت هيات  نظارت اداره كـل ثبـت اسـتان اصـفهان     
كند و متعاقبا اداره ثبت اسناد زرين شهر  جاده خاكي مارالذكر را از سند صادر حذف مي000ملي راي شماره 

ث از سند موكلين  مينمايد.دفتر  حقوقي سازمان ثبت و اسناد كشور  نيز اقدام  به حذف حق ارتفاق  مورد بح
انـد كـه بـه     نيز طي اليحه ثبت شده ضمن ارسال نامه به ثبت اصفهان من حيث مجموع چنين اعـالم داشـته   

استناد گزارش واحد ثبتي  زرين شهر سند مالكيت شش دانگ حقوق ارتفاعي آن جاده خاكي از مورد ثبت و 
ه است و سپس مالك ملك مزبور تقاضاي حذف حقوق ارتفاعي را بـه ثبـت  كـل گـزارش و     گواهي گرديد

تقاضاي طرح و تقاضاي طرح موضوع در هيات نظارت استان اصفهان را نموده است كه با عنايت بـه نظريـه   
شود هيات نظـارت  مبـادرت بـه صـدور      شهرداري محل و با بذل  توجه به اين كه حقي از كسي ضايع نمي

معترض عنه نموده است فلذا نظر به اينكه  هيات مذبور به شرح مذكور اعالم داشته كه چـون حقـي از   راي 
كسي ضايع نكرده نسبت به حق ارتفاق از سند  ملك مورد بحث اقدام نموده در حالي كه حسـب بنـد مـاده    

د  شـود بـه   قانون ثبت اسناد و امالك كشور در مورد اصالح سند، چنان چـه خللـي بـه حـق كسـي وار      25
گردد كه به دادگاه مراجعه كند و هيـات نظـارت موظـف اسـت پـس از تعيـين و        شخص ذي نفع اخطار مي

تكليف نهايي در دادگاه نسبت  به اصالح سند اقدام نمايد. لذا شكايت شاكي در همين حد وارد تشـخيص و  
در ايـن راي  )241ين، صآذرداد،الدن،پيشـ  (» گـردد.  نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض ارجـاع مـي  

ديدم كه ديوان با توجه به حقوق مالكانه شهروندان راي هيأت مذكور كـه حـق ارتفـاقي شـهروند را ناديـده      
  گرفته بوده ابطال گرديد.   

 محروميت اشخاص از اعمال حقوق مالكانه به مدت نامعلوم و نا محدود   -5

هيات عمومي ديـوان در خصـوص عـدم اجـراي طـرح دولتـي در ملـك         3/4/1386مورخ  197راي شماره 
  شهروندان كه موجد حق اعمال حقوق مالكانه دانسته شده است به شرح زير است:  
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  شاكي: شركت سهامي خاص صادرات تميز  
دنظر ديـوان عـدالت   بدوي و چهارم تجدي 17موضوع شكايت و خواسته: اعالم تعارض آراء صادر از شعب 

  اداري:  
قانون گذار با عنايت با اعتبار اصل تسلط و حرمت اعتبار مالكيت مشروع و اين كه محروميـت اشـخاص از   «

هـا مصـوب    اعمال حقوق مالكانه به مدت  نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح هاي دولتـي و شـهرداري  
الـذكر  و نـاقص حـق اعمـال      الق مغاير  اصول فـوق اط مراجع و مقامات مختلف  و در اشكال گوناگون علي

مالكيت و آثار مترتب بر آن است و همچنين اجبار مالك با استفاده از زمين  خود يا احداث بناي  متناسب با 
هاي مصوب دولتي  و شـهرداري  نـافي اداره آزاد اشـخاص در كيفيـت اعمـال اتحـاد حقـوق مالكانـه          طرح

باشد با وضع  قانون تعيين وضعيت امـالك واقـع در    رعايت ضوابط  مربوط مي هاي آنان متناسب با نيازمندي
ربط را مكلف كرده اسـت   هاي ذي ي دولتي و شهرداري ها واحد 1367هاي دولتي و شهرداري مصوب  طرح

كه نسبت به انجام معامله قطعي  و انتقال سند رسمي و پرداخت بها يا عوض ملك واقع در طـرح و اجـراي   
در مهلت مقرر در قانون اقدام نمايند  و با انقضاء مدت مذبور به شرح تبصره  يك ماده واحده  طرح مصوب

الذكر در مهلت قانوني حق اعمال انحـاء حقـوق    هاي مصوب فوق قانون مذكور در صورت عدم اجراي طرح
شعبه هيفـدهم   24/8/1377مورخ  1134مالكانه براي مالكين به رسميت شناخته است بنابراين دادنامه شماره 

در ملك شاكي موجد حق اعمال حقوق را در مهلت  قانوني هادي   كه عدم اجراي طرح دولتي مبتني بر طرح
مالكانه دانسته و شهرداري را ملزم به صدور پروانه احداث بنا  در ملك مزبور نموده است صـحيح و موافـق   

قانون ديوان عدالت اداري مصوب  43و ماده  19ماده  2شود اين راي به موجب بند  قانون  تشخيص داده مي
 197(راي شماره » براي شعب ديوان و ساير مراجع  اداري ذي ربط در موارد مشابه الزم االتباع است  1385

  )4/3/13861ديوان عدالت اداري ، مورخ 
ن با تصـويب  عدم مطالبه اسناد مالكيت مغاير با مالكيت شهروندان مي باشد. شوراي اسالمي شهر كاميارا -6

پروانه ساختماني براي در خواست كننـدگان  غيـر مالـك بصـورت     صدور  30/10/1380اي در تاريخ  بهمصو
نمايد. كه اين مصـوبه مـورد شـكايت واقـع شـد و ديـوان بـا اسـتناد  حـق مالكانـه            اي را تجويز  مي قولنامه

  شهروندان آن را ابطالل  كرد.
باشم.  مي..... لت سند رسمي مالكيت پيوست مالك يك دانگ مشاع اينجانب به دال:  شاكي اعالم داشته است

شريك مشاع بدون اطالع و رضايت اينجانب قطعات مشاعي را به صورت ششدانگ و از طريـق قولنامـه بـه    
اشخاص متعدد واگذار كرده است، اشخاص مذكور بدون آنكه نسبت به سهم اينجانب با آنان معامله صورت 

بموجـب قـانون ثبـت اسـناد و     گرفته باشد و بدون آنكه قولنامه مبدل به سند رسمي انتقال شود و نامبردگان 
امالك كشور مالك رسمي و قانوني گردند به صـرف قولنامـه از شـهرداري كاميـاران تقاضـاي اخـذ پروانـه        
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شـوراي اسـالمي    30/10/1386مـورخ   940/3اند و شهرداري مذكور به استناد مصوبه شماره  ساختمان نموده
شـوراي مـذكور خطـاب بـه شـهرداري       22/12/1386مـورخ   3/ن/1164شهر كامياران، مويداً به نامه شماره 

كامياران در مقام صدور پروانه براي متقاضيان مرقوم شده است، در حالي كه مصوبه مذكور دايـر بـر تجـويز    
قـانون   100اي مخـالف مـاده   كنندگان غيرمالك و به صورت قولنامـه  صدور پروانه ساختمان براي درخواست

  ن خصوص چنين راي صادر كرده است:ديوان عدالت اداري در اياست. شهرداري
شوراي اسالمي شهر كاميـاران  كـه مفيـد ايجـاد تكليـف بـراي        30/10/1386مورخ  940/3مصوبه  شماره «

شهرداري آن شهر به صدور پروانه احداث بناي  مسكوني  يا تجاري  بناي به تقاضاي اشـخاص غيـر مالـك    
قـانون ثبـت،    48،47،46،23ر اعتبار اصـل تسـلط مـواد    بدون مطالبه اسناد و مدارك معتبر مالكيت است مغاي

اسناد و امالك كشور در خصوص نحوه نقل و انتقال حقوق مربوط  به اموال غير منقـول و حكـم  مقـرر در    
قانون شهرداري از حيث جواز صدور  پروانه احداث بناي مجاز به شرط تقاضاي مالـك  يـا قـائم     100ماده 

 )26/12/13871،مورخ18654روزنامه رسمي شماره (» شود. ميمقام قانوني  او تشخيص داده 

مـورخ   196ه راي شمار التحرير از لوازم حقوق مالكانه شهروندان مي باشد. نحوه نگهداري و مصرف حق -7
ــوان   3/4/1386 ــومي دي ــات عم ــماره   هي ــتورالعمل ش ــال دس ــدالت اداري در خصــوص ابط  2456/34/1ع

    امالك كشور در اين خصوص عنوان دارد :سازمان ثبت اسناد  10/10/1379مورخ
التحرير مـزد عرفـي عمـل     دبير محترم شوراي نگهبان، حق 26/9/1365مورخ  7323شماره طبق نظريه  :شاكي

 اسـناد و امـالك   توان او ار از تصرف در مزد عرفي عمل خود منع نمود. سـازمان ثبـت    نمي سردفتر است و 
التحريـر خـود را    حـق  نموده كـه  شكايت، سردفتر اسناد رسمي را مكلف كشور به موجب دستورالعمل مورد 

بنا به دالئل زير بخشـنامه مـذكور فاقـد     نمايد، كه الحسنه بانك ملي ايران دريافت  فقط از طريق سپرده قرض
امالك كشور در توجيه اين اقدام اعالم نموده كـه چـون اربـاب     اسناد و ـ سازمان ثبت 1:وجاهت قانون است

التحريـر را نيـز    باشد لذا همزمـان حـق   ملزم به مراجعه به بانك ملي ايران مي الثبت حق ع جهت پرداخت رجو
هـاي   هزينـه  كليـه   9/2/1380مـورخ   2363/34/1نمايد، حال آنكه به موجب دستورالعمل شـماره  مي پرداخت 

و يا مواردي مانند تعـويض قبـوض    نامه  نامه، اقاله تقسيم دفترخانه بابت اسنادي مانند وكالت، اقرارنامه، فسخ
قـانون ثبـت غيرمـالي محسـوب      124توجه به مـاده  آن كه با  سپرده امانت، صدور اجرائيه و اخطاريه و امثال

شود. لذا ارباب رجوع الزامي در مراجعه به بانك ملـي جهـت واريـز     واريز  شوند، به حساب سردفتر بايد مي
 ـ بـا 2شود.  عمل مي 1354قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب  52ادهنداشته و وفق م الثبت  حق حقوق دولتي و

مـورد نظـر    بانـك   به دولتي بودن اكثر بانكها سلب اختيار سردفتر در افتتاح حساب شخصـي خـود در   توجه 
قـانون دفـاتر اسـناد     52و 50  مواد  ـ با توجه به3موجب سلب آزادي سردفتر و برخالف قانون اساسي است. 

تكاليف دفاتر اسناد رسمي است همانگونـه   و  وصول و واريز وجوه عمومي از وظايف 1354رسمي مصوب 
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روز بعد از امضاء سند را دارد پس  5آن به حسابهاي مربوطه،   كه سردفتر حق دريافت وجوه عمومي و واريز
ــ پرداخـت   4 التحرير و مزد عرفي عمل خود و يا تعيين بانك مورد نظر را ندارد. حق  چگونه اختيار دريافت

مـردم در   نمـودن   پذير است. لـذا محـدود   آب، برق، گاز و تلفن و غيره در كليه بانكهاي دولتي امكان  قبوض
است سردفتر تمايـل داشـته    ممكن  ـ5باشد.  التحرير در بانك ملي ايران فاقد وجاهت قانوني مي پرداخت حق

ديوان در اي سود روزشمار است واريـز نمايـد.  دار  التحرير خود را به حساب سپرده كوتاه مدت كه باشد حق
    اين خصوص چنين راي صادر كرده است:

با عنايت به اين كه حق التحرير مقررات مربوط متعلق مربوط متعلق حق سر دفتر اسناد رسـمي  اسـت. بـه    «
 اعتبار حق مالكانه اشخاص مزبور متمكن از نحوه نگهداري و بر خورداري و مصـرف مشـروع و قـانوني آن   
است بنابراين وضع قاعده آمده مبني بر الزام سر دفتر اسناد رسمي به افتتاح حساب قرض الحسـنه در شـعبه   

التحرير اسناد رسمي در حساب مذبور خارج از حدود و اختيـارات سـازمان    بانك ملي به منظور واريزي حق
  )3/4/1386ديوان عدالت اداري،مورخ  196(راي شماره » ثبت اسناد و امالك كشور است.

باشد كه ديوان عـدالت اداري   ترين حقوق شهروندي مي بنابرين ديديم كه احترام به حقوق مالكانه يكي ازمهم
هاي ديگر حقوق شهروندي به آن توجه داشته است چرا كه اين حق مالكانه ارتباط مستقيمي بـا   بيش از جنبه

  باشد.   گر اين موضوع مي شهروندان دارد. وجود آراء زياد ديوان در اين زمينه نشان
  

  هاي ديوان عدالت اداري  براي تضمين حقوق شهروندي چالش1-6
رد بـر جسـته در   يكي ديگر از مـوا  ،قانون اساسي و فلسفه وجودي ديوان  173پس ديديم كه عالوه بر اصل 

و  باشد ولي با وجود ايـن همـه نكـات مثبـت     شهروندي آراء ديوان عدالت اداري ميتضمين رعايت حقوق 
از جملـه   عي براي ارتقاء حقوق شـهروندي مـي باشـد   ها دارد كه مان قوت در ديوان، هنوز نارسايي و كاستي

قـوانين  ،گيري آئـين تصـميم  ايص دادرسي، موضوعه نبـودن  ها ،نق محدوديت در امر دادخواهي، تراكم پرونده
كه بـراي تضـمين   مهم ديوان باشد. در اين جا ما به چند چالش  مي000محدود كننده صالحيت ديوان و غيره

  پردازيم. ست ميحقوق شهروندي روبرو
  

  كاهش صالحيت ديوان:1-6-1
شـريعت   ( اسـت "ديوان عالي اداري كشـور "ديوان عدالت اداري تنها مرجع عمومي اداري كشور به تعبيري 

اداري قـانون عـدالت    13مـاده  و قـانون اساسـي    173كه به موجب  اصل  )16ص ،1386،باقري،محمد جواد
ميمات از تصـ  تراضات اشخاص حقيقي و حقوقيرسيدگي به شكايات و تظلمات،و اع 25/10/1385مصوب 

و هـا   هاي دولتي و شهرداري  ها، مؤسسات و شركت ها، سازمان اعم از وزارتخانه هاي دولتي و اقدامات واحد
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هـاي   دامات مـامورين واحـد  ها و نيـز تصـميمات اقـ    هاي انقالبي و مؤسسات وابسته به آن الت  و نهاديتشك
دعـواي مـردم   كه بـه  ه دارد. پس ديوان تنها مرجع عام است ها را بر عهد مذكور در امور راجع به وظايف آن

 1385به قـانون سـال   ميكند. ولي با  توجه رسيدگي ي دولتي وابسته به دولت ها ها و سازمان ها كليه نهاد عليه
هـاي   عليـه سـازمان  دعـواي شـهروندان   به وان براي رسيدگي كاهش صالحيت دي ديوان، قانون گذار درصدد

و قانون تعيـين تكليـف    1367شهري مصوب  دولتي يا وابسته به دولت است. مثال در اصالحيه قانون اراضي
و مصـوبه مجمـع تشـخيص     1367قانون جنگلهـا و مراتـع مصـوب سـال      56اراضي اختالفي موضوع ماده 
در اين نظريه شوراي نگهبان كـه   000و غيره 1371مصوب  "ايرمشكل اراضي ب"مصلحت نظام در خصوص 

 -در پاسخ 28/8/1383شوراي نگهبان در تاريخ  ديوان مي باشد  قابل بحث است كهمحدود كننده اختيارات 
 170قانوني اساسي كه با توجه به اصل 173 رياست قوه  قضائيه كه در ارتباط با اصل  2/8/1383استفساريه 

هاي دولتي كه مخالف با  قضاوت مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آئين  نامه« :ه مقرر داردقانون اساسي ك
ميتوانـد  جريه است خود داري كنند و هر كس قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود و اختيارات قوه م

استفسار نمود كه آيا محـدوده اختيـارات ديـوان     »ابطالل اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري بخواهد
هاي وابسته  هاي قوه مقننه وقضائيه و يا سازمان ها  و آئين نامه عدالت اداري  در اين اصل شامل تصويب نامه

شـود.   ها و همچنين مصوبات اداري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و امثال آن نيز مي به آن
و آئين نامه هاي    دولت  به معناي قوه مجريه مي باشد. شوراي نگهبـان در   ها هصوص به تصويب ناميا مخ

قوه مجريه  است كه موضوع هم در  دادنامه   170پاسخ به اين  اعالم كرد:كه مقصود از تعبير دولتي در اصل 
مقام تفسـير  هيات عمومي ديوان ذكر شد كه ((با رعايت  به نظريه شوراي محترم نگهبان كه در   823شماره 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اعالم شده است صـالحيت هيـات عمـومي ديـوان عـدالت       170اصل 

ها و تصويب نامه هـا و سـاير نظامـات دولتـي بـه قرينـه        اداري در رسيدگي  به اعتراض نسبت  به آئين نامه
در رسيدگي بـه اعتـراض    عبارت قوه مجريه مندرج در اصل مذكور اختصاص دارد و تعميم صالحيت ديوان

  »  نسبت به مصوبات قوه قضائيه  و سازمان  ها و موسسات وابسته به آن  فاقد محمل قانوني است...
 قـانون  13كه طبق تبصره يك مـاده  باشد  مورد ديگري كه در خصوص كاهش صالحيت ديوان بوده اين مي

عمومي است كه اين قابل انتقاد است چرا كه  يها ديوان ميزان خسارت پس از تصديق ديوان بر عهده دادگاه
شود كـه  براي مطالبه حق قانوني خود با تاخير بي مورد مواجه » شهروندان«شود  زيان ديده  اين امر باعث مي

  و ديگر شهروندان تمايلي  به احقاق حق خود ندارد.شود  باعث اطاله دادرسي مي
در صالحيت دادگاه اداري و ديوان نيست  بلكـه  د اداري دادعواي  ناشي از قراردر نظام حقوقي ما رسيدگي 

در صالحيت دادگا هاي عمومي است كه اين عالوه بر خالء قانوني ،ديوان هم در آراء خـود از خـود سـلب    
اصـول كلـي را در نظـر    صالحيت كرده است .پس ما بايد در موارد مختلف در خصوص صـالحيت ديـوان   
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هـا را بايـد    نا برابر است و اختالف در بين اينو اداره يك رابطه هروندان) كه رابطه بين مردم (شبگيريم و اين
  صرف نظر از صالحيت قانوني ديوان در صالحيت ديوان دانست.

هـا و سـاير مراجـع قضـايي دادگسـتري و       قانون ديوان تصميمات و آراي دادگاه 13ماده  2به موجب تبصره 
هاي مسـلح قابـل شـكايت در ديـوان نمـي باشـد و        ي و نيروهاي  انتظامي قضاوت دادگستر نظامي و دادگاه

ديوان رسيدگي بـه تصـميمات  قضـايي قـوه قضـائيه و مصـوبات و تصـميمات          19همچنين در تبصره ماده 
و  خبرگان ، شوراي عالي امنيـت ملـي   شوراي نگهبان  قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس

ها و ساير نظامات  د صالحيت ديوان در رسيدگي و ابطالل  آيين نامهشوراي عالي انقالب فرهنگي را از حدو
توان از تصميمات غير قضايي قوه قضائيه و غير   و مقررات دولتي خالف قانون و شرع خارج ميداند. البته مي

قانون گذاري قوه مقننه در ديوان  شكايت كرد. با اين همه اميد ميرفت كه با تصويب قانون جديـد  جايگـاه   
نگرش  انقباضي نسبت بـه   1385ديوان را ارتقاء و صالحيت ديوان را افزايش دهند. اما قانون ديوان مصوب 

شهروندي در اداره ها با  صالحيت ديوان دارد.پس براي اين كه نظام اداري كشور ما ارتقاء پيدا كند و حقوق
  ائل شويم.اش ق باشد بايد براي ديوان صالحيت عام در حوزه رسيدگي تضمين بيشتر

  
  محدوديت حق دادخواهي1-6-2

احقـاق    باشد به اين معني كه شهروند بتوانـد بـراي   حق بر دادخواهي يكي از مهم ترين حقوق شهروندي مي
عالميه جهاني در ا 10داري كه قانون مشخص كرده مراجعه كند. اين حق در ماده حق خود به دادگاه صالحيت

هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسـيله دادگـاه مسـتقل و بـي     :«دارد حقوق  بشر كه مقرر 
هـر   000ميثاق حقوق مدني و سياسـي ((  14)) و همچنين  در ماده 000طرف، منصفانه . علنا رسيدگي بشود

 كس حق دارد  به اين كه به دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح و  مستقل وبي طرف تشـكيل 
توجـه قـرار گرفتـه    مـورد  قانون اساسـي   34هم در اصل  اين حق. )) 000شده طبق قانون رسيدگي بشود و 

كس مـي توانـد بـه منظـور      است اين اصل عنوان  دارد كه ((دادخواهي حق مسلم هر فرد ايراني است و هر
رس هـا را در دسـت   اههاي صالح رجوع  نمايد همه افراد ملت حق دارند ايـن گونـه دادگـ    به دادگاهدادخواهي 

كه به موجب قانون مراجعه به آن را دارد منـع كـرد)) .يكـي    هي  توان از دادگا هيچ كس را نميداشته باشند و 
هاي دادخواهي شهروندان در ديوان عدالت اداري فقدان شعب اسـتاني ديـوان عـدالت و     ديگر از محدوديت

اسـتقرار   ) 176،ص 1387،علـي اكبـر،  (گرجي سـت. ها ا در شهرستان واستان هاي بدوي و تجديد نظر دادگاه
ود وجـ  .دن  بـه ايـن نهـاد بـا مشـكل مواجـه شـو       در تهران باعث شده كه دسترسي مستقيم شـهروندا ديوان 
شود باعث شده كه كار كرد ديـوان در رسـيدگي    كشور به اين نهاد سرازير ميهاي زياد كه در سراسر  پرونده

كـه  باشد  مرجع يا مراجع مشابه در ساير مناطق كشور دايـر شـود تـا ايـن      با مشكل مواجه شود پس نياز مي
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ن عـدالت اداري بـه   ها به ديـوا  حقوق شهروندان هم بهتر تضمين شود. هر چند كه اخيرا براي كاستن پرونده
توان شاكي را ملـزم كـرد    ا اين كه ميخصصي ديوان عدالت اداري پرداخته ياختالف تكيل شوراهاي حل تش

اداري كه براي طرح دعوي و شكايت اول به نهاد يا سازماني كه شكايت دارد مراجعه كند و از طريق روندي 
  خود را فيصله دهد.     در آن جا وجود دارد دعوا

در ديوان محدودنگري وجود دارد به اين صـورت كـه گـاهي دعـواي      در خصوص جايگاه شاكي و متشاكي
برخي از نهادهاي دولتي پذيرفته مي شد و گاهي هم رد مي شد تا اين كه جايگاه مردم به اشخاص حقيقي و 
حقوقي حقوق خصوصي اختصاصي يافت. هر چند كه نظراتي مختلف در خصوص جايگاه شاكي و متشاكي 

 10/7/1368مـورخ   39و38و37هاي   يك به آن پرداختيم. در اين خصوص دادنامهوجود دارد كه ما در فصل 
  چنين مقرر دارد :  

ظـور از تاسـيس ديـوان عـدالت اداري     قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، من 173نظر به اينكه  در اصل «
گرديده است  احد هاي دولتي تصريحرسيدگي به شكايت تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا و

خارج و به اشخاص حقيقي يـا  هاي دولتي از شمول مردم  و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم واحد
ديوان عدالت اداري نيـز اشـخاص حقيقـي و    11اطالق مي شود و مستفاد  از بند يك ماده حقوقي خصوصي 

تي در هيچ مورد قابـل طـرح   هاي دول باشد. علي هذا شكايت و اعتراضات واحد حقوقي حقوق خصوصي مي
  ».  باشد و رسيدگي  در شعب ديوان عدالت اداري نمي

هاي دولتي در مقام اعمال  حاكميت نباشد يعني در مقام اعمال تصدي گري باشـند   اما در صورتي كه شركت
تواننـد عليـه    مثال شركت دولتي كارگري را استخدام  كرده باشد و در اين خصوص شركت هاي دولتـي مـي  

د چون ايـن شـركت دولتـي در مقـام     نء مراجع مانند حل اختالف  موضوع قانون كار به ديوان شكايت كنآرا
هـاي   باشد. پـس بـا رونـد تحـوالت و نيـاز      گري  يا كارفرما مي اعمال حاكميت نيست بلكه در اعمال تصدي

ـ  د بـا ايجـاد   اجتماعي شهروندان عالوه بر گسترش صالحيت ديوان در خصوص جايگاه شاكي و متشاكي باي
  ها بتوانيم حقوق شهروندان در اين زمينه تضمين كنيم.  ها و شهرستان شعب ديوان در ساير استان

 
  :عدم آموزش دانشگاهي و روش مند دادرسان ديوان پيرامون مسائل و موضوعات حقوق عمومي1-6-3

هـاي مختلفـي در    وياديوان عدالت اداري مرجعي است كه با موضوعات حقوق عمومي سروكار دارد و دعـ 
كه دادستان و قضاوت دادگاه هاي اداري و ديوان با مفـاهيم و  كند  شود اين مساله ايجاب مي مي ديوان مطرح

ها به صدور حكم اقدام نمايـد   موضوعات متنوع عمومي آشنا شود تا در رسيدگي خود بر اساس  اين دانسته
 كنـد كـه قضـاوت اداري آمـوزش     ي ايجـاب مـي  به عبارتي نوع  وظايف دادرسان و قضاوت و دعـواي ادار 

سـان و قضـاوت   در غير اين صـورت دادر ) 111احمدوند ،ياسر و  رستمي،ولي،پيشين ، ص  (اي ببينند  ويژه
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اسـت مـثال   خود باعث تضييع حقوق شـهروندي  كه اين داشت متفاوتي خواهد داشت اداري در دعوي ها بر
ماننـد  كـه در حقـوق مـدني پيرامـون مسـائلي      ذهنيت   قاضي مدني در رسيدگي خود در يك دعوي به دليل

پردازد  دارد بر اساس همين ذهنيت مدني به قضاوت مي000حاكميت اداره آزادي قرار دادها، توافق طرفين و 
از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، با مسائل ي به يك پرونده كيفري يا اين قاضي كيفري در رسيدگ

طلبـد در   ص ويـژه خـود را مـي   به صدور حكم مي پردازد. پس هر پرونـده تخصـ   000وتفسير به نفع متهم 
هاي اداري دعوا هاي اداري قاضي بايد داراي صالحيت  فني الزم باشد زيـرا كـه الزمـه  قضـاوت     قضاوت 

پس آمـوزش دانشـگاهي بـراي دادرسـان     باشد.  صحيح داشتن اطالعات وسيع در خصوص حقوق اداري مي
ت ما ارد هر چند كه اين دادرسان و قضاد ضرورتهاي متنوع حقوق اداري  در زمينهديوان اداري و قضاوت 

هاي جديد حقوقي .البته  قضاوت در ديـوان عـدالت    فقهي آشنا تر هستند تا آموزه بيشتر با مفاهيم و مقوالت
 اوي و ......اداري بس دشوار است چرا كه با توجه به صالحيت و حجم پرونده ها و تازگي بسـياري از دعـ  

هاي ديوان براي ايفـاي   مقررات است. پس يكي از چالشعداد و احاطه بر كليه قوانين و نياز به تجارب و است
اجـد صـالحيت مـي    وظيفه  مهمي كه براي تضمين حقوق شهروندي دارد كمبود كادر متخصص و مجرب و

وق شـهروندان و ايجـاد   كم تجربه و بدون تخصص به جـز سـردرگمي  و تضـييع حقـ    باشد چرا كه قضات 
  نارضايتي  مردم از اين نهاد ((ديوان))و غيره ثمري نخواهد داشت.  

  
  عدم دادرسي فعال و منصفانه:1-6-4

 يكي از اصول بنيادي دادرسي، دادرسي منصفانه مي باشد. دادرسي اداري را بايد ذيـل حقـوق عمـومي قـرار    
آئين دادرسي مدني اقتباس كرده است. امـا  بـا توجـه بـه     دارد هر چند كه مقررات دادرسي اداري در ابتدا از 

در محاكم اداري  و مقامات اداري داراي صالحيت شعبه قضايي خاص دعاوي اداري ، آئين رسيدگي  ويژگي
در كشورهاي اداري حقوق نوشته به تدريج به سمت يك استقالل نسـبي حركـت نمـوده اسـت. امـا همـين       

منجر به عدم توجه كافي به حقوق شهروند در مقابل اداره گرديده امـروز بـر   استقالل نسبي كه در اكثر موارد 
، ص 1383،(ياوري،اسـداهللا  .اساس حق برخورداري از دادرسي منصفانه محل انتقاد فراوان واقع شـده اسـت  

قانون اساسي ايران دو ساز و كار جداگانه براي اعمال دادرسي مبادرت كرده است اول اين كـه نهـادي    )253
قانون  170پيش بيني شده است دوم اين كه توسط اصل  173عنوان ديوان عدالت  اداري با توجه به اصل  به

هاي دولتي كه مخـالف  بـا قـوانين و     ها و آئين نامه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه قضاوت دادگاه«اساسي 
ات را از ديوان عـدالت اداري  مقررات اسالمي است خوداري كنند و هر كس مي تواند ابطالل اين گونه مقرر

اي دارد  و به همين لحـاظ بـا اسـتدالل بـه ايـن كـه آيـين         و آئين دادرسي ديوان شكل آئين نامه» تقاضا كند
دادرسي جزء قوانين ارگانيك است و بنابراين نبايد بصورت آئين نامه باشد تا با اداره مقامات سياسـي تغييـر    
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امـامي، محمـد،   ( اي از حقوقـدانان مواجـه اسـت.    شد با انتقاد پارهيابد بلكه بصورت قانون مصوب مجلس با
  .)176استوار سنگري، كورش، پيشين، ص 

دسترسي بـه دادگـاه بـي طرفـي      ،هاي است از جمله رسيدگي در وقت مناسب دادرسي منصفانه داراي معيار
يوان عدالت اداري بـا  كه د 000مرجع رسيدگي كننده، تضمين حقوق دفاعي، علني بودن ، تجديد نظر و غيره

را بـه ايـن نهـاد بـه     ر تهـران دسترسـي مسـتقيم شـهروندان     اين معيارها  فاصله زيادي دارد استقرار ديوان د
باشد و حتي حضور  شـاكي  هـم نيـز ضـرورت      دشواري مواجه كرده است رسيدگي در ديوان غير علني مي

ارد. مهلت رسيدگي در ديوان به واسطه تـراكم  ندارد كه اين خود با يكي از اصول دادرسي منصفانه  منافات د
كشد كه اين باعث سردي طرف خصوصي دعـوا ((شـهروندان )) بـراي احقـاق      پرونده مدت زيادي طول مي

كـه بـي ترديـد    ن را بايد در عوامل چند جويا شـد  باشد پس علت تندي جريان رسيدگي در ديوا حقشان مي
 22اگر چه به موجـب مـاده  باشد  ن ،حجم افزاينده شكايات ميها كافي نبودن شعب ديوا ترين آن يكي از مهم

ف  شـكات ابـالغ و   قانون ديوان دفتر شعبه پس از ثبت دادخواست بايد يك نسخه از دادخواسـت  بـه طـر   
است ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ نسبت به ارسال پاسخ اقـدام كنـد غيـر علنـي  بـودن      مشتكي عنه موظف 

. هـر  نتيجه منصفانه را خدشه دار كنده مي تواند حصول رسيدگي كنندمرجع  ادرسي، يا عدم اجراي تصميمد
كالسـه   101اداري توجه  داشته از جمله دادنامـه  هاي  داري در آراي خود به دادرسيكه ديوان  عدالت اچند 

اصل ضرورت و توجه به داليـل و مسـتندات   000كه چنين مقرر دارد:  (( 28/10/1368تاريخ  68/24پرونده 
ها در تصميمات و آراء صادر از طرف مراجـع مختلـف قضـايي و اداري از جملـه اصـول        نوني و اعتبار آنقا

ك از مواضع  مربـوط مؤيـد ان باشـد    در هر ي ،بديهي رسيدگي و دادرسي است كه مصرحات قانوني عديده
بر و متقنن باشد كه عـدم  بازرسي بايد موجه و متكي به داليل و مدارك معت 45كما اين كه به صراحت  ماده 

هـا بـه شـمار     ن از مصاديق  بارز عدول از انصاف قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آراي هيـات آمراعات 
  »  ميرود...

  در مورد دادرسي منصفانه بند يك ماده شش كنوانسيون اروپايي حقوق بشر چنين عنوان  دارد:   
ني، و در يك مهلت منطقي به وسيله يك دادگاه قانوني و هر كس حق دارد تا دعوايش به طور منصفانه، عل« 

مستقل و بي طرف درمورد دعاوي نسبت به حقوق و تعهدات داراي خصوصيت مدني وي، و يا به  صـحت  
مورد استماع قرار گيرد . راي بايد علنـي صـادر   در حوزه كيفري رسيدگي خواهد كرد هر گونه اتهام عليه او 

ممنـوع   تواند  به طور كلي يا جزئي  در مـوارد زيـر   و مردم به جلسه دادگاه مي گردد. اما دسترسي مطبوعات
  » .  گردد... مي

ديديم كه در عرصه دادرسي اداري ديوان عدالت اداري به عنوان عالي ترين مرجـع اداري كشـور اسـت هـر     
دادرسي غير نقايص   ها، جمله  تراكم  پروندههاي از مثبتي است اما هنوز داراي كاستي چند كه داراي نكات 
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باشد .به اميد ايـن كـه بـا تصـويب قـانون جديـد و رفـع         علني بودن،اطاله دادرسي ، نبودن شعب و غيره مي
ابهامات از قوانين موجود، گسترش صالحيت ديوان، آشنا ساختن مـردم بـا حقـوق خـود، تـالش در جهـت       

هـاي   روندي ايـران بـا كنوانسـيون   تثبيت حقوق شهروندان با موازين شـرعي و قـانوني، انطبـاق حقـوق شـه     
ها، موقعيت ديوان را طـوري   گري دولت و ..... بتوان عالوه بر اين چالش المللي، و محدود ساختن تصدي بين

  ارتقاء داده شود كه شهروندان هيچ هراسي براي عدم اجراي عدالت و حقوق خود نداشته باشند.
  

  گيري   نتيجه
هاي است كـه دولـت اجـراي آن را بـراي اتبـاع خـود تـامين و         يحقوق شهروندي به مجموع حقوق و آزاد

قانون اساسـي تضـمين و صـيانت از     173هاي ديوان عدالت اداري طبق اصل  يكي از رسالت .كند تضمين مي
رويكرد شـهروند محـور   . را در اين زمينه صادر كرده استآراي متعددي حقوق و منافع شهروندان است كه 

هاي شهروندان است. از اين منظـر طـرف    اداري به دنبال صيانت از حقوق و آزاديديوان، قاضي و دادرسان 
داند كـه   ي خود مي عمومي دعوا آن اندازه اقتدار دارد كه از حقوق خود صيانت كند بدين لحاظ قاضي وظيفه

ان به ياري طرف ضعيف دعوا كه شهروندان است بشتابد و از طرق قانوني از وي احقاق حق كند. وجود ديو
هـاي   هاي اداري گرايش به حمايت و دفاع از حقوق و آزادي افراد است. و فلسـفه وجـودي دادگـاه    و دادگاه

اداري و ديوان و نهادهاي مدني به طور كلي حقوق عمومي مدرن تا حدود زيادي در حمايت از شـهرونداني  
آن اندازه اقتدار داشته و دارد كـه  پناه و ياورند وگرنه دولت  ي حكومتي بي است كه در مقابل دستگاه پرهيمنه

نشان داده است كه در اين مسير هيچ مـانع وارد    هاي خود را به فعل درآورد و تجربه هيچ هراسي خواسته بي
  يابد.   را نيز بر نمي

ي وجودي ديوان عدالت اداري يكـي مـوارد برجسـته ديـوان در تضـمين رعايـت حقـوق         با توجه به فلسفه
ماننـد  است. دو: آرايي كه طبق اصول حقوق شهروندي صادر كرده است  اساسي قانون 173شهروندي اصل 

كه اين آراء ديوان در زمينه احترام به حقـوق مالكانـه   اصل قانوني بودن،ممنوعيت تبعيض،انتظار مشروع و ....
  شهروندان بيش از اصول ديگر مورد توجه قرار گرفته شده است. 

ترين مرجـع عمـومي اداري در كشـور در زمينـه حقـوق شـهروندي        عنوان مهمهرچند كه عملكرد ديوان به 
هـا   هـايي دارد از جملـه آن   هـا و كاسـتي   هاي مثبتي برداشته است اما در عرصه دادرسـي اداري نارسـايي   گام
تر از همه  ويژه و مهم يص آيينيها و شكايات و برخي نقا توان به محدوديت امر دادخواهي، تراكم پرونده مي
هاي حقوق عمومي و اداري به نحو روشمند و انعكاس آن در آراء ديوان كاستن از  ثيرپذيري كمتر از آموزهتا

صالحيت ديوان، عدم دادرسي منصفانه اشاره كرد. موانعي كه ديوان بـراي تضـمين حقـوق شـهروندي دارد     
رت قضـايي و اداري و  گسترش صالحيت ديوان و نهادهاي متكفل نظاي،شود با اصالح نظام تقنيني عموم مي
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ترين زمينه براي تحقق حقوق شهروندي است.  ترديد نظارت قضايي براعمال دولت مهم اند. بي غيره قابل رفع
اي باشد كـه امكـان تخطـي و تخلـف از آراء و اوامـر نظـام        اما نظام تضمين و ضمانت اجرا هم بايد به گونه

شهروندي و تالش كرديم كه نشان دهيم مفهوم حقوق نظارت را به حداقل ممكن برساند. در اين پژوهش ما 
هـاي ديـوان و پركـردن ايـن      مطالعه و طرز كاركرد ديوان عدالت اداري و آراء و نيز شناسـايي چـالش   ارتب
  هاي موجود در عملكرد و تحقق به بارور شدن هرچه بيشتر به حقوق شهروندان در كشور پرداختيم.   خالء
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