نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر
قدرت اهلل نوروزی

*

چکیده
هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است .یکی از
راهکارها برای رسیدن به این هدف ،تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئوالن می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با
تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است .استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاههای صالح امکان پذیر نمیی
باشد.
بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که :آیا رویه ی دیوان عدالت اداری در رسییدگی بیه شیکایات میردم
منجر به توسعه حقوق بشر شده است یا خیر؟
نتیجه این مقاله نشان می دهد ،علی رغم تفسیر مضّیق شورای نگهبان از مفهوم دولت و محدودیت های صالحیتی که به مرور
توسط قوانین مصوب مجلس برای دیوان ایجاد شده است و هم چنین بی توجهی دادگاه ها به مفاد منشور بین المللی حقوق بشر،
آرای هیات عمومی و شعب دیوان در حمایت از حقوق مردم روند رو به رشد داشته و به نوبه ی خود توانسته به توسعه ی حقوق
بشر کمک شایانی نماید .این در حالی است که سیر رفتار دیگر مراجع مورد اشاره ،خالف آن نتیجه را نشان می دهد.
واژه های کلیدی :دیوان عدالت اداری ،حقوق بشر ،اعمال حاکمیّتی ،اصل حاکمیّت قیانون و پاسیخگویی مسیئولین ،منشیور بیین
المللی حقوق بشر

مقدمه و تاریخچه
در هر جامعه ی سیاسی دولت وظیفه دارد نظم و امنیّت را برای تأمین آسایش و آرامش مردم برقرار سازد .امّا تحقق
این مهّم زمانی میسّر است که دولت از اقتدار برخوردار باشد .ولی از آنجا که اقتدار و قدرت زیاد ،علی القاعده خطری
است که همواره در کمین آزادی های اساسی نشسته است( ،برلین آیزاییا ،مترجم محمید علیی موحید ،8631 ،ص )97
طبیعی است ،این چنین قدرتی در معرض فساد قرار گیرد و یا در خدمت منافع شخصی ،گروهی و یا جاه طلبیی و یکیه
تازی صاحبان آن در آید ،به همین دلیل باید این اقتدار که امری منطقی و اجتناب ناپذیر است ،به گونه ای مهار گردد که
مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت ،قربانی آن نگردند .برای جلوگیری از این فساد و به منظور صییانت و حماییت از
حقوق بشر در کشورهای مختلف راه کارهای متفاوتی پیش بینی شده است ،کیییه بررسی همه ی آن هیا موویوا ایین
* دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
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مقاله نیست ،بلکه در اینجا تنها به «نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر» به عنیوان یکیی از راه
کارهای قانون اساسی برای حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های بنیادین مردم اشاره میگردد .امّا برای ورود به ایین
بحث باید به دو اصل بنیادی یعنی« حاکمیّت قانون» و «پاسخگویی حاکمان» اشاره شود.
اجرای این دو اصل میتواند سالمت جامعه را تضمین و حقوق فردی و اجتماعی مردم را در برابر مداخالت مختلف
دولت تأمین و عدالت را مستقر نماید ،زیرا با تحقق اصل حاکمیّت قانون«،اداره امور ،صدور دستورات و انجام هر گونیه
عمل عمومی باید بر طبق قوانین الزم االحترامی باشد که قبالً توسط مراجع صالحیتدار مردمی ووع و اعالم شده است»
(هاشمی ،سیّد محمّد ،الف ،8699،ص  )564و با اجرای اصل بعدی ،زمینه ی پاسخگویی حاکمیان فیراهم خواهید شید.
پس«در نظامهای سیاسی مردم ساالر و غیراستبدادی که روابط مردم و حکومت بر اساس قانون تنظیم میی شیود ،اصیل
حاکمیت قانون اقتضای دارد ،حقوق و تکالیف متقابل مشخص باشد و به ویژه روابط حقوقی افراد و دستگاه های اداری
زمانی میتواند اطمینان بخش و عادالنه باشد که مقامات اداری درسمت نمایندگی حکومت موظیف بیه رعاییت قیانون
باشند و برای دولت هم مسئولیت در نظر گرفته شود( ».هاشمی ،سیّد محمّد ،الف ،8699،ص)564
هر چند دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از ساز و کار های حمایت و صییانت از حقیوق بشیر در قیانون اساسیی
جمهوری اسالمی ایران مطرح شده،ولی سابقه ی شکل گیری این نهاد نسبت به سایر نهادهایی که به نحوی در اییران بیا
حقوق بشر ارتباط دارند از قدمت بیشتری برخوردار است ،اولین بار ناصرالدین شاه پس از بازگشت از اولین سفر خیود
به اروپا دستور داد تا شوراهای دولتی در ایران بر پا شود که دیگر مردم برای احقاق حق خود که توسط صاحب منصبان
تضییع می شد ،بست ننشینند .چون این فرمان را کسانی باید اجرا می کردند که خود،حقوق مردم را تضییع میی کردنید،
نتوانست در ووعیت آن روز ایران به یک نهاد حقوقی که تغییر و اصالحی ایجاد کند ،تبدیل شود .بنا بر این شاه درسال
 8639شمسی اعالمیه ای را که درحکم منشور حقوق بشر بود ،صادر نمود تا بر اساس آن جان و میال میردم از تعیرض
ستمکاران مصون بماند .با این وصف این منشور هم نتوانست اثر چندانی درکشور داشیته باشید ).جعفیر زاده ،سیلیمان،
 ،8613ص  603و نجم آبادی ،غالمروا ،8611 ،صص )66-65
پس از آن و در دوران اولیه ی قانونگذاری در ایران ،اول اصل  66قانون اساسی مشروطیّت بود که حق شکایت علیه
مجلس و وزارت خانه ها را بهطور کلی مطرح نمود .سپس ،ماده ی  35قانون استخدامی کشیوری  8608نهیاد شیورای
دولتی را مطرح کرد که قرار بود در صورت نقض یکی از مواد این قانون توسط وزیران ،مستخدمین ادارات بتوانند از آن
ها شکایت کنند(.موسی زاده ،روا ،8613 ،صص  676و  674و عباسی ،بیژن ،8611،ص817و پیروین ،خییر ا ،8611 ،
ص )863ووع این مقرّرات و اصول مندرج در قانون اساسی مشروطیّت نیز در دولتی که دارای قدرت متمرکز بود راه
به جایی نبرد تا این که مجدداً در سال  8661طرح اندیشه ی دادگاه حقوق بشر یا شورای دولتی توسط دکتر متین دفتری
مطرح و درسال  8667مجلس شورای ملی بر اساس این اندیشه و به پیروی از نظام حقوقی فرانسه قانون تشکیل شورای
دولتی را تصویب نمود که این قانون هم به دلیل اوواا نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت وقت به حاکمیت قانون و
پاسخگو نبودن آن ،متروکه ماند( .گرجی ازنیدریانی ،علیی اکبیر ،الیف ،8611 ،ص  )66سیرانجام درسیال  ،8641قیانون
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اساسی جمهوری اسالمی ایران دراصل  896خود ،تشکیل دیوان را با هدف رسیدگی به شکایات ،تظلّمات و اعتراوات
مردم نسبت به مامورین واحدهای دولتی یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زییر نظیر رئییس قیوه ی قضیاییه
تجوییز نمود .مجلس نیز درسال  8630قانییون تشکییل آن را تصیویب و در سال  8636آیین نامه ی آن ووع گردیید و
تا کنون نیز چندین بار قوانین آن دستخوش تغییر و اصالحاتی شده اسیت .آنچیه اکنیون در دسیت اجیرا اسیت ،قیانون
مصوب  8614/6/7مجلس است که پس از فراز و نشیب های مختلف در تاریخ  8614/7/64به تصویب مجمع تشخیص
مصلحت نظام رسیده است .در حال حاور نیز این قانون در دست اصالح و تغییر می باشد و آییین دادرسیی آن نییز در
کمیسیون مربوط به تصویب رسیده و مراحل بعدی خود را سپری میی کنید .تاریخچیه و رونید شیکل گییری دییوان و
اصالحات و تغییرات بعدی در ساختار و حدود اختیارات آن نشان می دهد که این دیوان از جایگاه ویژه ای بر خیوردار
است .خصوصاً روند رسیدگی های آن در هیأت عمومی و برخی از شعب و برخوردهیای شیجاعانه ای کیه قضیات بیا
برخی از تصمیمات خالف قانون نهادهای حکومتی داشته اند ،بر این مطلب تأکید دارد که این نهیاد قضیایی میی توانید
نقش بسیار خوبی در اجرای اصل حاکمیّت قانون و پاسخگو نمودن حاکمیان و کیارگزاران دولیت و هیمچنیین اجیرای
عدالت داشته باشد .البته برخی معتقدند «معین کردن آنچه بی عدالتی محسوب

می شیود ،از مشیخص کیردن عیدالت

آسان تر است(».جان بیلیس و استیو اسمیت ،مترجم ،ابولقاسم راه چمنی و دیگران ،8616،ص )8634بر همین اساس می
توان گفت تأسیس چنین مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم علیه اَعمال حاکمیتی هم مبارزه با بی عیدالتی اسیت و
هم راهی به سوی اجرای عدالت علیه یکه تازی حاکمان و بی عدالتی آن هاست ،در نتیجیه اسیتفاده ی صیحیح از ایین
دستاوردِ قانون اساسی ،می تواند به عنوان یک راهکار حمایتی با «کنترل پسیینی» اَعمیال حاکمیّیت و ابطیال مصیوّبات
دولتیِ مخالف با قوانین و مقرّرات به احیای حقوق تضییع شده اشخاص و ایجاد نظام اداری صحیح و جلب اعتماد مردم
و توسعه ی حقوق بشر کمک بزرگی کند.
نگارنده در این مقاله بر آن است تا با ارزیابی عملکرد دیوان در بر خورد بیا شیاخص هیایی از حقیوق بشیر کیه در
محدوده صالحیت آن قرار دارد ،نقش دیوان را در توسعه ی حقوق بشر بررسییی نماید .ولیی از آنجا کیه آرای دیییوان
منتشر نمیگردد و در ادبیات حقوقی ما نیز دادرسی اداری از سابقه ای که در این زمینه قابل اسیتفاده باشید بیر خیوردار
نیست ،ناگزیر در کنار مراجعه به آرای هیأت عمومی و بعضی از آرای شعب ،به صورت حضوری با برخیی از مسیئولین
دیوان و قضات آن مصاحبه گردید تا با بهره مندی از دانش ،تجربه و اطالعات آن ها،این نقش بهتر تبیین شود.

اول :جایگاه حقوق بشر در اسناد بین المللي و حقوق داخلي
الف -جایگاه حقوق بشر در اسناد بین المللي
امیروزه «جهیانی شیدن پدییده ی غالیب و جیاری زمانیه ی ماسیت(R.Mc Corquoddale and Richard ».
) fairbrother (1999); pp.735-736به همین دلیل دیگرکسی با کاربرد اصطالح حقوق بشر مخالفتی ندارد ،امّا بیه
طور واقعی کمتر کسی است که بداند ،حقوق بشر چیست و چرا دارای اهمیّت است.
برای درك درست از اهمیت حقوق بشر و آشنایی با مووع اسناد بین المللی نسبت به آن ،می توان با یک نگاه کلیی
. Judicial Review

9

به منشور بین المللی حقوق بشر( )ICHRاز جمله منشورر ملل متحّد( (UNCبه این نتیجه رسید که یکی از اهداف
اصلی تشکیل سازمان ملل متحّد در سال  8754دفاا از حقوق بشر بوده است ،به طوری که ماده ی  8و بنید ب میاده ی
 86و مواد  36،31 ،43 ،44و  93منشور ملل متحّد در میان سایر مقاصد ،هدف اصلی سازمان ملیل را ایمیان بیه حقیوق
بنیادین بشر ،ترویج و تشویق احترام جهانی به حقیوق بشیر و آزادی هیای اساسیی و رعاییت آن هیا بیرای توسیعه ی
همکاری های بین المللی در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشیی ،بهداشیتی و کمیک در جهیت شیناخت
حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه ،ترویج استانییدارد های باالتر زنیدگی ،ایجیاد اشیتغال و شیرایط توسیعه ی
اقتصادی و اجتماعی بر می شمارد(.جاللی ،محمود ،8616،ص)90
عییالوه بییر آن ،اعالمیییه ی جهییانی حقییوق بشییر( ، )UDHRمیثییاق بییین المللییی حقییوق مییدنی و سیاسییی
( )ICCPRمیثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگیی) ، )ICESCRبیا همیین اهیداف امّیا بیه طیور
شفاف تر ،با تالش های سازمان ملل متحّدو با محتوای حمایت تمام عیار از حقوق بشیر پیا بیه عرصیه ی بیین المللیی
گذاشتند و تا کنون نیز نهادها و میثاق های دیگری در مجامع بین المللی تشکیل و تصیویب شیده تیا ایین اهیداف مهیم
تحقق پیدا کند .مثالً دیوان بین المللی دادگستری که جانشین دیوان دایمی دادگستری بین المللیی اسیت ،بیه عنیوان
یک دادگاه بین المللی از طریق حل و فصل دعاوی دولت ها ،می خواهد حقوق بشر مندرج در ایین اسیناد را در سیطح
جهانی مورد حمایت قرار دهد و البته تاکنون توانسته در این راه موفقیت هایی به دست آورد که نیتجه ی آن بیه توسیعه
ی حقوق بشر منجر گردیده است .بنابر این و بر اساس کنوانسیون های متعددی که در خصوص حقیوق بشیر از طیرف
سازمان های بین المللی و منطقه ای صادر شده است ،باید گفت حقوق بشیر در ایین اسیناد و نیزد همیه ی جهانییان از
جایگاه ویژه ای برخوردار است ،به طوری که امروزه حمایت از حقوق بشر به یکی از مسایل بنیادی همه ی دولیت هیا
تبدیل شده است .اهمیت این مسأله تا آنجاست که دیگر کسب مشروعیت و مقبولیّت دولت ها به چگیونگی تضیمین و
حمایت از این حقوق بستگی دارد .اهمیّت جایگاه این حقوق و بحث جهانی شدن آن و الزام دولت ها به رعاییت همیه
جانبه ی حقوق بشر ،زمانی بیشتر می شود که بر اساس برداشت نسبتاً جدیداز این حقوق،معتقد شویم که« انسیان هیا از
این جهت که انسانند دارای حقوقی هستند ،نه از این جهت کیه شیهروندِ دولتیی خیاص میی باشیند»(Brow;Chris .
)(2007,pp. 506-521پس با این اهمیتی که جایگاه حقوق بشر در نظام بین المللی دارد ،برای تعیین جایگاه منطقیی
این حقوق در نظام حقوقی ایران،باید رابطه ی این نظام با منشور بین المللی حقوق بشر بهطور دقیق ارزیابی شیود تیا
امکان شناخت این جایگاه فراهم شود.امّا از آنجا که این بررسی از حوصله ی این مقاله خارج است ،در اینجا به منظور
انعکاس واقعیت ،با یک نگاه اجمالی به کلیّات ،تنها به بررسی جایگاه این حقوق در دییوان عیدالت اداری پرداختیه میی
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 .6منظور از منشور بین المللی حقوق بشر اعالمیه ی جهانی حقوق بشر ،میثاق بین المللی حقوق میدنی و سیاسیی و میثیاق بیین المللیی حقیوق اقتصیادی
اجتماعی و فرهنگی است.

شود.

ب -جایگاه حقوق بشر در حقوق داخلي
دولت ایران از ابتدای تأسیس سازمان ملل متّحد عضو آن بوده و از همان سال  8754منشور ملل متّحد را امضا کیرده
است .همچنین ایران قبل از تأسیس نظام جمهوری اسالمی ،به تعدادی از کنوانسیون های بیین المللیی ازجملیه اعالمییه
جهانی حقوق بشر و میثاقین پیوسته و پس از انقالب نیز هیچ اقدام رسمی در زمینه تعلیق و ییا اعیالم قیید و شیرط ییا
خروج از تعهدات مذکور اعمال نکرده است .بلکه در سال  8638نخستین گزارش دوره ای خود را به کمیتیه ی حقیوق
بشر سازمان ملل در مورد حسن اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ارائه کرده و از آن موقع تا کنون به ایین
روند ادامه داده است« .بنابراین ایران عمالً تعهدات مذکور در قراردادهای بین المللی حقوق بشری را پذیرفته و تا زمانی
که مطابق ووابط مربوط به خیروج از قراردادهیای بیین المللیی از آن خیارج نشیود،ملزم بیه رعاییت مفیاد آن هیا میی
باشد»(رووانی،سید حسین،8696،ص )80مضافاً این که ایران بر اساس اصل  99قانون اساسی به تعیدادی دیگیر از ایین
کنوانسیون ها ملحق گردیده که طبق ماده ی  7قانون مدنی ملزم به رعایت مفاد آن هامی باشد .پس با توجه به مراتیب
فوق و تبعیت از اصل حاکمیت قانون ،دادگاه ها از جمله قضات دیوان عدالت اداری موظفنید در رسییدگی هیای خیود
عالوه بر رعایت مقرّرات داخلی ،منشور بین المللی حقوق بشر را که طبق ماده ی  7قانون مدنی در حکیم قیانون اسیت
رعایت نمایند .مسلّم است که توجه قضات به مقرّرات بین المللی حقوق بشری مورد پذیرش ایران میی توانید ،ویمن
حمایت از حقوق ملّت ،به نقش دیوان عدالت اداری در توسعه ی حقوق بشر و صییانت و حماییت از حقیوق و آزادی
های بنیادین ملّت کمک شایانی کند.
با این حال در هیچ یک از اصول قانون اساسی و قوانین عادی که مربوط به دییوان اسیت ،نیامی از حقیوق بشیر بیه
معنای امروزین آن برده نشده است.البته این مسأله تنها محدود به دیوان نیست ،بلکه در سایر قوانین نیز از کلماتی ماننید
حقوق مردم ،حقوق ملّت و حقوق اساسی استفاده شده است ،امّا واژه ی حقوق بشرکه نسبتاً اصطالح جدیدی اسیت در
قانون اساسی مشروطیّت و جمهوری اسالمی و قانون دیوان عدالت اداری و سایر مقرّرات ما که همگی مؤخر بر تاسیس
این اصطالح هستند ،به کار نرفته است .ناگفته نماند که واژی حقوق شهروندی از سال هیا پییش وارد ادبییات حقیوقی
ایران شده و در موارد متعددی نیز به جای اصطالح «حقوق بشر» یا در مفهوم آن به کار رفته اسیت کیه در جیای خیود
میتواند این خالء را پر نماید .به هر حال عدم استعمال این اصطالح در مقرّرات داخلی به معنای فقدان جایگاه بیرای
حقوق بشر در قوانین مذکور نیست .اگر مهمترین شاخص های حقوق بشر را با صیالحیت هیای دییوان مقایسیه کنییم،
خواهیم دید که رسیدگی به حقوقی مانند :احترام به حق مالکیت و امیوال ،برخیورداری از آمیوزش و پیرورش رایگیان،
تأمین اجتماعی،امنیّت شغلی ،حقوق استخدامی و برخی دیگر از حقوق بنیادین و آزادی های مشروا در صیالحیت ایین

 .8ماده  7قانون مدنی :مقرّرات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
 .8برای مثال این واژه در عنوان« قانون احترام به آزادی های مشروا و حفظ حقوق شهروندی» که در روزنامه رسمی شماره  16/6/6-89657منتشر شده و
در متن دستور العمل اجرایی قانون مذکور که در تاریخ  16/6/84تصویب گردیده ،آمده است.

دیوان قرار دارد .بدیهی است هر یک از این موارد خود از مصادیق بارز حقوق بشر است که در صورت نقض آن توسط
دولت ،مردم میتوانند در دیوان تظلّم خواهی کنند .بر همین اساس در این مقاله هر کجا بحث ایینگونیه حقیوق مطیرح
شود آن را به منزلهی حقوق بشر تلقی کرده و اقداماتی که در دیوان به توسعه ی این حقوق منجر شده یا مییشیود ،بیه
پای نقش دیوان در توسعه ی حقوق بشر گذاشته خواهد شد.
حق تظلّم خواهی از اعمال متجاوزانه ی حکومت ،فرمانروایان وکارگزاران آن با استقرار دولت میدرن وارد عرصیه
ی مطالبات مردمی گردیده است .زیرا با استقرار این دولت بود که مردم از جایگاه تبعه به جایگاه شهروند

ارتقا پیدا

کردند و با این ارتقا بود که لزوماً رابطه ی مردم و دولت به یک رابطه ی حقوقی و قاعده مند تبدیل شید و در سیایه ی
این رابطه است که امکان تضمین حقوق مردم فراهم میشود ،بنابر این باید گفت دیوان یکی از نهادهایی است که بیرای
انتظام بخشی به این رابطه و تضمین حقوق بشر در برابر اَعمال حکومتی ایجاد شده است .مروری بر شکل گیری دیوان
که خالصه ای از آن بیان شد ،نشان داد که قانون اساسی مشروطیّت که حیق حاکمیّیت ملّیت اییران را در تیاریخ ثبیت
کرد(صدرالحفاظی،سیدنصراله ،8696،ص )66و قانون عادی سال  8608که تشکیل شورای دولتی را پیش بینی نمود ،نییز
در صدد استقرار دولت مدرن و تضمین حاکمیّت قانون و رعایت حقوق شهروندان بیوده اسیت .ایین مسیأله در قیوانین
کشور فرانسه که در دنیای مدرن پیشتاز رعایت حقوق بشر بوده ،کامالً مشهود است ،زیرا «پس از انقالب کبیر فرانسیه و
تشکیل شورای دولتی ،اولیّ ن بیانیه ای که آن شورا در فرانسه صادر نمیود مربیوط بیه رعاییت حقیوق شیهروندی بیوده
است(».امیر ارجمند ،اردشیر ،8611 ،ص)546
این سوابق در فرانسه و ایران نشان می دهدکه برای رعایت حقوق بشر باید سیاختار نظیام و نهادهیای آن مبتنیی بیر
روش های دموکراتیک باشد تا زمینه تشکیل چنین نهادی برای رعایت این دسته از حقوق فیراهم شیود .یکیی از دالییل
عمده که در فرانسه این شورا تشکیل و بدون مانع فعالیت خود را ادامه داد ،ولی در ایران علی رغم فرمان های صادره و
مصوّبات قانونی نتوانست تا پایان رژیم سابق عمالً به عرصه ی حقوقی کشور وارد شود ،مربوط به بافت غیر دموکراتیک
ساختار حکومت و فقدان حاکمیّت قانون و پاسخگویی زمامداران بوده است«.زیرا نظارت قضایی بر اعمال دولت ،ریشیه
در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد»(هداوند ،مهدی ،8619 ،ص ،)9ولیی بافیت غییر دمکراتییک حکومیت در اییران
تأسیس چنین نهادی را که الزمه ی نظارت قضایی بر تصمیمات و رفتار حاکمان است ،اجازه نمی داده است.
آنچه مسلّم است این که ،پس از پیروزی انقالب اسالمی دیوان بر اساس اصیل  896قیانون اساسیی و قیانون عیادی
مصوب سال  8630و آیین نامه سال  8636با صالحیت های تقریبیاً مناسیب تأسییس و تیاکنون توانسیته در حماییت از
حقوق مردم و توسعه ی تدریجی حقوق بشر از جایگاه نسبتاً خیوبی برخیوردار شیود«.آمیار رو بیه افیزایش دعیاوی و
شکایاتی که هم اکنون در دیوان مطرح است ،خود بیانگر وسعت کار و اهمیّت این دییوان اسیت» (طباطبیایی ،منیوچهر،
الف ،8696 ،ص  )594که نمونه هایی از شکایات و رسیدگی های انجام شده در مباحث بعدی مورد اشاره قرار خواهید
گرفت .آنچه در این میان قابل انکار نیست این که«،هدف خبرگان قانون اساسی در اصل  896قانون اساسیی حماییت از
حقوق مردم در مقابل اداره بوده است»(آقایی طوقی ،مسلّم،8619،ص )49ولی برای تحقق این هدف و توسعه ی حقیوق
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بشر ،دیوان با موانعی مواجه است که بخشی مربوط به حکومت و برخی مربوط به قوانین و مقرّرات و بخشی هم مربوط
به مردم و فضای سیاسی ،اجتماعییی و فرهنگی جامعه است که پیرداختن به هر یک از این موووعات مقاله ی جداگانه
ای را می طلبد .به همین دلیل در اینجا برحسب ورورت تنها به آن بخش از موانع حقوقی و تفسیرهای متفاوتی که در
ماهیّت موووا اثر دارد اشاره خواهد شد .پیش از پرداختن به این مسأله ،برای درك بهتر موانع وروری است تا مروری
کوتاه بر اهداف و وظایف دیوان صورت گیرد.

دوم :اهداف و وظایف دیوان عدالت اداری در صیانت و حمایت از حقوق بشر
الف -اهداف دیوان و لوازم تحقق آن :اهداف کلی دیوان عبارت است از حمایت و صیانت از حقوق مردم در مقابیل
دستگاه های حکومتی؛ به تعبیر دیگر یکی از اهداف دیوان تضمین حقوق شهروندی مردم در مقابل دستگاه هیای اداری
و کنترل اَعمال حاکمیّتی از طریق نظارت قضایی بر اقدامات و تصمیمات تمامی دسیتگاه هیای اجراییی و اداری کشیور
است (امیر ارجمند ،همان ،ص)546؛ زیرا شعب دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی آن در واقیع دادگیاه هیای حقیوق
عمومی هستند و باید در برابر تجاوزات و تخلفات احتمالی مقامات اداری و اجرایی حکومت از حریم قیانون پاسیداری
نمایند .همچنین تحقق اصل حاکمیّت قانون؛ یعنی قانون مداری در تمام شئون اداری و اجرایی کشور برای انتظام بخشی
به رابطه ی دولت و مردم و پاسخگو کردن زمامداران یک دیگر از اهداف دیوان است .دیوان بیر اسیاس ایین اصیل میی
خواهد دولت را ملزم به رعایت حقوق بشر در تمامی شاخص هایی کند که در صالحیت دیوان قرار دارد؛ زیرا با توجیه
به اهداف پیش گفته «در این ساختار قرار است هیچ یک از اَعمال دولت و رفتار زمامداران خارج از قواعد تعیین شده و
فراتر از ساز و کارهای نظارتی قرار نگیرد(».گرجی ،علی اکبر ،ب ،8611،ص )56برای دستیابی به اهیداف فیوق بایید
لوازم زیر فراهم باشد:
 -1توجه به مفهوم دقیق واژه ی دولت و کاربرد صحیح آن

آنچه مسلّم است این که ،تا واژه ی دولت در معنای درست و کامل خیود معنیا و اسیتفاده نشیود ،امکیان تحقیق کامیل
اهداف دیوان جهت حمایت از حقوق بشرفراهم نمیگردد .بررسی دقیق قانون اساسی به عنوان منبیع مهیم داخلیی حقیوق
بشر میتواند به حل این مسأله کمک کند .اصول مختلف این قانون نشان می دهد «کلمیه ی دولیت در  68اصیل از قیانون
اساسی به کار برده شده به اوافه این که در برخی از اصول دیگر قیانون اساسیی کلمیه ی دولیت بیه صیورت ترکیبیی بیا
اصطالح دیگر آورده شده است( ».استوار سنگری،کوروش ،8611 ،ص  )637به طوریکه در بعضی از اصول قانون اساسیی
از جمله اصول 6و  88و  85این واژه در معنای عام یعنی مجموعهی نظیام جمهیوری اسیالمی اییران اسیتعمال شیده و در
جاهایی مانند اصول61و  60و  68به معنای قوه مجریه به کار رفته و در چند مورد ماننید اصیول  46و 97و  806منظیور از
این کلمه ی هیأت وزیران(کابینه) می باشد( .هاشمی ،سییّد محمید ،ب ،8611،ص  554و نجیم آبیادی ،غالمرویا،8611 ،
صص 881و  )887امّا از آنجا که دیوان عدالت اداری برای حمایت و صیانت از حقوق میردم تأسییس شیده ،نبایید حیدود
اختیارات آن را به معنای مضیّق دولت ،یعنی قوه مجریه و هیأت دولت محدود کرد ،زیرا در این صیورت تمیامی اقیدامات
اداری و اجرایی قوه قضاییه و مجلس شورای اسالمی و نهادهایی که به نحوی از حیطیهی قیوه مجرییه خیارج اسیت و در
عمل ممکن است موجب تضییع حقوق مردم گردند ،از دایرهی رسیدگی دیوان خارج شده ،در نتیجه تحدید حقوق مردم و

نقض حقوق بشر را به همراه خواهد داشت .بنابر این باید دیوان بتواند به شکایات مردم علییه همیه ی تصیمیمات اداری و
اجرایی دستگاهها و نهادهای مختلف در قوای ثالثه و نهاد هایی که خارج این قوا قرار دارند ،رسیدگی نماید .برای رسییدن
به این منظور باید کلمه ی دولت در ارتباط با وظایف دیوان به گونه ای تفسیر و معنا شود تا امکیان تحقیق اهیداف دییوان
بدون ابهام و اجمال ایجاد شود .در شرایط فعلی ،قانون سال  8614دیوان و تفسیر شورای نگهبان که در جیای خیود بیه آن
اشاره میگردد ،ابزار این کار را فراهم نمی کند.
 -2اعتقاد راسخ به اصل حاکمیّت قانون و پاسخگویي مسئولین

اغلب حقوقدانان در بحث صالحیت دیوان ،به معنای دولت در مفهوم موسع آن اعتقاد دارند ،تیا بیا اسیتناد بیه ایین
مفهوم و افزایش صالحیت ذاتی دیوان امکان بیشتری برای رسیدگی به شکایات و تظلّمات مردم نسبت بیه عمیلکیرد و
رفتار مقامات و مسئوالن ،واحدها و مقرّرات حکومتی فراهم شود .با این نگاه دیوان که موظف به « بر قیراری حاکمیّیت
قانون در دستگاه اداری است»(طباطبائی مؤتمنی ،منوچهر ،ب ،8694 ،ص،)81میتواند صالحیت خود را به کلیه امیوری
که دارای ماهیت اجرایی و اداری است ،تسری داده و نقش بیشتری در توسیعه و حماییت از حقیوق بشیر ایفیا نمایید.
زیرا«حاکمیت قانون موجب ایجاد نظم و برقراری عدالت و تحقق و رعایت حقوق بشر و آزادی هییای اساسیی افیییراد
می شیود»(نصیر اصیفهانی،احمد،8613،ص)4بیدیهی اسیت توجیه بیه تفاسییر رسیمی کیه بیدون دقیت در اصیل 896
قانوناساسی از اصل  890این قانون به عمل آمده،موجب محدود کردن مفهوم دولت و در نتیجیه حیذف نظیارت از
بخش زیادی از اعمال حاکمیّتی و نادیده انگاشتن اصول مهم حقیوقی از جملیه اصیل حاکمیّیت قیانون و پاسیخگیویی
مسئولین شده است .بنابر این ما حق نداریم « با بهانه قرار دادن عنوان دولت(مجریه)در مفهوم تفکیک قوا ،مسئولیت پاره
ای از اعمال مقامات و نهاد های اجرایی خارج از قوه مجریه را که ابتکار و استعداد تعیرض بیه حقیوق میردم را دارنید
نادیده بگیریم » (هاشمی ،سیّد محمد ،الف ،8699،ص  )553و با این برداشت ناصواب چشم بر حقوق مسیلّم میردم در
برابر اعمال متجاوزانه یا متخلفانه ی اداری و اجرایی فرمانروایان ببندیم.
 -3اصالح ساختار سازماني و تقویت نیروی انساني متناسب با اهداف و وظایف دیوان

امروزه برای تحقق اهداف مورد اشاره ،از یک طرف داشتن یک نظام دادرسی اداری با سیازمانی مجهیز و تشیکیالتی
مناسب برای ارتباط با مراجع شبه قضایی متعددی که در کشور وجود دارد الزم است و از سوی دیگیر وجیود امکانیات
الزم برای مراحل مختلف دادرسی جهت رسیدگی های دو مرحله ای وروریاست .حتی برخی معتقدند «نظام دادرسیی
حتم ًا باید دو مرحلیه ای باشید و تیا زمیانی کیه دادرسیی در دییوان دو مرحلیه ای نشیود مشیکالت آن حیل نخواهید
شد(».کریمی،عباس ،8611،ص )547امّا در شرایط فعلی ،دیوان در این زمینه با نارسایی هیای زییادی مواجیه اسیت کیه
تفسیر آن نیاز به مقالة جداگانه دارد .بنابر این در اینجا تنها به عناوین این نارسایی ها اشاره میگردد:
الف-نداشتن شعب استانی و شهرستانی
 .8اصل  896قانون اساسی :به منظور رسیّدگی به شکایات ،تظلّمات و اعتراوات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقیاق حقیوق
آن ها ،دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میگردد .حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
 .8اصل  890قانون اساسی :قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقرّرات اسالمی یا خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاوا کند.

ب -نبود کادر قضایی کافی که رشته تحصیلی آن ها با ماموریت تخصصی و پیچیدهی دیوان متناسب باشد
ج -فقدان ارتباط مناسب بین مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری
د-عدم شعب تجدید نظر در دیوان
ه -عدم قوانین کارا و شفاف و فقدان تفسیرهای پویا
موارد فوق از جمله اموری است که هر یک به عنوان ملزومات دیوان میتواند زمینیهی تحقیق اهیداف آن را فیراهم
کند ،ولی فعالً نظام دادرسی اداری ایران از داشتن آن ها به میزان مورد نیاز محروم است(.همان)
ب -وظایف دیوان و رابطه ی آن با حمایت و صیانت از حقوق بشر
طبق اصل 896قانون اساسی و مستفاد از بند های 8و6و 6ماده ی86و 87قانون دیوان که صالحیت ها و اختییارات را
بیان کرده ،میتوان گفت این دیوان دارای وظایفی است که عمدهترین آن عبارتند از:
 -8رسیدگی به شکایات ،تظلّمات و اعتراوات اشیخاص نسیبت بیه تصیمیمات و اقیدامات میامورین و واحیدهای
دولتی
 -6رسیدگی به اعتراوات و شکایات مردم از آرای قطعی مراجع شبه قضایی از حیث نقض مقرّرات یا مخیییییالفت
با آن ها
 -6رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و اشخاص مذکور در بند8
 -5ابطال آیین نامه ها و تصیویب نامه ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتیی و شهییرداری هیا از حییث مخالفیت
مدلول آن ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص
 -4ایجاد وحدت رویه قضایی با صدور رأی وحدت رویه در مواردی که از شعب دیوان آرای متناقض صادر شده
یا در صورتی که نسبت به موووا واحد آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.
اگر این امکان وجود داشت که،اهداف و وظایف دیوان بدون مانع و مزاحمتهای بی اساس دنبال شود ،بدون شیک ییک
رابطه ی منطقی بین این اهداف و وظایف با حمایت و صیانت از حقوق بشر پیدا می شد ،ولی در شرایط فعلی نمیی تیوان
چنین رابطه ای را به طور کامل تصور نمود .بنابر این برای تبیین مسأله ،ومن اشییاره به چالش ها و نارسایی هیای دییوان،
تحت عنوان موانع

تحقق اهداف دیوان و اجرای وظایف آن ،به نقش قوانین مصوب مجلس و تفسیر شیورای نگهبیان از

اصل  890قانون اساسی در طول مدت شکل گیری دیوان از یک طرف و نقش هیأت عمومی و قضیات آن در برخیورد بیا
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 .6بند 6و 6از ماده 87همان قانون
 .6منظور از موانع آن دسته از اقدامات نهادها و سازمان هایی است که از طریق ووع قانون (مجلس) یا تفسیر قانون اساسیی (شیورای نگهبیان) ییا اتخیاذ
تصمیم (مانند شورای عالی انقالب فرهنگی) در راه تحقق کامل اهداف دیوان مانع(قانونی) ایجاد می کنند.

مفهوم دولت و مسایلی که به نحوی با صالحیت دیوان و توسعه ی حقوق بشر ارتباط داشته اشاره میشود تا نقش هر ییک
در ایجاد مانع یا توسعه و حمایت از حقوق بشر مشخص شود.

سوم :موانع تحقق اهداف دیوان و اجرای وظایف آن برای توسعه و حمایت از حقوق بشر
بررسی چگونگی شکل گیری نهادهایی که به نحوی مانع تخطی یا تجاوز حاکمان و کارگزاران از قوانین و مقیرّرات
میگردد ،نشان می دهد که این گونه نهادها معموالً در فضایی انقالبی و آرمانی ایجاد میشود و یا فعالیت جدی خیود را
شروا می کند .حد اقل این ادعا در نحوه شکل گیری دیوان عدالت اداری ایران و آغاز فعالیت شورای دولتی فرانسیه در
حمایت از حقوق شهروندان ثابت گردید .زیرا در هر دو کشور این نهیاد در مقییییاطع مختلفیی وارد عرصیه ی قیانونی
گردیده ،امّا عمالً زمانی این آرمان عمومی برای حمایت از حقوق بشر به شکل حقیوقی حییات واقعیی پییدا کیرده ،کیه
انقالب به معنای مردمی به پیروزی رسیده و یکی از اهداف مهّم خود را کنترل اَعمیال حیاکمیّتی بیه منظیور حماییت از
حقوق بشر قرار داده است .به طوری که در فرانسه ،شورای دولتی پس از انقالب کبیر فرانسه بود که اولین بیانیه خود را
در رابطه با حقوق شهروندی صادر کرد و در ایران نیز پس از انقالب اسالمی بود که ساختار عملیاتی دیوان برای انجیام
وظیفه شکل گرفت .پیش از آن نیز دستورها و قوانین متعدد و بعضاً مثبت در دورهی قاجار و پهلوی در این زمینه وویع
شده که قبالً بدان ها اشاره شد ،امّا به لحاظ بافت جامعه ی سیاسی ایران و سابقه دیرینه فرهنگ آمیختیه بیا نظیام هیای
استبدادی و فئودالی و این که قوانین مذکور اکثراً متعلق به نظام های دمکراتیک بوده،امکان عمل بدان فیراهم نشید و بیه
همین جهت ،حتی پس از انقالب نیز نتوانست نقش بنیادی خود را بر اساس دیدگاه اولییه و اهیداف تعییین شیده اجیرا
نماید .این وعف بیش از آنکه مربوط به رفتار قضات باشد ،مربوط به مسایل دیگر از جمله قوانین و تفسیر نهیاد هیائی
بود که به مرور با آرمان اولیه ی خود زاویه و فاصله پیدا کردند .موانع به اصطالح قانونی مانند تفسیر شورای نگهبیان از
اصل890قانون اساسی که بدون توجه به اصل  896آن قانون بهعمل آمد و محدودیتهایی که با ووع قوانین بعیدی بیرای
صالحیت ذاتی این دیوان توسط مجلس ایجاد شد ،نشان می دهد که بخش هایی از حاکمیّت ،رغبت چندانی بیه کنتیرل
اعمال خود یا بعضی از بخش های دیگر توسط یک نهاد قضایی به نام دیوان عدالت اداری ندارد .این بخش ها تا کنیون
جایگزین دیگری نیز برای صیانت و حمایت از حقوق مردم در برابر اقدامات و اعمالی کیه قویّیاً احتمیال خطیا و ورود
زیان در آن متصور است ،تعیین نکرده اند .در اینجا برای تبیین مسأله به یک نمونه از نظرییات شیورای نگهبیان و ییک
نمونه از قوانین ووع شده مجلس و نمونه ای هم از تصمیمات شورای عالی انقالب فرهنگی اشاره و به یک سئوال مهم
پاسخ داده میشود تا مشخص گردد که :آیا سیر قانونگذاری در مجلیس و تفسییر شیورای نگهبیان از قیانون اساسیی و
عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی در راستای کاهش صالحیت های دیوان چالش جدّی برای تحقق اهداف آن بوده،
یا عالوه بر آن ،رفتار قضات نیز تحت تاثیر نارسایی های ساختاری در ناکارآمدی این نهاد قضایی نقش داشته است؟
 -1عدم انطباق تفسیر شورای نگهبان با اهداف و وظایف دیوان و تأثیر منفي آن بر آرای صادره
در تاریخ 8616/1/6رییس وقت قوه قضاییه با ارسال نامه ای به شورای نگهبان چنین آورده است « :با توجیه بیه ایین کیه
اصل  890قانون اساسی مقرر می دارد«قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آییننامههای دولتی که مخالف بیا
قوانین و مقرّرات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هییر کس میتواند ابطال ایین گونیه

مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاوا کنند».تفسیر آن شورا را در این رابطه تبیین فرمایید که آیا محیدوده اختییارات دییوان
عدالت اداری در این اصل شامیل تصویب نامه ها و آییننامههای قوه قضاییه و سازمان های وابسیته بیه آن هیا و هیمچنیین
مصوّبات شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوّبات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و امثال آن نیز میشود یا
مخصوص تصویب نامه ها و آییننامههای دولت به معنای قوه مجریه می باشد( ».استوار سنگری ،کورش ،8611 ،ص )699
شورای نگهبان در پاسخ به این نامه اعالم کرده است«:با توجه به قرینه قوه مجریه در قسیمت اخییر اصیل یکصید و
هفتاد قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است( ».همان)
با توجه به اصول تفسیر و هدف دیوان ،باید گفت «شورای نگهبان در تفسیر خود اصل 890را بیه صیورت مجیرد و
بدون توجه به اصول دیگر به ویژه اصل  896قانون اساسی که مبنای اصلیِ صالحیت دیوان است در نظر داشیته اسیت.
لذا این تفسیر با روح کلی قانون اساسی و اصول دیگر آن تعارض دارد(».همان)
بدیهی است با این گونه تفاسیر نمیتوان در راستای تامین حقوق مردم ،با تصمیمات و اعمال خیالف قیانون بخیش
هایی از نهاد های حکومتی مقابله کرد .زیرا بر این مبنا حق تظلّم خواهی در اعتراض به تخلفات و تجیاوزات بعضیی از
نهادها از مردم سلب میگردد ،به تعبیر دیگر اصل  65قانون اساسی که دادخواهی در دادگاه های صالح را حیق مسیلّم
همه ی مردم دانسته ،نقض خواهد شد «.بدون شک ،منطوق این اصل بیان گر شناسایی بی قیید و شیرط حیق دسترسیی
تمام عیار شهروندان ایرانی به دادگاه است »(گرجی ،علی اکبر ،8619 ،ص  )896یعنی بر این اساس مردم باید حق داشته
باشند بدون هیچ قید و شرطی به دادگاه صالح از جمله دادگستری و دادرس اداری دسترسی پیدا کننید .در صیورتی کیه
«در چارچوب ساختار کنونی دیوان ،قانون اساسی (به ویژه اصیول  890و  ،)896روییه هیای شیورای نگهبیان و دیگیر
مقرّرات عادی ،حق دسترسی به دادرسی اداری با محدودیت های چشمگیری روبروست( .همان) » این در حیالی اسیت
که نهادهایی مانند مجلس که باید دفاا از حقوق مردم را بر هر مصلحت دیگری مترتب سیاخته و در مقابیل ایین گونیه
تفاسیر ایستادگی کند ،به نمایندگی از ملّت و در یک فرایند قانونی به تفسیری که متضمّن حقی برای میردم و تحدییدی
برای قدرت زمامداران نیست ،جامیه قانیون می پوشاند و آن را به یک قاعده حقوقی تبدیل می کند .روشن است که در
چنین حالتی نه دیوان صالحیت دارد و نه هیچ قیییاوی مستقلییی میتواند اقدامات خالف نهاد هیایی را کیه خیارج از
قوه مجریه قرار دارد باطل نماید .بنابر این تفاسیری که دسترسی به عدالت اداری را برای مردم با محدودیت مواجیه میی
سازد ،نه تنها در توسعه ی حقوق بشر نقشی ندارد ،بلکه بدون شک مانع ایفای نقش دیوان در توسعه ی اینگونه حقوق
خواهد شد.
 -2برخي از نکات منفي قانون سال  1331دیوان در مقایسه با قانون سابق
تفسیر شورای نگهبان که عمالً بسیاری از اَعمال حاکمیّت را در نهادهای مختلف نظارت ناپذیر می دانست در قالیب
یک تفسیر قابل عدول باقی نماند ،بلکه در سال  ،8614مجلس تحت تاثیر این تفسیر در تبصیره میاده  87قیانون دییوان،
محدودیت های مورد نظر تفسیر را احصا نموده و به شکل قانون در آورد .در این تبصره چنین آمده است«:رسییدگی بیه

 .8اصل  65قانون اساسی:دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوا نماید .همه ی افیراد ملیت
حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوّبات و تصمیمات شورای نگهبان قیانون اساسیی،مجمع تشیخیص مصیلحت نظیام،
مجلس خبرگان ،شورای عالی امنیّت ملی و شورای عالی انقالب فرهنگی از شمول این ماده خارج است» در صیورتی
که ماده  88قانون سابق کلمه دولت در اصل  896قانون اساسی را به منزله سه قیوه ییا بیه تعبییر دیگیر بیه معنیای کیل
حاکمیت در نطر داشته است .عالوه بر آن رویه عملی دیوان نیز حکایت از قبول صالحیت خود در رسیدگی به شکایات
علیه تصمیمات غیر قضایی قوه قضاییه و نهاد های دیگر داشته است .با وجود این اشکال در قانون فعلی ،معلیوم نیسیت
اگر هر یک از این نهادها تصمیمات خالفی اتخاذ کنند و به حقوق مردم ورر وارد گردد ،بایید از کیدام مرجیع قیانونی
تظلّم خواهی کرد .به نظر میرسد بعد از سالها که از تأسیس دیوان می گذرد ،روند قانونگذاری و تفسییر آن در مراجیع
مربوط ،حوزة اختیارات و صالحیت دیوان را به ورر مردم تنزل داده است .هر چند قانون سال  8614دیوان در مجمیوا
نسبت به قوانین قبل از آن از امتیازات بیشتری برخوردار است ،ولی همهی این امتیازات -که ارتبیاطی بیا موویوا ایین
مقاله ندارد -نمیتواند خالء صالحیت محدود شده را پر نماید .به هر حال از زمان تشکیل دیوان تا کنون هر چه جلیوتر
آمده ایم نقش قوانین مربوط به دیوان در توسعه ی حقوق بشر محدود و بر عکس ،نقش آن در خروج تصمیمات برخی
از نهادها از نظارت و کنترل ،افزایش یافته است .نمونة عملی آن را میتوان در مقایسهی ماده  88قانون سابق با میواد 86
و  87و تبصرهی قانون اخیر آن دید؛ زیرا در ماده ی  88قانون سابقصالحیت دیوان در رسیدگی به شیکایات علییه آییین
نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی،محدود به مقررات قوه ی مجریه نشده است.در صورتی در مواد  86و  87سیال
 8614و تبصره ذیل آن این محدودیت وجود دارد.در صورتی که مواد86و  87قیانون سیال 8614و تبصیره ذییل آن میی
باشد .بر این اساس میتوان گفت که بخش عظیمی از موارد که مانع حیق دادخیواهی میردم در دییوان شیده اسیت ،بیه
برداشت ناصواب از مفهوم دولت در اصول  890و  896قانون اساسیی و بیی تیوجهی بیه فلسیفه ی اهیداف دییوان بیر
میگردد .زیرا برخی با محدود کردن مفهوم دولت به قوه مجریه ،پیام بنیادین اصل 896قانون اساسی را در معنا و مفهوم
«دولت –قدرت» دریافت نکرده اند .در صورتی که با یک تحلیل منطقی ،این اصل ،هم در بر گیرنیده اصیل  890قیانون
اساسی و هم بیان کننده ی فلسفه ی دادخواهی مردم و کنترل رفتار حاکمان می باشد .بنابر این تفسیر آن نباید پیام آن را
مخدوش نماید .امّا همانطور که پیشتر اشاره شد ماده  88قانون سابق بر خالف قانون سال  8614بر اسیاس اصیل 896
دولت را در مفهوم عام یعنی مجموعه حاکمیّت پذیرفته بود .دیوان نیز در عمیل بیر ایین مفهیوم عیام تاکیید کیرده و در
مواردی مصوّبات شورای عالی انقالب فرهنگی و آیین نامه اصالح موادی از قانون ثبت اسیناد و امیالك را باطیل کیرده
است که در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .اتفاقاً در گذشته نظر شورای نگهبان نیز همین روییه را تاییید
کرده است ،زیرا قانون سابق دیوان که ماده  88آن متضمّن مفهوم عام دولت بوده توسط این شورا بررسی و تأیید گردیده
است .پس در نظر این شورا « دولت به مفهوم عام آن یعنی کل حاکمیّت مورد نظر بوده است .در تفسییری کیه شیورای
نگهبان به هنگام بررسی لوایح و طرح های مصوب مجلس شورای اسالمی و انجام وظیفه خود در جلوگیری از تصویب
قوانین خالف شرا و قانون اساسی در نظر داشته نیز ،اصطالح «دولت» مندرج در اصل  896قانون اساسی را بیه مفهیوم
عام آن تفسیر کرده است و با توجه به قانون اساسی ،قانون سابق دیوان عدالت اداری را تأیید نموده است .لذا صیالحیت

 .8تبصره ماده  87قانون دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در مادة  88قانون سابق انعکاسی از تفسیر دولت به مفهوم عام آن است و به همین خاطر اسیت کیه
در قانون سابق قیدی که صالحیت دیوان را محدود به رسیدگی دعاوی علیه قوه مجریه نماید و یا برخی از دستگاه ها را
از شمول قانون خارج کند دیده نمیشود( ».نجم آبادی ،غالمروا ،8611 ،ص )866بنابر این همانطیور کیه در بنید اول
اشاره شد ،قانون اخیر تحت تأثیر تفسیری ووع گردیده که شورای نگهبان در سال  ،8616بر خالف رویه عملیی سیابق
خود ،از اصل  896قانون اساسی داشته است .متأسفانه این اثر پذیری قانونگذار از شرایط موجود و تبدیل نظر تفسییری
شورای نگهبان به یک قانون آمره ،توانست رسیدگی به دعاوی علیه برخی از دستگاه ها را از شمول قانون خارج نمیوده
و با این کار تصمیمات بخشی از نهاد های حکومتی از جمله نهاد های مذکور در تبصیرهی میاده  87همیین قیانون را از
نظارت قضایی دیوان خارج سازد .با این حال نباید پذیرفت که امکان طرح شیکایت و اعتیراض میردم علییه مصیوّبات
شورای عالی انقالب فرهنگی و تصمیمات اداری قوه قضاییه وجود ندارد ،زیرا این شورا از ییک طیرف در قیانون اساسیی
پیش بینی نشده و از طرف دیگر عمالً جزو قوه مجریه تلقی میگردد و ریاست آن با رییس جمهور است .بنابر این حتی بیر
اساس تفسیر شورای نگهبان که دولت را محدود به قوه مجریه نموده است ،باید گفت ،قانونی که تصمیمات آنرا از نظارت
دیوان خارج سازد خالف قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان به حساب می آید .اگر رویه قضیات دییوان در برخیورد بیا
شکایات علیه تصمیمات شورای عالی انقالب فرهنگی نیز عدم تسلیم در برابر این گونه تفاسییر و مقیرّرات خیالف قیانون
اساسی است ،بر مبنای همین تحلیل می باشد .این رویه در حمایت از حقوق میییردم میتواند به اصیل حاکمیّیت قیانون و
پاسخگویی حاکمان کمک و زمینه ی توسعه ی حقوق بشر و حمایت از آن را فراهم کند .ومناً صدر تبصیره ی میاده 87
قانون مذکور صرفاً تصمیمات قضایی قوه قضاییه را در دیوان غیر قابل شکایت دانسته است .بنابر این تصمیمات اداری قیوه
قضاییه از جمله آیین نامه ها و بخش نامه های آن هم چون گذشته در دیوان قابل شکایت و رسیدگی می باشد.
 -6عدم نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوّبات شورای عالی انقالب فرهنگی
این شورا در جلسه  360مورخ  8619/3/86خود بر اساس پیشنهاد مورخ  8619/4/86معاونت حقوقیی و توسیعه ی
قضایی قوه قضاییه و دیوان ،ماده واحده « خروج تصمیمات صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتیین علیوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشیی و پژوهشیی در امیور و شیئون علمیی،
آموزشی و پژوهشی از شمول صالحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی » را به این شرح تصویب نمود:
ماده واحده – آن دسته از تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیأت هیا و کمیتیه هیای تخصصیی فعیال در
وزارت خانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مراکز آموزشیی و
پژوهشی مصوب ،از جمله ،تصیمیمات و آرای نهیایی هییأت هیای امنیا ،ممییزه و انتظیامی اسیاتید و کمیتیه انضیباطی
دانشجویان و هم چنین تصمیمات و آرای نهیایی در خصیوص بازنشسیتگی ،ارتقیا ،ارزییابی و پیذیرش علمیی ،بیورس
دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی ،آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد،
قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.
تبصره -در هر یک از وزارت خانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آمیوزش پزشیکی هییأتی بیه
عنوان مرجع نهایی به منظور تجدید نظر و رسیدگی به شکایات اسیاتید و دانشیجویان از آرا و تصیمیمات هییأت هیا و
کمیته های مذکور در ماده واحدة فوق که در امور و شئون علمی،آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنیین بیه منظیور

نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیأت ها و کمیته ها تشکیل میشود.ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات هیأت موویوا
این تبصره ،به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی خواهد رسید (خبرنامه کانون وکیالی دادگسیتری اسیتان اصیفهان،
 8611ص  )4اصل  98قانون اساسی ،قانونگذاری را در صالحیت انحصاری مجلیس شیورای اسیالمی قیرار داده ،بیر
اساس همین صالحیت ،قانونگذار در ماده  86و  87قانون  8614صالحیتهای دیوان را تعیین کرده اسیت .پیس نهیادی
هم چون شورای عالی انقالب فرهنگی نمیتواند بر خالف قانون اساسی در امر قانونگذاری مداخلیه کیرده و صیالحیت
دیوان را که هدف از تشکیل آن رعایت اصل تفکیک قوا و مهار قدرت و جلوگیری از تجاوز نهیاد هیای آن بیه حقیوق
مردم است ،کاهش یا افزایش دهد .همانطور که گفته شد ،خود تبصره ماده  87قانون مذکور مبنی بر خروج تصمیمات و
اقدامات این نهاد از نظارت قضایی دیوان بر خالف اصل  65قانون اساسی و اصول مسلّم حقوق عمومی از جملیه اصیل
حاکمیّت قانون و پاسخگویی مسئولین است ،چه رسد به این که نهادی هم چون شورای عالی انقالب فرهنگی که اساساً
ریشه ای در قانون اساسی ندارد ،با تصویب چنین مصوبه ای از اصل تفکیک قیوا عبیور کیرده و صیالحیت نییم بنید و
محدوده شده ی دیوان را این گونه مخدوش نماید .اقتدار مصوّبات شورای عالی انقالب فرهنگیی در مقابیل صیالحیت
دیوان وخروج مواردی که در مصوبه این شورا آمده ،نه تنها به نفع اشخاص ذینفع نمیباشد ،بلکه بیر خیالف برخیی از
اصول مسلّم حقوق بشر از جمله امنیّت شغلی و حقوق استخدامی آن ها تلقی میگردد ،زیرا این مصوبه میتواند تحیت
تاثیر فضاهای سیاسی و اجتماعی ،همه تضمیناتی را که به نحوی قادر است حقوق استخدامی و امنیّت شغلی و آموزشی
استادان و دانشجویان را تضمین نماید ،به مخاطره انداخته و قطعاً «مغایر با اهداف و سیاستهایی است که دستگاه قضیایی
باید در رابطه با دفاا از امنیت ،حقوق و آزادی های عمومی داشته باشد(».درویشی ،بابک ،8613،ص  )65همچنیین ایین
مسأله با اصل مترقی تفکیک قوا به عنوان اصلی که نشانه و تداوم بخش یک نظام مردم ساالر است ،ناسازگار می باشید.
چون تصمیماتی که در دانشگاهها اتخاذ میگردد و احیاناً موجب تضییع حقوق استادان و دانشجویان میشود ،در صورت
اعتراض اشخاص ذینفع باید توسط مرجعی مستقل و بی طرف مورد رسیدگی قرار گیرد ،تا امکان احقاق حقوق تضیییع
شده ی آن ها فراهم شود .امّا در ووعیت کنونی اگر قرار باشد مصیوبه شیورای عیالی انقیالب فرهنگیی بیر سرنوشیت
دانشگاهیان حاکم گردد ،به شکایات این دسته از مردم علییه تصیمیمات برخیی از نهادهیای شیبه قضیایی ماننید کمیتیه
انضباطی دانشجویان و یا هیأتهای انتظامی استادان ،مراجعی رسیدگی خواهند کرد که زییر مجموعیه قیوه ی مجرییه بیه
حساب می آیند .بنابر این و به احتمال قوی تحت تاثیر ارکان این قوه قرار گرفته و نمیتوانند مستقل و بی طیرف عمیل
کنند .زیرا همانطور که منتسکیو در کتاب روح القوانین خود گفته « تنها با تفکیک قوای حکومتی است که امکان دفاا از
آزادیهای شهروندان فراهم می شو»(منتسکیو،شارل دو ،8656 ،ص )863بدیهی است در این صورت هیچ امیدی به تحقق
عدالت و احیای حقوق مردم نیست.زیرا تقسیم قوا به عنوان یک اصل سازمانی و نهادی می تواند بیا ممانعیت از پدییده
تمرکز قدرت به نفی قدرت مطلقه پرداخته و از سوء استفاده شخصی یا گروهی از قدرت جلوگیری نماید(.زارعی،محمد
حسین ،8610،ص )34برای رسیدن به این هدف مهم اصل  843قانون اساسی ،قوه قضاییه را مسئول تحقیق بخشییدن
 .8اصل هفتاد و یکم قانون اساسی :مجلس شورای اسالمی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون ووع کند.
 .8اصل یکصد و پنجاه و ششم:قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف
زیر است:

به عدالت دانسته است ،پس برای این مأموریت سنگین باید یک نهاد قضیایی بیه اعمیال محیاکم اداری و شیبه قضیایی
دستگاه های اجرایی و نهادهای حکومتی ،رسیدگی کند ،که قانون اساسی به درستی این مامورییت را بیه دییوان عیدالت
اداری سپرده است .بنابر این تصمیم شورای عالی انقالب فرهنگی با هر انگیزه ای که ووع شده باشید ،هیم بیر خیالف
قانون اساسی است و هم ناقض قانون عادی به حساب می آید.
با این وصف در پاسخ به سئوال مطرح شده باید گفت به مراتب نقیش مجلیس و شیورای نگهبیان و شیورای عیالی
انقالب فرهنگی در عدم دستیابی دیوان به ایفای نقش اصلی خود جهت حماییت از حقیوق و آزادی هیای عمیومی و
توسعه ی حقوق بشر ،از نارسایی های ساختاری دیوان که سازنده و مقوم رفتار قضیات اسیت ،بیشیتر میی باشید .زییرا
نارسایی های ساختاری دیوان از جمله ایجاد محدودیت سازمانی و فقدان شیعب اسیتانی و شهرسیتانی ،حیذف مرحلیه
تجدید نظر و محرومیت شهروندان از مخالفت با آرای صادره در نخستین مرحله دادرسی که در واقع محروم کردن مردم
از حق دادخواهی کامل ،تلقی میشود و همچنین تقلیل جایگاه شاکی ،از مردم به اشخاص حقیقیی و حقیوقی و مضییّق
کردن دایره مشتکی عنه ،با تخصیص واژه ی دولت به قوه مجریه ،که جملگی در رفتار قضات اثر گذار اسیت ،اکثیراً در
قانون سال  8614مجلس که در برخی از موارد وعیف تر از قانون سابق می باشد ،تجلّی پیدا کرده است .در بحث بعدی
ومن بیان نقش دیوان و قضات آن در توسعه ی حقوق بشر ،پاسخ بخش دوم این سئوال نیز تکمیل خواهد شد.

چهارم -عملکرد دیوان و قضات آن در توسعه ی حقوق بشر
ماده ی  88قانون سابق ،صالحیت دیوان را به تفصیل بیان کرده بود .قسمتهای الف و ب از بند  8ماده مذکور بییانگر
اصل  896قانون اساسی بود که دیوان را مرجع رسیدگی به شکایات ،تظلّمات و اعتراوات مردم نسبت بیه میأمورین ییا
واحدهای دولتی می دانست .بند الف ماده ی  88واحیدهای دولتیی را اعیم از وزارتخانیه هیا ،سیازمان هیا ،موسسیات،
شرکتهای دولتی ،شهرداری ها ،تشکیالت و نهادهای انقالب و موسسات وابسته به آن بیان می کرد .برای درك درست از
مصادیق برخی از این عناوین ،از جمله مؤسسات عمومی باید به ماده  6قیانون محاسیبات عمیومی مصیوب سیال8633
مراجعه کرد .بر اساس این ماده مؤسسه عمومی ،واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی
از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .پس همانطور که در بحث قبلی گفته شد ماده  88قیانون سیابق
دیوان ،دولت را در مفهوم دولت –قدرت (سه قوه) به کار برده است .امّا این اسیتنباط از میاده ی  86و  87قیانون سیال
 8614حاصل نمیشود ،به تعبیر دیگر قانونگذار در گذر زمان دایره ی صالحیت های دیوان را محدود و بر خالف اصل
 65قانون اساسی حق دادخواهی مردم را از تصمیمات برخی نهادها در دیوان سلب کرده است .قبالً مشخص شد که این
تحدید حقوق مردم و کاهش صالحیت دیوان قبل ،از اقدام قانونگذار ،توسط تفسیر شورای نگهبان انجام شده بود ،ولیی

 )8رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات ،تعدیّات ،شکایات ،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور
حسبیه که قانون معین می کند.
 )6احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروا.
 )6نظارت بر حسن اجرای قوانین.
 )5کشیییییف جیییییرم و تعقییییییب و مجیییییازات و تعزییییییر مجیییییرمین و اجیییییرای حیییییدود و مقییییرّرات میییییدون جزاییییییی اسیییییالم.
.
 )4اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوا جرم و اصالح مجرمین

تعدادی از قضات دیوان از همان ابتدا با نگاهی دیگر در راستای حقوق مردم آراییی صیادر کیرده انید کیه در حماییت از
حقوق بشر نقش به سزایی داشته است.در این قسمت نمونه هایی از آرای دیوان در موووعات مختلف مورد ارزییابی قیرار
میگیرد ،تا مشخص شود آیا رویه قضات در شعب دیوان و هیأت عمیومی آن ماننید روییه ی قانونگیذار در مسییر ایجیاد
تحدید حق دسترسی مردم به دادگاه های صالح بوده ،یا بر عکس در رویه برخی از قضات هییچ مصیلحتی بیاالتر از حفیظ
حقوق مردم در مقابل نقض قوانین و مقرّرات توسط کارگزاران و نهادهای حکومتی نبوده است .برای تبیین ایین مسیأله در
سه بند به بررسی نقش مفهوم دولت در عملکرد قضات دیوان و چگونگی احترام به امنیّت شغلی و حقوق استخدامی مردم
و ارزیابی عملکرد دیوان در رسیدگی به آرای دادگاه های اداری پرداخته میشود تا از این رهگذر به التزام عملی دییوان در
صیانت و حمایت از حقوق بشر و توسعه ی آن دسترسی پیدا کنیم.
الف -نقش مفهوم دولت در عملکرد دیوان و تأثیر آن در حمایت از حقوق بشر
با توجه به اصل  896قانون اساسی و آنچه در باره مفهوم دولت گذشت به این نتیجه رسیدیم که دیوان میتواند بیر
تصمیمات اداری قوه قضاییه و سایر نهادها هم نظارت کند .بر اساس همین برداشت بود که دیوان در چند مورد به شرح
زیر تصمیمات قوه قضاییه و شورای عالی انقالب فرهنگی را باطل کرده است
-8به نقل از روزنامه رسمی شماره  83595مورخ 8610/3/61هیأت عمومی دیوان مواد  8و  6آیین نامه اجرایی قانون
نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  8610 /6/63را به دلیل عدم انطباق با قانون عادی باطل نموده است.
-6به نقل از همان روزنامه به شماره  89683مورخ  8616/86/89هیأت عمومی دییوان بنید  5میاده  837آییین نامیه
اجرایی سازمان زندان ها را که در تاریخ  8610/5/63توسط قوه قضاییه تصویب شده بود ،به دلییل مغیایرت بیا اصیول
63و  67قانون اساسی و مخالفت با قانون عادی ابطال نموده است.
 -6دیوان عدالت اداری از زمان تأسیس تا سال  8696به هر دلیل مصوّبات شورای عالی انقیالب فرهنگیی را در حکیم
قانون می دانست و به شکایات علیه تصمیمات آن رسیدگی نمی کرد ولی «هیأت عمومی دیوان از سال  8691به بعید ،طیی
آرای متعددی ،ومن پذیرش صالحیت خود در کنترل مصوّبات آن مرجع ،حسب میورد بیه شیکایات مطروحیه رسییدگی
نموده است( ».محمودی ،جواد ،8613 ،ص )667برای مثال دیوان با استفاده کامل از صیالحیت خیود در تیاریخ 8618/5/6
اقدام به صدور دادنامه شماره  889نموده است که بر اساس آن مصوّبات شورای عالی انقالب فرهنگی باطل گردیده اسیت.
مشابه این تصمیم هیأت عمومی در رأی شماره  6-677مورخ  8691/1/7تکرار شده است .این روییه ی هییأت عمیومی و
شعب دیوان ،نشانگر پذیرش مفهوم دولت در معنای کل حاکمیّت است که به نوبیه خیود در بیر گیرنیده نیوعی توسیعه ی
صالحیت دیوان،یا بهره مندی از تمام ظرفیت های قانونی آن ،برای جلوگیری از تجاوز نهادهای حکومتی به حقیوق میردم
می باشد .هر چند قانون سال  8614چتر نظارتی دیوان را از این شورا برداشته و به نوعی تصمیمات و آرای وحیدت روییه
قبلی را نسخ کرده است ،ولی شیوه عملکرد دیوان و تصمیماتی که اتخاذ کرده ،گام مؤثری به سوی توسعه ی حقیوق بشیر
در ارتباط با برداشت موسع از مفهوم دولت در اصول  890و  896قانون اساسی بوده است.
ب -نقش حمایتي دیوان در احترام به امنیّت شغلي کارکنان و احقاق حقوق استخدامي آن ها
اصل  61قانون اساسی مقرر نموده «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی

و حقوق دیگران نیست بر گزیند این اصل داشتن شغل مورد عالقه اشخاص را به عنوان یک حق مسیلّم بیرای همیه ی
مردم به رسمیت شناخته است .آنچه میتواند این حق را مقید کند این است که شغل مورد عالقه نباید با اسالم و مصالح
عمومی مخالفتی داشته باشد .شاید این قید در مواردی بتواند بر اساس سلیقه های گروهی و شخصی ،حقوق اشخاص را
تضییع کند ،ولی آنچه مورد نظر قانونگذار اساسی بوده ،با این گونه سلیقه ها متفاوت است .اصل  66قانون اساسیی نییز
مقرر می دارد«:حیثیت ،جان ،مال،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون اسیت ».ایین دو اصیل بیا میاده  6اعالمییهی
جهانی که مقرر می دارد:
«هر کس حق زندگی ،آزادی و امنیّت شغلی دارد ».این موارد بیانگر کرامت ذاتی انسان و لزوم احترام به آن می باشید .در
این میان دادگاه ها که دارای ابزار قانونی الزم هستند برای حفظ این جایگاه عظیم انسانی مسئولیت سنگین تری بر عهده دارند.
هیأت عمومی و شعب دیوان بر اساس همین اصول آرایی در حمایت از حقوق مردم صادر کرده اند که در ایینجیا بیه چنید
نمونه ازآن ها اشاره میشود(.نجم آبادی،غالمروا ،8611،ص)841
-8هیأت عمومی دیوان در تاریخ  8694/7/80رأی شماره  878خود را در خصوص اظهیار نظیر هیایی کیه گیزینش
دستگاهها در باره اولویت بندی اشخاص در استخدام مطرح می کردند ،صادر نموده است(.همیان) بیر اسیاس ایین رأی
هسته های گزینش حق ندارند در خصوص اولویت بندی استخدام اشخاص اظهار نظر کنند .به نظر مییرسید ایین رأی
حق استخدام داوطلبان را که بر اساس اصول شایسته ساالری یعنی عدالت ،برابری و کارایی شرایط استخدام شدن را دارا
می باشند ،از اِعمال سالیق شخصی نجات داده و تضمین خوبی برای آن پیش بینی کرده است .هیأت عمومی دییوان در
پرونده دیگری تحت کالسه  881/97رأی شماره 679مورخ  8697/86/68را صادر کیرده و بیه نیوعی داییره میداخالت
گزینش را به نفع کارکنان محدود نموده است .بر اساس این رأی چنانچه مدت آزمایشیی کارکنیان منقضیی شیده ،ولیی
گزینش نسبت به صالحیت عمومیی آن ها اظهار نظر نکرده باشد ،این دسته از کارکنان در عیداد مسیتخدمین رسیمی در
آمده و باید حکم استخدام رسیمی آن ها صادر گردد .عالوه بر این ها هیأت عمومی دیوان در تاریخ 91/1/7بیر اسیاس
آرای شییماره  679الییی  600مووییوا پرونییده  13 /90مصیوّبات شییماره  16و  567مییورخ  8634/3/88و 8699/86/64
شورای عالی انقالب فرهنگی را که ،حق تظلّم خواهی آن ها به مرجع قضایی را برای اعتراض به احکام گیزینش سیلب
کرده بود ،باطل نموده است .این گونه آرا دقیقاً در راستای تضمین حقوق بشر و تامین حقوق شغلی و امنیّت اسیتخدامی
اشخاصی صادر شده است.
-6یکی از کارکنان دادگستری خرم آباد دادخواستی مبنی بر مطالبه کارانه به دادگاه بیدوی دییوان تقیدیم میی کنید ،ذی
حسابی و اداره کل امور مالی قوه قضاییه استدالل می کند که مقرر بوده کارانه کارکنان از محل صیرفه جیویی هزینیه هیای
پرسنلی همان سال پرداخت شود ،ولی به دالیلی این اقدام در برخی از واحد های شهرسیتانی انجیام نشیده اسیت .دادگیاه
مذکور پس از بررسی های الزم ،ادعای دادگستری را مبنی بر این که مبادی قانونی برای اصدار سییاهه هیای میالی رعاییت
نشده ،مستند ندانسته و حق مکتسبهی شاکی را احراز و رأی به حقانیت او صیییییادر می کنید(.محمیدی همیدانی ،اصیغر،
 ،8619صص 84و )83مالحظه ی این رأی و دقت در آرای متعدد دیگر خصوصآ آرایی که برای برقراری تساوی بین افیراد
و رفع تبعیض های ناروا صادر شده ،بیانگر این واقعیت است که دیوان توانسته در میوارد مختلیف ،درخواسیتهای میردم را
اجابت کرده و با محکومیت دستگاه های حکومتی ،آن ها را به رعایت حقوق مردم ملزم کند.

ج -بازتاب عملکرد دیوان در نظارت بر آرای دادگاههای اداری و تأثیر آن بر حقوق بشر
تجربه ثابت کرده که اگر دولت بخواهد در اجرای دقیق قوانین و انجام وظایف وسیع و متنوا خود موفق شود ،بایید
برای کنترل اعمال کارکنان خود دادگاه های اختصاصی داشته باشد ،تا ومن اجرای قانون و انجیام وظیایف محولیه ،بیه
تحقق عدالت نیز کمک کند .البته«در همه جای دنیا به دادگاه هایی که وابسته به قوه مجریه است ،دادگاه های اختصاصی
گفته میشود که به کارهای ویژه رسیدگی می کند(».ابوالحمد ،عبد الحمید،8690 ،ص  )596امّا این مهّم زمانی تحقق می
یابد که این دادگاه ها عالوه بر اسیتقالل و بیی طرفیی ،بیه طیییور مسیتدل و مسیتند رأی دهنید .اگیر بنیا باشید « ایین
دادگاهها تابع نظر و دستور وزیر مربوط و عامل اجرای سیاست خاص او باشند ،نوعی بوروکراسی استبدادی بیه وجیود
خواهد آمد و اصل حاکمیّت قانون و باالخره حقوق و آزادیهای فردی به خطر خواهد افتاد( ».طباطبایی ،منیوچهر ،الیف،
 ،8696ص  )557ممکن است موارد متعددی وجود داشته باشد که مدیران و اعضای هیأت ها ،ابزار قانونی هیأت را کیه
برای جلوگیری از تخلفات اداری و برخورد با متخلفین جهت اصالح ساختار اداری کشور تأسیس شیده ،بیه وسییله ای
برای تحقق اهدافی دیگر تبدیل کنند .برای جلوگیری از ایین مشیکل بایید اعضیای ایین هییأت هیا «مرکیب از قضیات
متخصص و بصیر و حایز شرایط قضاوت بوده و از استقاللی که مستلیزم یک عیییدالت بی نظییر و بیی طرفانیه اسیت
برخوردار باشند( ».همان) تا در ساختار اداری بیمارگونه و فرهنگ جامعه ی ایران که امکان سوء استفاده از قدرت قویّیاً
وجود دارد ،حقوق اساسی مردم دستاویز غرض ورزیها قرار نگیرد .قانونگذار بر اساس اصل  896قانون اساسی راهکاری
را پیش بینی کرده ،تا اعمال این دادگاه ها که گاهی در راه نامشروا به کار گرفته میشود ،کنتیرل گیردد .بنید  6میاده86
قانون دیوان مقرر نموده تا این دیوان به شکایات از تصمیمات قطعی دادگاه های اداری رسیدگی نماید .در این بخش تیا
کنون دیوان اقدامات مؤثری در دفاا از حقوق مردم داشته است،از طیرف دیگیر وجیود دییوان بیه عنیوان مرجعیی کیه
صالحیت رسیدگی شکلی به آرای قطعی مورد اعتراض این هیأت ها را دارد ،توانسته بیر دقیت اعضیای آن بیفزایید تیا
تصمیماتشان کمتر در معرض نقض قرار گیرد .با این وصف در این خصوص به مواردی از آرای دیوان اشاره میشود ،تا
نقش دیوان در ارتباط با تصمیمات این هیأت ها و در نتیجه توسعه ی حقوق بشر مشخص شود.
 -8بر اساس نامه رییس اداره راه و ترابری ،یکی از کارمندان آن اداره به اتهام نقض قوانین و سر پیچی از دستییییور
مقام های باالتر ،در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تحت تعقیب قرار میگیرد .هیأت بدوی اتهیام را منطبیق بیا بنید 8
ماده  1قانون تشخیص و به استناد بند«ز»ماده  7همان قانون وی را به تنزل یک گروه به مدت  6سیال محکییییییوم میی
نماید .پس از اعتراض ،پرونده در دیوان مطرح میشود.شعبه رسیدگی کننده در متییین رأی چنین می نیییویسد « اساساً
تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعاییت نظیم و انضیباط اداری کیه
منجر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم مییشیود و بیه
موجب آن تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقرّرات مربوطه و وظایف اداری نیز اموری است کیه مسیتخدم
ملزم به انجام یا رعایت آن ها به موجب قوانین و مقرّرات و دستورات و الزامات شغلی ییا شیرح وظیایف میی باشید».
(محمدی همدانی،اصغر،8619 ،صص846و )845با این استدالل قاوی رسیدگی کننیده عمیل کارمنید را مصیداق نقیض
قوانین یا سر پیچی از اجرای دستورهای مافوق ندانسته و بر این اساس ،رأی هیأت بدوی را نقض کرده است.
 -6بر اساس گزارش یکی از دستگاه های دولتی ،هیأت رسیدگی بیه تخلفیات اداری آن دسیتگاه بیه چنیدین اتهیام

ادعایی علیه متهم رسیدگی می کند و بدون توجه به درخواستهای مکرر متهم برای حضور در جلسه ،نهایتاً در پرونده ی
واحد چندین رأی متفاوت از جمله دو بار محرومیت از انتصاب به پست های حساس مدیریتی ،بدون قید زمیان صیادر
می کند .پس از شکایت ،موووا در شعبه  68آن دیوان مطرح میشیود .شیعبه میذکور بیا درك دقییق مراتیب فیوق و
تشخیص صحیح انحرافات هیأت از مسیر قانونی ،خصوصاً رأی وحدت رویه شیماره  8613 - 8005کیه محرومییت از
انتصاب به پست های حساس مدیریتی را مقید به زمان دانسته ،همه ی آرا را نقض و اعالم می نماید ،چون تمیام آرا در
یک جلسه مورد رسیدگی قرار گرفته پس باید هیأت در یک رأی اظهار نظیر نمایید  .مداقیه در تمیامی صیفحات ایین
پرونیده نشان می دهد ،سالها از خدمت متهم در مسئولیت های مختلف گذشته ،ولی ناگهان در یک شرایط ویژه ،پرونده
ای تشکیل شده که اتهامات آن مربوط به بدو استخدام یعنی حدود ده سال قبل از تشکیل پرونده است و اساساً با فرض
صحت نیز هیچ خللی به نظام اداری یا حقوق اشخاص وارد نمی کند .این در حالی است کیه همیین هییأت در پرونیده
مورد اشاره رأی دیگری مبنی بر اخراج مشارالیه که قرار است مجازات هایی را تحمل کند ،صادر می کند! ،رأی میذکور
پس از تجدید نظرخواهی دوباره بر اثر اعتراض در شعبه  66دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار میگیرد .این شیعبه
هم با استدالل مبانی هر دو رأی هیأت بدوی و تجدید نظر را بی اساس دانسته و آن را نقض می کند.
مطالعه دقیق و کارشناسی این نوا پرونده ها به ما نشان می دهد که احتمال استفاده ابزاری و غیر قانونی یا استنباط غلط از
قوانین به شدّت وجود دارد و چنانچه یک نهاد مستقل و متخصص ،اعمال و رفتار آن ها را واکاوی نکند ،ممکن است به جای
جلوگیری از بروز تخلفات و تنظیم امور اداری ،حقوق اولیه ی کارکنیان بیی دفیاا ،دسیتخوش اهیداف ناصیوابی گیردد کیه
دستاوردی جز نقض حقوق بشر در پی نخواهد داشت.

نتیجه
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران راه کارهایی را برای حمایت از حقوق میردم پییش بینیی کیرده اسیت ،دییوان
عدالت اداری یکی از این راه کارهاست که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته و تالش شده است تا توسعه ی حقیوق
بشر در فرآیند رسیدگی های حمایتی دیوان از حقوق مردم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که نتیجیه آن بیه شیرح زییر
است.
 -8اصطالح حقوق بشر در قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری بهکار نرفته است ،ولی در فصیل سیوم قیانون
اساسی واژه هایی تحت عنوان حقوق ملّت استفاده شده که با معنای امروزین حقوق بشر در اسیناد بیین المللیی انطبیاق
دارد .بنابر این فقدان چنین واژه ای در متون حقوقی ایران به معنای نادیده انگاشتن آن نمی باشد.
-6علی رغم وعف های ساختاری و نقایص قانونی و محدودیت های صیالحیتی دییوان کیه بیا قیانون سیال 8614
تشدید گردیده ،ولی دیوان به عنوان یک راه کار قانون اساسی برای حمایت از حقوق بشر ،در عمل توانسته با پاسیخگیو
کردن صاحبان قدرت و ایجاد محدودیت در اقتدار آن ها ،بخش های زیادی از حاکمیّت را بیه رعاییت سلسیله مراتیب
هنجاری و صالحیت های تعیین شده ،ملزم نماید .امّا دیوان در این مسیررو به پیشرفت بیا چیالش هیا و نارسیایی هیای
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زیادی روبروست ،که در این مقاله به بخشی از آن ها تحت عنوان موانع تحقق اهداف دیوان اشاره شده است.
 -6دادگاه ها موظفند آرای خود را مستدل و مستند صادر کنند .دیوان نیز از این قاعده مهم مستثنی نمی باشید .بنیابر
این قضات دیوان باید براساس قانون رای خود را صادر نمایند .ماده ی  7قانون مدنی قراردادهیایی را کیه دولیت اییران
طبق قانون اساسی با کشورهای دیگر منعقد کرده در حکم قانون دانسته است .با این وصف منشور بیین المللیی حقیوق
بشر که با اهداف و وظایف دیوان ارتباط مستقیم دارد از جمله قرادادهایی است که دولت ایران بدون قید و شرط آن هیا
را پذیرفته و تا کنون نیز هیچ اقدام عملی برای خروج از آن ها انجام نداده است ،بلکه بر اساس همین اسناد بیا سیازمان
ملل همکاری کرده است .پس هیات عمومی دیوان و قضات آن قانوناً نمی توانند بر خالف این اسناد که در حکم قیانون
است ،رای صادر نمایند .اگر دیوان بخواهد به رسالت عظیم خود که حمایت از حقوق میردم در برابیر اَعمیال حیاکمیّتی
دولت است ،عمل کند ،باید هم با آموزش های الزم با این اسناد آشنایی پیدا کند و هم در عمل مفاد اسناد را بیه عنیوان
یک قانون الزم االجرا مبنای تصمیمات خود قرار دهد .در این صورت می توانیم در این عرصه ی نارسایی های سازمانی
و صالحیتیِ دیوان ،شاهد امنیت شغلی وحقوق استخدامی کارکنان و کرامت ذاتی آن ها باشیم.
 -5روند قانونگذاری مجلس تاکنون تحت تأثیر فضای بیرونی و القائات ناشی از تفاسییر و تحلییل هیای مختلیف از
جمله تفسیر شورای نگهبان که شرح آن گذشت ،نتوانسته فاصله عملکرد دیوان را با رسالت اولیه آن کیه در اصیل 896
قانون اساسی به عنوان یک آرمان دیرینه تبلور یافته ،کاهش دهد .این در حالی است که قیانون فعلیی دییوان نسیبت بیه
قانون سابق از امتیازات بیشتری بر خوردار است ،امّا بررسی تطبیقی قانون سابق و قانون فعلی در خصوص صالحیت ها
نشان می دهد که تلقی قانون سابق از واژه ی دولت که در بر گیرنده کل حاکمیت بود ،با اصل  896قانون اساسی انطباق
بیشتری داشته است .بنابر این با تأکید بر مواردی که در مقاله در باره کاهش صالحیت دیوان آمده است ،باید گفت روند
قانونگذاری مجلس و تفسیر شورای نگهبان و ورود مداخله جویانه شورای عالی انقالب فرهنگی در وظایف دییوان ،در
چند سال گذشته موجب تشدید محدودیت در گستره صالحیت دیوان گشته است .بدیهی است هر یک از این موارد به
تنهایی میتواند نقش دیوان را در صیانت و حمایت از حقوق مردم و توسعه ی حقوق بشر ناکارآمد جلوه دهد.
 -4با توجه به بند  5مبنی بر وجود محدویت های موثر در حدود صالحیت دیوان و عدم امکان قانونی برای حمایت
و صیانت شایسته و کامل از شاخص های حقوق بشری که در حوزه دیوان عدالت اداری قرار دارد ،ایین تحقییق نشیان
می دهد که ،سیر آرای دیوان در هیات عمومی و شعب آن ،در توسعه ی حقوق بشر یک روند رو به رشید داشیته و بیه
خوبی توانسته به یک ملجاء و پناهگاه برای کسانی که از اقدامات و تصمیمات دولتی به ستوه آمده اند تبدیل شیود .امّیا
این ووع در روند قانونگذاری مجلس دارای سیر نزولی بوده است .یعنی از زمان تشکیل دیوان تا کنون هر چه بیه جلیو
آمده ایم ،نقش قوانین مربوط به صالحیت دیوان که میتوانسته دایره ی نظارتی آن را برای مهار قدرت بیشتر کنید ،کیم
رنگ شده و بر عکس نقش قوانین مؤخر در خروج تصمیمات و اقدامات برخی از نهادهای حکیومتی از کنتیرل قضیایی
دیوان افزایش یافته است .همانطور که اشاره شد تحلیل منطقی اصول  890و 896قانون اساسی و ماده  88قیانون سیابق
دیوان وتطبیق آن با مواد 86و  87قانون سال  8614و تبصره ی ماده ی اخیر آن و تفسییر شیورای نگهبیان از اصیل 890
قانون اساسی ،که مفهوم دولت را به قوه مجریه محدود ساخته ،حاکی از این است که ایین دو نهیاد حید اقیل در صیدد
تأمین ابزار الزم برای تحقق اهداف دیوان نبوده اند .امّا در رویه ی اکثر شعب عادی و تشخیص دیوان و هییأت عمیومی

آن نمیتوان این رفتار سلبی و تحدید کننده صالحیت ها و اختیارات را مشاهده کرد ،بلکیه بیر عکس،دییوان در مقیاطع
مختلفی با درکی متفاوت از مفهوم دولت به موانع ایجادی چندان توجه نکرده و با رفتیاری ایجیابی و تأکیید عملیی بیر
ترتّب قانون اساسی و حقوق بنیادین بشر نسبت به سایر قوانین ،به دنبال تحقق اهداف خود بوده است .نمونه هایی که از
آرای دیوان در این مقاله مورد استناد قرار گرفت نشان داد ،در مقاطعی که فضیای سیاسیی اجتمیاعی کشیور از انعطیاف
بیشتری برخوردار بوده ،دیوان نیز گام های مؤثرتری در حمایت از حقوق مردم و توسعه ی حقوق بشر بر داشته اسیت.
همچنین مشخص شد ،هر جا ابتکار عمل در دست قضات دیوان بوده ،حقوق مردم بیشتر تأمین و تضمین شده است.
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