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چکیده
دعاوی اداری یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق اداری است .هدف از دستهبندی این دعاوی ،بررسی روشهای
رسیدگی به انواع ادعاها نزد دادگاههای اداری است .یکی از دستهبندیهای حائز اهمیت ،تقسیم دعاوی اداری به
دعاوی ابطال ،کامل ،تفسیر و مجازات است که «ادوارد الفریر» در اواخر قرن نوزدهم ارائه کرده است و علیرغم
انتقادهایی که به آن شده ،همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است .در برخی نوشتههای حقوق اداری ایران ،دعاوی
اداری به ابطال و خسارت تقسیم شده است که جامع نیست؛ چرا که در ایران دعاوی کامل ،احراز و مجازات هم
وجود دارد .بررسی تطبیقی انواع دعاوی اداری در فرانسه و ایران نشان میدهد که میان هر کدام از این انواع چهارگانه،
تفاوتهایی وجود دارد .مهمترین یافتة این مقاله عبارت است از آنکه گسترة دعاوی کامل در فرانسه بسیار وسیع و
شامل دعاوی مختلف از جمله مسئولیت دولت و دعاوی قراردادهای اداری است؛ حال آنکه دعاوی کامل در ایران
تنها به دعاوی ذیل مادة  36قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  2631محدود میشود .حقوق
اداری ایران باید با تأکید بیشتر بر دعاوی کامل ،صالحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای اداری و مسئولیت
دولت را به دیوان عدالت اداری واگذار کند.
کلیدواژگان :دعوای اداری ،حقوق اداری ،دیوان عدالت اداری ،شورای دولتی ،دعوای ابطال.
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مقدمه
دعوای اداری 1عنوان عامی است که شامل انواع مختلفی از رسیدگیهای قضایی به اعمال اداری
میشود .هر یک از این انواع برای نیل به هدف خاصی ایجاد شده و دارای یک سری ویژگیهای
منحصربه فرد است .در واقع ،دادگاههای اداری در برابر ادعاها و تقاضاهای مختلفی قرار میگیرند
و آراء مختلفی با توجه به این طیف از دعواها و ادعاها صادر میکنند .دستهبندیهای مختلفی دربارة
انواع دعاوی اداری مطرح شده است .در یک دستهبندی که ادوارد الفریر ( ،)1481-1091معاون
شورای دولتی فرانسه بین سالهای  1441تا  ،1404با محوریت گسترة اختیارات قاضی در رسیدگیها
ارائه کرده است و تا به امروز مورد پذیرش بسیاری از نویسندگان حقوق اداری واقع شده است،
دعاوی اداری به چهار دسته تقسیم میشوند .بر این اساس ،دعاوی اداری عبارتاند از :دعاوی
ابطال ،2دعاوی کامل ،3دعاوی تفسیر 8و یا اعالم و در نهایت دعاوی مربوط به مجازات تخلفات
( .)WALINE, 2008: 587; CHAPUS, 2001/1: 785با توجه به برخی مشکالت مرتبط با این دستهبندی،
نظرات دیگری نیز ارائه شده است .لئون دوگی در رسالة حقوق اساسی خود در سال  1023با محور
قرار دادن ماهیت دعوای اداری« ،دعاوی عینی» 5را از «دعاوی شخصی» 1تفکیک کرده است .دعاوی
عینی دعاوی مربوط به ابطال عمل اداری است و دعاوی شخصی مربوط به احراز حقوق شخص
است و در آن عمل اداری مورد توجه قرار نمیگیرد

( DELVOLVÉ, 2006: 113; STIRN et AGUILA,

 .)2014: 582-583; MORAND-DEVILLER, 2007: 701; WALINE, 2008: 590ملری با محور قرار دادن
هدف دعوا ،دعاوی اداری را به جمعی و فردی تقسیم کرده است .دعاوی جمعی دستهای از دعاوی
هستند که هدف اولیه از اقامة آنها پاسداری از منافع جامعه است .در مقابل ،دعاوی فردی با هدف
منافع فردی مطرح میشوند ( .)DELVOLVÉ, 2006: 113بر اساس دستهبندی دیگری که شورای قانون
اساسی نیز در نظریة 23ژانویة 1041آن را مورد تأیید قرار داده است ،دعاوی اداری به دعاوی ابطال
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و اصالح اعمال اداری یکجانبه از یکسو و سایر دعاوی اداری از سوی دیگر تقسیم میشوند
(.)DELVOLVÉ, 2006: 114
نظریات ارائهشده در حقوق اداری فرانسه تا حدودی انطباقپذیر با هم هستند؛ بدین ترتیب که
دعاوی ابطال و اعالم به طور معمول علیه عمل اداری هستند ( )LEBRETON, 1996: 129و ازهمینرو
دعاوی جمعی دارای آثار عینی میباشند؛ مگر اینکه عمل اداری خاصی باشد که در این دسته از
موارد ،دارای آثار شخصی خواهد بود ( .)STIRN et AGUILA, 2014: 583همچنین دعاوی مجازات و
دعاوی انتخاباتی نیز عینی تلقی میشوند .حال آنکه دعاوی کامل ،بهویژه دعاوی قراردادهای اداری
و نیز مسئولیت دولت به طور معمول علیه شخص (اداره) بوده و جزء دعاوی فردی و شخصی هستند؛
مگر در موارد خاص مانند :دعاوی انتخاباتی و یا دعاوی مربوط به ساختمانهای در معرض خرابی
که آراء صادره در آنها دارای آثار عینی است

( ROUSSET et ROUSSET, 2004 (2): 108; STIRN et

.)AGUILA, 2014: 583
[ ]...تنها دستهبندیای که در متون حقوق اداری مشاهده میشود ،تقسیم دعاوی به دعاوی ابطال و
دعاوی خسارت است (طباطبایی مؤتمنی119 :1309 ،؛ عباسی 241 :1309 ،و  .)208این دستهبندی
ناقص است و دعاوی مجازات و احراز تخلف را که در حقوق اداری ایران وجود دارد ،دربر
نمیگیرد .ضمن اینکه دعوای خسارت در حقوق اداری ایران همان «دعوای احراز» در حقوق اداری
فرانسه است .علیرغم انتقاداتی که نسبت به این دستهبندی وارد شده ،بحث چندانی راجع به آن
صورت نگرفته است .دلیل این امر شاید نوپا بودن دیوان عدالت اداری و در نتیجه عمر کوتاه نظام
عدالت اداری ایران باشد .در واقع ،مباحث مربوط به دعاوی اداری در ایران سابقة چندانی نداشته و
به همین خاطر ،گویا فرصت پرداختن به خیلی از مسائل مربوط به عدالت اداری هنوز پیش نیامده
است .به هر حال ،با توجه به عدم وجود سابقهای مشخص در زمینة مباحث مربوط به دستهبندی
دعاوی اداری در ایران ،در این پژوهش تالش خواهیم کرد با مبنا قرار دادن دستهبندی ارائهشده
توسط الفریر که توانسته است نزدیک به سیزده دهه سیطرة خود را بر ادبیات حقوق اداری فرانسه
حفظ کند ،دعاوی اداری ایران را دستهبندی کنیم .البته پژوهش خود را تنها به دو عنوان اول از
دعاوی مورد اشارة وی؛ یعنی دعاوی ابطال و دعاوی کامل متمرکز خواهیم کرد که دارای اهمیت
بیشتری هستند و به ترتیب به مداد (دعاوی کامل) و پاککن (دعاوی ابطال) حقوق اداری تشبیه
شدهاند (.)STIRN et YANN, 2014: 582
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در این تحقیق در دو بخش مجزا ،ویژگیهای هر یک از این انواع دعاوی در حقوق اداری فرانسه
بحث شده و در ذیل هر یک از این عناوین ،موضع حقوق عدالت اداری ایران نیز بررسی شده است.
البته تنها ویژگیهایی به صورت تطبیقی بررسی میشوند که مختص یک نوع از دعوا تلقی شده و
باعث تمایز انواع دعاوی از هم شده است و به همین خاطر ،به ویژگیهای مشترک میان چند نوع از
دعاوی اشاره نخواهیم کرد .هدف از این پژوهش ،شناخت ویژگیهای دعاوی اداری در ایران در
پرتو اصول حاکم بر حقوق اداری فرانسه است که طبق فرض حاضر ،بر حقوق اداری ایران تأثیرات
زیادی گذاشته است .فرضیة مبنایی پژوهش حاضر این است که حقوق اداری ایران درخصوص
برخی ویژگیهای دعاوی اداری از حقوق اداری فرانسه فاصله گرفته است؛ بدون آنکه این امر مبتنی
بر مبانی حقوقی روشنی باشد .قابل ذکر اینکه روش پژوهش حاضر تحلیلی و تطبیقی است.
 .7دعاوی ابطال
دعوای ابطال 1علیرغم انتقادهایی که بهویژه توسط هوریو و بعدها ریورو
)40

(RIVERO, 1962: 37-

به آن وارد شده است؛ همچنان به پیروی از گاستن ژز ،بهعنوان اصیلترین ،مهمترین و

کارآمدترین دعوای اداری در فرانسه شناخته میشود

( BRAIBANT et STIRN, 2005: 597; DUBOUIS

 )et PEISER, 2007: 188و بیشترین حجم دعاوی دادگاههای اداری فرانسه را داراست

( RICCI, 2004:

 .)140این دعوا شامل عناوین مختلفی میشود؛ با این حال «دعاوی خروج از صالحیت» 2مهمترین
عنوانی است که ذیل دعاوی ابطال قرار میگیرد و نسبت به تمام تصمیمات اداری امکان طرح دارد
( .)PEISER, 2008: 264; RICCI, 2004: 140; WALINE, 2008: 587در این دعوا انطباق یا عدم انطباق عمل
اداری با قانون بررسی( )WALINE, 2008: 591و نتیجهای که از این بررسی حاصل میشود ،ممکن است
مبنی بر ابطال مصوبه یا تصمیم اداره دولتی باشد .یعنی هرگاه هدف شخص درخواست ابطال مصوبه
یا تصمیم اداره باشد ،از راهکار این دعوا استفاده میکند؛ مگر اینکه قانون روش دیگری را پیشبینی
کرده باشد (.)De LAUBADÈRE, VENEZIA et GAUDEMET, 2002: 113
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دعوای ابطال به نحوی با تار و پود نظریة حقوق اداری فرانسه و مفهوم «دولت قانون» 1تنیده شده
است که اقامة آن نیازی به تصریح قانونگذار ندارد ( .)STIRN et AGUILA, 2014: 584در واقع در
حقوق اداری فرانسه متن هیچ قانونی به امکان اقامة چنین دعوایی اشاره نکرده است و در عوض
شورای دولتی راهکار نظارت بر اداره را در عمل ایجاد کرده

است ( De LAUBADÈRE, VENEZIA et

 .)GAUDEMET, 2002: 113; LOMBARD et DUMONT, 2007: 611شورای دولتی در زمان ریاست رنه
کاسن در دعوای دم لموت 2به تاریخ 11فوریه 1059علیرغم اینکه قانون مصوب 23می 1083اقامة
دعوا علیه اعطای امتیاز را ممنوع کرده بود؛ موضوع را شامل دعاوی ابطال ندانسته و این دسته از
دعاوی را جزء اصول کلی حقوق فرانسه قلمداد کرد که به دنبال حفظ قانونیت نظام است

( STIRN

 .)et AGUILA, 2014: 585; DEVILLER, 2007: 703امکان نداشتن اقامة دعوای ابطال در مورد یک عمل
اداری تنها در مواردی است که قانونگذار تصریح کرده باشد ( .)WALINE, 2008: 592همچنین این
دعوا ،دعوایی مرتبط با نظم عمومی است و هیچ کس نمیتواند پیشاپیش حق اقامة چنین دعوایی را
از خود سلب کند ( .)RICCI, 2004: 141, CHAPUS, 2001 (1): 788به خاطر اهمیت این دعوا در حفظ
هرم حقوقی کشور ،حقوق اداری فرانسه اقامة آن را تسهیل کرده است و به همین خاطر نیازی به
ارائة دادخواست نبوده و با یک نامة ساده ،اقامة آن امکانپذیر است .همچنین برای اقامة آن نیازی
به همراهی وکیل نیست (.)PEISER, 2008: 263; BRAIBANT et STIRN, 2005: 602
در نظام عدالت اداری ایران ،دعوای ابطال مهمترین نوع از دعاوی است و هر سه قانونی که پس
از انقالب اسالمی در سالهای  1345 ،1319و  1302دربارة دیوان عدالت اداری تصویب شده است،
بیش از هر چیز به این دعوا تأکید کردهاند .با توجه به نبودن سابقة عملی در زمینة ابطال مصوبات و
مقررات دولتی در دوران پیش از تشکیل دیوان عدالت اداری ،شاید بتوان صالحیت رسیدگی به

اعتراضهای مربوط به آییننامهها ،تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی و شهرداری را «بدیعترین و
مؤثرترین صالحیت پیشبینیشده برای دیوان عدالت اداری و هیئت عمومی» قلمداد کرد (ویژه:1301 ،

 .)115با این حال ،بعید است که بتوان جایگاه دعوای ابطال در ایران را مشابه جایگاه آن در حقوق
اداری فرانسه دانست؛ چرا که هرچند دعوای ابطال در فرانسه بدون وجود متن قانونی و توسط خود
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شورای دولتی ایجاد شده است؛ در ایران مبنای این دعوا را باید در قوانین و بهویژه قانون تشکیالت
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ( 1302بعد از این ،قانون دیوان عدالت اداری) جستجو
کرد .به عالوه ،با آنکه در فرانسه این دعوا علیه تمام اعمال اداری یک جانبه قابل اقامه است ،در
ایران بخش قابل توجهی از چنین اعمالی بدون مبنای خاصی از گسترة دعاوی ابطال مستثنی شدهاند؛
مانند :آییننامهها و تصمیمات رئیس قوة قضاییه که طبق تبصرة مادة  12قانون دیوان عدالت اداری
از نظارت دیوان عدالت اداری خارج شدهاند.
 .7-7گسترة موضوعی
دعاوی ابطال در اصل نسبت به اعمال اداری یکجانبه اعم از عام و خاص که حقوق افراد را
تحت تأثیر نامطلوب قرار میدهد ،1مطرح است

( De Laubadère, VENEZIA et GAUDEMET, 2002:

 .)115; MORAND-DEVILLER, 2007: 339بدین ترتیب ،اعمال اداری دو جانبه یعنی قراردادها ،تنها از
طریق اقامة دعوای کامل قابل بررسی است؛ مگر در موارد مربوط به قراردادهای به کارگیری افراد
که از سال  1004بدینسو با رأی شورای دولتی میتواند مشمول دعاوی ابطال شود ( CHAPUS, 2001

 .)(1): 799همچنین این دعوا علیه عمل اداری است نه شخص حقوقی اداره .در همین معنا است که
گفته میشود این دعوا ترافعی نیست

( ;De LAUBADÈRE, VENEZIA et GAUDEMET, 1999: 497

 .)BRAIBANT et STIRN, 2005: 599در واقع ترافعی نبودن این دعوا بدین معنا است که در این دعوا
طرفین به معنایی که در دعاوی دیگر وجود دارد ،قابل شناسایی نیستند؛ بلکه تنها یک طرف وجود
دارد که علیه یک مصوبه یا تصمیم اداری شکایت کرده و ابطال آن را مطالبه میکند 2.البته در نتیجة
تحوالتی که در راستای تقویت دعاوی کامل صورت گرفته است ،برخی از ویژگیهای دعاوی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. UN acte faisant grief
 .2البته برخی نویسندگان حقوق اداری با توجه به آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری و در مقابل مفهوم امور حسبی ،رسیدگیهای
دیوان را ترافعی میدانند (محمودی118 :1309 ،؛ موالبیگی81 :1303 ،؛ پژوهشگاه قوه قضائیه .)88-81 :1308 ،این رویکرد قابل
انتقاد است و با آنچه در حقوق اداری قارهای دربارة مفهوم ترافعی بودن یا نبودن دعاوی اداری گفته میشود منطبق نیست .در حقوق
اداری قارهای مانند فرانسه ،ترافعی در مقابل حسبی مطرح نمیشود .بلکه ترافعی بدین معنا است که بین طرفین است و رأی صادره
نیز نسبی است .در مقابل ،غیرترافعی بدین معنا است که شخص علیه عمل اداری اقدام کرده است و نه خود اداره .بنابراین رأی صادره،
عینی و فراگیر خواهد بود.
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کامل در دعاوی ابطال نیز پذیرفته شده است .برای مثال ،از رأی مارتن 1در سال  1095بدینسو،

برخی مسائل مربوط به قراردادهای اداری نیز تحت عنوان کلی «امور جدا از قرارداد» یا «قابل تفکیک
از قرارداد» ،2قابل رسیدگی از طریق دعاوی ابطال است

( ;LOMBARD et DUMONT, 2007: 623-624

RICCI, 2004: 143; LEBRETON, 1996(2): 132; De LAUBADÈRE, VENEZIA et GAUDEMET, 1999: 546 .)548همچنین ،امکان اعتراض ثالث به دعوای بوسوژ 3در سال  1012به بعد و نیز تجدیدنظرخواهی

در دعاوی ابطال بدین معنا است که حقوق اداری فرانسه برخی از ویژگیهای دعاوی ترافعی را در
دعاوی ابطال نیز پذیرفته است

( WALINE, 2008: 594; LOMBARD et DUMONT, 2007: 645; De

.)LAUBADÈRE, VENEZIA et GAUDEMET, 1999: 596
در ایران نیز مشابه فرانسه ،دعاوی ابطال در اصل علیه اعمال اداری یکجانبه یا ایقاعات اداری
مطرح میشود و نه قراردادهای اداری (موالبیگی34 :1303 ،؛ امامی و استوارسنگری .)111 :1309 ،همچنین
همانند فرانسه تنها از اعمالی میتوان شکایت کرد که بتواند آثار نامطلوبی بر حقوق اشخاص بگذارد.
برای مثال ،صالحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به مصوباتی که الزماالجرا میباشند و
متضمن قاعدة آمره هستند ،محدود شده است؛ لذا نظریات مشورتی و کارشناسی که متضمن قاعدة
الزماالجرا نیستند ،از حیطة صالحیت این هیئت خارج است (موالبیگی .)129 :1303 ،صالحیت شعب
نیز محدود به تصمیمات الزماالجرا و اقدامات اجرایی است که واجد آثار و موجد حق و تکلیف
برای اشخاص هستند .از آنجا که صالحیت شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در قانون
دیوان عدالت اداری به اقدامات ،تصمیمات و مصوبات و به عبارت دیگر ،اعمال اداری یکجانبه
محدود شده است ،میتوان گفت که در ایران نیز همانند فرانسه ،دعاوی ابطال علیه تصمیمات و
مصوبات است نه علیه اشخاص لذا از این جهت در رسیدگی به آنها ترافع صورت نمیگیرد .هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد ،بهعنوان نمونه رأی شمارة  33مورخ  ،1315/2/20به
ترافعی نبودن صالحیت دیوان اشاره کرده است.
البته تفاوت عمدة نظام عدالت اداری ایران و فرانسه این است که هر چند قراردادهای اداری در
فرانسه مشمول دعاوی ابطال نیستند ،در حوزة دعاوی کامل قرار میگیرند که نوع دیگری از دعاوی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اداری است؛ بنابراین به دادگاههای عمومی ارجاع نمیشوند و توسط دادگاههای اداری رسیدگی
میشود .اما در ایران به واسطة محدودیت شدید حوزة دعاوی کامل ،بخش مهمی از دعاوی مربوط
به قراردادهای اداری نه مشمول دعاوی ابطال و نه مشمول دعاوی کامل قرار میگیرد بلکه در
دادگاههای عمومی رسیدگی میشوند .به عبارت دقیقتر ،در ایران دعاوی ناشی از قراردادها در
دیوان رسیدگی نمی شود و تنها دعاوی مربوط به مقدمات و تشریفات تنظیم قرارداد و نیز دعاوی
مربوط به خود قرارداد ،در حوزة صالحیت دیوان عدالت اداری قرار میگیرد و به آنها رسیدگی
میشود

(پژوهشگاه قوه قضاییه12-15 :1308 ،؛ موالبیگی34-81 :1303 ،؛ طباطبایی مؤتمنی848 :1309 ،؛ میرداماد

نجف آبادی1.)53 :1309 ،

 .3-7شرایط شاکی
از یک سو دعوای ابطال میتواند امنیت حقوقی را به خطر اندازد و به همین خاطر ،الزم است
تنها از طرف اشخاصی پذیرفته شود که دارای نفع در اقامة دعوا باشند؛ در نتیجه ،دعوای ابطال ،یک
دعوای عمومی 2نیست .از سوی دیگر ،ثمرة اصلی این دعوا ،بازسازی و بهسازی سازمان حقوقی
کشور است و اصوالً ذینفعبودن یا نبودن شاکی نباید اهمیت داشته باشد .ثمرة جمعی حاصل از
اعالم ابطال مصوبه یا تصمیم اداری مغایر با قانون و در نتیجه پاسداشت حاکمیت قانون را میتوان
بهعنوان نفع عمومی تلقی کرد و بر این اساس همه میتوانند به آن استناد کنند

( ;RICCI, 2004: 141

.)DUBOUIS et PEISER, 2007: 189; WALINE, 2008: 596; De LAUBADÈRE, VENEZIA et GAUDEMET, 1999: 554

شورای دولتی فرانسه با توجه به این دو مبنای کامالً متفاوت ،یک موضع بینابین را اتخاذ کرده است؛
بدین ترتیب ،هرچند تنها شخص ذینفع میتواند دعوای ابطال اقامه کند ،در مقایسه با دعاوی کامل،
شورای دولتی تفسیر گسترده تری از نفع را در دعاوی ابطال ارائه کرده است و عالوه بر نفع مادی،
نفع معنوی و عالوه بر نفع شخصی ،نفع جمعی را نیز مورد توجه قرار میدهد

( De LAUBADÈRE,

)VENEZIA et GAUDEMET, 2002: 119; WALINE, 2008: 596؛ اما این نفع باید مستقیم باشد و عمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1البته از نظر ما رسیدگی دیوان عدالت به دعاوی استخدامی به معنای رسیدگی دیوان به قراردادهای اداری نیست؛ چرا که «اقسام
مختلف استخدام حتی در قالب قراردادی آن ،وضعیتهای خاص قانون اند که شرایط ،احکام و آثار آن را قانونگذار مشخص
می کند و اراده اشخاص در تعیین و تغییر آنها تأثیر ندارد( ».نجابت خواه و فقیه الریجانی.)288 :1305 ،
2. Action populaire
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اداری مورد شکایت باید منافع شخص را تحت تأثیر قرار دهد تا بتواند از آن شکایت کند

( RICCI,

.)2004: 141-142
در ایران ،دربارة ذینفعبودن یا نبودن شاکی در دعاوی ابطال باید میان صالحیتهای شعب

دیوان و هیئت عمومی قائل به تفکیک شد .طبق مادة  11قانون دیوان عدالت اداری« ،شعب دیوان به
شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی ،رسیدگی
به شکایت را برابر قانون ،درخواست کرده باشد ».شخصی که از دعوای طرحشده نفع مستقیم نداشته
باشد و یا نفع وی شخصی نباشد ذینفع تلقی نمیشود (موالبیگی .)199 :1303 ،ضمانت اجرا در بند
(ب) مادة  53همان قانون ذکر شده است که براساس آن ،اگر شاکی در شکایت مطروحه ذینفع
نباشد ،شعبة دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ،قرار رد شکایت را
صادر خواهد کرد .این امر تاحدودی قابل انتقاد است؛ چرا که اگر یکی از اهداف اصلی اقامة دعوای
ابطال ،پاسداری از قانونی بودن نظام و حمایت از نظم حقوقی کشور باشد؛ تحدید دایرة شاکیان به
کسانی که ذینفع هستند ،میتواند باعث ایجاد محدودیت در پذیرش شکایت اشخاصی شود که
هرچند حقی از آنان ضایع نشده است ولی از تصمیم یا اقدام برخالف قانون واحدها یا مأموران
دولتی مطلع شدهاند و با هدف پاسداری از حاکمیت قانون میخواهند علیه آن عملِ اداری اقدام
کنند (موالبیگی .)114 :1303 ،حتی میتوان لزوم گسترش دایرة شاکیان را از اصل هشتم قانون اساسی
نیز دریافت که امر به معروف و نهی از منکر را وظیفة همگانی و متقابل مردم نسبت به یکدیگر،
دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ،دانسته است.
اما در مورد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،در پرتو لحن عام اصل  119قانون اساسی و
تبصرة مادة  49قانون دیوان عدالت اداری ،ذینفعبودن را از جمله شرایط تقاضای ابطال مصوبات
در هیئت عمومی ندانسته است و به اعتباری این امر جنبة عمومی و همگانی دارد (زرین قلم.)80 :1311 ،
در واقع همانطور که برخی حقوقدانان اشاره کردهاند ،صالحیتهای هیئت عمومی بیشتر صبغة
حقوق عمومی دارد تا صالحیت های شعب که بیشتر به حقوق خصوصی نزدیک است (ویژه:1301 ،

 )149بنابراین ،امکان اقامة دعوای ابطال علیه مصوبات در ایران بیشتر از فرانسه است؛ برخالف برخی
از حقوقدانان که امکان شکایت همگانی علیه مصوبات را نمودی از «وظیفة اجتماعی» آنها
دانستهاند (صدرالحفاظی522 :1312 ،؛ گرجی111 :1341 ،؛ الفتپور و آدمی ،)0 :1302 ،به نظر میرسد گسترش
بیحد و حصر دایرة شاکیان در هیئت عمومی نمیتواند پذیرفته شود؛ بهویژه اینکه هیچ محدودیت
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زمانی نیز برای اقامة شکایت علیه مصوبات و آییننامهها و ...در ایران وجود ندارد و به همین خاطر،
هر کسی میتواند در هر زمانی با هر انگیزهای هر مصوبة قابل شکایتی را مورد شکاتِ در هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری قرار دهد .از این رو ،مخاطرات فراوانی پیش روی امنیت حقوقی که
مبنای اصلی استوار بودن روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه است ،قرار دارد.
 .2-7محدودة زمانی
با توجه به اهمیت حفظ امنیت حقوقی و پرهیز از بیثباتی تصمیمات و مصوبات اداری ،دعاوی
ابطال اصوالً ظرف زمان مشخص و غالباً کوتاهی از تاریخ تصویب مصوبه یا ابالغ تصمیم اداری قابل
بررسی است ( .)MORAND-DEVILLER, 2007: 684; FRIER et PETIT, 2014:503به همین خاطر ،دعوای
ابطال در فرانسه اصوالً ظرف دو ماه از تاریخ انتشار مصوبه و یا ابالغ تصمیم اداری قابل طرح است
و در موارد سکوت اداره و عدم ارائة پاسخ صریح ،این مهلت دو ماهه ،بعد از دو ماه سکوت شروع
میشود

( ;DE LAUBADÈRE, VENEZIA et GAUDEMET, 2002: 119; LEBRETON, 1996: 165

.)BRAIBANT et STIRN, 2005: 602; FRIER et PETIT, 2014: 503-504
در نظام عدالت اداری ایران ،غالباً ظرف زمانی مشخصی برای طرح دعاوی ابطال وجود ندارد و
اعمال اداری بدون محدودیت زمانی در معرض شکایت اشخاص قرار دارد .قبل از تصویب قانون دیوان
عدالت اداری  ،1302اصوالً مهلت زمانی خاصی برای اقامة دعوا علیه آراء قطعی کمیسیونها و هیأتها
مقرر نشده بود؛ مگر موارد محدودی که در قوانین خاص پیشبینی شده ،مانند تبصرة  3مادة  18قانون
گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب  1318که اعتراض به آراء هیأتهای مرکزی و
هستههای گزینش را دو ماه از تاریخ ابالغ رأی اعالم کرده بود (موالبیگی .)14 :1303 ،یکی از
نوآوریهای قانون دیوان عدالت اداری مصوب  ،1302تعیین مهلت برای تقدیم دادخواست در
شکایات مربوط به آراء قطعی هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند  2مادة  19قانون است .طبق تبصرة
 2مادة  ،11مهلت تقدیم دادخواست در این موارد برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد
مقیم خارج از کشور ،شش ماه از تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی است .مراجع مربوط نیز مکلفند در رأی یا
تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است؛
در غیر از این مورد ،سایر مصوبات و تصمیمات اداری همواره و حتی پس از گذشت چندین دهه از
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تصویب و یا ابالغ ،در معرض اقامة دعوا نزد دیوان عدالت اداری قرار دارند و در عمل ،عالوه بر
مخاطراتی که برای امنیت حقوقی در کشور دارد ،یکی از عوامل اصلی افزایش دعاوی و اطالة
دادرسی در دیوان نیز میباشد (رفیعی ،مالمیر و موسوی زاده.)813 :1308 ،

 .4-7گسترة اختیارات دادگاه اداری در صدور رأی
نخستین ویژگیای که الفریر در کتاب معروف خود در معرفی دعوای ابطال عنوان میکند ،این
است که در این دست از دعاوی ،صرفاً ابطال و نه اصالح عمل اداری در اختیار دادگاه اداری است
()LAFERRIÈRE, 1896: 394؛ به همین خاطر این دعاوی به پاککن تشبیه شدهاند ( STIRN et AGUILA,

 .)2014: 582تا همین اواخر نیز دادگاه اداری در دعاوی ابطال ،صرفاً میتوانست یا عمل اداری را
ابطال کند و یا شکایت را رد کند و فراتر از آن نمیتوانست رأی دیگری صادر کند؛ چرا که شورای
دولتی الزام اداره توسط دادگاه اداری را مغایر با اصل لزوم تفکیک اداره و قضاوت اداری تلقی
میکرد (  .)LEBRETON, 2004: 197با این حال ،این رویکرد تعدیلشده و ظرف مدت کمی بیش از
دو دهة اخیر رویکردهایی برای گسترش اختیارات دادگاه اداری در دعاوی ابطال شکل گرفته است
( .)STIRN et AGUILA, 2014: 583نمونة بارز چنین رویکردهایی قانون مصوب  4فوریه 1005به شرح
مندرج در مواد  011-2 ،011-1و  011-3کد عدالت اداری فرانسه ،ابالغی  ،2991است که به
دادگاه اداری اجازه میدهد عالوه بر ابطال عمل اداری مورد شکایت ،اداره را به اتخاذ تصمیم یا
عمل قانونی در یک مدت مشخص ،الزام 1کند .برای مثال ،اگر کارمندی به طور غیرقانونی اخراج
شده است ،دادگاه اداری میتواند با ابطال حکم اخراج وی ،اداره را به بهکارگیری مجدد وی ظرف
زمان مشخص الزام کند .برای تضمین اجرای این دستور ،دادگاه میتواند جریمهای 2نیز برای
اجرانکردن آن قرار دهد

( ;HOUSER, DONIER et DROIN, 2015: 175; LEBRETON, 1996: 197

 .)MORAND-DEVILLER, 2007: 697; DUBOUIS et PEISER, 2007: 194الزام اداره به اتخاذ عمل قانونی
و یا بررسی مجدد مسئله در مورد اعمال اداری یکجانبه قابل اعمال است .بدین ترتیب که
دادگاههای اداری فرانسه پس از رسیدگی و صدور رأی ابطال ،میتوانند اداره را الزام کنند که اقدام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قانونی الزم را اتخاذ کند .این اقدام قانونی ممکن است تصویب آییننامة اجرایی یک قانون ،صدور
پروانة کسب ،اعاده به خدمت مستخدم اخراجی و یا بررسی مجدد موضوع و اتخاذ تصمیم الزم
باشد؛ به هر حال دادگاه نمیتواند به جای اداره ،اعمال اداری مزبور را انجام دهد ( De LAUBADÈRE,

.)VENEZIA et GAUDEMET, 1999: 492; CHAPUS, 2001 (1): 816
در حقوق اداری ایران ،با آنکه هر چهار دسته از دعاویِ مورد اشارة الفریر شناسایی شده است،
دعوای ابطال حجم وسیعی از دعاوی را به خود اختصاص میدهد .در واقع ،بهجز دعاوی مربوط به
ذیل مادة  13قانون دیوان عدالت اداری (دعوای کامل) ،دعاوی مربوط به احراز تخلف اشارهشده
در تبصرة  1مادة ( 19دعوای احراز تخلف) و نیز دعاوی مربوط به مجازات استنکاف از اجرای
احکام قطعی دیوان موضوع مادة  119قانون مزبور (دعوای مجازات) ،تمامی دعواهایی که در شعب
و هیئت عمومی دیوان مطرح میشوند ،دعاوی ابطالاند .اگر اختیارات قاضی را در رسیدگی و
صدور رأی مالک عمل قرار دهیم ،آنچه نهایتاً توسط شعب انجام میشود این است که یا رأی به
رد شکایت و به نوعی تأیید تصمیم یا اقدام اداره میدهند و یا حکم به ورود شکایت و ابطال تصمیم
یا اقدام موضوع شکایت را صادر میکنند (امامی و استوارسنگری .)38 :1301 ،سرانجام ،دعواهایی که
علیه مصوبات و مقررات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح میشود ،به رد شکایت یا ابطال
مصوبة مورد شکایت منجر میشود؛ از این جهت تفاوتی با شعب وجود ندارد.
اما دربارة امکان یا عدم امکان الزام اداره دولتی به اتخاذ اقدام یا تصمیم مناسب ،باید بین
صالحیت شعب و هیئت عمومی دیوان تفکیکی صورت بگیرد .شعب دیوان عدالت اداری در
مواردی که عمل اداره را مغایر با قانون و یا خارج از حوزة صالحیت میدانند ،میتوانند اداره را به
اتخاذ عمل قانونی و یا بررسی مجدد موضوع الزام کنند .امکان الزام اداره در مادة  18قانون دیوان

عدالت اداری مصوب  1345شناسایی شده است و طبق مادة  11قانون دیوان عدالت اداری «در
صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت ،موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد ،شعبة
رسیدگیکننده حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت
به اعادة حقوق تضییع شده ،صادر مینماید ».بنابراین ،در دعاوی مربوط به اعمال اداری یکجانبة
خاص یا فردی که در صالحیت شعب دیوان قرار میگیرد ،عالوه بر اعالم مغایرت و یا ابطال عمل
مزبور ،امکان الز ام اداره نیز وجود دارد .در عمل نیز شعب دیوان از چنین اختیاری به دفعات استفاده
کردهاند.
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اما در مواردی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبهای را مغایر با قانون و یا خارج از
حدود صالحیت خویش تشخیص دهد ،صرفاً میتواند آن را ابطال کند .اصالح آن و یا الزام اداره
به تصویب مصوبة قانونی و یا اصالح مصوبة خود در حیطة صالحیتهای هیئت عمومی نیست
(موالبیگی311 :1303 ،؛ مشهدی .)291 :1305 ،حال آنکه امکان الزام ،ضمانت اجرای مؤثری برای آراء
هیئت عمومی دیوان در موارد ترک فعل مقام اجرایی خواهد بود .این ضمانت اجرا بهویژه در موارد
عدم تصویب آیین نامههای اجرایی توسط دولت بسیار به کار میآید (ویژه .)100 :1301 ،البته بررسی
آراء هیئت عمومی دیوان نشان میدهد که در موارد معدودی این هیئت عالوه بر ابطال ،به حذف
قسمتی از مصوبه نیز مبادرت کرده است .رأی شمارة  811مورخ  1343/3/20از این قبیل موارد است
که در آن عبارت «...ی دولتی» از متن بند  1مصوبة هیئت مدیرة شرکت فوالد خوزستان حذف و
همچنین بندهای  2و  1مذکور ابطال شده است .ولی این دست از موارد بسیار معدود و محدود
بودهاند و به نظر نمیرسد که معرف رویکرد کلی دیوان در این خصوص باشد.
البته ناگفته نماند طبق مواد  105و  190قانون تشکیالت و دادرسی دیوان ،اداره ملزم به تبعیت از
آراء هیئت عمومی بوده و مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی و حسب مورد جبران خسارت
محکوم میشود.
 .5-7آثار رأی
رأی صادره اگر مبنی بر ابطال عمل اداری باشد؛ اعم از عمل اداری عام و خاص ،دارای اعتبار
امر مختومه بوده ( )LOMBARD et DUMONT, 2007: 642و همچنین دارای اثر عینی 2است و آثار آن
نسبت به همه (اعم از اداره و نیز دادگاههای عمومی) است نه صرفاً

شخص متقاضی ( LAFERRIÈRE,

;1896: 395; PEISER, 2008: 263; . ROUSSET et ROUSSET, 2004 (1): 82; STIRN et AGUILA, 2014: 609
DEVILLER, 2007: 722; De LAUBADÈRE, VENEZIA et GAUDEMET, 2002: 139; DUBOUIS et PEISER,

 .)2007: 182; LOMBARD et DUMONT, 2007: 643; CHAPUS, 2001 (1): 787برای مثال ،هرگاه آزمون
استخدامی که توسط اداره برگزار شده است؛ ابطال شود ،این ابطال تمامی کسانی را که در این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1طبق این ماده «احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرائی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد
اجرای احکام دیوان ابالغ میگردد .واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذیربط اعالم نماید .مراجع مذکور
مکلف به اجرای حکم و اعالم نتیجه به دیوان میباشند و در صورت استنکاف طبق مادة  119این قانون اقدام میشود».
2. Erga omnes
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آزمون شرکت کرده بودند را تحت تأثیر قرار میدهد .حتی قانونگذار نمیتواند قانونی وضع کند
و با عطف آن به ماسبق ،به عمل اداری ابطال شده توسط دادگاه اداری ،قدرت اجرایی اعطا کند
( .)RICCI, 2004: 150به هر حال اداره موظف است وضعیت را به همان نحوی که تا قبل از صدور عمل
اداریِ باطل بوده است ،بازسازی کند .برای مثال ،اگر مستخدمی در نتیجة عمل اداری باطل شده
اخراج شود ،باید به کار بازگردد و حقوق قانونیای که در این مدت به وی پرداخت نشده است،
پرداخت شود (.)LOMBARD et DUMONT, 2007: 643
همچنین اگر دادگاه اداری مصوبه یا تصمیم مورد شکایت را ابطال کند ،اثر آن در اصل به
صورت قهقرایی بوده و مصوبه یا تصمیم از همان آغاز از نظام حقوقی کشور محو میشود و آثار
آن باید زائل شود

( DEVILLER, 2007: 722; BRAIBANT et STIRN, 2005: 603; De LAUBADÈRE,

 .)VENEZIA et GAUDEMET, 1999: 594در واقع ،حداقل از زمان صدور رأی رودیِر 1بدینسو ،مصوبة
اداری ابطالشده به طور کامل از نظام حقوقی کشور حذف میشود؛ به نحوی که گویا هیچگاه
وجود نداشته است ( .)WALINE, 2008: 615; BARRAY et BOYER, 2015: 346برای مثال ،اگر اداره
در خواست ترفیع کارمند را رد کرده باشد و دادگاه اداری این تصمیم اداره را مغایر با قانون بداند
و آنرا ابطال کند ،بدین معنا است که اداره باید درخواست کارمند را از همان زمانی که ارائه کرده
است بررسی کند و وضعیت گذشتة کارمند مزبور را با توجه به پذیرش درخواست وی ترمیم
کند .با اینحال ،شورای دولتی این کشور در دعوایی 2در سال  2998پذیرفت که در موارد
استثنایی ،اگر اثر قهقرایی ابطال به طور واضح منافع عمومی و خصوصی را تضییع کند ،دادگاه
می تواند با جمع بین الزامات حاکمیت قانون و امنیت حقوقی ،آثار ابطال را به لحاظ زمانی مدیریت
کند (.)FRIER et PETIT, 2014: 519; WALINE, 2008: 616; DUPUIS, GUÉDON et CHRÉTIEN, 2007: 486-467
در حقوق اداری ایران ،آراء صادر شده توسط دیوان عدالت اداری اعتبار امر مختومه دارد
(شمس)24 :1301 ،؛ اما دامنة تأثیر آراء ابطال بسته به اینکه توسط شعب صادر شده باشد یا هیئت
عمومی ،متفاوت است .لذا اثر آراء شعب که عمدتاً مربوط به دعاوی ابطال اعمال اداری یکجانبة
خاص است ،محدود به همان پرونده و طرفین آن است

(عباسی204 :1309 ،؛ رضایی زاده و درویشوند،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rodiére
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 )111 :1303و بند (ث) مادة  53قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به آن اشاره
کرده است .اما رسیدگی و صدور حکم توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با
دعاوی علیه مصوبات و مقررات جنبة نوعی دارد و اثر آن شامل همة افراد میشود.
از نظر اثر زمانی ابطال ،قانونگذار ایران در مادة  13قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب  1302اثر ابطال مقررات مغایر با قانون را از زمان صدور دانسته است؛ مگر
آنکه برای رعایت حقوق تضییعشده اشخاص ،این اثر به زمان تصویب مترتب شود .با آنکه میتوان
این ماده را که تکرار مادة  29قانون دیوان عدالت اداری مصوب  1345است ،به نفع امنیت حقوقی
دانست ،مغایر با فهم حقوقی از ابطال (پرستش )1 :1340 ،و نیز اصل حاکمیت قانون است .همچنین،
نگاهی به رویة عملی دیوان عدالت اداری نشان میدهد که این دیوان ،رویکردی بسیار حداقلی به
قید حقوق تضییعشدة اشخاص دارد؛ لذا در اکثر موارد ،اثر ابطال از زمان صدور رأی محاسبه
میشود.
 .3دعاوی کامل
علت نامگذاری این دسته از دعاوی به دعاوی کامل 1یا صالحیت کامل 2آن است که دادگاه در
رسیدگی به آنها و در مقایسه با دعاوی ابطال ،دارای بیشترین اختیارات است (.)RICCI, 2004: 140
مصادیق عمده و اصلی دعاوی کامل ،دعاوی کامل شخصی 3است که در آن حقوق شخصی افراد،
رسیدگی می شود که عبارتاند از :دعاوی قراردادهای اداری و نیز دعاوی مسئولیت دولت ( PEISER,

 .)2008: 262; Le MESTRE, 2006: 135اقامة این دعوا نیازمند ارائة دادخواست (نه صرف درخواست) است.
درخصوص نیاز به همراهی وکیل میتوان بین دعاوی کامل عینی و دعاوی کامل شخصی قائل به
تفکیک شد .دعاوی کامل شخصی (دعاوی قراردادهای اداری و دعاوی مسئولیت دولت) در اکثر
موارد نیازمند همراهی وکیل است؛ برخالف دعاوی کامل عینی 8که در اکثر موارد بدون همراهی
وکیل قابل رسیدگی است (.)ASSO et MONERA, 2006: 157; STIRN et AGUILA, 2014: 612
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مهمترین تفاوت انواع دعاوی اداری در ایران با فرانسه ،عدم رغبت حقوق اداری ایران به پذیرش
دعاوی کامل است .در واقع ،با آنکه دعاوی کامل بخش مهمی از دعاوی اداری در حقوق اداری
فرانسه است ،مشابه این دعاوی در حقوق اداری ایران تنها به یک مورد و تنها دعاوی مرتبط با ذیل
مادة  13قانون دیوان عدالت اداری محدود میشود که آن هم در آخرین ارادة قانونگذار ایران
متجلی شده است و در دو قانون قبلی دیوان ( 1319و  )1345وجود نداشت.
 .7-3گسترة موضوعی
در حقوق اداری فرانسه ،مهمترین مصادیق دعاوی کامل عبارتاند از :قراردادهای اداری و
دعاوی مسئولیت علیه دولت که تحت عنوان کلی دعاوی کامل شخصی شناخته میشوند .در مقابل،
دعاوی کامل عینی قرار میگیرند که با عنوان دعاوی خاص نیز شناخته میشوند و مهمترین مصادیق
آنها عبارتاند از :دعاوی مالیاتی و دعاوی انتخاباتی (بهجز انتخابات مجلس و ریاست جمهوری
که در صالحیت دادگاه قانون اساسی است) .مصادیق دیگر دعاوی کامل عینی که کم اهمیتتر
بوده ،عبارتاند از :دعاوی مربوط به تأسیسات طبقهبندیشده برای حفاظت از محیط زیست ،1دعاوی
مربوط به ساختمانهای در شرف خرابی 2و دعاوی مربوط به احراز صالحیت پناهندگان
()contentieux de la reconnaissance de la qualité de réfugié

( DUPUIS, GUÉDON et

 .)CHRÉTIEN, 2007: 497-498; WALINE, 2008: 588; Le MESTRE, 2006: 135-136همچنین ،به لحاظ
سنتی تا سال  1012تمام مواردی که در آن هدف شاکی از اقامة دعوا مسائل مالی بود ،جزء دعاوی
کامل محسوب میشدند؛ مانند دعاوی مربوط به حقوق و مزایای مستخدمان .اما شورای دولتی در
دعوای الفاژ 3در سال  1012این حق را به شاکی داد که برای پیگیری مسائل مالی از دعاوی خروج
از صالحیت استفاده کند ( .)LEBRETON, 1996: 142-143; LOMBARD et DUMONT, 2007: 625در واقع،
با این رأی ،تعداد قابل توجهی از دعاوی که پیشتر جزء دعاوی کامل به شمار میرفتند ،از طریق
دعوای خروج از صالحیت نیز قابل پیگیری هستند.
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در نظام عدالت اداری ایران ،بهجز آنچه در ذیل مادة  13قانون دیوان عدالت اداری راجع به
رسیدگی و صدور رأی ماهوی دربارة آراء و تصمیمات هیئتها و کمیسیونها ذکر شده است،
دعوای کامل وجود ندارد .آرایی که شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعات
مختلف صادر میکنند؛ شبیه آرایی است که شورای دولتی فرانسه در دعاوی خروج از صالحیت
صادر میکند و فراتر از آن نمیرود .تنها در مادة  13قانون مذکور مقرر شده است که شعبة دیوان
اجازه دارد به طور کامل به دعوا رسیدگی و حکم الزم را که ممکن است فراتر از صرف ابطال عمل

اداری و یا صرف الزام اداره به انجام اقدامی خاص باشد ،صادر کند .براساس این ماده «هرگاه شعبة
رسیدگی کنندة دیوان در مرحلة رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند  2مادة  19این
قانون ،اشتباه یا نقصی را مالحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند ،آن را اصالح و رأی را
ابرام مینماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد ،شعبه مکلف است با ذکر همة
موارد و تعیین آنها ،پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند .مرجع مذکور موظف است مطابق دستور
شعبة دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعالمی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور
رأی نماید .در صورتی که از تصمیم اتخاذ شده و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود ،پرونده به
همان شعبة رسیدگیکننده ارجاع میشود .شعبة مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و
مقررات تشخیص دهد ،مستند به قانون و مقررات مربوط ،آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین
موضوع مادة  1این قانون ،مبادرت به صدور رأی ماهوی مینماید ».به خاطر اختالف برداشت شعب
دیوان از مفهو م رسیدگی ماهوی و در نتیجه حدود صالحیت شعبه در صدور رأی مناسب در این
موارد ،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شمارة  411مورخ  1301/0/29بر صالحیت کامل
شعب دیوان عدالت اداری تأکید کرده

است1.

بدین ترتیب ،دعاوی مربوط به قراردادهای اداری و مسئولیت دولت که مهمترین موارد مشمول
صالحیت کامل در حقوق اداری فرانسه محسوب میشوند؛ خارج از حوزة صالحیت کامل دیوان
عدالت اداری در ایران قرار میگیرد .درخصوص قراردادهای اداری نیز میتوان مشابه آنچه در
فرانسه مطرح شده است ،بین تصمیمات راجع به قرارداد با تعهدات مندرج در خود قرارداد قائل به
تفکیک شد .برخی از حقوقدانان در همین راستا دعاوی مربوط به قراردادهای اداری را به سه دسته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقسیم کردهاند :دعاوی مربوط به عدم رعایت تشریفات انعقاد قرارداد ،دعاوی مربوط عدم رعایت
شرایط قرارداد و در نهایت ،دعاوی ناشی از قرارداد (موالبیگی .)89 :1303 ،دو نوع نخست از دعاوی
مربوط به قراردادهای اداری که در دیوان عدالت اداری قابل طرح هستند و دیوان ،از بابت رعایت
یا عدم رعایت ضوابط قانونی ،آنها را بررسی میکند .رسیدگی دیوان عدالت اداری به این دو نوع
از دعاوی مربوط به قراردادها ،مشابه رسیدگی دادگاههای اداری فرانسه به دعاوی ابطال علیه امور
قابل تفکیک از قرارداد است که از سال  1095بدینسو صورت میپذیرد .اما ،نوع سوم از دعاوی
مربوط به قراردادهای اداری که در فرانسه از طریق دعاوی کامل در دادگاههای اداری رسیدگی
میشود در ایران ،خارج از صالحیت دیوان عدالت اداری شناخته شده است و دادگاههای عمومی
به آنها رسیدگی میکنند .هیئت عمومی دیوان عالی کشور و به تبع آن هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری در برخی آراء وحدت رویة خود ،با استداللی عجیب اختالفات ناشی از عقود و معامالت را
دعوای مدنی و جزء مسائل حقوقی دانسته و رسیدگی به آن را در صالحیت محاکم دادگستری
قلمداد کرده است (محمودی119-112 :1309 ،؛ پژوهشگاه قوه قضاییه .)88 :1308 ،برخی حقوقدانان نیز
ظاهراً همین رویکرد را مطابق با اصل دانستهاند (امامی و استوارسنگری.)111 :1309 ،
درخصوص دعاوی مربوط به مسئولیت دولت نیز باید گفت که نقش دیوان عدالت اداری در
این دعاوی صرفاً به احراز وقوع تخلف خالصه میشود؛ چرا که طبق تبصرة  1مادة  19قانون
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  1302همچون دو قانون قبلی و با تبعیت از
قانون راجع به شورای دولتی مصوب  ،1330تعیین میزان خسارت وارده از ناحیة وزارتخانهها و
سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و
نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها و نیز کمیسیونها و هیئتها را پس از صدور رأی در
دیوان بر وقوع تخلف ،با دادگاه عمومی دانسته است .در واقع ،اعطای صالحیت تعیین میزان خسارت
به دادگاههای عمومی از مسائلی است که مجلس شورای اسالمی مبدع آن نبوده است .طبق بند (ج)
مادة  2قانون راجع به شورای دولتی مصوب  ،1330با آنکه رسیدگی به ادعای خسارت از ادارات
دولتی و یا شهرداریها یا تشکیالت وابسته به آنها به شورای دولتی واگذار شده بود؛ تعیین میزان
خسارت با دادگاههای عمومی میدانست .مجلس شورای اسالمی نیز در تبصرة  1مادة  11قانون
دیوان عدالت اداری مصوب  1319بدون آنکه تغییرات کالن در ساختار قضایی کشور را آنگونه
که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده بود ،مدنظر قرار دهد ،همین فرایند را عیناً
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تأیید و تأکید میکند و البته همین رویکرد در قانونگذاریهای بعدی در ارتباط با دیوان عدالت
اداری در سالهای  1345و  1302تکرار شد .بدین ترتیب در حال حاضر ،در دعاوی خسارت علیه
دولت ،دیوان عدالت اداری تنها در حد احراز تخلف دارای صالحیت رسیدگی است که پیشتر
اشاره شد ،احراز تخلف و مغایرت یک عمل اداری با قانون ،بهعنوان نوع سوم از دعاوی اداری
توسط الفریر شناسایی شده است.
 .3-3شرایط شاکی
در حقوق اداری فرانسه ،آنچه دادگاه اداری در رسیدگی به دعوای کامل انجام میدهد ،مشابه
دادگاههای عمومی است و از این بابت ،اصوالً دارای اختیاراتی است که قاضی عادی در رسیدگی
به دعاوی دارد .با توجه به اینکه رسیدگی به این دعاوی در اصل نه تنها به خاطر حفظ نظم عمومی
و یا مراقبت از هرم هنجارهای حقوقی کشور ،بلکه به خاطر حفظ حقوق اشخاص صورت میگیرد
لذا شاکی باید ذینفع باشد و دعوا تنها از شخصی پذیرفته میشود که اداره به حقوق وی تجاوز
کرده است ( .)ASSO et MONERA, 2006: 157; WALINE, 2008: 589به بیان دیگر ،معنای ذینفعبودن
در اقامة دعوای اداری کامل ،مشابه ذینفعبودن در دعاوی عمومی است و به همین خاطر،
دادگاههای اداری برخالف دعاوی ابطال تفسیر مضیقی از ذینفع دارند.
در حقوق اداری ایران با توجه به اینکه دعاوی کامل محدود به دعاوی ذیل مادة  13میباشد و
از آنجا که شخص برای اقامة دعوا نزد شعب دیوان باید ذینفع باشد ،لذا اقامة دعاوی کامل در ایران
در حال حاضر مشابه حقوق اداری فرانسه بوده و نیازمند اقدام از سوی ذینفع است.
 .2-3محدودة زمانی
اقامة دعوای کامل در فرانسه همانند دعاوی ابطال محدود به یک بازة زمانی مشخص است .با این
حال ،مهلت اقامة دعوا بسته به موضوع دعوا متفاوت است .برای مثال در دعاوی مربوط به مسئولیت
دولت ،مدت اقامة دعوا اصوالً دو ماه از زمان ابالغ تصمیم اداره میباشد

( ASSO et MONERA, 2006:

 .)157; STIRN et AGUILA, 2014: 613این مدت برای دعاوی مربوط به انتخابات شوراهای محلی  5روز،
دعاوی مربوط به انتخابات شوراهای استانی و اتحادیه اروپا  19روز ،دعاوی متصرفان تأسیسات طبقه-
بندیشده برای محافظت از محیط زیست دو ماه و دعاوی اشخاص ثالث راجع به تأسیسات مزبور یک
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سال میباشد ( .)STIRN et AGUILA, 2014: 614; MORAND-DEVILLER, 2007: 684در مواردی که شخص
از اداره تقاضایی کرده است و اداره در قبال آن سکوت کرده است و پاسخی ارائه نمیکند ،اگر
متقاضی بخواهد به دادگاه اداری جهت اقامة دعوای کامل مراجعه کند ،محدودیتی از جهت مهلت
وجود ندارد .این امر برخالف دعاوی ابطال است که در آن مهلت دو ماهة اقامة دعوا پس از اتمام دو
ماه سکوت اداره شروع میشود .دلیل آن است که گفته میشود شناسایی مهلت اقامة دعوا برای حفظ
امنیت حقوقی است؛ به همین خاطر در دعاوی ابطال که دارای اثر عینی و عامالشمول است عدم وجود
مهلت میتواند اعمال اداری را همواره تهدید کند ،اما دعاوی کامل دارای آثار نسبی است و خطر
جدی نسبت به امنیت حقوقی ندارد (.)FRIER et PETIT, 2014: 504
دعاوی ابطال بهجز آنچه در مادة  13قانون دیوان عدالت اداری آمده است ،محدود به بازة زمانی
خاصی نمیباشد .دعاوی کامل نیز که در ارتباط با ذیل همین ماده هستند ،مشمول مهلت زمانی فوق
میباشند؛ لذا خارج از مهلت سه ماهه و شش ماهة مذکور در مادة  13قانون ،امکان اقامة دعوای
کامل در حقوق اداری ایران وجود ندارد.
 .4-3گسترة اختیارات دادگاه اداری در صدور رأی
اختیارات دادگاه اداری در دعاوی کامل برخالف دعاوی ابطال ،مشابه اختیارات دادگاههای
عمومی است و به ابطال یا رد شکایت محدود نمیشود .دادگاه میتواند پس از بررسی مسائل حکمی
و موضوعی مربوط ،عالوه بر رأی پیشگفته ،تصمیم اداره را اصالح کرده و یا تغییر دهد و یا تصمیم
الزم را اتخاذ کند .برای مثال ،در دعاوی انتخاباتی ،شورای دولتی فرانسه میتواند نتیجة اعالم شده
توسط اداره را تغییر داده و نامزد دیگری را که بهعنوان بازندة انتخابات معرفی شده است بهعنوان
برندة انتخابات اعالم کند .همچنین ،دادگاه اداری میتواند اداره را به پرداخت و جبران خسارات
وارد شده بر

شخص محکوم کند ( DUPUIS, GUÉDON et CHRÉTIEN, 2007: 497; CHAPUS, 2001 (1):

790; RICCI, 2004: 140; ASSO et MONERA, 2006: 157; STIRN et AGUILA, 2014: 612; Le MESTRE,

 .)2006: 135یا اینکه در دعاوی مالیاتی ،دادگاه اداری میتواند پس از بررسی ادعاها ،میزان مالیات را
تعیین کند ( .)STIRN et AGUILA, 2014: 614در دعاوی مربوط به ساختمانهای در معرض خرابی اگر
شخص از تصمیم شهرداری (با رعایت شرایط مقرر در قانون) شکایت کند ،دادگاه اداری میتواند
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پس از بررسی پرونده ،شخص را به تعمیر یا قلع و قمع بنا الزام کند و بدین ترتیب ،جایگزین
شهرداری شود (.)STIRN et AGUILA, 2014: 615
در حقوق اداری ایران نیز اختیارات شعب دیوان عدالت اداری هنگامی که به دعاوی ذیل مادة
 13قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی میکنند ،مشابه دادگاههای عمومی ،وسیع و فراتر از صرف
ابطال و الزام است .در این خصوص باید به رأی وحدت رویة شمارة  411مورخ  1301/0/29اشاره
کنیم .گردش کار این رأی بدین قرار بوده که پس از نقض رأی کمیسیون مادة  199قانون شهرداری
در شعبة دیوان ،پرونده برای رسیدگی به کمیسیون مادة  199ارجاع میشود .سپس با اصرار کمیسیون
مزبور بر رأی قبلی خود ،شاکی ابطال رأی اصراری را نزد شعبة دیوان عدالت اداری مطرح میکند.
شعبة  32با احراز مغایرت ،موضوع را به کارشناسی ارجاع میدهد و پس از اظهارنظر کارشناس
ضمن نقض رأی کمیسیون مادة  199مقرر میدارد که پرونده به کمیسیون ارجاع شود تا مطابق
تصمیم شعبة دیوان نسبت به تعیین جریمه اقدام کند .ولی در پروندة مشابه ،شعبة  89دیوان پس از
احراز مغایرت ،رأی کمیسیون مادة  199را نقض میکند و خود شعبه به تعیین جریمه مبادرت
میورزد .به بیان دیگر ،شعبه  32با محدود کردن صالحیتهای خود به مفاهیم مربوط به دعوای
ابطال (ابطال و الزام) ،کمیسیون را به بررسی مجدد و صدور رأی موافق نظر دیوان الزام کرده است.
حال آنکه شعبة  89با پذیرش آنچه در حقوق اداری فرانسه صالحیت کامل خوانده میشود ،به جای
کمیسیون مادة  ،199حکم به جریمه صادر کرده است .هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی
وحدت رویة خود به درستی ،نظر شعبة  89را تأیید کرد(روزنامه رسمی ،شماره  ،21218مورخ .)1301/19/11
 .5-3آثار رأی
از آنجا که دعاوی کامل در حوزههای مختلفی شکل میگیرد و دارای دو نوع اصلیِ شخصی و
عینی است ،آثار آراء صادرشده را باید با توجه به ماهیت دعوا تعیین کرد .بدین ترتیب ،آرایی که
در دعاوی شخصی یعنی دعاوی قراردادهای اداری و مسئولیت دولت صادر میشود ،فاقد آثار عینی
بوده و صرفاً بین طرفین دعوا الزماالتباع است .اما آرائی که دادگاه اداری در دعاوی کامل عینی
یعنی دعاوی مالی ،انتخاباتی و نیز دعاوی مربوط به تأسیسات طبقهبندی شده و ساختمانهای در
شرف خرابی صادر میکند ،عینی تلقی میشود و نسبت به همه الزماالتباع است .همچنین برخالف
آرایی که در دعاوی ابطال صادر میشود ،اثر آراء مربوط به دعاوی کامل ،از زمان صدور رأی است
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( .)Le MESTRE, 2006: 135در ایران ،از آنجا که دعاوی کامل محدود به ذیل مادة  13قانون دیوان
عدالت اداری است و دعاوی مزبور توسط شعب رسیدگی میشود ،آثار آراء صادر شده توسط
شعب همانند موارد دیگر ،نسبی و محدود به طرفین دعوا است.
نتیجه
در حقوق اداری فرانسه ،نظریات مختلفی راجع به دستهبندی دعاوی اداری مطرح شده است.
یکی از نظرات بسیار مهمی که در این خصوص ارائه شده است ،نظر ادوارد الفریر در اواخر قرن
نوزدهم است که دعاوی اداری را به چهار دسته تقسیم کرده است :دعاوی ابطال ،دعاوی کامل،
دعاو ی تفسیر یا احراز و دعاوی مجازات .دو دعوای نخست یعنی دعاوی ابطال و دعاوی کامل
مهمترین دعاوی در حقوق اداری فرانسه محسوب میشوند و از لحاظ گسترة موضوعی ،شرایط
شاکی ،محدودة زمانی ،گسترة اختیارات دادگاه اداری در صدور رأی و در نهایت آثار رأی
صادرشده ،با یکدیگر متفاوتاند.
در ایران علیرغم اینکه نزدیک به چهار دهه از عمر دیوان عدالت اداری میگذرد ،دستهبندی
جامعی دربارة انواع دعاوی اداری ایران ارائه نشده است .با اینحال ،اگر بخواهیم نظریة ادوارد الفریر
را که توانسته نزدیک به سیزده دهه جایگاه خود را در فضای حقوق اداری فرانسه حفظ کند ،مبنا
قرار دهیم ،در ایران نیز همان چهار دسته از دعاوی قابل شناسایی است .اما به شرحی که گذشت،
برخی از ویژگیهای مربوط به هر یک از این دعاوی در مقایسه با موارد مشابه خود در حقوق اداری
فرانسه متفاوت است .برای مثال ،اثر آراء ابطالی در حقوق اداری فرانسه قهقرایی است و دادگاه
اداری میتواند در برخی موارد خاص ،این اثر را مدیریت کند .اما در ایران اثر ابطال در اصل از
زمان صدور رأی است؛ مگر در مواردی که مصوبه به خاطر مغایرت با شرع ابطال شود و یا در
مواردی که حقوق افراد تضییع شود .اینکه چرا این ویژگیها در فرانسه و ایران متفاوت است و این
تفاوتها در هر مورد به چه آثاری میتواند منجر شود ،نیازمند مطالعات بیشتری است که البته نتایج
آنها بسیار با ارزش خواهد بود.
با این حال ،مهم ترین تفاوتی که میان حقوق اداری فرانسه و حقوق اداری ایران در زمینة انواع
دعاوی وجود دارد ،شناسایی دعاوی کامل در حقوق اداری فرانسه در زمینههای بسیار مهمی همچون
قراردادهای اداری و مسئولیت دولت است .حال آنکه در ایران دعاوی کامل تنها درخصوص دعاوی
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مربوط به ذیل مادة  13قانون دیوان عدالت اداری از سال  1302بدینسو شناسایی شده است .بدین
ترتیب ،قراردادهای اداری که بخش مهمی از حقوق اداری را تشکیل میدهند ،نه در دیوان عدالت
اداری بلکه در دادگاههای عمومی ایران رسیدگی میشوند .همچنین ،دعاوی مسئولیت دولت که
مسألهای مربوط به حقوق اداری است ،در دادگاههای عمومی رسیدگی میشود و تنها بخشی از این
دعاوی از جهت احراز تخلف در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود.
با توجه به اینکه رویکرد حقوق اداری فرانسه در پرتو آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر ،توسعه
بیش از پیش دامنة دعاوی کامل است و با توجه به اینکه تأکید بسیار زیادی بر دعاوی ابطال مربوط
به رویکردهای سنتی حقوق اداری شده است که از مدتها پیش در فرانسه در حال افول است ،به
نظر میرسد حقوق اداری ایران باید به سمت تأکید بیشتر بر دعاوی کامل پیش رود و با واگذاری
صالحیت رسیدگی در دعاوی مربوط به قراردادهای اداری و دعاوی مسئولیت دولت به دیوان
عدالت اداری و افزایش اختیارات دیوان در حل و فصل دعاوی ،به این رویکرد جدید حقوق اداری
واکنش مثبت نشان دهد .البته روشن است که شناسایی صالحیت رسیدگی به دعاوی قراردادهای
اداری و دعاوی مسئولیت دولت و افزایش اختیارات دیوان در زمینه صدور آراء فراتر از ابطال و
الزام ،نیازمند تقویت ساختاری و غیرساختاری دیوان عدالت اداری و در گرو مطالعات بیشتر و دقیقتر
تجربیات سایر کشورها است.
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