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مطالؼٍ تطثیمی صالحیت دادگاٌ ػمًمی در تفسیر ي ارزیاتی تصمیم اداری در
ایران ي فراوسٍ
سیذ مجتثی ياػظی

*

سیذ محسهَاشمی

**

چکیذٌ
ديگاوگی لضایی ي تفکیک صالحیتَای لاضیی ػیادی از لاضیی
ادارٌ تاػث پذیذاری تحث َای متؼذدی از جملٍ در حًزٌ اواطٍ میگردد.
ایه مسألٍ در ویسد لاضیی ػیادی در زمیان تفسییر ي ارزییاتی لاوًوییت
تصمیمات اداری اَمیت يیصٌ ای مییاتذ .در مًرد تفسیر تصمیم اداری از
آن جا کٍ احتمال تحمیل مؼىایی غیرمؼىای میًرد وظیر ادارٌ تیر تصیمیم
اداری از واحیٍ لاضی ػادی يجًد دارد صالحیت مرجیغ میوکًر محیل
تردیذ لرار میگیرد اما تا تًجٍ تٍ میسان لاتل تًجٍ ویاز لاضی ػیادی تیٍ
تفسیر تصمیم اداری ي ویس تا ػىایت تٍ جًاز ممىه ،صالحیت تفسیر تصمیم
اداری در ایران تٍ وحً مطلك ي در فراوسٍ تٍ وحً مشیري ي ممییذ تیرای
لاضی دادگاٌ ػمًمی پیش تیىی گردیذٌ است .تا ایه حال دشیًاریَیای
موکًر در مًرد صالحیت ارزیاتی لاوًوییت تصیمیمات اداری تیٍ يییصٌ
تصمیم فردی تٍ مراتة تیشتر اسیت ي تیٍ َمییه دلییل در َیر دي وظیا
حمًلی ،محذيدیت َای اساسی ترای لاضی دادگاٌ ػمًمی در خصیً
ارزیاتی تصمیمات اداری پیش تیىی گردیذٌ است.
* اؾتبزيبض زاًكىسُ حمَق ٍ ػلَم ؾيبؾي زاًكگبُ قيطاظ (ًَيؿٌسُ هؿئَل) mojtaba_vaezi@yahoo.com
** زاًف آهَذتِ وبضقٌبؾي اضقس حمَق ػوَهي زاًكگبُ قيطاظHashemimohsen31@yahoo.com
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تبضيد پصيطـ91/4/20 :
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ياشٌَای کلیذی :نالحيت ،لبيي ازاضُ ،لبيي ػبزی ،تفؿـيط تهـوين ازاضی ،اضظيـبثي
تهوين ازاضی
 .1ممذمٍ
ثب پصيطـ چٌسگبًگي هطاجغ لًبيي ٍ تفىيه نالحيت ثيي آىّب ،هؿبيل هتٌـَػي
ظَْض هي وٌس ٍ يىي اظ هْوتطيي هَاضز آى ،ظهبًي اؾت وِ لبيي زض حيي ضؾيسگي ثـِ
زػَای زاذل زض نالحيت ذَز ،ثب هؿألِای هَاجِ قَز وِ ضؾيسگي ثساى اظ نـالحيت
ٍی ذبضج ثَزُ اهب نسٍض حىن زض ذهَل زػـَای انـلي هٌـٌَ ثـِ تؼيـيي تىليـ
هَيَع زٍم هيثبقس .ثسيْي اؾت زض چٌـيي حـبلتي نـسٍض لـطاض اًبَـِ ضاّگكبؾـت،
ضاّىبضی وِ زض ايطاى ثِ هَجت هبزُ  19لبًَى آييي زازضؾـي هـسًي ٍ هـبزُ  13لـبًَى
آييي زازضؾي ويفطی ٍ ًيع هبزُ  32آييي زازضؾي زيَاى ػسالت ازاضی پيف ثيٌي گطزيـسُ
اؾت .زض ايي همبلِ زض پي قطح لطاض اًبَِ ًيؿتين ،ثلىِ پطؾف اؾبؾي آى اؾـت وـِ زض
چِ هَاضزی چٌيي ٍيؼي زض ضاثُِ ثيي لبيي ػوَهي ٍ لبيي ازاضًُ 1وَزاض هي قَز .ثب
تَجِ ثِ نالحيت ػبم زازگبُ ػوـَهي ٍ نـالحيت ذـبل زازگؿـتطی ازاضی ،ثـسيْي
اؾت وِ ظهيٌِ نسٍض لطاض«اًبَِ» تَؾٍ لبيي ازاضُ ثِ ًفغ زازگـبُ ػوـَهي ثـِ هطاتـت
ٍؾيغ تط ٍ هيتَاى گفت ثي حس ٍ هطظ اؾت .ثِ ػٌَاى هثبل هؿبيلي هبًٌس اثجبت هبلىيت
يب احطاظ ّط گًَِ ضاثُِ يب ٍيؼيت حمَلي ػبم زض نـالحيت زازگـبُ ػوـَهي اؾـت ٍ
اهىبى زاضز وِ لبيي ازاضُ زض همبم ضؾيسگي ثِ زػَای ازاضی ،ثب آىّب هَاجِ قَز.

2

اهب ظهيٌِ اًبَِ زض ًعز زازگبُ ػوَهي ٍ ثِ ؾَز لبيي ازاضُ ثؿيبض هحسٍز اؾت ٍ ثِ
ََض ولي هي تَاًس ؾِ هَضز انلي اثُبل تهـوين (يـب الـسام) ازاضی ،اضظيـبثي لبًًَيـت
تهوين ازاضی ٍ تفؿيط تهوين ازاضی ضا زض ثط ثگيطز .زض ذهَل اثُبل تهـوين ازاضی،
ثحث چٌساًي ضاجغ ثِ نالحيت ٍجَز ًساضز چطا وِ اگـط ٍجـَز لبيـي ٍيـػُ ازاضُ ضا
ثپصيطين حسالل نالحيت هوىي وِ ثبيـس زض اًحهـبض لبيـي ازاضُ لـطاض گيـطز ّـن زض
فطاًؿِ ٍ ّن زض ايطاى ،زػـَای اثُـبل اؾـت ٍ لبيـي ػوـَهي زض چٌـيي حـبلتي ثبيـس
ضؾيسگي ضا ثِ لبيي ازاضُ ٍاگصاض ًوبيس .ثب ايي تصوط ،زض ايي ًَقتبض ثِ زٍ هَيَع زيگط
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يؼٌي نالحيت تفؿيط ٍ اضظيبثي لبًًَيت تهـوين ازاضی زض زٍ وكـَض فطاًؿـِ ٍ ايـطاى
ذَاّين پطزاذت لىـي اظ آى جـب وـِ تىليـ

«تفؿـيط تهـويوبت ٍ اضظيـبثي لبًًَيـت

تهويوبت ػبم الكوَل ازاضی» زض لبًَى اؾبؾي تب حـسٍز ظيـبزی تجيـيي گطزيـسُ اؾـت
ثحث انلي هتَجِ اضظيبثي لبًًَيت تهويوبت فطزی ازاضی هي گطزز.
 .2صالحیت لاضی دادگاٌ ػمًمی در تفسیر تصمیم اداری
تفؿيط زض لغت ثِ هؼٌبی « ػول وك

3

هؼٌبی ٍالؼي هتي» اؾـت (وَضًـَ:2005 ،4

 .) 499اگط ثِ چٌيي هؼٌبيي زض ذهَل تفؿيط تهوين ازاضی ثؿٌسُ قَز هكىلي ظْـَض
ًوي وٌس .ثٌبثطايي وك

هؼٌبی ٍالؼي تهوين ازاضی ثِ هؼٌبی وكـ

ٍ احـطاظ تهـوين

ٍالؼي ازاضُ اؾت ٍ ايي اهط هيتَاًس ًكبى گط ّوىبضی ايسُ آل زازگؿتطی ٍ ازاضُ ثبقس،
چطا وِ لبيي زض جْت تجييي ثْتط لهس ازاضُ هكبضوت هيًوبيس.
اهب ٍايح اؾت وِ زض ػولّ ،وَاضُ تفؿيط ثب ّويي هؼٌب هحمك ًوي قَز؛ زض هَاضز
ظيبزی هي تَاى هالحظِ ًوَز وِ اهىبى تهَض هؼبًي هتؼسز ثطای يه هتي ٍجـَز زاضز ٍ
ّوگي ايي هؼبًي لعٍهبً هَضز ًظط ٍ لجَل ازاضُ ٍ لبثل جوغ ثب يىـسيگط ًوـي ثبقـٌس .زض
ايي حبلت اؾت وِ وك
وك

اضازُ ٍايغ تهوين اّويت هـي يبثـس .زض همـبم همبيؿـِ ثـيي

لهس همٌي ٍ لهس ازاضُ ،ثِ ًظط هيضؾس زض احطاظ لهـس ازاضُ زقـَاضی ثيكـتطی

ٍجَز زاضز .چطا وِ زض هَضز لَاًيي لبيي هي تَاًس ثـب هطاجؼـِ ثـِ هكـطٍح هـصاوطات
هجلؽ وِ ضؾوبً هٌتكط هي گطزز ،حتي االهىبى اضازُ همٌي ضا ثِ زؾت آٍضز .حبل آى وِ
زض هَضز تهويوبت ازاضی چٌيي اهطی هيؿط ًيؿت ،5ثٌبثطايي ّوَاضُ ايي احتوبل ٍجـَز
زاضز وِ لبيي زض همبم تفؿـيط ،هؼٌـبيي ريـط اظ هؼٌـبی هـطاز ازاضُ ضا ثـط تهـوين ازاضی
تحويل وٌس .زض چٌيي قطايُي ثِ ًظط هي ضؾس ًتيجِ وبض تفبٍت چٌساًي ثـب تغييـط ٍ يـب
اثُبل تهوين ازاضی ًساقتِ ثبقس ٍ ّويي ًىتِ َطح ثحثْـبيي زض ذهـَل نـالحيت
لبيي ػوَهي زض تفؿيط تهوين ازاضی ضا ثبػث قسُ اؾت وِ شيالً زض زٍ وكَض فطاًؿـِ
ٍ ايطاى ثساى پطزاذتِ ذَاّس قس.
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 .2-1فراوسٍ
زض فطاًؿِ ثب تَجِ ثِ انـل زٍگـبًگي همبهـبت ازاضی ٍ لًـبييً ٍ ،يـع حبوويـت
زٍگبًگي هُلك لًبيي ،حتي االهىبى اظ ّط گًَِ تساذل وبضوطز لبيـي ػـبزی زض اهـَض
ازاضی جلَگيطی هيقَز .ثط ّويي هجٌب «زيَاى تؼبضيبت 6ثط آى اؾت وِ لبيي ػوَهي،
نبلح ثِ تفؿيط همطضات ازاضی ذبل ٍ فطزی هجْن ًيؿت ،اهـب ٍلتـي همـطضات هـصوَض
ضٍقي ٍ فبلس اثْبم ثبقس لبيي ػوَهي حك اؾتٌبز ثساًْب ٍ اجطای آًْـب ضا زاضز» (پتـي،7
.)55 :1994
قيَُ اؾتسالل هصوَض قجيِ تهوين هَضخ  12هي 1997زيَاى تؼبضيـبت ضاجـغ ثـِ
حك نسٍض زؾتَض لبيي ػبزی ػليِ ازاضُ اؾت وِ ثـِ هَجـت آى« ،نـالحيت نـسٍض
زؾتَض ذُبة ثِ همبهي ػوَهي ،هبّيتبً ّن جٌؽ اثُبل يب تغييط تهويوبت آى اؾـت ،زض
ًتيجِ ،چٌيي نالحيتي ثط اؾبؼ [ضٍح] لبًَى اؾبؾي هٌحهط ثـِ لبيـي ازاضی اؾـت»
(زثبـ ٍ ضيؿي.)37 :2001 ،8
اهب حمَق جبضيِ زض فطاًؿِ چٌساى ثِ ايي ضٍيىطز ٍفبزاض ًجـَزُ اؾـت ،اذتيـبضات
هطاجغ لًبيي ػبزی ثطای تفؿيط تهويوبت ازاضی ثط اؾبؼ ًَع هطجـغ لًـبيي (هـسًي
يب ويفطی) ٍ ًيع تهوين ازاضی (ػبم الكوَل يب فطزی) ثِ قطح ظيط تفبٍت هي يبثس:
 -1زازگبُّبی ػوَهي هي تَاًٌس ثسٍى هحسٍزيت ،تهويوبت ازاضی ػـبم الكـوَل
ضا تفؿيط وٌٌس .زليل آى ايي اؾت وِ يه تهوين ػبم الكوَل ،ثِ زليل ػوَم ٍ قـوَل ٍ
گؿتطُ آى ،ثِ لحبِ هبزی قجيِ يه لبًَى اؾت ،ثٌبثطايي ّوبى گًَِ وِ لبيي ػبزی هي
تَاًس لبًَى ضا تفؿيط وٌس نبلح ثِ تفؿيط تهويوبت ازاضی ػبم الكوَل ّن اؾت (ّوبى:
.)279
 -2زض ذهَل تهويوبت فطزی « :هطاجغ ويفـطی ،ثـِ هَجـت هـبزُ L. 111-5

لبًَى جعاييّ ،وچٌبى نبلح ثِ تفؿيط تهويوبت ازاضی فطزی ّؿـتٌس .اهـب زازگـبُّـبی
هسًي انَال ٍ زض ريط هَاضز اؾتثٌبييٍ ،اجس چٌيي نـالحيتي ًوـي ثبقـٌس ٍ زض چٌـيي
حبلتي ثبيس لطاض اًبَِ نبزض وٌٌس» (ّوبى) ،هگط ّوبًگًَِ وِ گفتِ قس هؿـألِ ضاجـغ ثـِ
تفؿيط تهويوبت ضٍقي ٍ فبلس اثْبم ثبقس.
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ثب ايي حبل ،ثب تَجِ ثِ ؾبذتبض حمَق ازاضی فطاًؿِ ،تطزيسّبيي ولـي ضا هـيتـَاى
اثطاظ ًوَز :اٍل آى وِ تفىيه ثيي تهوين فطزی ٍ تهوين ػبم الكوَل ثب ايي هؼيـبض وـِ
تهوين ػبم الكوَل زاضای هبّيت لبًَى اؾت ،اظ ًظط ًَيؿٌسگبى «گػا»« 9اهطٍظُ زض ًظط
زوتطيي ٍ حتي ذَز ضٍيِ ،هتطٍن قسُ اؾت [ ]...چٌيي تجييٌي ثب ٍيػگي قـىلي (ٍ ًـِ
هبَّی) هؼيبض ػول تمٌيٌي زض حمَق فطاًؿِ وبهالً ؾـبظگبض ًيؿـت» (لـَى ٍ زيگـطاى،10
 ،)42 :2003ثٌبثطايي ٍجَز قجبّت هبَّی ثيي لبًَى ٍ تهـوين ػـبم الكـوَل اّويتـي
ًساضز ٍ هؿألِ ذبني ضا حل ًويوٌس.
زٍم آى وِ هي تَاى پطؾيس چطا زض حمَق فطاًؿـِ ثـِ ضرـن آى وـِ ذـبل ثـَزى
تهوين ٍ زػَای ازاضی ّوَاضُ زض زوتطيي ٍ ضٍيِ لًبيي هَضز تأويس اؾـت ،تفؿـيط آى
وِ زاضای چٌيي اّويتي اؾت زض اًحهبض لبيي ازاضی لطاض ًوي گيـطز ثـِ تؼجيـط زيگـط
زضؾت اؾت وِ لبيي ػبزی زاضای نالحيت تفؿيط لَاًيي ٍ انَل لبًَى اؾبؾي اؾت
وِ هْوتط اظ همطضات ازاضی زض ؾلؿلِ هطاتـت همـطضات اؾـت ،اهـب تفـبٍت ثـيي ؾـبيط
همطضات ٍ تهوين ازاضی ايي اؾت وِ ثطای ؾبيط همـطضات ػوـَهي ،لبيـي اذتهبنـي
پيف ثيٌي ًكسُ اؾت حبل آى وِ لبيي ازاضی ،لبيي ٍيػُ تهوين ازاضی ثِ حؿبة هي
آيس.
اهب زٍ زليل زض همبم مخالفت ثب ضٍيىطز فَق لبثل َطح اؾت:
 -1تفؿيط تهوين ازاضی ثِ ٍؾيلِ لبيي ػوَهي ثِ قيَُ زازضؾي َبضی ٍ اؾتثٌبيي
نَضت هي گيطز ٍ آثبض آى هحسٍز ثِ يه پطًٍسُ ذبل اؾت ٍ حتي ثِ فطو تغييط زض
هؼٌب يب ثي اثط ؾبذتي تهوين ازاضی ،چٌيي ٍيغ ذبل ٍ هَضزی ضا ًوي تَاى ثـب اثُـبل
وِ زاضای اثط ػبم ٍ ثِ قيَُ زػَای انلي لبثل َطح اؾت همبيؿِ ًوَز.
 -2لبيي ػوَهي زض همبم ضؾيسگي ثِ زػـبٍی ػـبزی زااوـبً ثـب يـطٍضت تفؿـيط
تهويوبت ازاضی هَاجِ هي قَز ٍ العام ٍی ثِ نسٍض لـطاض اًبَـِ ثبػـث وٌـسی لبثـل
تَجْي زض ضؾيسگيّبی لًبيي هي گطزز.
ثب ايي ّوِ ٍ زض ػيي ٍجـَز تٌـَع زض ضٍيىطزّـب ٍ ًجـَز قـفبفيت الظم ،ثـِ ًظـط
هيضؾس زض ػول ،لبيي ػبزی فطاًؿَی نالحيت تفؿيط تهوين ازاضی ضا اػن اظ فـطزی
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ٍ ػبم الكوَل زض لطيت ثِ اتفبق هَاضز ٍ زض همبم ضؾيسگي ثـِ زػـبٍی ػـبزی ثـِ ًحـَ
َبضی ٍ اؾتثٌبيي ثطای ذَز پصيطفتِ اؾت.
 .2-2ایران
ًيبظی ثِ تَييح چٌساًي ًيؿت وـِ تفبٍتْـبی هتؼـسزی ثـيي زٍ ًظـبم حمـَلي ٍ
لًبيي ايطاى ٍ فطاًؿِ ٍجَز زاضز ٍ ًـَع ًگـبُ ثـِ همَلـِ نـالحيت لًـبيي ٍ هجـبًي
تبضيري تكىيل زيَاى ػسالت ازاضی ،ثبػث هيقَز وِ زض ايطاى ،حـك لبيـي ػـبزی زض
تفؿيط تهوين ازاضی ثِ قطح ظيط تَجيْبت ثيكتطی يبثس:
اٍالً :حَظُ نالحيت لبيي ازاضُ زض ايطاى هحسٍزتط اؾت :هحىوِ لًـبيي ازاضی
فمٍ ثِ ثركي اظ زػبٍی ػليِ ازاضُ ضؾـيسگي هـي وٌـس ٍ توـبهي زػـبٍی زٍلـت ػليـِ
اقربل ذهَني ٍ حتي زػبٍی ثيي زٍ قرم ػوَهي انَالً زض نـالحيت لبيـي
ػبزی ٍالغ هي قَز 11.ثٌبثطايي يطٍضت تفؿيط تهوين ازاضی تَؾـٍ لبيـي ػـبزی زض
ايطاى ثِ هطاتت ثيكتط اظ فطاًؿِ ًوَز هي يبثس.
ػالٍُ ثط ايي ،ذبل ثَزى زػَای ازاضی زض ايطاى پصيطفتِ ًكسُ اؾت ٍ هـصاوطات
هجلؽ هؤؾـؽ زض ايـطاى (هكـطٍح هـصاوطات هجلـؽ ثطضؾـي ًْـبيي لـبًَى اؾبؾـي
جوَْضی اؾالهي ايطاىً ٍ )1636 :1364 ،يع تأييس ثطذي لَاًيي تَؾٍ قـَضای ًگْجـبى
وِ ثركي اظ زػبٍی ازاضی ضا ثِ حَظُ نالحيت لبيي ػوَهي ٍاگـصاض ًوـَزُ ًكـبًگط
ّويي هؼٌبؾت 12.ثِ تؼجيط زيگط زيَاى ػسالت ازاضی ًِ ثـِ زليـل ذـبل ثـَزى زػـَای
ازاضی ٍ هالحظبت فٌي ازاضی ،ثلىِ ثِ هٌظَض حطاؾت ثْتط اظ حمَق قْطًٍساى زض ثطاثط
ازاضُ تأؾيؽ گطزيسُ اؾت.

13

ّوچٌيي زض ايطاى ،زيَاى ػسالت ازاضی يه هطجغ اذتهبني اؾت وِ نـالحيتف
هحسٍز ثِ زػبٍی هكرم اؾت ٍ ريط آى زض نالحيت ػبم زازگبّْـبی ػوـَهي لـطاض
هي گيطز .زض ًتيجِ ثط ذالف فطاًؿِ (قبپَ ،)925-924 :2001 ،14ويفيت انل زٍگبًگي
لًبيي زضحمَق ايطاى آًچٌبى ًيؿت تب ثتَاًس هبًغ اظ نالحيت تبم لبيي ػبزی قَز .ثِ
تؼجيط زيگط انل زٍگبًگي لًبيي زض فطاًؿِ زاضای اثط ؾبذتبضی اؾت ثِ ًحَی وِ يـه
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نالحيت ػبم ضا ًويتَاى ثِ ًفغ ّيچ يه اظ زٍ هطجغ لًبيي ػـبزی يـب ازاضی زض ًظـط
گطفت اهب زض حمَق ايطاى چٌيي انلي ثب وبضثطز ؾبذتبضی ػبم ٍ هؿلٍ ثـط وليـت ًظـبم
لًبيي وكَض ٍجَز ًساضز.
اهب هْن تط اظ ّوِ ،زليل آقىبض ٍ لبَؼي وِ نالحيت تفؿيط تهوين ازاضی تَؾٍ
لبيي ػوَهي ضا زض ايطاى تأييس ًوبيس حىن هصوَض زض نـسض انـل  170لـبًَى اؾبؾـي
اؾت 15.ثِ هَجت انل هصوَض ،لًبت زازگبُّب زض همبم ضؾيسگي ثـِ زػـبٍی ،چٌبًچـِ
همطضات ازاضی ضا ذالف لبًَى تكريم زٌّس هىل

ثِ ػسم اجطای آى ّؿتٌس .ثـسيْي

اؾت وِ تكريم اضظـ لبًًَي همطضات ازاضی هؿتلعم ٍ هؿجَق ثِ تفؿـيط آى اؾـت ٍ
زض ًتيجِ ،انل  170لبًَى اؾبؾي تلَيحبً ٍ ثِ َطيك اٍلي حك تفؿيط همـطضات ازاضی ضا
ثطای لبيي ػوَهي ثِ ضؾويت قٌبذتِ اؾت.
 .3ارزیاتی 16لاوًویت تصمیمات اداری
 .3-1فراوسٍ
هٌظَض اظ اضظيبثي لبًًَيت آى اؾت وِ لبيي زض ظهبًي وـِ ثـب يـه تهـوين ازاضی
هؤثط زض پطًٍسُ هُطٍحِ هَاجِ هيگطزز لجل اظ اؾـتٌبز ٍ تطتيـت اثـط زازى ثـِ تهـوين
هصوَض ثتَاًس اظ اػتجبض ٍ اًُجبق آى ثـب همـطضات فـطاظيي يؼٌـي لـبًَى ٍ لـبًَى اؾبؾـي
اَويٌبى حبنل وٌس ٍ زض نَضت هغبيطت ثتَاًس اظ اجطای آى ذَززاضی ٍضظز .اضظيـبثي
تهويوبت ازاضی هْن تطيي هَيَع ثحث اًبَِ اؾـت وـِ لبيـي ػوـَهي ثبيـس زض آى
حَظُ ثِ ًفغ نالحيت لبيي ازاضُ اظ ضؾـيسگي ذـَززاضی ًوبيـس .هجٌـبی هٌـغ لبيـي
ػوَهي اظ اضظيبثي تهوين ازاضی ّوبًٌس همَلـِ تفؿـيط تهـوين ازاضی ،هجتٌـي ثـط انـل
زٍگبًگي لًبيي 17اؾت .اهب آثبض هتفبٍتي ضا ثِ قـطح ظيـط ًؿـجت ثـِ تفؿـيط ثـط جـبی
هيگصاضز:
 اظ َطفي اضظيبثي ثبػث تغييط زض تهوين ازاضی ًوي قَز چطا وِ هؼٌـبی ذبنـيثط تهوين ازاضی تحويل ًويگطزز ٍ نطفبً لبيي ضاجغ ثـِ اضظـ لـبًًَي تهـوين ثبيـس
اظْبض ًظط ًوبيس اهب ثب ايي حبل زاضای آثبض قجيِ اثُبل اؾت چَى هيتَاًس هٌجط ثـِ وٌـبض
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گصاقتي تهوين قَز.
 اظ َطف زيگط «تفؿيط ثسٍى اذالل ٍ ،زض اًُجبق ثب تهـوين ،اجـطای آى ضا زًجـبلهي وٌس اهب اػالم ػسم لبًًَيت ،اجطای تهوين ضا ضز هي وٌـس» (لـَى ٍ زيگـطاى:2003 ،
.)42
اّويت اضظيبثي لبًًَيت ثبػث پسيساضی ٍيؼيتي هحسٍزوٌٌـسُ تـط اظ تفؿـيط قـسُ
اؾت ،زض ًتيجِ زض زازگبُّبی ػوَهي فمٍ لبيـي جعايـي انـَالً زاضای حـك اضظيـبثي
تهويوبت ازاضی اؾت .چٌيي اؾتثٌبيي هجتٌي ثط ايي تَجيِ اؾت وِ «لبيي جعايي ثبيـس
زض ؾطيؼتطيي ظهبى هوىي ضؾيسگي وٌس ثِ ًحَی وِ ثطذَضز ثب جطم اثط ًوبزيي ذَز ضا
زاقتِ ثبقس ٍ ًيع ثِ ًحَی وِ آظازی يب ثطااـت هـتْن زض ووتـطيي ظهـبى هوىـي هحمـك
گطزز» (قبپَ.)927-926 :2001 ،
اظ َطف زيگط ثِ ػٌَاى هجٌبی هَجْـِ نـالحيت هـصوَض هـي تـَاى گفـت انـل
نالحيت تبم هحىوِ جعايي يه انل ٍيػُ اؾت وِ انل ػبم تفىيه لـَا ضا ليـس هـي
ظًس (لؿىلَ« .)143 :1994 ،18انل هصوَض ،ذَز ًيع هجتٌي ثط زٍ هجٌبی زيگط اؾـت :اٍال
لبيي ػبزی ًگبّجبى آظازیّبی فطزی زض ثطاثط ذَؾطیّبی ازاضُ اؾـت ٍ ثبًيـبً لبيـي
جعايي تٌْب زاضًسُ نالحيت اضظيبثي ػٌبنط تكىيل زٌّسُ جطم اؾـت ٍ زض ايـي ظهيٌـِ
وبضوطز ٍی ًوي تَاًس ٍاثؿتِ ثِ تكريم يه همبم (احيبًبً لًبيي) زيگط قَز (ّوبى).
زض ّويي ضاؾتب ثِ هَجت هـبزُ  111-5لـبًَى جـعا وـِ اظ اٍل هـبضؼ  1994الظم
االجطا گطزيسُ اؾت «هحبون ويفطی نبلح ثِ تفؿيط ٍ اضظيبثي لبًًَيت تهـويوبت ازاضی
فطزی يب ػبم الكوَل ّؿتٌس ثِ قطٌ آى وِ چٌيي اهطی ثـطای نـسٍض حىـن ضاجـغ ثـِ
هَيَع ٍالغ زض نالحيت شاتي آًْب يطٍضت زاقتِ ثبقس».
هالحظِ هي قَز وِ حتي نالحيت لبيي جعايي زض اضظيبثي لبًًَيت ،هحـسٍز ٍ
هميس اؾت ٍ فمٍ هطثٌَ اؾت ثِ اضظيبثيای وِ هي تَاًس ثِ لبيي زض ضؾـيسگي ويفـطی
هطثٌَ ثِ نالحيتف ووه ثطؾبًس.
زض ّويي ضاؾتب زض پطًٍسُ ٍٍوَيه ،19زيَاى تويع ،نالحيت لبيـي جعايـي ضا زض
اضظيبثي تهوين ازاضی فطزی وِ ثِ لحبِ ويفطی هحىَم ًكـسُ پصيطفتـِ اؾـت» (ضًـَ،20
 )108 :1995ثِ قطٌ آى وِ تهوين هصوَض زض اضتجبٌ وبهل ثب هَيَع ويفـطی هُطٍحـِ
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ثبقس (ّوبى.)109 :
ػالٍُ ثط هَضز هصوَض ،لبيي هسًي ّن تٌْب زض يه حبلت هـي تَاًـس ثـِ اضظيـبثي
لبًًَيت ػول ازاضی ثپطزاظز وِ ثِ ػٌَاى ثِ ٍٍُا زُفِ 21اظ آى ًبم هيثطًـس .حبلـت هـصوَض
ًبظط ثط پطًٍسُّبيي اؾت وِ زض آى ،حك هبلىيت ٍ آظازی فطزی ثـِ ٍؾـيلِ يـه ػوـل
ازاضی ،ثِ قست هرسٍـ گطزيسُ اؾـت ٍ ًمـى لـبًَى تَؾـٍ هـأهَض ازاضی آى لـسض
نطيح ٍ آقىبض اؾت وِ زيگط ًويتَاى اظ آى ثِ ػٌَاى "ػول ازاضی" ًبم ثـطز ٍ لـصا اظ
حطاؾت ٍ قوَل ضغين حمَق ازاضی ثي ثْطُ هيهبًس.
 .3-2ایران
 .3-2-1مطالؼٍ وظری
زض ايطاى هالحظِ قس وِ ثِ ضرن يه ًظبم هجتٌي ثط زٍگبًگي لًبيي ًؿجي ،ضاّىبض
اًبَِ ،زاضای اػتجبض ٍ وـبضثطز هكـبثِ ًظـبم فطاًؿـِ ًيؿـت .هؤؾـؽ اًمالثـي جوْـَضی
اؾالهي ايطاى ثِ پيطٍی اظ لبًَى اؾبؾي هكطٍَِ ٍ ،ثب ثـي اػتٌـبيي ثـِ انـل زٍگـبًگي
لًبيي ٍ جٌجِ تىٌيىي زازضؾي ازاضی ،ثِ ٍيغ انل  170لبًَى اؾبؾي پطزاذتِ اؾت.
ثٌبثطايي زض حبلي وِ ثِ هَجت شيـل انـل  170لـبًَى اؾبؾـي نـالحيت اثُـبل
تهويوبت ازاضی زض اًحهبض لبيي ازاضُ لطاض گطفتِ اؾت ،حك يب ثِ تؼجيط ثْتـط تىليـ
لبيي ػوَهي ثِ ذَززاضی اظ اػوبل تهويوبت ازاضی ػـبم الكـوَل هـَضز تأييـس لـطاض
گطفتِ وِ حبٍی نالحيت چكوگيط ٍ ثؿيبض هؤثط ثـطای لبيـي ػـبزی اؾـت .زض ٍالـغ
نالحيت هصوَض هجتٌي ثط نالحيت زيگط يؼٌـي «اضظيـبثي لبًًَيـت تهـويوبت ازاضی»
اؾت .ثب ايي تَييح وِ ّط چٌس زض انل  170فمٍ ثـِ "ػـسم اجـطای همـطضات ازاضی"
تهطيح قسُ اؾت اهب ثسيْي اؾت وِ لبيي ًوي تَاًس ثسٍى اضظيبثي لبًًَيـت ثـِ ايـي
ًتيجِ ثطؾس وِ تهوين لبثل اجطا اؾت يب ًـِ .ثـِ تؼجيـط زيگـط نـالحيت جلـَگيطی اظ
اجطای همطضات ازاضی ،هجتٌي ٍ هؿجَق ثط نالحيت اضظيـبثي لبًًَيـت آى اؾـت ٍ لـصا
فطو نالحيت اٍل ذَز ثِ ذَز ثِ پصيطـ فطو نالحيت زٍم ًيع هٌجط هيگطزز.
الجتِ هيتَاى ايي گًَِ تلمي ًوَز وِ زض انل  170فمٍ ذَززاضی اظ اجطای تهوين
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ازاضی زض نالحيت لبيي ػبزی للوساز قسُ اؾت ٍ هي تَاى تكـريم ذـالف لـبًَى
ثَزى تهوين ضا هطحلِای جساگبًِ ٍ زض نالحيت هطجغ زيگط زاًؿت .لىـي ّوبًگًَـِ
وِ هي زاًين انل هصوَض زض ٍالغ زاضای ؾبثمِ اؾت ٍ لجالً ثـِ هَجـت انـل  89هـتون
لبًَى اؾبؾي هكطٍَِ 22پيف ثيٌي قسُ ثَز وِ زض آى ظهبى هطجغ لًبيي زيگـطی ريـط
زازگبُّب ی ػوَهي زازگؿتطی ٍجَز ًساقت ٍ لـصا هٌظـَض آى ثـَز وـِ ّـط زٍ هطحلـِ
تَؾٍ ذَز لبيي ػبزی اػوبل قَز .اظ ؾَی زيگـط زض ذـَز انـل  ،170فمـٍ اثُـبل
تهوين ازاضی زض اًحهبض زيَاى ػسالت اػالم قسُ اؾت ٍ ضاجغ ثِ نـالحيت اضظيـبثي
چٌيي تهطيحي ٍجَز ًساضز .ضٍيِ لًبيي هَجَز ًيع ػوالً هَيس چٌيي ثطزاقتي اؾت ٍ
تب وٌَى هَضزی هالحظِ ًكسُ اؾت وِ لبيي ػبزی جْـت اضظيـبثي لبًًَيـت همـطضات
ازاضی اػالم ػسم نالحيت ٍ اضجبع هَضز ثِ زيَاى ػسالت ازاضی ًوَزُ ثبقس.
اهب پطؾف انلي ضاجغ ثِ ٍيغ حمَلي تهويوبت ازاضی فطزی اؾت .ثسيْي اؾت
وِ زض انل  170فمٍ تهويوبت ػبم الكوَل ًبم ثطزُ قـسُ اؾـت تؼـبثيط «همـطضات» ٍ
«تهَيت ًبهِ»  ....زال ثط ّويي هؼٌب اؾت (نسضالحفبظي .)458 :1372 ،اهب ثْطحبل ايـي
پطؾف لبثل َطح اؾت وِ آيب لبيي زازگبُ ػوَهي زض ٌّگبم ضؾيسگي ثِ زػَای زاذل
زض نالحيت ذَز ،حك اضظيبثي لبًًَيت تهـوين ازاضی فـطزی ٍ وٌـبض گصاقـتي آى زض
نَضت احطاظ ريط لبًًَي ثَزى آى ضا ّوبًٌس تهويوبت ػبم الكوَل زاضز يـب ثـِ تؼجيـط
زيگط حىن انل  170ضا وِ نطفبً ضاجغ ثِ تهويوبت ػبم الكوَل اؾت آيب هيتـَاى ثـِ
حَظُ تهويوبت فطزی ّن تؿطی زاز
زٍ زؾتِ زاليل هيتَاى زض همبم پبؾد هثجت ٍ ًيع هٌفي اضااِ زاز
زض همبم دفاع اظ نالحيت لبيي زازگبُ ػوَهي هيتَاى گفت:
الف -اظ آًجب وِ آييي ًبهِ اظ گؿتطُ قوَل ثيكتطی ثطذَضزاض اؾـت ٍ زض ؾلؿـلِ
هطاتت تهويوبت ازاضی زض جبيگبُ فطاتط اظ تهويوبت فطزی لطاض هيگيطز ٍ ًيع ثب تَجِ
ثِ ايي وِ نالحيت اضظيبثي لبًًَيت آييي ًبهِ ٍ تهويوبت ػبم الكوَل ثِ هَجت انل
 170ثطای لبيي زازگبُ ػوـَهي پـيف ثيٌـي گطزيـسُ اؾـت ثٌـبثطايي ثـِ َطيـك اٍلـي
نالحيت اضظيبثي لبًًَيت تهويوبت فطزی ضا ًيع ثبيس اظ آى همبم هصوَض تلمي ًوَز.
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ب -ثب ػٌبيت ثِ انل  159لبًَى اؾبؾـي ،انـل ثـط نـالحيت ػـبم زازگـبُّـبی
زازگؿتطی (ػوَهي) اؾت ٍ نالحيت لبيي زض ذهَل هَضز هصوَض ًيبظ ثِ تهـطيح
ًساضز .ػالٍُ ثطايي ٍ زض ّويي ضاؾتب زض انل ً 170يع فمٍ «تىلي » لبيـي ثيـبى قـسُ
اؾت ٍ هؤؾؽ زض همبم ثيبى «حك» ٍ توبهت نالحيت لبيي زازگـبُ ػوـَهي زض انـل
هصوَض ًجَزُ اؾت.
زض همبم وفی نالحيت لبيي زازگبُ ػوَهي زض اضظيبثي لبًًَيت تهويوبت فـطزی
ٍ زض پبؾد ثِ اؾتسالالت اٍل هيتَاى ايي گًَِ ثيبى ًوَز وِ:
الفّ -ط چٌس وِ تهويوبت ازاضی فطزی ثِ لحبِ گؿتطُ قوَل هحسٍزتط اظ آييي
ًبهِّب ٍ زض ًظبم ؾلؿلِ هطاتت تهويوبت ازاضی زض هطتجِای فطٍتط لـطاض هـيگيطًـس اهـب
ثؼس تىٌيىي ٍ حمَلي آًْب ثِ هطاتت ثيكتط ٍ پيچيسُ تط اظ آييي ًبهِّبؾـت .آيـيي ًبهـِ
هبّيتبً قجيِ لبًَى اؾت ٍ لبيي ّوبًگًَِ وِ ثِ تفؿيط لبًَى هيپطزاظز ثطای تفؿيط آييي
ًبهِ ًيع ثب هكىلي هَاجِ ًويقَز ثِ تؼجيط زيگط آيـيي ًبهـِ شاتـبً ػوـل ازاضی ًيؿـت ٍ
ًَػي تمٌيي اؾت وِ ثب اضازُ همٌي يب هؤؾؽ ٍ يب زض ًتيجِ ػطف ٍ التًبابت ػولي ،ثـِ
لَُ هجطيِ ٍاگصاض قسُ اؾت ٍ لصا تفؿيط آى ثِ لحبِ هبَّی تفبٍتي ثب لبًَى ثـِ ػٌـَاى
يه ؾٌس حمَلي ػبم ًساضز .اهب تهوين ازاضی فطزی ،ػولي شاتبً ازاضی ٍ تىٌيىـي اؾـت
چطا وِ ػول ازاضی ،اجطای لبًَى ثِ نَضت هَضزی ٍ ضٍظهطُ ٍ ثِ قـيَُ ريـط لًـبيي
اؾت .ثٌبثطايي ،ههساق ثبضظ ػول ازاضی ،تهوين ازاضی فطزی اؾت وِ زض همـبم اجـطای
هَضزی لبًَى اظ ًبحيِ ازاضُ نبزض (اهبهي ٍ اؾتَاض ٍ )27 :1387 ،هالحظبت فٌي اجـطای
لبًَى زض آى ثِ زلت لحبِ هيقَز ٍ زض ايي هطحلِ اؾت وـِ هـأهَض ازاضی نـبلح ،ثـط
اؾبؼ زاًف ٍيػُ ذَز ػول هيوٌس ػولي وِ قجبّت چٌساًي ثب تمٌـيي ًـساضز .ثٌـبثطايي
زض ايي ذهَل ،لبيي ثطای تفؿيط ٍ اضظيبثي تهوين فطزی ثبيـس ثـِ چيـعی ثيكـتط اظ
تفؿيط لبًَى هجْع ثبقس يؼٌي ثِ زاًف حمَق ازاضی ٍ ،زض ًظبهي وِ لبيي ذبل ثطای
ازاضُ پيف ثيٌي گطزيسُ اؾت ًجبيس چٌيي وبضوطز فٌي ضا ثِ لبيي ػبم ؾـپطز .زض ًتيجـِ،
تهوين ازاضی فطزی ثب لحبِ ثؼس فٌي آى ،ثِ جْت نـالحيت اضظيـبثي ،فطٍتـط اظ آيـيي
ًبهِ لطاض ًويگيطز ٍ زض چٌيي ضاثُِ ای ،ليبؼ اٍلَيت ثطلطاض ًويگطزز.
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ب -نــطف ًظــط اظ ايــي وــِ ّــيچ زليــل هٌُمــي ٍجــَز ًــساضز وــِ هؼٌــبی ٍاغُ
«زازگؿتطی» ضا هٌحهط ثِ زازگبُّبی ػوَهي ثساًين ( ٍاػظي ٍ 1389 ،ؾليوبًي:1390 ،
 ٍ ) 201 -198هطجؼي هبًٌس زيَاى ػسالت ازاضی ضا وِ هطجؼي لًبيي ٍ ظيـط هجوَػـِ
لَُ لًبييِ اؾت اظ حَظُ هفَْهي زازگؿتطی ذبضج وٌين ،حتي ثب چٌيي فطيـي ،انـل
نالحيت ػبم زازگبُّبی ػوَهي ،ووىي ثِ ثحث هُطٍحِ ًويوٌـس چـطا وـِ زض وٌـبض
انل  ،159ثبيس ثِ انل ً 173يع تَجِ ًوَز وِ نالحيت ػـبم زازگـبُّـبی ػوـَهي ضا
ترهيم هيظًس ٍ ثِ تؼجيط زيگط زض حَظُ زػبٍی ازاضی ،انـل نـالحيت ػـبم زيـَاى
ػسالت ازاضی ضا تأؾيؽ هيًوبيس .ثٌبثطايي زض ذهَل نالحيت اضظيبثي تهوين ازاضی
(اػن اظ ػبم الكوَل يب فطزی) ثب تَجِ ثِ آثبض آًْب لُؼبً نـالحيت ػـبم زيـَاى ػـسالت
ازاضی هُطح اؾت ٍ اگط تهطيح انل ً 170جَز ًوـيتَاًؿـتين چٌـيي نـالحيتي ضا زض
ذهَل آييي ًبهِّب اظ هتي انل  159ثِ ًفغ زازگبُ ػوَهي اؾترطاج ًوـبيين .ثٌـبثطايي
زض ؾىَت انل  170ضاجغ ثِ اضظيـبثي تهـويوبت فـطزی ،لُؼـبً چٌـيي نـالحيتي زض
اًحهبض زيَاى ػسالت ازاضی ٍ ذبضج اظ نالحيت لبيي زازگبُ ػوَهي لطاض هيگيطز.
ج -هْوتطيي زليلي وِ زض جْت ضز نـالحيت لبيـي زازگـبُ ػوـَهي ٍ ثـِ ًفـغ
نالحيت اًحهبضی زيَاى ػسالت ازاضی ثِ ًحـَ لـبَؼي ػوـل هـيوٌـس آى اؾـت وـِ
اضظيبثي تهوين ازاضی تَؾٍ لبيي زازگبُ ػوَهي ثـِ ًحـَ َـبضی ٍ هـَضزی نـَضت
هيپصيطز ٍ لصا زض هَضز آييي ًبهِ فمٍ هٌجط ثِ ثي اثط قسى آى زض يه پطًٍسُ ٍ زػـَای
ذبل هي گطزز ٍ اثط آى زض گؿتطُ ٍؾيؼي ًؿجت ثِ ؾـبيط هـَاضز ريـط هرـسٍـ ثـبلي
هيهبًس اهب زض اضظيبثي تهوين ازاضی فطزی وِ ًبظط ثط حمَق هؼيي يىي اظ َطفيي اؾـت
چٌبًچِ تهوين هصوَض ريط لـبًًَي اػـالم قـَز حـَظُ چٌـساًي ثـطای اػوـبل آى ثـبلي
ًوي هبًس چطا وِ تهوين فطزی انَالً ثِ زليل حَظُ فطزی آى ػوالً جع زض هَاضز ًـبزضی
ّوچَى زػَای هُطٍحِ اضظـ اؾتٌبزی ًساضز ٍ حىن ثِ ثي اػتجبضی آى ػوالً تفبٍتي ثب
اثُبل پيسا ًويوٌسً .تيجِ ػولي چٌيي ٍيؼي زض تؼبضو آقـىبض ثـب شيـل انـل ٍ 170
فلؿفِ ٍجَزی زيَاى ػسالت ازاضی لطاض هيگيطز وِ ًبظط ثط اًحهـبض نـالحيت اثُـبل
تهوين ازاضی ثِ زيَاى ػسالت ازاضی اؾت.
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ثب لحبِ جويغ هَاضز ،ثِ ًظط هيضؾس هٌُك زيسگبُ زٍم لَی تط ٍ لبثل لجَل ثبقـس
ٍ زض ّويي ضاؾتب زض هجوَع آضايي وِ اظ قؼت هرتل

زيَاى ػبلي وكَض زض همبم ضفـغ

تؼبضو زض نالحيت نبزض گطزيسُ اؾت هيتَاى تأييس ًظط زٍم ضا هالحظِ ًوَز.

23

 .3-2-2ريیٍ لضایی
ضٍيِ لًبيي ،اًحهبض اضظيبثي تهويوبت ازاضی فطزی زض ًعز زيـَاى ػـسالت ازاضی
ٍ ذطٍج آى ضا اظ حَظُ نالحيت لبيي زازگبُ ػوَهي هَضز تأييس لطاض زازُ اؾت:
 -1قــؼجِ  21زيــَاى ػــبلي وكــَض زض ضؾــيسگي ثــِ زػــَايي اظ ًبحيــِ اقــربل
ذهَني ثِ َطفيت قْطزاضی ثٌسضػجبؼ ثِ ذَاؾتِ ذلـغ يـس اظ يـه لُؼـِ ظهـيي ٍ
زضذَاؾت ذؿبضات ٍاضزُ َي ضأی قوبضُ  21/645هَضخ  1370/7/7اظْبض هيزاضز؛
«ًظط ثِ اييوِ زػَی ثِ ويفيت هُطٍحِ ٍ ثب ػٌبيت ثِ هٌـسضجبت زازذَاؾـت زض
حميمت اػتطاو ًؿجت ثِ تهوين قْطزاضی ثٌسضػجبؼ زض هَضز ظهيي هَيَع ثحـث ٍ
هٌظَض ًوَزى آى زض َطح تفهيلي جْت تجْيعات قْطی ثـَزُ ٍ ضؾـيسگي ثـِ هؿـئلِ
ذلغ يس هصوَض زض ؾتَى ذَاؾتِ هٌٌَ ثِ ضؾيسگي ًؿجت ثِ تهوين قْطزاضی زض هَضز
ظهيي هَيَع ثحث هي ثبقـس ٍ َجـك ثٌـس الـ

هـبزُ  11لـبًَى زيـَاى ػـسالت ازاضی

ضؾيسگي ثِ ايي هؿألِ زض نالحيت زيَاى ػسالت ازاضی هـيثبقـس ،لـصا پطًٍـسُ جْـت
السام همتًي ثِ زازگبُ اػبزُ هيگطزز»( .ثبظگيط.)172-171: 1380 ،
 -2قؼجِ ؾَم زيَاى ػبلي وكَض زض ذهَل زػَای يه قـرم ذهَنـي ثـِ
َطفيت قطوت ثطق هٌُمِ ای انـفْبى ثـِ ذَاؾـتِ ضؾـيسگي ٍ لغـَ ٍ اثُـبل ػوليـبت
ذَاًسُ هطثٌَ ثِ توله هله هَضز تهطف ٍ ذلغ يس ،زض ضؾيسگي ثِ اػتطاو ذَاًـسُ
ًؿجت ثِ ًظطيِ زازگبُ حمَلي يه قْطيب َي ضأی قوبضُ  3/646هـَضخ 1371/10/12
يوي ضز ًظطيِ زازگبُ هصوَض ،ذَاؾـتِ زػـَی ضا ثـِ زٍ ثرـف تمؿـين ًوـَزُ اؾـت.
لؿوتي اظ ذَاؾتِ زػَی زضذَاؾت ضؾيسگي ٍ لغَ ٍ اثُبل ػوليبت ٍ الـساهبتي اؾـت
وِ قطوت ثطق هٌُمِ ای انفْبى زض ظهيٌِ توله لُؼِ ظهـيي ازػـباي ذَاّـبى هؼوـَل
زاقتِ وِ ثِ لحـبِ نـطاحت هـسلَل ثٌـس الـ

هـبزُ  11لـبًَى زيـَاى ػـسالت ازاضی،

ضؾيسگي ثِ ايي هَيَع زض ػْسُ نالحيت زيَاى ػسالت ازاضی لـطاض زاضز .زض لؿـوت
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زيگط اظ ذَاؾتِ زػَی هجٌي ثط ذلغ يس ضؾيسگي ثِ زػَی هعثَض ضا هٌٌَ ثِ آى زاًؿـتِ
وِ زض انل هَيَع توله تهوين لبًًَي اتربش قسُ ثبقس (ّوبى.)162 :
 -3زض ضؾيسگي ثِ زػَايي اظ ًبحيِ يه قرم ذهَني ػليِ قـْطزاضی ثَقـْط
ثِ ػلت للغ ٍ ترطيت هٌـعل هؿـىًَياـ ،زازگـبُ ثـِ زاليلـي لـطاض ضز زػـَی نـبزض
هي ًوبيس .قؼجِ  22زيَاى ػبلي وكَض زض ضؾيسگي ثِ زضذَاؾت تجسيـس ًظـط ذَاّـبى
َي زازًبهِ قوبضُ  22/1310ثِ تبضيد  1369/12/27اظْبض هيزاضز:
«ًظط ثِ اييوِ َجك ثٌس  2اظ هبزُ  11لبًَى زيَاى ػـسالت ازاضی ههـَة  4ثْوـي
 1360ثسٍاً ضؾيسگي ثِ قىبيبت اظ وويؿيَى هبزُ  100لبًَى قْطزاضیّب زض نـالحيت
زيَاى ػسالت ازاضی اؾت وِ پؽ اظ تهسيك هعثَض هَيـَع تؼيـيي هيـعاى ذؿـبضت زض
حسٍز لبًَى ثِ ػْسُ زازگبُ ذَاّس ثَز ...لصا لطاض قـوبضُ  69/186زازگـبُ ثـِ لـطاض ضز
زػَی ثِ لحبِ ػسم اؾتوبع آى انالح ٍ تأييس هيقَزّ( » .وبى)152 :
 -4قؼجِ  19زيَاى ػبلي وكَض زض ضؾيسگي ثِ زازذَاؾت يه قرم ذهَنـي
ثِ ذَاؾتِ اثُبل يه ؾٌس تٌظيوي زض زفتطذبًِ ثِ َطفيت ازاضُ ول اهـَض ػكـبيط اؾـتبى
لطؾتبىَ ،ي زازًبهِ قوبضُ  19/72/354هَضخ  1372/6/22ثيبى هيزاضز:
«  ...انَلًب َطح زػَی ثُالى ايي گًَِ اؾٌبز لجـل اظ هكـرم قـسى ضأی زيـَاى
ػسالت ازاضی زض ضاثُِ ثب قىبيت ذَاّبى اظ الساهبت ٍ تهويوبت ًبلل هله هعثَض ،ثـِ
هَجت ضأی ٍحست ضٍيِ قوبضُ ّ 61/11/30-544يأت ػوـَهي زيـَاى ػـبلي وكـَض
فبلس هجَظ لبًًَي اؾتّ( » ...وبى)174-173 :
 -5قؼجِ ؾـَم زيـَاى ػـبلي وكـَض ًيـع زض ضأی قـوبضُ  3/510هـَضخ 72/8/25
ذَاؾتِ زػَی ضا ثِ زٍ ثرف تمؿين ًوَزُ اؾتّ( :وبى)156 :
 -1اػتطاو ثِ ًظطيِ وويؿيَى هبزُ  ،12وِ ضؾيسگي ثِ آى ثب لحبِ ًـم لؿـوت
اذيط هبزُ  ٍ 12تجهطُ شيل آى زض حيُِ نالحيت زازگبُ اؾت ٍ ضؾيسگي زازگبُ ًيبظی
ثِ اتيبى ّيچ همسهِای اظ جبًت هطاجغ زيگط ًساضز.
 -2نسٍض حىن ثط اثُبل ؾٌس ضؾوي نبزضُ ثِ ًبم ازاضُ ظهـيي قـْطی ،وـِ چـَى
الظهِ ضؾيسگي ثِ زػَی اػالم ثُالى ؾٌس هبلىيت نبزضُ ثِ ًبم زٍلت آى اؾت وِ لـجالً
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زيَاى ػسالت ازاضی ثط َجـك ثٌـس  2هـبزُ  11لـبًَى زيـَاى ػـسالت ازاضی ثـِ قـىبيت
ذَاّبى ًؿجت ثِ تهويوبت ازاضُ ظهـيي قـْطی ثـب َـطح قـىبيت اظ جبًـت ذَاّـبى
ضؾيسگي ًوبيس ٍ ثط تمسيطی وِ قىبيت ذَاّـبى ضا ثپـصيطز ٍ ثـِ اثُـبل تهـويوبت ٍ
الساهبت ؾبظهبى ظهيي قْطی ضأی نبزض وٌس آىگبُ ذَاّبى هيتَاًـس ًؿـجت ثـِ َـطح
زػَی ثِ ذَاؾتِ اػالم ثُالى ؾٌس هبلىيت السام وٌس ،ثٌـبثطايي هـبزام وـِ تهـويوبت ٍ
الساهبت ازاضُ ظهيي قْطی ثِ هَجت حىن زيـَاى ػـسالت ازاضی اثُـبل ًگـطزز زػـَی
اػالم ثُالى ؾٌس هبلىيت نبزضُ ثِ ًبم زٍلت لبثليت اؾتوبع ًساضز.
 .4وتیجٍگیری
حك ٍيغ تهويوبت يه -جبًجِ ،يىي اظ هْن تطيي تجليبت ٍ اظ جولِ هـؤثطتطيي
اثعاضّبی تأهيي ًظن ٍ ذسهبت ػوَهي زض ًعز زؾتگبُ ازاضی وكَض اؾت ،ثِ ًحـَی وـِ
تهَض "ازاضُ" ثسٍى ٍجَز اهىبى هصوَض ،ذبلي اظ هؼٌبؾت .ثب ايي حبل ثِ زليل ذُطات
جسی وِ اظ ًبحيِ ازاضُ ٍ ثِ هَجت اثـعاض هـصوَض ،حمـَق ٍ آظازیّـبی قـْطًٍساى ضا
تْسيس هيوٌس ،وٌتطل پصيطی لًبيي تهويوبت ازاضی زض توبهي ًظـبمّـبی زهَوطاتيـه
ثسٍى ّيچ تطزيس ٍ تأهلي پصيطفتِ قسُ اؾت.
اهب اظ ؾَی زيگط هالحظبت ؾيبؾي ٍ ًيع فٌي ًبظط ثط ايي گًَِ تهـويوبت ،ػوـسُ
ًظبمّبی حمَلي ضا ثِ ؾوت ًَػي تفىيه نـالحيت (ًؿـجي يـب هُلـك) ثـيي هطاجـغ
لًبيي ضٌّوَى گطزيسُ ٍ لًبٍت ازاضُ ضا ربلجبً زض ًعز لبيي ٍيـػُ ٍ هتوـبيع اظ لبيـي
ػبزی پيف ثيٌي ًوَزُ اؾت .ثب پيف ثيٌي لبيـي ٍيـػُ ازاضُّ ،ؿـتِ انـلي نـالحيت
اًحهبضی ٍی ثط "اثُبل" تهوين ازاضی هتوطوع هيگطزز ثِ ايي هؼٌب وِ ؾبيط لًـبت اظ
چٌيي نالحيت ي ثي ثْطُ اًس .اهـب زض ذهـَل هطاتـت ذفيـ

تـ وط ثطذـَضز ،اظ جولـِ

"تفؿيط" ٍ "اضظيبثي لبًًَيت" تهويوبت ازاضی ،تأهل ٍ تطزيسّبيي ثطٍظ هييبثس.
زض حمَق ايطاى ،ثسٍى ّيچ ليس ٍ قطَي حك تفؿيط تهـوين ازاضی زض ًـعز لبيـي
ػبزی پصيطفتِ قسُ ٍ انَل  170 ٍ 73لبًَى اؾبؾي تلَيحبً ًبظط ثط ّوـيي هؼٌـب اؾـت.
اهب زض حمَق فطاًؿِ ثٌب ثط حؿبؾيتّبی ٍيػُ ًؿجت ثِ حطين وبضوطزی ازاضُ ٍ ثِ زليل
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ٍجَز انل ؾبذتبضی "زٍگبًگي لًبيي" ،حك تفؿيط تهوين ازاضی تَؾٍ لبيي ػبزی
نطفبً ثِ ًحَ هكطٌٍ ٍ اؾتثٌبيي پصيطفتِ قسُ اؾت.
زض ذهَل حك اضظيبثي لبًًَيت تهويوبت ازاضی ًيع ثِ هَجت نسض انـل 170
لبًَى اؾبؾي ،حمـَق ايـطاى چٌـيي نـالحيتي ضا ًؿـجت ثـِ تهـويوبت ػـبم الكـوَل
(همطضات ازاضی) پصيطفتِ اؾت حمي وِ ثِ جع زض يه هَضز ذـبل جعايـي زض حمـَق
فطاًؿِ وبهالً ثِ ًفغ لبيي ازاضُ هحسٍز ٍ هحهَض قسُ اؾت.
اهب زض ذهَل حك اضظيبثي لبًًَيت تهويوبت ازاضی فطزی ،ثِ زليـل هالحظـبت
فٌي ًبظط ثط هبّيت چٌيي تهويوبتي ٍ آثبض ذبل لًبيي اضظيبثي لبًًَيت آًْب ،ػليـطرن
ؾىَت همٌي ػبزی ٍ اؾبؾي ،ثبيس حتي زض حمَق ايطاى ،حىن ثِ ًفي نالحيت لبيـي
ػبزی ٍ اًحهبض آى ثِ حَظُ نالحيت لبيي ازاضُ زاز؛ ٍيؼي وِ حتي زض ضٍيِ لًبيي
زيَاى ػبلي وكَض ًيع هَضز تأييس ٍ تأويس لطاض گطفتِ اؾت.
پیوًشت
 .1هوىي اؾت وبضثطز لبيي ػبزی زض ثطاثط لبيي ازاضی زض ًظبم حمَلي ايـطاى اظ
ًظط ثطذي فبلس زلت ثبقس ثِ ّط حبل زض ايي ًَقـتبض هٌظـَض اظ لبيـي ػـبزی ،لًـبت
زازگبُ ّبی ػوَهي ثِ هفَْم ػبم اؾت ٍ هٌظَض اظ لبيي ازاضُ لبيـي ای اؾـت وـِ ثـِ
زػبٍی ازاضی ضؾيسگي هي وٌس وِ زض ايطاى ثِ َـَض هكـرم ًـبظط ثـط لًـبت زيـَاى
ػسالت ازاضی اؾت.
 .2ثِ هَجت ضأی قوبضُ  138هَضخ ّ 1379/4/12يـأات ػوـَهي زيـَاى ػـسالت
ازاضی ،زػَی ثِ ذَاؾتِ اثُبل ؾٌس هبلىيت ثِ َطفيت ٍاحس زٍلتـي شيٌفـغ هؿـتٌساً ثـِ
ضأی ٍحست ضٍيِ قوبضُ ّ 544يأت ػوَهي زيَاًؼبلي وكَض اظ ًَع زػـبٍی زاذـل زض
للوطٍ نالحيت زازگبُ ػوَهي زازگؿتطی اؾت (ثسضيبى.)68 :1381 ،
 .3زض ايٌجب ػول تهويوي ازاضُ هس ًظط اؾت يؼٌي ػولي وِ هَجس حك يب تىلي
ثطای قْطًٍساى اؾت ٍ اثط ثطٍى ؾبظهبًي زاضز .ثٌبثطايي زؾتَضات ازاضی ٍالـغ زض ًظـن
ؾلؿلِ هطاتجي وِ نطفب زاضای اثط زضٍى ؾبظهبًي اؾت هَيَع ايي ثحث ٍالغ ًويقَز.
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زض ًتيجِ ،زؾتَضات هَيَع هَاز  57 ٍ 56لبًَى هجبظات اؾالهي وـِ نـطفب ًـبظط ثـط
تىلي

هبهَض ازاضی اؾت اظ حَظُ ثحث ذبضج هي قـَز .ثـِ ػـالٍُ ثـِ هحـى آًىـِ

هَيَع جٌجِ جعايي هي يبثس ضؾـيسگي ثـِ پطًٍـسُ ثٌـب ثـِ تهـطيح همـٌي اًحهـبضا زض
نالحيت لبيي جعايي لـطاض هـي گيـطز ٍ هؿـبلِ لبًًَوٌـسی اظ هٌظـط همـطضات ازاضی
هَيَػب هٌتفي هي گطزز.
4. Cornu, Gerad
 .5الجتِ زض حمَق فطاًؿِ يىـي اظ العاهـبت ازاضُ ،زض هـَاضز هـصوَض زض لـبًَى 11
غٍييِ  1979ثيبى اًگيعُ ٍ تَجيِ ٍيغ تهوين ازاضی اؾت (قبپَ.)1129 :2001 ،
 Tribunal des conflits .6هْوتـطيي وـبضوطز ايـي زيـَاى ،حـل اذـتالف زض
نالحيت ثيي زازگؿتطی ػوَهي ٍ زازگؿتطی ازاضی اؾت.

 GAJA .9هرفـ

7. Petit, Serge
8. Debbasch, Charles and Ricci, Jean Claude
ًـبم وتـبة Grands arrets de la jurisprudence

 administrativeقبهل هْوتطيي آضای لًبيي زض حَظُ حمَق ازاضی فطاًؿِ اؾت وِ
ػوستب احىبم قَضای زٍلتي ضا زض ثط هي گيطز.
10. Long, Marceau and et al
ً« .11ظط ثِ ايي وِ زض انل يىهس ٍ ّفتبز ٍ ؾَم لبًَى اؾبؾي جوَْضی اؾالهي
ايــطاى ،هٌظــَض اظ تأؾــيؽ زيــَاى ػــسالت ازاضی ،ضؾــيسگي ثــِ قــىبيبت ،تظلوــبت ٍ
اػتطايبت هطزم ػليِ ٍاحسّبی زٍلتي تهطيح گطزيسُ ٍ ثب تَجِ ثِ هؼٌي ػطفي ٍ لغَی
ولوِ هطزمٍ ،احسّبی زٍلتي اظ قوَل هطزم ذبضج ٍ ثـِ اقـربل حميمـي يـب حمـَلي
حمَق ذهَني اَالق هي قَز ٍ هؿتفبز اظ ثٌـس يـه هـبزُ  11زيـَاى ًيـع اقـربل
حميمي ٍ حمَلي حمَق ذهَني هي ثبقٌس .ػلي ّصا قىبيبت ٍ اػتطايبت ٍاحسّبی
زٍلتي زض ّيچ هَضز لبثل َطح ٍ ضؾيسگي زض قـؼت زيـَاى ػـسالت ازاضی ًوـيثبقـس»
(زازًبهِ  39-38-37ثِ تبضيد  )1368/7/10الجتـِ هـي زاًـين وـِ ّيـبت ػوـَهي زيـَاى
ػسالت ازاضی زض آضای هتؼسز ذَز ًكبى زازُ اؾت وِ چٌبًچـِ قـىبيت ػليـِ همـطضات
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زٍلتي ثبقس اظ ًبحيِ اقربل ػوَهي ًيـع لبثـل پـصيطـ زض زيـَاى اؾـت ( ؾـليوبًي،
.)70 :1390

" .12زض هست [ثيف اظ] ثيؿت ؾبلي وِ اظ تبضيد تأؾيؽ زيَاى هـي گـصضز ٍ ثـب
ٍجَز ؾبثمِ زضذكبى آى ،زض احمبق حمـَق قـْطًٍساى ٍ اجـطای ػـسالت ًـِ تٌْـب زض
تمَيت زيَاى وَقف ًكسُ ثلىِ ثط اثط لَاًيي هتؼسزی وِ ثِ تهَيت ضؾيسُ زض هَاضزی
نالحيت زيَاى هحسٍز ٍ هَلؼيت آى تًؼي

قسُ اؾت وـِ اظ جولـِ هـي تـَاى ثـِ:

انالحيِ لبًَى اضايي قْطی ههَة ؾبل  ،... ،1367ههَثِ هجوغ تكريم ههـلحت
ًظبم زض ذهَل هكىل اضايـي ثـبيط ههـَة ؾـبل  ،1371لـبًَى ضؾـيسگي ٍ اترـبش
تهوين هجسز ًؿجت ثِ تهويوبت ٍ آضای ّيأتْبی ٍاگصاضی ظهـيي ٍ ؾـتبز هطوـعی زض
هَضز اضايي وكت هَلت وِ هَضز ًمـى زيـَاى ػـسالت ازاضی ٍالـغ قـسُ يـب ثكـَز
ههَة ... ،1372اقبضُ وطز" (ثسضيبى :1381 ،ل.)2
 .13الجتِ چٌيي ضٍيىطزی لبثل اًتمبز ثِ ًظط هي ضؾس ٍ اظ آًجب وِ ضؾيسگي لًبت
هترهم ًيع يىي اظ هْن تطيي تًويٌبت زازضؾي قبيؿتِ ٍ حمـَق قـْطًٍسی اؾـت
ثبيس ثِ ثؼس فٌي زػَای ازاضی ًيع زض ظهبى تؼييي هطجغ نبلح تَجِ ًوَز.
14. Chapus, Rene
 .15لًبت زازگبُّب هىلفٌس اظ اجطای تهَيت ًبهِّب ٍ آييي ًبهِّبی زٍلتي وـِ
هربل

ثب لَاًيي ٍ همطضات اؾالهي يـب ذـبضج اظ حـسٍز اذتيـبضات لـَُ هجطيـِ اؾـت

ذَززاضی وٌٌس ٍ ّط وؽ هي تَاًس اثُبل ايي گًَِ همـطضات ضا اظ زيـَاى ػـسالت ازاضی
تمبيب وٌس.
16. L'appreciation
 .17زض فطاًؿِ ثِ هَجت لبًَى ؾبل  1790لًبت زازگبُّبی ػوَهي اظ ضؾـيسگي
ثِ زػبٍی ػليِ ازاضات ٍ هبهَضاى ازاضی هٌغ قسًس لبًَى هصوَض هٌكب تحـَالتي قـس وـِ
هٌجط ثِ ايجبز زٍ ًظن لًبيي ػبزی ٍ ازاضی وبهال هؿتمل گطزيس .زٍگـبًگي هـصوَض زض
حس ؾبظهبًي ثبلي ًوبًس ٍ هٌجط ثِ ظَْض زٍ ضغين حمَلي ًؿجتب هتوبيع يب ثِ تؼجيط زيگـط
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زٍگبًگي حمَلي(هبَّی) ّن قس .قبيس ايي تؼجيط ثٌيبزيي ًوبيبًگط وبهل اثؼـبز هرتلـ
زٍگبًگي هصوَض ثبقس وِ "لًبٍت ضاجغ ثِ ازاضُ ،شاتب ّوبى ػوـل ازاضُ وـطزى اؾـت".
ثٌبثطايي ٍ ثِ هَجت انل هصوَض ،نالحيت لبيي ػبزی زض فطاًؿِ ػبم ًيؿت ٍ انـل
ثط ػسم نالحيت لبيي ػبزی ًؿـجت ثـِ زػـبٍی ػليـِ ازاضُ اؾـت هگـط آًىـِ همـٌي
نطاحتب ذالف آى ضا پيف ثيٌي ًوَزُ ثبقس.
Lesclous
Vuckovic
Renoux
Voie de fait

18.
19.
20.
21.

" .22زيَاًربًِ ػسليِ ٍ هحىوِّب ٍلتي احىبم ٍ ًظبهٌبهِّبی ػوـَهي ٍ ايـبلتي ٍ
ٍاليتي ٍ ثلسی ضا هجطی ذَاٌّس زاقت وِ آًْب هٌُجك ثب لبًَى ثبقٌس".
ّ .23ط چٌس وِ آضاء اؾتٌبزی ػوستب ضاجغ ثِ زػبٍی ػبزی هُطٍحـِ ػليـِ زٍلـت
اؾت اهب اظ اضظـ اؾتٌبزی آًْب وبؾتِ ًوي قَز چطا وـِ ثْـط حـبل زض زػـبٍی هـصوَض،
هؿبلِ نالحيت لبيي ػبزی هُطح قسُ اؾت  .الجتِ ثْتط ثَز يـِ آضايـي وـِ ضاجـغ ثـِ
زػبٍی ثيي زٍ َطف ريط زٍلتي نبزض قسُ ًيع اقبضُ هي قس لىـي زؾتطؾـي ثـِ چٌـيي
ًوًَِّبيي ثطای هَل

همسٍض ًگطزيس.
مىاتغ

الف .فارسی
اهبهي ،هحوس ٍ اؾتَاض ،وَضٍـ ( .)1387حمًق اداری .تْطاى :هيعاى.
ثبظگيط ،يساهلل ( .)1380صالحیت ي احکا راجغ تٍ آن .تْطاى :فطزٍؾي.
ثسضيبى ،فرطالسيي ( .)1381مجمًػٍ کامل لاوًن ي آییه دادرسی دیًان ػذالت اداری
تا آخریه اصالحات .تْطاى :ضٍغيي.

ؾليوبًي ،هْؿتي (" .)1390يَاثٍ تكريم زػـبٍی لبثـل َـطح زض زيـَاى ػـسالsت

ازاضی" .پایان وامٍ کارشىاسی ارشذ ،داوشکذٌ حمًق ي ػلً سیاسی .داوشیگاٌ
شیراز.

) (ٍيػًُبهِ حمَق ػوَهي ٍ ثييالولل1391  ثْبض ٍ تبثؿتبى، قوبضُ اٍل، زٍضُ چْبضم/هجلِ هُبلؼبت حمَلي

184

 وظارت لضایی تر اػمیال ديلیت در دییًان ػیذالت.)1372(  ًهطاهلل،نسضالحفبظي
. قْطيبض: تْطاى.اداری
صًرت مشريح مواکرات مجلس تررسی وُایی لاوًن اساسیی جمُیًری اسیالمی
 ازاضُ ول اهَض فطٌّگـي ٍ ضٍاثـٍ ػوـَهي هجلـؽ قـَضای: تْطاى.)1364( ایران
.اؾالهي
 پایان وامیٍ کارشىاسیی." "تمطيطات زضؼ حمَق ازاضی ايطاى.)1389(  هجتجي،ٍاػظي
. داوشکذٌ حمًق ي ػلً سیاسی داوشگاٌ شیراز،ارشذ حمًق ػمًمی
 اًگليؿي.ة
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