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، مورد بررسـی قـرار   جزاییتهران با قرار عدم صالحیت دادگاه  13شهرداري منطقه 

 و اسـناد  ردنکـ  معـدوم  ایـ  بیـ تخر ای سرقت نیعناو تحت گرفته است. این پرونده
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 قانون 11 ماده پ بند ریاخ فراز در مقرر فهیوظ انجام از يخوددار و نیقوان اراتیاخت
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 بـه  را خـود  تیصـالح  عدم قرار باشد یم 1360 بهمن 4 مصوب يادار عدالت وانید

  شده است. دیوان ارجاع به پرونده و صادر يادار عدالت وانید اعتبار

   :عدالت اداري در رأي خود با عدم قبول صالحیت دیوان معتقد است دیوان

 كمدار و اسناد ردنک معدوم ب،یتخر سرقت، نیعناو که این به نظر

 قانون در و است مجرمانه نیعناو از یاسالم مجازات قانون فصول طبق یدولت

 یسک اگر و است شده گرفته نظر در مجازات آن يبرا یاسالم مجازات

 طبق دیبا باشد شده )یقانون مقرر طیشرا برحسب( نیعناو نیا از یکی بکمرت

 راستا نیهم در زین يفرکی دادگاه و دادسرا فهیوظ و گردد مجازات قانون،

 ای یانتساب عمل بودن جرم مورد در دیبا يفرکی دادگاه لذا ،شود یم یابیارز

 صالح را خود و گذارد آن از فراتر را پا تواند ینم و دینما اظهارنظر آن، عدم

 در انتیخ ای يالهبردارک مثل یجرایم در هک يطور همان. نداند یدگیرس به

 یحقوق دادگاه به را پرونده دــوانــت ینم ندانست مجرم را يفرد اگر امانت

 صیتشخ بحث 1385 مصوب يادار عدالت وانید قانون 13 ماده در. بفرستد

 آن عدم ای میتیکحا فیوظا انجام در ها شهرداري و یدولت نیمسئول درست

 از متفاوت هک است یخاص طیشرا يدارا وانید در تیاکش طرح و است

 قابل يفرکی دادگاه يرأ در مندرج نیعناو نیبنابرا .است دادگاه و دادسرا

 یدگیرس قابل يفرکی دادگاه يدادسرا در تنها و نبوده وانید در یدگیرس

 وانید شعب و نبوده حیصح يادار عدالت وانید به پرونده ارسال لذا ،است

  .1نماید یمست و قرار عدم صالحیت صادر ین یدگیرس به صالح

و تجاوز از  سوءاستفادهاین است که  شود یماما سؤالی که در اینجا مطرح 

ران قابل یدر حقوق ا اختیاري صالحیت از سوءاستفادها یحدود اختیارات چیست و آ

از اختیارات مقام  سوءاستفادهجزء  توان یماست؟ چه مصادیقی را  قضاییبازنگري 

دولتی شمرده و مقام دولتی را به موجب آن، در محاکم اداري مورد بازخواست قرار 

مدارك دولتی توسط  و اسناد نمودن معدوم و اخفاداد؟ به طور مثال آیا مواردي مانند 

  
 قضـایی  مجتمـع ) جزایـی ( عمـومی  دادگاه 1030 شعبه 9009982144501141کالسه  ر.ك پرونده .1

 28شعبه  28/920457 کالسه ؛ پرونده9209972190500093 شماره دادنامه تهران، قدوسی شهید

 .9209970902800841 شماره دادنامه دیوان عدالت اداري،

DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2016.21876
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و مشمول رسیدگی دیوان عدالت  اراتیاخت از سوءاستفاده ای تجاوز موارد مقامات، از

  ؟قرارگیردمورد رسیدگی  جزاییاداري است یا به عنوان جرم باید در دادگاه 

از اختیار و مصادیق  سوءاستفادهبراي پاسخ به سؤاالت مذکور الزم است مفهوم 

دازیم که کدام عمل تحت عنوان آن روشن شود تا بتوانیم به این موضوع بپر

  گرفته و در صالحیت کدام دادگاه است تا به آن رسیدگی نماید.استفاده قرار سوء

  از اختیارات سوءاستفادهمفهوم  ـ الف

ــاکنون تعریــف دقیقــی   ــران ت ــهدر حقــوق ای مفهــومی و مصــداقی از  نحــو ب

ار بـه مراجعـه   ـــ ل ناچـــ ن دلیـــ به همی نشده است،از اختیارات ارائه  سوءاستفاده

م ـــ وانیــاز تجربیـات ایشـان بت   یريگ بهرهر کشورها هستیم تا با ــوق سایــبه حق

به شناسایی مفهوم پرداخته و پس از آن، نهاد صالح براي رسـیدگی بـه ایـن امـر را     

ــوق     ــوم در حق ــن مفه ــه جســتجوي ای ــی ب ــه تطبیق ــراي مطالع ــابیم. ب ــامنبی  ال ک

ائه نشده اسـت امـا   ار سوءاستفادهنیز تعریف دقیقی از  ال کامن. در حقوق پردازیم یم

. برخــی انــد پرداختــهحقــوقی، بــا بیــان مصــادیق، بــه تعریــف آن   يهــا نوشــتهدر 

؛ دهنـد  یمـ نویسندگان حقوقی بنا به نظر خود، فهرست طویلی از مصادیق آن ارائـه  

از  سوءاسـتفاده درحالی که برخی دیگـر، بـه دو یـا سـه مـورد بـه عنـوان مصـادیق         

  .1کنند یماختیارات بسنده 

بر طبق نظریات ایشان، رویه مجریان قانون همیشه حاکی از نقض شکلی آن و 

 یقاًدق گیرنده یمتصم؛ حتی اگر 2نیست گذار قانونیا تجاوز از حدود اختیارات تفویضی 

 نامطلوب باشد یا به عوامل مرتبطمطابق با نص قانون عمل کند، هدف او ممکن است 

  
 ،»اداري عدالت دیوان آراء پرتو در دولتی مصوبات ابطال جهات بررسی و تحلیل« امید شیرزاد، .1

 دانشـگاه  سیاسـی  علـوم  و حقوق دانشکده عمومی حقوق رشته ارشد کارشناسی مقطع براي نامه پایان

 حقوقی نظام در اختیارات از سوءاستفاده مفهوم« ،خواه نجابت؛ مرتضی 87 ص ،1392 بهشتی، شهید

 .91 ص ):1388 (زمستان 5 دوم، سال ،مصلحت و حقوق ،»ال کامن

 .87 ص ،پیشینامید شیرزاد،  .2
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. بدین ترتیب اغلب، 1قرارگیردمرتبط عوامل غیر  یا تحت تأثیرکند  توجهی یب

 دادن دخالت به را یعموم مقام هک آورند یم شمار به یموجب و زهیانگ را سوءاستفاده

 ای و دارد یوام گذار قانون هدف از ریغ یاهداف بیتعق ای میتصم در رمرتبطیغ عوامل

  .2شود یم میتصم ردنک قلمداد "یرعقالنیغ " موجب که آن

از  سوءاسـتفاده ارکـان اساسـی در    رسـد  یمـ بر طبق تعاریف مختلف به نظـر  

وجود صالحیت براي مقام اداري بر طبق قـانون   نخست، صالحیت، چند مورد است:

و یا  گذار قانونانجام عمل در محدوده صالحیت برخالف هدف  ،براي عمل خاص؛ دوم

 3عام سوءنیتعنصر  ،و سوم گذار قانونبدون درنظر گرفتن عوامل و مالحظات مدنظر 

ت دار علم دارد که یبه معناي وجود علم و عمد به مسأله؛ بدین معنا که مقام صالح

 و بـه خـالف   شود یمچه بوده و با عمد، عملی خالف آن را مرتکب  گذار قانونهدف 

 سوءاستفادهوجود رکن روانی است که  رسد یمبودن عمل خود نیز علم دارد. به نظر 

در اشـتباه، علـم و   زیرا  4سازد یماز اختیارات را از اعمال مشابه مانند اشتباه متمایز 

 ، عمـل، تحـت  سوءاسـتفاده نظر برخی که معتقدند در  برخالفاما  عمد وجود ندارد،

قـانون ماننـد    از نادرسـت  اسـتنباط  بـا  یـا  منفـی  یـا  مثبـت  درونی هاي یزهانگ تأثیر

 جلب اخاذي، توزي، کینه جویی، انتقام منظور به بغض، و حب روي از گیري تصمیم

، باید گفت انگیزه مثبت یا منفی در ایـن  5گیرد یم صورت دیگران یا خود براي سود

  
1. David Stott & Alexandra Felix, Principles of Administrative Law, (London, 

Sydney: Cavendish Publishing Ltd, ed.1, 1997),p 82؛ E.C.S Wade & A.W. 

Bradley, Constitutional and Administrative Law, (London, New York: 
Longman, 11th ed, 1993),p 678؛ A.W Bradely & K.P Ewing, Constitutional 

and Administrative Law, (London, New York: Longman, ed. 12  ) ,p 773. 

  .93 ص ،پیشینمرتضی نجابت خواه،  .2

را یکی از مـوارد  )  1969سال  (و دعواي آنیسمینیک اند دانسته سوءاستفادهنیت را از عوامل سوءبرخی  .3

  .)93 ص ،پیشینمرتضی نجابت خواه، اند ( آوردهبر این اساس به شمار  قضاییدرخواست کنترل 

4. See. Hilaire Barentt, Constitutional and Administrative Law, (London, 
Routledge- Cavendish, ed.6, 2007), 766. 

 چگونگی و تشخیصی صالحیت مفهوم« جوزانی، ؛ مریم کریم92 ص ،پیشینمرتضی نجابت خواه،  .5

 حقوق دانشکده عمومی حقوق رشته ارشد کارشناسی مقطع نامه پایان( ،»اداري حقوق در آن کنترل

  .132 ص )،1390زمستان  ،)مرکز تهران واحد( یاسالم آزاد دانشگاه
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با هر انگیزه اعم از انگیـزه   تواند یمزمینه داراي اهمیت چندانی نیست و مقام اداري 

خیرخواهانه مانند کمک به دیگران، درنظر گرفتن نفع عمومی جامعه یا انگیزه منفی، 

  از صالحیت اختیاري شود. سوءاستفادهمرتکب 

از اختیارات در انگلستان، اغلب دو عامل اهداف  سوءاستفادهدر بیان مصادیق 

ط و توجه نکردن ـرتبــعوامل غیر م ، توجه بهگذار قانونمغایر یا متفاوت از هدف 

رخی دیگر ــب دانند یم سوءاستفادهرا از مصادیق  گیري تصمیمبه عوامل مرتبط در 

 سوءاستفادهصالحیت معین به جاي صالحیتی دیگر را از مصادیق  کارگیريبه 

. اند آورده سوءاستفادهدیگر نیز غیر عقالنی بودن را در مصادیق  يا عدهو  دانند یم

ی ــابــراي دستیــ، استفاده از صالحیت واگذارشده بسوءاستفادهیکی از مصادیق 

به اهدافی غیر از اهدافی است که قانون واگذارکننده صالحیت در نظر داشته است. 

یا عملی  گیرد یمکه مأمور یا مقام اداري تصمیماتی  شود یماین امر زمانی واقع 

تعیین  گذار قانونا در باطن، هدفی خالف آنچه که به ظاهر قانونی ام دهد یمانجام 

واقع نشده،  ییا شبه خطای خطا در انجام عمل، درواقع. کند یمکرده است تعقیب 

واقع شده است گرچه ممکن  گذار قانونبلکه اقدام درست با هدف خالف هدف 

 بود ممکن موارد بعضی است اشکال خاصی بر آن هدف نیز وارد نباشد. همچنین در

 با اما بوده قانونی اختیارات چارچوب در ظاهراً که این رغم یعل شده اتخاذ تصمیم

 سازمانی، درون منافع جهت به بیان دیگر به و بوده متعارض گذار قانون اصلی غایت

واقع شده که  سوءاستفادهزمانی  درواقع. 1گردد تلقی اختیار از سوءاستفاده نوعی به

حتی اگر عمل  جا ینا . در2نپذیرد صورت آن اصلی هدف راستاي در اختیار اعمال

 اراتیاخت از سوءاستفاده از یمصداق اعمال، گونه این با بهترین انگیزه نیز انجام شود،

  .3هستند رادیا محلّ و قانونی بوده شده واگذار

  
1. See: Hilaire Barentt, op.cit, 765 ؛Peter Leyland & Gordon Anthony, 

Textbook on Administrative Law, (New York: Oxford University Press, 
ed.5, 2005),p 269. 

2. Hilaire Barentt, op.cit, p 765. 
  .94، پیشینمرتضی نجابت خواه،  .3
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 مراجـع  هک است نیا اراتیاخت از سوءاستفاده دهنده شکل يتورهاکفا از گرید یکی

 گیـري  تصـمیم  در ،باشـند  یمـ  یفرع ای رمرتبطیغ هک ،را یمالحظات و عوامل دیبا یعموم

 در مـؤثر  و مـرتبط  هکـ  ،را یمالحظـات  دیبا یمراجع عموم ینچن هم ندهند؛ دخالت خود

 یحیصـح  و یمقتضـ  طـور  بـه  خـود  هـاي  گیري یمتصم در حتماً ،باشند یم گیري یمتصم

 توانـد  یمـ  رتبطــم ظاتــمالح به توجه در قصور. رندینگ دهیناد را ها آن و دهند دخالت

 خـود  میتصـم  هیـ توج جهـت  الزم ادلّـه  بدون گیرنده یمتصم مقام هک باشد آن يمعنا به

 در مـؤثر  و مرتبط عوامل به توجه عدم هک نمود دکیتأ دــیاــب هــالبت 1.است نموده عمل

 جهـت  هـا  دادگـاه  مداخلـه  نـه یزم یصورت در رمرتبط،یغ عوامل به توجه و میتصم اتخاذ

 مربـوط  يادار صرفاً ژهیاروک یک انجام به میتصم اوالً هک آورند یم فراهم را ییقضا نترلک

 عامـل  آن واسـطه  به يماد نظر از میتصم اًیثان ندارد؛ اشخاص حقوق بر يریتأث هک نشود

  .2باشد گرفته قرار الشعاع تحت رمرتبط،یغ ای مرتبط

ارات ــاز اختی سوءاستفادهبرخی غیرمعقول بودن را از مصادیق  ،از سوي دیگر

 از خروج مفهوم دو با توأم اغلب ،بودن غیرمنطقیچرا که  3اند آورده به شمار

بودن را با  و برخی نیز غیرمعقول 4رود یم کار به ها آن از سوءاستفاده و تااختیار

 .5اند دانستهتوجه به مالحظات مربوط و عدم توجه به مالحظات نامربوط یکی 

  از اختیارات در حقوق ایران سوءاستفاده -ب

از اختیـارات   وءاستفادهـــ سوم ــران مفهــکه بیان شد در حقوق ای طور همان

آن شناسـایی   اياجـز مورد تعریف و بررسـی قـرار نگرفتـه و مصـادیق و      به صراحت

  
1. Hilaire Barentt, op.cit, 767 ؛Peter Leyland & Gordon Anthony, op.cit, p. 276. 

 مطالعه با همراه) اداري عدالت دیوان آراء پرتو در( اداري حقوق اصول علی مشـهدي،  و مهدي هداوند

 توسـعه  و حقـوقی  معاونـت  (تهـران،  آمریکـا،  و انگلیس لبنان، مصر، آلمان، سوئیس، فرانسه، تطبیقی

 .91 ص ،پیشین؛ امید شیرزاد، 194)، 1391 دوم، چاپ قضایی، توسعه مطالعات مرکز قضاییه قوه قضایی

  .104 ص ،پیشینمرتضی نجابت خواه،  .2

3. A.W Bradely & K.P Ewing, op.cit, p 773. 
4. Peter Leyland & Gordon Anthony, op.cit, p 269. 
5. Ibid, p 276. 
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مانند قانون مجازات اسالمی این عمل جرم انگـاري   نشده است اما در برخی قوانین،

شده و در برخی دیگر از قوانین مانند قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 

اداري و قانون رسیدگی به تخلفـات اداري، از مصـادیق تخلـف مقـام اداري شـمرده      

مفهوم و مصادیق، بررسـی مصـادیق و شـناخت مرجـع      شده است. به دلیل ابهام در

صالح براي رسیدگی به آن نیز با مشکل همراه است. با توجه به شـناخت مفهـوم در   

 ،کدام نهادکه  شود یمو عناصر آن، حال به بررسی این نکته پرداخته  ال کامنحقوق 

  .باشد یمصالحیت رسیدگی به آن را دارا 

  از اختیارات مقام اداري در حقوق کیفري سوءاستفاده  .1

از اختیارات سخن  سوءاستفاده درخصوصدر قوانین جزایی ایران، دو ماده 

تحت شرایطی  سوءاستفادهقانون تعزیرات و اقدامات تأمینی،  576. در ماده اند گفته

 چنانچه«: 576ماده  براساس. قرارگیردجرم تلقی شده و مشمول مجازات  تواند یم

 در هر رتبه ها شهرداريو  یدولت ینمأمورو  نیو مستخدم منصبان از صاحب یکهر

ا ی یدولت یتبکاوامر  يو از اجرا نموده سوءاستفادهخود  باشد از مقام هک یو مقام

 هک يامر ا هرگونهی ییقضا ا اوامر مقاماتی امکاح يا اجرایو  یتکممل نیقوان ياجرا

 از خدمات انفصال د بهینما يریجلوگ ،باشد شدهصادر  یقانون مقامات از طرف

  .»خواهد شد ومکمح سال تا پنچ یکاز  یدولت

از اختیارات به نظـر   سوءاستفادهبا توجه به عنصر قانونی مذکور و بیان مفهوم 

 گـردد  یمبر  بکمرت زهیانگ قصد و به جرم ابکدر ارت سوءاستفادهمنظور از  رسد یم

عام را در این زمینه براي مرتکب الزم دانست تا  سوءنیتو باید حداقل عنصر روانی 

 جزایـی  تیمسـئول  ير، دارایخطـر و تقصـ   اتینظر يبر مبنا جرم وي محقق شود و

وجود هدف مغایر بـا هـدف قـانون یـا مالحظـات       دیبااست. همچنین  شده شمرده

که با توجه به عنصـر   قرارگیردنامربوط یا عدم لحاظ مالحظات مرتبط مورد بررسی 

از  يریمنظـور جلـوگ   بـه  از مقـام  سوءاسـتفاده  در نظر داشـت  باید ،این جرمنی قانو

. از شـود  یمـ  لحـاظ  بـاره  نیدرا ییقضا مکمحا امکو اح یو اوامر دولت نیقوان ياجرا

 جـرم  یعنـی تحقـق   ،سوي دیگر تحقق عنصر مادي نیز در این زمینـه اهمیـت دارد  

 فعـل  كا تـر یـ  واال اگـر فعـل   است ییقضا مقام مکا حی قانون اجرا نشدن به منوط
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 يریتـأث  ییقضـا  مقام مکا حی قانون ياز اجرا يریدر جلوگ یدولت مأمور و مستخدم

  تحقق نخواهد یافت. 576باشد، جرم ماده  نداشته

از اختیار مقام دولتی را  سوءاستفادهعالوه بر این ماده که به صراحت جرم 

ه با توجه ــت کــافــی وانـت یمبیان نموده، مواد دیگري را نیز در قانون مجازات 

از اختیار مقام  سوءاستفادهمصداق  توانند یمو مصادیق آن،  سوءاستفاده به تعریف

آن پرداخته است. از جمله  يانگار جرمبه طور خاص، به  گذار قانوندولتی باشند اما 

نیست،  شباهت یبمواردي که با اخفا و معدوم کردن اسناد و مدارك دولتی نیز 

را که اقدام به  اي یــمورین دولتأمق.م.ا.  604ماده قانون تعزیرات است.  604 ماده

را مستحق مجازات  دکنن یم ناآنمعدوم یا مخفی کردن اوراق سپرده شده به 

دانسته است تا اسناد و اوراق و مدارك دولتی را مورد حمایت ویژه قرار دهد. ماده 

و  ها نوشتههر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداري « :دارد یمبور بیان زم

فشان ــم وظایااوراق و اسنادي را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا براي انج

لحاظ  بهکه داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد  ها آنبه 

ارت وارده ــران خســالوه بر جبــ، عباشد یموع ــاز دادن به آن کس ممن انونــق

  »تا یک سال محکوم خواهد شد. سه ماهبه حبس از 

اقدام  عمداًمأمور  چه چناندر ماده مذکور نیز وجود عنصر مادي الزم است و 

بدیهی است در صورتی  .باشد مییا معدوم کردن نمایند مستحق مجازات  به مخفی

 جرم انگاري مستحق جبران خسارت خواهد بود. صرفاًکه عمد احراز نشود مرتکب 

از اختیار مقام  سوءاستفادهبه عنوان یکی از مصادیق  رسد یماین عمل نیز به نظر 

  همراه علم و عمد است. گذار قانوندولتی به دلیل انجام عمل مغایر هدف 

از اختیـارات و   سوءاسـتفاده با توجه به صراحت دو ماده مذکور در بیان جـرم  

بـا   سوءاسـتفاده جرم اخفا و معدوم کردن اسناد و مدارك دولتی به عنـوان مصـداق   

و عنصـر معنـوي و ارکـان     سـوءنیت بـا احـراز    رسـد  یمـ خاص، به نظـر   يانگار جرم

جرم مذکور در پرونده را بر طبق مـواد مـذکور،    توان یمدر مصداق خاص،  سوءنیت

  در صالحیت دادگاه کیفري دانست.
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  از اختیارات مقام اداري در حقوق اداري ءاستفادهسو .2

قانون تشکیالت و آیـین دادرسـی دیـوان     12در حقوق اداري ایران بنابر ماده 

، یکی از جهات کنترل قضـایی در نظـام حقـوقی ایـران،     1392 عدالت اداري مصوب

از اختیـارات اسـت. همچنـین در قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري،         سوءاستفاده

بـه شـمار    1بـه عنـوان تخلـف اداري    8مـاده   30از مقام اداري در بنـد   سوءاستفاده

 تـوان  یمـ . به همین دلیـل  شود یمآمده که در صورت احراز، موجب مجازات اداري 

رسیدگی به تخلفات اداري ادارات را نیز در این زمینه مـورد بررسـی    هاي هیأتآراء 

که بر مبناي آن به اعمـال مجـازات    سوءاستفادهقرار داد تا مشخص شود که مفهوم 

  چه بوده است. هیأتاز دید  آنمصداق چیست و  ،اند پرداختهیک مقام اداري 

در این نوشتار با توجه به اختالف صالحیت دادگاه کیفـري بـا دیـوان عـدالت     

اداري به عنوان مرجع عام اداري در کشور، صالحیت این مرجع را بر طبـق قـانون و   

قانون تشکیالت و آیـین دادرسـی دیـوان     12. ماده دهیم یمرویه مورد بررسی قرار 

صـادیق صـالحیت و وظـایف    یکـی از م  ،، طبق بنـد اول 1392 عدالت اداري مصوب

عمومی دیوان عدالت اداري را رسـیدگی بـه شـکایات، تظلمـات و اعتراضـات       هیأت

و سـایر نظامـات و مقـررات دولتـی در      هـا  نامـه  یـین آاشخاص حقیقی یا حقوقی از 

موجـب   همربوطـ از اختیارات مرجع  سوءاستفادهمواردي که مقررات مذکور به علت 

. بــر طبـق مـاده مـذکور، در صــورت    دانـد  یمـ ، شـود  یمــتضـییع حقـوق اشـخاص    

ــتفاده ــات     سوءاس ــی و اثب ــرره دولت ــدور مق ــود در ص ــارات خ ــام اداري از اختی مق

موجب تضییع حقوق اشخاص شده اسـت   سوءاستفاده این که یناسوءاستفاده وي و 

نسـبت بـه ابطـال مصـوبه      تواند یمعمومی دیوان  هیأتاعم از شاکی یا غیر شاکی، 

عمـومی دیـوان تـاکنون بـه اسـتناد       هیـأت د اما در رویـه قضـایی   مذکور اقدام نمای

  ابطال نشده است. يا مصوبهسوءاستفاده، 

  
  :اداري به قرار زیر استتخلفات «قانون رسیدگی به تخلفات اداري:  8ماده  .1

1- ...  

 »از مقام و موقعیت اداري سوءاستفاده -3
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از تصـمیمات و اقـدامات    تواننـد  یمـ دیگر آن است کـه آیـا افـراد     سؤالحال 

یـا مصـادیق آن    اتاختیـار از  سوءاسـتفاده که به دلیل  یمأمورینواحدهاي دولتی و 

قانون تشکیالت و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداري     10صادر شده بر طبق ماده 

ی ـــ دگــار رسیـــ واستــزد شعب دیوان اقامه دعوا نمایند و خــ، ن1390وب ــمص

به طـور   10از اختیار مقام اداري شوند؟ در پاسخ باید گفت، در ماده  سوءاستفادهبه 

تظلمات بیان شده و سبب شکایت تصریح نشـده اسـت.   اعم رسیدگی به شکایات و 

هـر امـري باشـد کـه شـامل       دتوانـ  یمشکایت سبب  رسد یمبه همین دلیل به نظر 

وجه ـــ داف نامناسب، تــل اهــاز اختیار مقام اداري و مصادیق آن شام سوءاستفاده

صـدر   . از سوي دیگـر در شود یمبه عوامل نامرتبط، عدم توجه به عوامل مربوط و ... 

در صورتی کـه تصـمیمات و اقـدامات موضـوع شـکایت،      «این قانون آمده،  11ماده 

در  مشـترکاً وق اشـخاص  ـــ تضییع حق». موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد...

از اختیـارات   سوءاسـتفاده نیز استفاده شـده و یکـی از مصـادیق آن را نیـز      12ماده 

بـه همـین دلیـل     آن است،به می دیوان، صالح رسیدگی عمو هیأتدانسته است که 

نیز مصداق اقدام و تصمیم موجـب تضـییع حقـوق     11و  10گفت در ماده  توان یم

از اختیارات باشد و شعب دیوان، صـالحیت رسـیدگی    سوءاستفاده تواند یماشخاص 

  به این امر را دارند.

از  سوءاستفادهدر رویه قضایی دیوان عدالت اداري، به طور مستقیم با استناد به 

اختیارات، رسیدگی و صدور حکم انجام نشده است اما در میان آراء، استناد به مصادیق 

، توجه به عوامل نامرتبط، گذار قانونر هدف یمغا مانند اهداف نامناسب و سوءاستفاده

که به استناد مستقیم یا غیرمستقیم آن،  خورد یمعدم توجه به عوامل مرتبط به چشم 

دیوان عدالت اداري به شماره  18حکم شعبه صادر شده است. به طور مثال، رأي شعبه 

حل  هیأت، در ابطال رأي 21/12/1391مورخ  9109970901804741دادنامه 

مصداقی از عدم توجه به عوامل و مالحظات مربوطه  توان یماختالف کارگر و کارفرما را 

به سوابق کاري و مقررات  عنه مشتکیشاکی اظهار داشته «انست. در رأي مذکور آمده، د

کار در قطع رابطه کارگري و کارفرمایی توجه ننموده و برخالف قانون و اصول دادرسی، 

حکم به محکومیت وي را صادر کرده است...دیوان ...ادعاي مطروحه را مقرون به صحت 
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قانون کار، نوع شغل از مصادیق مستمر  7 و 3، 2مواد  زیرا به استناد دهد یمتشخیص 

قانون کار، کارگر را اخراج  27با نقض ماده  تواند ینماست و کارفرما به بهانه عدم نیاز 

  .1»نماید...

   

  
، مجموعه آراي شعب دیوان عـدالت اداري  قضاییهمرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه  .1

 .40 ص )،1393، مرکز مطبوعات و انتشارات، قضاییه، (تهران، قوه 1391اسفند 
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  گیري نتیجه

از اختیـارات،   سوءاسـتفاده با توجه به بررسی انجام شده مشخص شـد کـه در   

 طبـق  بـر  اداري مقـام  بـراي  صالحیت وجود نخست، اساسی است: وجود چند رکن

 هـدف  بـرخالف  صالحیت محدوده در عمل انجام دوم است؛ خاص عمل براي قانون

 و اسـت  گـذار  قـانون  مـدنظر  مالحظـات  و عوامل گرفتن درنظر بدون یا و گذار قانون

  به معناي وجود علم و عمد است. سوءنیت عنصر ،سوم

ارات یاخت از سوءاستفادهدر حقوق کیفري ایران به طور خاص، به جرم انگاري 

و برخی از مصادیق آن پرداخته شده که با احراز سه عنصر قـانونی، مـادي و روانـی    

عمل را از مصادیق مجرمانه و مشـمول مجـازات دانسـت. در حقـوق اداري      توان یم

، 12ن عـدالت اداري، طبـق مـاده    ایران نیز در قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوا

از اختیارات به صراحت به عنوان یکی از جهات کنترل قضایی است کـه   سوءاستفاده

بر مبناي آن، اقدام بـه ابطـال مصـوبات نمایـد امـا در       تواند یمعمومی دیوان  هیأت

در بیان صالحیت شعب، تنها به ذکر رسـیدگی بـه شـکایات از واحـدهاي      10ماده 

اکتفا نموده و مصادیق تخلف مقامات و واحدهاي دولتی ذکر نشده  دولتی و مقامات

با بیان صـالحیت   1عمومیت ماده  و 10است که با توجه به عدم ذکرسبب در ماده 

دولتـی   هـاي  نامه یینآدیوان در رسیدگی به شکایات از مأموران، واحدهاي دولتی و 

موجـب شـکایت از    انـد تو یمـ خارج از حدود اختیارات، هر مصداق خروج از اختیـار  

 توانـد  یمـ تصـمیم مقـام اداري نـزد شـعب دیـوان گـردد کـه یکـی از اسـباب نیـز           

عمـومی و شـعب    هیـأت از اختیارات مقام اداري باشد. در رویه قضـایی   سوءاستفاده

دیوان چندان استنادي به این امر نشده است اما برخی مصـادیق آن شـامل اهـداف    

ط در برخی آراء دیوان به طور صریح یا ضـمنی  نامناسب و توجه به عوامل غیر مرتب

  مورد استناد قرار گرفته است.

از صالحیت باید گفـت اگـر    سوءاستفادهبا توجه به موارد مذکور در تشخیص 

از صالحیت باشـد بـدین معنـا کـه مقـام       سوءاستفادهعمل مقام اداري داراي ارکان 

یا بـدون توجـه    گذار انونــقدف ــاداري داراي صالحیت قانونی باشد اما برخالف ه

و  گـذار  قـانون به مالحظات مربوط یا با توجه به مالحظات نامربوط با علم بـه قصـد   



  29... /  استفاده از اختیارات مقام اداري مرجع صالح رسیدگی به سوء

عمد در انجام عمل خالف هدف وي اقدام نماید و این موارد در دادگاه احـراز گـردد   

  از صالحیت دانست. سوءاستفادهآن را به عنوان  توان یم

در این زمینه با توجه به وجود دو وجه براي  رسد یماز سوي دیگر به نظر 

جزایی و اداري عملی مانند اخفا و معدوم کردن اسناد و مدارك دولتی شامل وجه 

اگر مجازات  جزاییبینی این امر در هر دو دسته از قوانین، درخصوص بخش  و پیش

 گانه سهمشخص براي مصداق سوءاستفاده وجود دارد مانند اخفا، که با احراز عناصر 

 سوءاستفادهبا احراز  توان یمو اگر مجازات خاصی ندارد  شود یمجرم طبق آن عمل 

اما در بعد تخلف اداري وي باید  نمود،را بر فرد بار  آنکیفري وي، مجازات 

کرد و فرد عالوه بر مجازات کیفري در صورت  تایید نیز صالحیت دادگاه اداري را

را نیز  يبه تخلفات ادار یدگیمقرر در قانون رس، مجازات اداري سوءاستفادهاحراز 

و هر دو  باشد یمباید تحمل نماید و رسیدگی به هرکدام، نزد مرجع صالح خود 

 یکدر این زمینه صالح فرض نمود و صالحیت هر  توان یمرا  يو ادار ییجزا دادگاه

ن عمل . گرچه با تخلف اداري فرض نمودباشد ینماز آنها، نافی صالحیت مقام دیگر 

قانون تشکیالت و رسیدگی دیوان عدالت اداري،  10ماده  2مذکور، به استناد بند 

به عنوان نوعی رسیدگی  اختصاصی اداري،از رسیدگی مراجع  رسیدگی دیوان پس

با این استدالل که الزم است دعوا ابتدا در  تواند یمفرجامی خواهد بود و دیوان 

 برعدمشود، به رد دعواي مذکور مبنی  مراجع رسیدگی به تخلفات اداري بررسی

صالحیت ابتدایی خود و اعالم صالحیت مرجع اختصاصی اداري اقدام نماید که در 

و تنها دلیل دیوان در  شود ینمدیوان، چنین امري مشاهده  هاي استداللمیان 

صدور قرار عدم صالحیت، مبتنی بر کیفري بودن موضوع خواسته و صالحیت 

دادگاه کیفري بر این امر به استناد قوانین جزایی است که عدم توجه به وجه اداري 

  تخلف مذکور از سوي دیوان محل تأمل است.
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