
 

  

  عمومی هیأت 18/3/1394مورخ  308شماره  رأير دتأملی 

  دیوان عدالت اداري درخصوص مفهوم و مرجع تفسیر

  

  *زادهعباس توازنی

  وقایع پروندهبخش اول) 

  مقدمه .1

مورخ  308مذکور در دادنامه شماره  رأيموضوع این نوشتار، بررسی و نقد 

عمومی دیوان عدالت اداري است. رأیی که در آن به استناد عدم  هیأت 18/3/1394

وزیران، اقدام به ابطال نامه  هیأتصالحیت یک مرجع اداري براي تفسیر مصوبه 

  حاوي اظهارنظر مرجع مزبور در مقام پاسخگویی به یک استعالم اداري، شده است.

ی درخصـوص  عمل آمده با اتخاذ روش تحلیلـی، ابتـدا بـا تـأمل    در بررسی به

مـورد بحـث مـورد ارزیـابی      رأيمعناي تفسیر و امکان تمایز آن از مفاهیم مجاور، 

ایم کـه تلقـی تفسـیر از هـر اظهـارنظر اداري و      قرار گرفته و به این نتیجه رسیده

هـاي اداري، از  اسـتعالم  درموردفرض ممنوعیت مراجع اداري از هرگونه اظهارنظر 

) بند 4یست. سپس میزان قابلیت استناد به جزء (توجیه استداللی الزم برخوردار ن

ه مـورد  در پرونـد  )1386ب مصـو ( قانون مدیریت خدمات کشوري 116(ب) ماده 

عمـومی دیـوان عـدالت     هیأتشده توسط بحث، با توجه به برخی آراء مشابه صادر

اداري، بررسی و نقـد شـده اسـت. در ادامـه پـس از تحلیـل میـزان انطبـاق نامـه          

ها نامهآیین«صادر شده، با عناوینی همچون  رأيع اداري مذکور در اظهارنظر مرج

و  التیقـانون تشـک   12) مـاده  1مذکور در بند ( »ینظامات و مقررات دولت ریسا و

 أتیـ ه فیـ تکل یضـمن بررسـ   ،)1392 مصوب( يعدالت ادار وانید یدادرس نییآ
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مربـوط، بـه نقـد     یمستندات و اصول و مـواد قـانون   ل،یبه ذکر جهات، دال یعموم

 يرأکه  میادهیرس جهینت نیبه ا تیصادره پرداخته شده است. و درنها يرأ يماهو

 ثیـ نه از ح ،یدگیرس ندیمربوط در فرا یقانون نیمواز تیمورد بحث نه از نظر رعا

  .ستیآن صادر شده، موجه و قابل دفاع ن براساس يرأکه  یو مفروضات جهینت

 اطالعات دادنامه .2

 وانیـ د یعمـوم  أتیـ ه 18/3/1394مـورخ   308دادنامـه شـماره    موجـب به

 27362/90/222)، نامـه شـماره   91/995(مربوط به پرونده کالسه  1يعدالت ادار

 و تیریمـد  سعهتو معاونت خدمت جبران يهاامور نظام سیرئ 21/6/1390مورخ 

شـماره   نامـه بیتصـو  ریدر آن به تفسـ  کهنیابه سبب  جمهورسیرئ یانسان هیسرما

 اًـــ صرفمبادرت شـده،   2رانیوز أتیه 21/6/1390هـ مورخ  47022/ت 124320

ابطال  باشد،یمرجع مذکور م اریو اخت تیبه لحاظ آنکه اقدام مزبور خارج از صالح

 کـه  شـده صادر يرأ میو نحوه تنظ »ریتفس«موضوع  تیشده است. با توجه به اهم

  .میپردازیمزبور م يرأ لیو تحل یبه بررس الًیذ رسد،یم نظر به تأمل قابل

 داابت در شده،صادر يرأاز موضوع پرونده و  یروشن ریارائه تصو منظوربه

  .شودیاشاره م يرأمذکور در  کارگردش از یبخش به

واحد، ابطال نامه شماره  یدادخواست موجب به انیشاک :کار گردش

جبران خدمت  يهاامور نظام سیرئ 27/10/1390 – 27362/90/222

 تیری(سازمان مد جمهور سیرئ یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد

 اعالم خواسته نییتب جهت در و اندشده خواستار را) کشور يزیرو برنامه

  که:  اندکرده

  
 .23/4/1394 مورخ 20492 شماره یرسم روزنامه . نک:1

  متن مصوبه مزبور به صورت زیر انشاء شده است: . 2

  جمهور سیرئ یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت شنهادیپ به بنا 9/5/1390 مورخ جلسه در رانیوز أتیه«

  :نمود بیتصو - 1386 مصوب -  يکشور خدمات تیریمد قانون) 68( ماده) 10( بند استناد به و

حسابی، حسابرسی و حسابداري در وزارت امور اقتصادي و دارایی، العاده ویژه مشاغل ذيمیزان فوق

 .»شودهاي مستمر تعیین میالعادهق%) حقوق ثابت و فو35پنج درصد (وحداکثر تا سی

DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2017.25107
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خـدمات   تیریقـانون مـد   68مـاده   10بـه اسـتناد بنـد     رانیـ وز أتیه«

 ـهـــ   47022/ت 124320مصــوبه شــماره  بیاقــدام بــه تصــو يکشــور

 ــ  یحسـاب يذ مشـاغل  ژهیـ و العـاده فـوق  يبر برقـرار  یمبن 21/6/1390

 زانیــم بـه  یـی دارا و ياقتصــاد امـور  وزارت در حسـابداران  و یحسابرسـ 

مسـتمر را کـرده اسـت. بـا توجـه بـه        يهاالعادهفوق و ثابت حقوق% 35

وزارت امـور   يهـا از معاونـت  یکـ ی رانیا یاسالم يگمرك جمهور که نیا

 صـراحت  بـه  رانیـ وز أتیـ هاسـت و در مـتن مصـوبه     ییو دارا ياقتصاد

 در حسـابداران  و یحسابرسـ  ـ  یحسـاب يمشـاغل ذ  ژهیو العادهفوقکلمه 

 تیریمـد  سـعه تو معاونـت  است، شده درج ییدارا و ياقتصاد امور وزارت

خـــود بـــه شـــماره  هیـــدر جواب جمهـــور سیرئـــ یانســـان هیو ســـرما

فقط کارمندان شـاغل در خـود    27/10/1390مورخ   ـ  27362/90/222

(و  اسـت  کـرده  ژهیـ و العادهرا مشمول فوق ییو دارا يوزارت امور اقتصاد

 درکـرده)   یوزارتخانه را مسـتثن  آن رمجموعهیو ادارات ز هاسازمان ریسا

 امـور  وزارتکارکنـان شـاغل در مجموعـه     هیـ مصوبه شامل کل که یحال

در مجموعـه وزارت   ضیتبعـ  کیفوق  هی. لذا نظراست ییدارا و ياقتصاد

 درخصـوص  کـه  دارد تقاضـا  و شـود یمحسوب مـ  ییو دارا يامور اقتصاد

 وزارت مجموعـه  کارکنـان  ریسـا  يبـرا  آن يبرقـرار  و فـوق  استفسار لغو

  .»ردیپذ صورت الزم اقدام ییدارا

  :است ریز قرار به اعتراض مورد نامه متن

  ییدارا و ياقتصاد امور وزارت يادار تحول و ينوساز مرکز محترم سیرئ

  ژهیو العاده فوق: موضوع

  سالم  با

 ی، بـه آگـاه  2/9/1390 – 196242/21بازگشت به نامه شـماره   احتراماً،

/ت 124320 شـماره  نامـه بیتصـو  موضـوع  ژهیـ و العـاده فـوق : رسـاند یم

 ،یحسـاب يذ مشـاغل  انیمتصـد  به فقط 21/6/1390 مورخ ـ  هـ 47022

 یــیدارا و ياقتصــاد امــور وزارت کارمنــد کــه يحســابدار و یحسابرســ
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 کارمنـدان  ریسـا  به آن پرداخت و است پرداخت قابل گردند،یم محسوب

  »سیرئ ـ .ندارد يمجوز تابعه يواحدها ای و وزارتخانه آن

 ياجرا در که ینقص رفع اخطار به پاسخ از یبخش در متعاقباً انیشاک

  : اندکرده اعالم شده، ارسال آنها يبرا يادار عدالت وانید قانون 38 ماده

 ایـ  اجمـال  ابهـام،  صورت در...  ای مصوبه ای قانون ریتفس دارند استحضار«

 یبررسـ  و منطـوق  بـه  دیـ بایمـ  انیـ مجر و گرفتـه  قرار استفسار مورد... 

 حـال  در آنهـا  یمعـان  گـرفتن  نظـر  در و عبارت در موجود مفردات وضع

 حیصـر  کـردن  مالحظـه  و يگـذار نقطـه  گرفتن نظر در و بیترک و انفراد

 واضـحات  حیتوضـ  درخواسـت  و استفسـار  از و کـرده  بسـنده  متن یمعن

  .ندینما اجتناب

 رانیـ ا یاسـالم  يگمرك جمهـور  ،یقانون امور گمرک 2مفاد ماده  حسب

 4اسـت و طبـق مـاده     ییو دارا يتابع وزارت امور اقتصاد یسازمان دولت

موضـوع بنـد (د)    يهامقام همتراز رانیکل گمرك ا سیرئ ادشدهیقانون 

 هـــ وبــمص يرـــ تساسـت.   يـــور کشخدمات  تیریقانون مد 71ماده 

 يدارا یـی دارا و ياقتصـاد  امـور  وزارتخانـه  در شـاغل ...  و حسابانيبه ذ

 صیتخصـ  و اسـت  وزارتخانـه  يهـا قسمت هیکل شامل و بوده عام مفهوم

 يقانونگـذار  عـرف  نظـر  از و بوده بالمرجح حیترج کارمند يتعداد به آن

  .است حیقب یعمل

امر  نیا کنیبوده ل دهنده شنهادیپمقام  هیصدور استفسار رجعم چند هر

نبـوده و تنهـا    هیکردن آن به عنوان مرجـع استفسـار   یتلق يبرا يمجوز

 یبه ابهامات احتمال ییگوپاسخ يبرا یبه عنوان مرجع قانون رانیوز أتیه

  »مصوبات خود است.

  صادر شده است: ریبه صورت ز یعموم أتیه يرأ تینها در و

  :  یعموم أتیه يرأ

 تیریجبران خدمت معاونت توسعه مد يهانظام امور سیرئ که نیابه  نظر«

کشـور)   يزیـ رو برنامـه  تیری(سازمان مد جمهور سیرئ یانسان هیو سرما
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نامـه شـماره    نیرا نـدارد. بنـابرا   رانیـ وز أتیـ همصـوبه   ریتفس تیصالح

 که خدمت جبران يهاامور نظام سیرئ 27/10/1390 – 27362/90/222

 أتیــه 21/06/1390 ـ  ـهــ 47022/ت 124320 شــماره مصــوبه آن در

و  یمفـاد نامـه مـذکور و درسـت     تیشده است فارغ از ماه ریتفس رانیوز

مرجع مذکور  اراتیو اخت تیدر صالح که نیابه لحاظ  صرفاًآن،  ینادرست

 نیـی و آ التیقـانون تشـک   88و مـاده   12مـاده   1مستنداً به بند  ستین

  . شودیابطال م 1392مصوب سال  يعدالت ادار وانید یدادرس

  يعدالت ادار یواند یعموم هیأت رئیس

  بخش دوم) نقد و بررسی

شـود  صادر شده، مشخص می رأيتر اشاره شد با دقت در که پیشطورهمان

هاي جبران امور نظام رئیسمربوط (عدم صالحیت مقام اداري  رأيکه مبناي این 

وزیران است. گفتنی است که شـاکیان نیـز در    هیأت...) براي تفسیر مصوبه مزبور 

وزیران را تنها مرجع قانونی صالح بـراي   هیأتتوجیه شکایت و خواسته مورد نظر، 

اند. با این حال در به ابهامات احتمالی مصوبات خود، اعالم کرده گوییپاسختفسیر و 

هـاي جبـران خـدمت از    چرا اظهارنظر اداره نظـام  اینکهبه عمومی راجع هیأت رأي

یر چه دلیل تفس به کهاینوزیران تلقی شده و  هیأتمصادیق تفسیر مصوبه مربوط 

اي نشـده اسـت؛   گونه اشارهمصوبه مربوط خارج از صالحیت اداره مزبور است، هیچ

بـه همـین سـبب     ،امور یادشده را کامالً بدیهی دانسته اسـت  ،عمومی هیأتگویی 

هاي مزبور، با دشواري همراه است و ناگریز باید گزینه رأيارزیابی و تحلیل ماهوي 

احتمالی در این زمینه را طرح نمـوده و مـورد بررسـی قـرار داد. احتمـاالً یکـی از       

  عمومی قرار داشته است: هیأتصادره مورد توجه  رأيتوجیهات زیر در 

هـا و  توسل به اصول کلی حقوق عمومی؛ به این ترتیـب کـه سـازمان    الف)

حیت مصـرح  در حـدود صـال   صـرفاً اصل حاکمیت قـانون،   براساسمقامات اداري 

مجاز به اقدام یا اتخاذ تصمیم هستند. بر ایـن اسـاس از آنجـا کـه تفسـیر       ،قانونی

اي نتیجه نامـه دود صالحیت اداره مزبور بوده، دروزیران، خارج از ح هیأتمصوبات 

  که در آن مبادرت به تفسیر شده، قابل ابطال است.
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ده مطرح شده توسل به استدالل عقلی؛ به ترتیبی که توسط شاکیان پرون ب)

است. بدین بیان که تفسیر مصوبات و اراده هر شخص یا مرجعی را عقالً باید از خود آن 

تر هستند. بنابراین و مرجع درخواست کرد. زیرا اشخاص به منویات خود از دیگران آگاه

 هیأت(عقالً) در صالحیت خود این  اصوالًوزیران  هیأتبه تعبیر حقوقی، تفسیر مصوبات 

گذارد. ن استدالل عقلی صحه میاست. و قانونگذار که حسب فرض، حکیم است بر چنی

وزیران،  هیأتهاي جبران خدمت در تفسیر مصوبه مربوط اقدام اداره نظام ،نتیجهدر

برخورداري یا ممنوعیت از حقوق و مزایاي  ویژه از این حیث که بتواند منشأ تعیین به

  قانونگذار است. تأییدزین عقلی مورد موابا ، مغایر باشد  میاستخدا

؛ 1یــومــعم هیأتنسبتاً مشابه صادر شده از سوي  با توجه به برخی آراء )ج

قانون  116) بند (ب) ماده 4صادر شده، مفاد جزء ( رأيبه احتمال قوي مبنا و مستند 

هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی «باشد که طبق آن مدیریت خدمات کشوري می

هاي اجرایی در اجراي مفاد این استعالمات و ابهامات اداري و استخدامی دستگاهبه 

از وظایف شوراي توسعه مدیریت و سرمایه » قانون (قانون مدیریت خدمات کشوري)

رئیس  21/6/1390مورخ  27362/90/222انسانی است. بر این اساس، نامه شماره 

ه استعالم اداري رئیس مرکز نوسازي هاي جبران خدمات که در مقام پاسخ بامور نظام

امور اقتصادي و دارایی صادر شده، به این علت که در آن  و تحول اداري وزارت

 هیأت 21/6/1390هـ مورخ 47022/ت 124320مبادرت به تفسیر مصوبه شماره 

  وزیران و تحدید قلمرو شمول آن شده، قابل ابطال تلقی گردیده است.

عمومی در سایر  هیأتشد با توجه به رویه تر اشاره طورکه پیشهمان

الذکر مورد رسد استدالل مذکور در بند (ج) فوقهاي مشابه، به نظر میپرونده

لذا با تمرکز بر استدالل یادشده، به نقد و بررسی  ،عمومی بوده است هیأتتوجه 

، با توجه به اهمیت موضوع، شایسته رأياما قبل از نقد  ،پردازیممزبور می رأي

  مورد بحث داشته باشیم. رأيدر » تفسیر«اي هم به موضوع است اشاره

  
  يادار عدالت وانید یعموم أتیه) 93/191(کالسه  7/2/1394 مورخ 74 شماره دادنامه: نک نمونه يبرا 1.
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  اند؟آیا مجریان یا اشخاص ناظر بر اجراي قانون از تفسیر آن ممنوع .1

عمومی آن است  هیأتمزبور  رأيشد مستفاد از  بیانتر که پیشگونههمان

هاي جبران خدمت از مصادیق تفسیر امور نظام رئیسنظر که پاسخ یا اعالم

چرا  اینکهاي به اشاره صادر شده کمترین رأيمحسوب شده است. با این حال در 

عمل نیامده است؛ گویی تلقی شده، به» تفسیر«الذکر از مصادیق نظر فوقاعالم

یم که نشان دهبراي آن صرفاًامر یادشده را بدیهی دانسته است.  ،عمومی هیأت

 ـ  چنانکه در بادي امر ممکن است به نظر رسد ـ و مصادیق آن » تفسیر«معناي 

باشد، به مشخص نمی» توضیح«روشن نیست، و مرز آن با مفاهیم مجاور مانند 

  کنیم.نکاتی در این زمینه اشاره می

شده خدمت مدعی باشد پاسخ ارائه جبرانهاي امور نظام رئیسفرض کنید 

وجه وزیران، به هیچ هیأتعمل آمده، با توجه به صراحت مصوبه به استعالم به

این مصوبه و نه  درمورداست » توضیحی«شود و حداکثر تفسیر آن تلقی نمی

تفسیر آن. از نظر حقوقی چه پاسخی در قبال این ادعا قابل ارائه است؟ برخی 

شد. قائل تفکیک باید » تفسیر«و » معناشناسی«بین  نظران معتقدندصاحب

قاعده ارتباط که عرف یا  شناختیهاي زبانمعناشناسی، برخالف تفسیر به جنبه«

پردازد. این امر در دالیلی که یک فرد نوعاً براي توضیح معناي یک مدارند، می

کند، آشکار است ... در توضیح معناي یک عبارت معین، ما نوعاً عبارت فراهم می

نان قواعدي معموالً به عنوان دالیل یا دهیم، اما چبه قواعد زبان ارجاع می

معموالً تفسیر به این خاطر الزم است  ،اند. در مقابلنیافتنیستتوجیهات تفسیر د

بر این اساس، تفسیر در  1.»ها معین نشده استکه مسئله توسط قواعد یا عرف

رود ... زمانی که در معناي هرگونه فهم یا توضیح به کار نمی«معناي مضیق آن 

  2 ....»قصد توضیح آن را ندارند  کنند،ات قانون را تفسیر میقض

  
(تهران، یشعبان مهسا و يجعفر نیحسمحمد:  مترجمان ،یحقوق هینظر و ریتفسمارمور،  آندره 1.

 .33) ص 1390انتشارات مجد، 
  .23، صهمان .2

 يمتعدد شناسانهزبان مقدمات به توجه و طرح بر فرع »ریتفس« و »یمعناشناس« نیب زیتما صیتشخ

 ریتصو ارتباط نیطرف فرض، حسب بر که(الفاظ)  ییهانشانه به توسل با یزبان ارتباط يبرقرار. است
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 ،در هر حال چون از واژه تفسیر، تعریف حقوقی در قوانین مربوط ارائه نشده

ناگزیر باید به معناي عرفی آن مراجعه کرد. و ما در اینجا براي پیشـبرد بحـث بـا    

الجملـه روشـن اسـت و در    کنیم مفهوم عرفی تفسـیر فـی  کمی مسامحه فرض می

توان آن را در معناي هرگونه توضیح متون قانونی و تعیین قلمـرو  بحث کنونی می

هرگونه  ،کار برد. و بر این اساسهمتون قانونی یادشده (مفهوم عام تفسیر) باجراي 

قوانین و مقررات اداري و استخدامی، از جمله اعالم نظـر اداره   درمورداعالم نظري 

وزیـران در پرونـده مـورد بحـث را      هیـأت مصوبه  درموردخدمت  جبرانهاي نظام

توان از مصادیق تفسیر تلقی کرد. در این صورت پرسش مهمی که قابل طرح و  می

آیــا اجــراي قــوانین و مقــررات اداري و  :رســد، آن اســت کــهتوجــه بــه نظــر مــی

هـاي  سـتگاه استخدامی، یا نظارت اداري بر اجراي قوانین و مقررات مزبور توسط د

اجرایی، بدون طی فرایند درك مفهوم متون قانونی مربوط که نوعاً از مسیر فهم و 

پذیر اسـت؟ بـه عبـارت دیگـر، در     گذرد، امکانتفسیر آنها در معناي عام کلمه می

بسیاري از موارد اجراي قوانین و مقررات اداري و استخدامی یا نظـارت بـر اجـراي    

  

 صورت به ارتباط، يبرقرار يبرا زبان، اهل ییگو. شودیم ریپذامکان دارند، آنها از یمشترک تصور و

 اندگرفته نظر در را یمشخص یمعان الفاظ، يبرا(عرف)،  کاربرد تکرار قیطر از ای) وار(قاعده يقرارداد

 ریتفس درخصوص اما شود،یم ارجاع هاعرف و قواعد نیهم به نوعاً »یمعناشناس« مقام در لذا و

 و هامیپارادا از متأثر غالباً که مفسر...  و یارزش و ينظر حاتیترج ،يفکر يهاتیفعال گرید مانند

 مزبور يفکر يالگوها کارکرد که است یحال در نیا. باشدیم لیدخ زین است زمانه يفکر يالگوها

 يهاعرف بر یمبتن و مدارقاعده که یمعناشناس برخالف جهت نیهم به. ستین زبان قواعد همانند

 متابعت شود،یم يرویپ زبان درست کاربرد به مربوط قواعد از که گونهآن ریتفس در است، یزبان

 شود؛ فرض عبارت کی يمعنا فهم معادل لزوماً دینبا ریتفس معتقدند یبرخ جه،یدرنت. گرددینم

  .باشد آن به وابسته گرچه

توجه به منظور گوینده (متن) که معموالً برحسب قصد ارتباط تعریف » تفسیر«از سوي دیگر در 

هاي االصول برحسب قواعد و عرفشود نیز، ضروري است. توضیح آنکه معناي یک عبارت، علیمی

شود، اما ممکن است گوینده از بیان این عبارت، در وضعیت خاص و با توجه به زبانی تعیین می

قرائن موجود، معانی کم و بیش متفاوتی را اراده کرده باشد، لذا براي کشف اراده گوینده، اگرچه 

حاً هاي زبانی الزم است، اما کافی نیست و به همین جهت در تفسیر اصطالتوجه به قواعد و عرف

 آید.میان می سخن از سیاق متن و شأن نزول نیز به
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یفه قانونی، با تفسـیر قـوانین و مقـررات مربـوط در     قوانین مزبور به عنوان یک وظ

معناي عام آن، عرفاً مالزمه دارد و گریز و گزیري هم از آن نیست. کسانی کـه بـا   

انـد، نیـک   ویژه اجراي مقررات اداري و اسـتخدامی سـروکار داشـته   امور اجرایی، به

اداري ویــژه دفــاتر حقــوقی و مراکــز ربــط، بــههــاي اداري ذي واقفنــد کــه بخــش

متون قـانونی مربـوط    درموردها طور مستمر با انواع استعالمهاي اجرایی به دستگاه

اي که نوعـاً  ها مواجهند و باید پاسخگو باشند؛ وظیفهبه وظایف قانونی این دستگاه

مستلزم تفسیر قوانین مربوط به معناي عام آن است. این در حالی است کـه تنهـا   

ور به نهادهایی که مسئولیت نظارت بر اجراي صـحیح  هاي مزبمعدودي از استعالم

بعید است (براي مثال) کسی امر یادشده  شود، اماقوانین مزبور را دارند، ارجاع می

 اینکـه صالحیت انحصاري مجلس در تفسیر قـوانین عـادي بدانـد، چـه     با را مغایر 

عیتی هاي مختلف اجرایی، مستلزم چنین وضـ جریان امور اداري و حقوقی دستگاه

هر مجري قـانونی نـاگزیر اسـت کـه ابتـدا      «کاتوزیان  استاداست. به تعبیر مرحوم 

درخصـوص امــور اداري و   1».قـانون را تفسـیر کنـد تـا بتوانـد آن را اجـرا کنـد....       

هاي مختلف از متون قانونی مربوط، یـک امـر   استخدامی هم، چون امکان برداشت

رباز بـراي ایجـاد همـاهنگی و اتخـاذ     شود، از دیبینی تلقی میطبیعی و قابل پیش

نظـر و  رویه واحد در این زمینه مراجـع خاصـی بـراي ایجـاد همـاهنگی در اعـالم      

هاي اداري و استخدامی در اجراي قوانین مربـوط  پاسخگویی به ابهامات و استعالم

ربـط  هاي ذيلیکن ناگفته پیداست که کارشناسان و بخش 2،بینی شده استپیش

  
 ،187 و 186 ،وکـال  کـانون  مجلـه  »یقانون اساسـ  ریحاکم بر تفس یاصول منطق« ان،یکاتوز ناصر. 1

نظـران فلسـفه حقـوق، فهـم کلیـه متـون       گفتنی است که به عقیده برخی صاحب .67ص): 1383(

نیست و دیدگاه برخی از حقوقـدانان در ایـن زمینـه،    قانونی و حقوقی نیازمند تفسیر متون یادشده 

  نک:آمیز است. تا حدودي اغراق

 Andrei Marmor, Philosophy of Law (Princeton University Press, 2011) p.138.  
همچنین به  )1345(مصوب قانون استخدام کشوري  112و ماده  104جزء اول بند (الف) ماده  :کن .2

هیـأت   22/9/1394هــ مـورخ    50659/ت 123402نامـه شـماره   تصویب 13عنوان نمونه در ماده 

ریـزي کشـور   سازمان مدیریت و برنامـه «نامه تضمین معامالت دولتی مقررشده: به آیینوزیران راجع

 .»را بر عهده دارد نامهتبیین و تفسیر این آییننظارت بر حسن اجرا، 
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دانش و تخصص و تجربیات اداري طبق  براساسهاي اجرایی در موارد عادي نوعاً دستگاه

رد خـاص و  برداشت خود از قوانین مربوط اقدام کـرده و حسـب مـورد، و نوعـاً در مـوا     

بینـی  پـیش  اینکـه چـه   ،نمایندشده در این زمینه استعالم میپیچیده، از مراجع تعیین

هـاي قـانونی، در درجـه نخسـت بـراي      الممراجع معین تفسیر یا پاسخگویی بـه اسـتع  

راي سـایر  ـــ ت بوعیـ نظمی در مقام عمل است و نه ایجـاد ممن جلوگیري از تحیر و بی

رسد حتی مفاد اصـل  به نظر می ،بر همین اساس 1.مجریان قانون یا ارائه بهترین تفسیر

مانع صالحیت مجلس در تفسیر رسمی از قوانین عادي «قانون اساسی نیز که در آن  73

دانسته نشده، در واقـع  » کننداز تفسیري که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می

 کـه  رااذعان به این قاعده عقلی است که امر به شیء، امر به لـوازم عقلـی آن اسـت؛ چـ    

به تفسیر اي که بر عهده دارند، الجرم در مقام تمییز حق باید دادرسان براي انجام وظیفه

اي که نباید از آن غفلت شود، آن است که تفسیر مراجع رسمی  ند. نکتهقوانین دست یاز

مثابـه قـانون از آن تبعیـت    نوعی دارد و اشخاص مربوط بایـد بـه  حجیت  ،در مقام عمل

که خالف آن در مراجع قضایی و قانونی مربـوط  یکنند، اما تفسیر مجریان قانون، مادام

عمل آنها به انجام وظـایف قـانونی مربـوط     تواند مبنايمورد حکم قرار نگرفته است، می

که چه قضات و چه مقامات اجرایـی در مقـام تفسـیر قـوانین، بایـد       بدیهی استباشد. 

هاي ساختاري متن و موازین عرفی مربوط در برداشت و تفسیر از قـوانین را  محدودیت

 رعایت کنند و به همین جهت امکان تفسیر قوانین توسـط مجریـان قـانون بـه معنـاي     

 رايب ،بنابراینیست. انضباطی در برداشت از قوانین نپذیرش هرج و مرج و آشفتگی و بی

  .کرد و استنباط برداشت» شتر« ،»شیر«از واژه توان  نمیمثال با هیچ تفسیري 

  
ــین 74اده در مـــ .1 » تفســـیر«المللـــی دریـــانوردي تحـــت عنـــوان کنوانســـیون ســـازمان ـب

)Interpretation  به نکته قابل توجهی در این زمینه اشاره شده است. توضیح آنکه طبـق (

به تفسیر و اعمال این کنوانسیون باید به مجمع مزبور هرگونه سؤالی راجع 74ماده مفاد صدر 

مثابـه مـانعی بـراي ورود سـایر     ما حکم مزبور نباید بـه المللی مزبور ارجاع شود، اسازمان بین

در مقام اجراي  الذکرهاي مشابه فوقهاي این سازمان براي پاسخگویی به پرسشزیرمجموعه

  :کنتلقی شود.  وظایف اداري آنها،

 Convention of the International Maritime Organization, sixth edition, 2010, 
IMO Publication, p.28.   
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قانون مدیریت  116) بند (ب) ماده 4ارزیابی استناد احتمالی به جزء ( .2

  عمومی  هیأت رأيخدمات کشوري در 

 هیـأت تر اشاره شد، به احتمال قـوي مسـتند مـورد نظـر     که پیشهمچنان 

قـانون مـدیریت    116) بنـد (ب) مـاده   4مورد بحث، جزء ( رأيیادشده در صدور 

در اعـالم نظـر و    »یهمـاهنگ «سـخن از   1خدمات کشوري باشد. در جزء یادشـده 

 هـاي اجرایـی ...  و ابهامـات اداري و اسـتخدامی دسـتگاه   ات یی به استعالمپاسخگو

است، نه مباشرت و پاسخگویی مستقیم شوراي توسعه مدیریت و سـرمایه انسـانی   

اي بـه واژه  صـراحت اشـاره  در قـانون مزبـور بـه    اینکـه از  بگـذریم . اتبه اسـتعالم 

 اتمکن است در عمل و حسب مورد پاسخگویی به استعالمولی منشده،  »تفسیر«

د. ه باشـ داشـت مالزمـه  م آن مزبور، با تفسیر قوانین و مقررات اداري به معنـاي عـا  

جمله قوانین استخدامی) به اسـتناد اصـل    تفسیر قوانین (از هاینکافزون بر این، با 

ـ یپاسخگو نیب قانونگذار اما است، مجلس تــیصالح در یسااس قانون 73  یــ

 ریتفسـ  مستلزم مورد حسب است ممکن که یاستخدام و يادار استعالمات به

 طبـق  که است یحال در نیا. است دهیند یمنافات فوق، اصل با باشد مربوط نیقوان

 شـده ارائه پاسخ نوعاً ییاجرا يهادستگاه ،يادار مراتبسلسله تیرعا باب از و هیرو

 اعـالم  در یهمـاهنگ  رسدیلذا به نظر م ،دانندیم تباعاإلالزم را خود اتاستعالم به

(از  یتیریامر و عمل مـد  کی مثابهبه دیبا را يادار اتاستعالم به ییپاسخگو و نظر

) محسـوب  يو مقـررات ادار  نیهماهنگ قـوان  يدر مقام اجرا یهماهنگ جادیباب ا

 داتیمکلف است تمه یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد يآن شورا براساسکرد که 

 يادار اتاسـتعالم  انـواع  بـه  هماهنـگ  و منداعالم پاسخ روش يالزم برا یتیریمد

آورد؛  عمـل بـه  را يزیرو برنامه تیریمربوط در سازمان مد يادار التیتوسط تشک

 اتاسـتعالم  همـه  بـه  شـورا  نیـ ا میکه مالزمه با پاسخ مسـتق  یتیو صالح فهیوظ

  
قانون مدیریت خدمات کشوري: شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون،  116ماده  1.

شود براي انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل نامیده می »شوراي توسعه مدیریت«

ر اظهارنظر و پاسخگویی به هماهنگی د -4وظایف و اختیارات: ...  - ترکیب شورا: .... ب -گردد: الفمی

 هاي اجرایی در اجراي مفاد این قانون.استعالمات و ابهامات اداري و استخدامی دستگاه
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 يامـر  نیچنـ  عمـل در نکـه یاچـه   ،نـدارد  ییاجرا يهادستگاه یاستخدام و يادار

 یو اسـتخدام  يادار اتاسـتعالم  تـک تک داشت انتظار توانینم لذا و است متعذر

و  ودشـ  گفتـه  پاسـخ  آن بـه  ماًیمسـتق  و مطـرح  شـورا  نیا در ییاجرا يهادستگاه

قـانون   116) بنـد (ب) مـاده   9طبـق جـزء (   يادار میتصـم  کیـ قاعدتاً به عنوان 

 يهـا سـپس بـه دسـتگاه    ،دهیرس جمهورسیرئ دییتأبه  يخدمات کشور تیریمد

 یــالمــاع ياــهخــاســپ اگر راًــظاه که است یگفتن. شود ابالغ ربطيذ ییاجرا

 (ب) بند) 9( جزء در مذکور »ماتیتصم« قیمصاد از را آمده عملبه اتاستعالم به

 همچنانکـه . داشـت  خواهند یمشورت تیماه هاپاسخ نیا 1،میندان مزبور 116 ماده

 نظـر  کسـب « درخواسـت  از سـخن  ادشده،ی قانون 116 ماده(ب)  بند) 7( جزء در

  2.است آمده انیمبه شورا نیا از »یمشورت

 جبران يهانظام سیرئابطال نامه  رسدیم نظر به فوق مراتب به توجه با

 ،یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يشورا يانحصار تیصالح استناد به خدمت

 ستیموجه ن ،يخدمات کشور تیریمد قانون 116 ماده(ب)  بند) 4( جزء موضوع

 ،اندشده صادر الذکرمستند فوق براساسکه  زین یعموم أتیه يآرا ریو درواقع سا

  . ستیالزم برخوردار ن یاز پشتوانه استدالل

قابل تأمل و انتقاد  زیآن ن ییو اجرا یحقوق يامدهایپ ثیزبور از حــم يرأ اما

و ابطال نامه شماره  یعموم أتیهمزبور  يرأ يآنکه اجرا حی. توضرسدیبه نظر م

 انیبه خواسته شاک نیجبران خدمات، با تمک يهاامور نظام سیرئ 27362/90/222

هـ  47022/ت 124320حکم مذکور در مصوبه شماره  يبر تسر یپرونده مبن نیا

 ،ندارد يامالزمه ،كگمر سازمان ربطيبه کارکنان ذ رانیوز أتیه 21/6/1390مورخ 

 یو نادرست یمفاد نامه مذکور و درست تیفارغ از ماه«.... با توجه به عبارت  نکهیاچه 

 العادهفوق پرداخت يرّــتس درمورد اًینف ایاثباتاً  يرأ نیصادره، ا يرأدر ...» آن 

  
هاي جمهور براي دستگاهرئیس تأییدتصمیمات این شورا پس از : «... 116) بند (ب) ماده 9جزء ( .1

  .»ستاالجرامشمول این قانون الزم

ریزي کشور و سازمان مدیریت و برنامه رئیسسایر مواردي که از طرف : «116) بند (ب) ماده 7جزء ( 2.

 ».شودنظر مشورتی ارجاع میدر ارتباط با تعهدات این قانون براي کسب ء یا وزرا
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به کارکنان مربوط سازمان گمرك، واجد  رانیوز أتیه الذکرفوق مصوبه موضوع

مصوبه مربوط  ریتفس و شده انجامپاسخ به استعالم  کهنیااساس،  نی. بر استین یحکم

 يامالزمه است، خدمت جبران يهاامور نظام سیرئ تیخارج از صالح ،رانیوز أتیه

 گرفتهصورت استعالم به مزبور مرجع پاسخ هنام در آمده عملبه ریتفس بودن اشتباه با

به خواسته  نیتمک يبرا یمسلم فیتکل چینامه، ه نیابطال ا هنکیا جهیندارد. نت

 أتــیه وطــربــحکم مذکور در مصوبه م يبر تسر یپرونده مبن نیا انیشاک

است که  یدر حال نیا کند؛ینم جادیا گمرك سازمان ربطيذ کارکنان به رانــیوز

 العادهدر پرداخت فوق رانیوز أتیهمصوبه  يجز تسر يزیچ انیشاک ییخواسته نها

  .است نبوده)، انیشاک جمله(از  گمرك مربوط کارکنان به مزبور

شـوراي توسـعه مـدیریت و     صـرفاً عمـومی   هیأت رأياما فرض کنیم طبق 

اداري و  اتسرمایه انسـانی صـالح بـه اعـالم نظـر (تفسـیر) و پاسـخ بـه اسـتعالم         

تفسـیر   درمـورد عمـومی   هیأت که ایناستخدامی است. در این صورت با توجه به 

 رأي، آیـا در اجـراي   اسـت  وزیران اعـالم نظـر نکـرده    هیأتصحیح مصوبه مربوط 

از شـوراي   ،صادرشده در پرونده مـورد بحـث ضـرورت دارد مرجـع اداري مربـوط     

قانون مدیریت  116) بند (ب) ماده 4توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طبق جزء (

 هیـأت اده مـذکور در مصـوبه   العـ تعلق یا عدم تعلق فوق درموردخدمات کشوري 

آورد؟! در این فرض اگـر  عمل ربط گمرك ایران، استعالم بهوزیران به کارکنان ذي

معتقد باشد ابهامی در تشخیص مفاد و قلمرو اجـراي مصـوبه    ،مرجع اداري مربوط

توانند بـراي نیـل بـه خواسـته خـود در      وزیران ندارد، آیا شاکیان می هیأتمربوط 

حـدود و قلمـرو    درمـورد صادره، الزام مرجع اداري مربوط به اسـتعالم   رأياجراي 

 چگونـه و اگر چنین باشـد  وزیران را درخواست کنند؟  تهیأاجراي مصوبه مربوط 

جالب این است که در این صورت معلـوم نیسـت از چـه مرجعـی     نکته ؟ توانندمی

صـالحیت تفسـیر    اینکـه عمـومی بـه    هیـأت  رأيباید استعالم شود، زیرا در متن 

  اي نشده است.وزیران با چه مرجعی است، هیچ اشاره هیأتمصوبه مربوط 

فـارغ از  «... عبـارت   یحقـوق  يمبنـا  کهنیاقابل طرح است  نکیکه ا یپرسش اما

 یو نادرسـت  یجبـران خـدمت) و درسـت    يهانظام سیرئمفاد نامه مذکور (نامه  تیماه

 نیخـود را ملـزم بـه چنـ     ،یعمـوم  أتیهو چرا  ست؟یچ یعموم أتیه يرأدر ...» آن 
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و موضـوع   انیشاک ییبا توجه به خواسته نها ایو آ مزبور دانسته است؟ يرأدر  یحیتصر

نامـه مـورد    رتیعـدم مغـا   ای رتیمغا یبررس يبرا تواندینم یعموم أتیهاحقاق حق، 

و به اصـطالح ارائـه    يوارد جنبه ماهو وان،یقانون د 12با قانون، به استناد ماده  تیشکا

 سـقم  و صحت فــیشود تا تکل رانیوز أتیهمورد نظر از مصوبه مربوط  حیصح ریتفس

 هـم  انیشـاک  اعتـراض  و خدمت جبران يهانظام سیرئ نامه در آمده عملبه نظر اعالم

 أتیـ همصوبه مورد بحـث   ریتفس ای ياعالم نظر ماهو رسدیبه نظر م 1گردد؟ مشخص

 یبـا مـانع قـانون    شـده، مطرح تیشکا به یدگیرس مقام در یمعمو أتیهتوسط  رانیوز

 أتیـ ه تیفراتر رفت و بر آن بود که (بـا فـرض صـالح    دیبلکه با ست،یمواجه ن یخاص

خواسـته   بـه راجـع  فیـ تکل نیـی تع چون) شدهمطرح تیشکا به یدگیرس يبرا یعموم

 دردارد،  رانیـ وز أتیـ همصـوبه   يقلمرو اجرا یابیبه ارز يمالزمه با ورود ماهو ان،یشاک

  است. یاقدام نیمکلف به چن یعموم أتیهواقع 

خدمت، هم  هاي جبراننظام رئیساگر حسب فرض مفاد نامه مورد اعتراض 

عدم صالحیت مرجع اداري مزبور، قابل سبب به علت مغایرت با قانون و هم به 

به موضوع  اًـصرفاست  ریمخ ایقانوناً مکلف  یعموم أتیه ایو ابطال باشد، آ یدگیرس

ضروري است  ان،یشاک ییبا توجه به خواسته غا نکهیا ایاستناد کند،  تیعدم صالح

 به موضوع مغایرت با قانون نیز بپردازد؟

 هیأتدر این صورت، در بررسی مغایرت مفاد نامه مورد شکایت با قانون، آیا 

ارزیـابی و   ،نتیجـه عمـل آمـده و در  عمومی ناگزیر به بررسی ماهوي و اعالم نظر به

ویژه در جایی که موضوع تضییع حق ؛ بهوزیران نیست هیأتتفسیر مصوبه مربوط 

عمـومی بـه بررسـی     هیـأت رسـد بـراي ورود   ر میـاشخاص در میان باشد؟ به نظ

  
عام آن ناگفته پیداست که اقدام خارج از قلمرو صالحیت قانونی، از مصادیق اقدام مغایر قانون در معناي  .1

شود، باید بر آن بود که قانون دیوان در کنار یکدیگر ذکر می 12اما وقتی دو مورد یادشده در ماده  ،است

در بحث کنونی اعالم  ،باشد. بنابراینداراي مصادیق متفاوت از عدم صالحیت نیز می» مغایرت با قانون«

یا تفسیر قانون برخالف نظر قانونگذار باشد.  تواند به معناي اعالم نظرنظر مرجع اداري مغایر با قانون، می

تواند در نتیجه، هیأت عمومی براي تطبیق رفتار و اقدام مقام اداري (اظهارنظر اداري) با مفاد قانون، می

 12به بررسی کیفیت اظهارنظر یا تفسیر مقام اداري نیز بپردازد. قابل ذکر است که نحوه تنظیم ماده 

رسد. مناسب این بود که قانونگذار به جاي ذکر برخی مصادیق اقدام مغایر ر میمزبور قابل انتقاد به نظ

   کرد.هایی از اقدام مغایر قانون اشاره میقانون در عرض این عنوان، به مصادیق یادشده، به عنوان نمونه
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رسیدگی به صـالحیت   اینکهوجود ندارد، ولو  منع قانونی، موضوع مغایرت با قانون

مرجع اداري مورد شکایت و اعالم نظر در این زمینه، حسب ظاهر بر سـایر مـوارد   

  قانون دیوان، تقدم منطقی داشته باشد. 12ده مذکور در ما

) 1در بند (...» ها و سایر نظامات و مقررات دولتی نامهآیین«مصادیق  .3

 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري  12ه دما

بنـد   نیـ در ا یعمـوم  أتیه تیقلمرو صالح وان،یقانون د 12) ماده 1بند ( طبق

از  یحقـوق  ایـ  یقـ یتظلمات و اعتراضات اشـخاص حق  ات،یبه شکا یدگیمحدود به رس

دارد. در  یکه اصـطالحاً جنبـه نـوع    است ...یدولت مقررات و نظامات ریسا و هانامهنییآ

 باشـد یم یعموم أتیهمزبور  تیصالح يکه مبنا زین یقانون اساس 173و  170اصول 

 يهانامهنییآ« و) 170(اصل ...»  یدولت يهانامهنییآ و هانامهبیتصو« ریتعاب ،بیترت به

درخواسـت  « ریـ هم، تعب وانیقانون د 80رفته است. در ماده  کارهب) 173(اصل  »یدولت

 يرأ یکـه در بررسـ   يگـر یمورد استفاده قرار گرفته است. پرسش د...» ابطال مصوبات 

ـ نامـه   اصوالً ایآ :آن است که شودیم طرحممورد بحث  جبـران   يهـا امـور نظـام   سیرئ

عرفاً از  توانیم ـ   است شده صادر يادار استعالم کی به پاسخ مقام در که ـ  خدمت را 

 رسـد یکرد؟ به نظر مـ  یتلق »یدولت يهانامهنییآ« ای» مصوبات«، »مقررات« قیمصاد

 در مـذکور  ،»یدولت يهانامهنییآ« و »مصوبات« یعرف مفهوم با هانامه گونهنیا انطباق

 ادی »مقررات« عنوان تحت آنها از یکل طوربه قانونگذار که وانید قانون 12 ماده) 1( بند

 :که شود مطرح پرسش نیا است ممکن صورت نیا در. باشدیم تأمل قابل است، کرده

 دیـ مشابه، چگونه و کجـا با  يها دهــپرون ریدر پرونده مورد بحث و سا انیشاک ای یشاک

 اتیشـکا  بـه راجع که وانید قانون 10 ماده) 3(بند  ظاهراً ؟خود را مطرح کنند تیشکا

 شـعب  در توانـد یمـ  نـه یزم نیا در است، یاستخدام حقوق عییتض ثیح از یاستخدام

 .ردیگ قرار استناد و توجه مورد وانید

 جهات، ذکر به اداري عدالت دیوان عمومی هیأت تکلیف عدم یا تکلیف .4

  صادره ءآرا در نظر مورد قانونی مواد و اصول و مستندات دالیل،

ـ بـه مسـتندات م   اًــرفــص وانــید یومــعم أتــیهورد بحث ــم يرأ در  وطرب

از مصـوبات   یقسـمت  ایـ ) و امکان ابطـال تمـام   12ماده  1(بند  أتیه نیا تیبه صالح
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 از خـدمت  جبـران  يهـا امـور نظـام   سیرئـ چـرا نامـه    نکهیا) اشاره شده، اما 88(ماده 

مقـام مـذکور    تیو به چه علت اقدام مزبـور خـارج از صـالح    یتلق ،»ریتفس« قیمصاد

ارائه شـده   یاستدالل گونهچیو نه ه شده استناد یخاص قانون به نه ،است محسوب شده

از  یکـ ی يعـدالت ادار  وانیـ قـانون د  59طبـق بنـد (ج) مـاده     نکـه یااست. با توجه به 

اسـت،   یاصـول و مـواد قـانون    ات،مسـتند  ل،یبا ذکر جهات، دال يرأدادنامه،  اتیمحتو

 أتیـ هتوسـط   ادرهـــ ص آراء درمـورد مقرره مزبـور   تیرعا ایآ :کهنیاقابل طرح  پرسش

ممکن اسـت گفتـه شـود مفـاد      وربمز پرسش به پاسخ در است؟ ادقــص زین یومــعم

مـاده کـه نـاظر بـر درج نـام،       نی(ب) و (ج) ا يبندها نهیمزبور، از جمله به قر 59ماده 

 شـعبه  مهـر  و البـدل یدادرس علـ  ای سیرئ يدادرس شعبه و امضا ،سیرئ یخانوادگ نام

 نکـه یااسـت؛ خصوصـاً    یعموم أتیهصادره توسط  آراء از منصرف باشد، یم دادنامه در

 أتیـ هدر  یدگیرس« بهکه راجع 97تا  80از ماده  وانید در مقررات مبحث سوم قانون

ـ ا بـا . اسـت  نشـده  ینیبشی) پ59(مشابه ماده  یاست، حکم مشابه »یعموم  ،حـال  نی

  .استمربوط، قابل تأمل  یحقوق یاستدالل مزبور با توجه به منطق و اصول کل

 سکوت شود؛ گفته ادشدهی استدالل به پاسخ در است ممکن یحقوق لحاظ از

 أتیه يصادره از سو در آراء ...و لیدال جهات، انیب لزوم به قانونگذار حیتصر عدم و

 وانیقانون د 122کرد. طبق ماده  یآن تلق الزام عدم يبه معنا دیرا نبا یعموم

 یدادرس نییبه مقررات مربوط آ دیقانون، با نیدر موارد سکوت ا يعدالت ادار

که  می... مراجعه کرد. اگر فرض کن و )یو انقالب (در امور مدن یعموم يها دادگاه

 یو مستندات قانون لیجهات، دال انیبه ب یعموم أتیه فیتکل درمورد وانیقانون د

 مصوب( یمدن یدادرس نییقانون آ 296صادره ساکت است، وفق ماده  ءدر آرا

صادره  ...، در آراء و لیجهات و دال انیملزم به ب زین یعموم أتیه) 21/1/13781

صادره را  آراء در یقانون مستندات و لیدال ،جهات انیب فلسفه آنکه ژهیوبه. باشدیم

در مقام  ییقانون توسط محاکم و مراجع قضا تیاصل حاکم تیدر لزوم رعا دیبا

  
رأي دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضاي دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در  :296ماده  .1

  اساس آنها صادر شده است.أي برجهات، دالیل، مستندات، اصول و مواد قانونی که ر - 4آن رعایت گردد:... 
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 یابیارز و اطالع امکان و جامعه و مردم حقوق به احترام زین و حکم صدور و قضاوت

 ییپاسخگو نهیزم(که  ربطيذ و نفعيصادره توسط اشخاص ذ آراء لیدال و یمبان

 صولاألیعل که يامر کرد؛ جستجو) کندیم فراهم را ییقضا مراجع و محاکم

 یاساس قانون 166 لاص ،رو نیا از ظاهراً. است صادق زین یومعم ئتیه آراء درمورد

 یو اصول یمستدل و مستند به مواد قانون دیبا ها دادگاهاحکام « :که است کرده مقرر

  ».آن حکم صادر شده است براساسباشد که 

و احتجاج به اصل  يعدالت ادار وانیقانون د 122استناد به ماده  ،حال نیا با

 »یعموم أتیه«بر » دادگاه«بحث، فرع بر صدق عنوان  نیدر ا یقانون اساس 166

 نییآ و قانون چارچوب در ییقضا یدگیرس را دادگاه یاصل يهایژگیاست. اگر و

 ،یعموم أتیهصدق عنوان دادگاه بر  رسدیم نظر به م،یبدان مشخص یدادرس

  .ستین مواجه یمانع با شود،یم مربوط یکنون بحث به که يحدود تا کمدست

 عمومی  هیأت رأينقد ماهوي  .5

ذکر شده، موضوع  وانیمورد بحث د يرأدر متن گردشکار  کهگونههمان

 47022/ت/12433مصوبه شماره  ياجرا يپرونده، تسر نیدر ا انیشاک تیشکا

  است.  رانیبه گمرك ا رانیوز أتیه 21/6/1390هـ مورخ 

 آنها، يادعا بودن وجهیب ان،یشاک يسو از شدهمطرح نکات در یدقتاندك با

 مصـوب ( یقـانون امـور گمرکـ    2آنکه طبـق مـاده    حی. توضرسدیم نظر به روشن

 یـی و دارا يو تابع وزارت امور اقتصـاد  یدولت یسازمان رانیگمرك ا ،)22/8/1390

 نی... بـاالتر  رانیـ کـل گمـرك ا   سیرئ) قانون مزبور، 4وفق ماده ( نیاست. همچن

و بودجـه،   التیتشـک  شـنهاد یگمرك بوده و .... اداره امـور گمـرك، پ   ییمقام اجرا

و  یقـانون  جـع مرا هیـ گمرك در کل یندگیاستخدام، عزل و نصب کارمندان و ... نما

 یدولتـ  سـازمان  کیـ  صـورت  بـه  رانیا گمرك لیتشک.... را برعهده دارد.  یحقوق

 ،مسـتقل  یحقـوق  تیشخصـ  يدارا و...  یاسـتخدام  و يادار مقررات بودجه، يدارا

 یقـانون  فیـ تعر گـر، ید انیـ . بـه ب شـود یم استنباطوضوح از مقررات مزبور  طوربه

قـانون   2موضـوع مـاده    یمؤسسـات دولتـ   فیـ منطبق اسـت بـا تعر   رانیگمرك ا

 دسـتگاه  کیـ  دیتردیقانون مزبور، ب 5ماده  براساسکه  ،يخدمات کشور تیریمد

 .شودیم محسوب ییدارا و ياقتصاد امور وزارت عرض در ییاجرا

  1393زمستان  ،9شماره  ،مطالعات آراي قضایی :رأي فصلنامه/  56

گفتنی است به رغم همه نکاتی که در این نوشتار به آن اشاره شد، با ابطـال  

هاي جبران خدمت و عدم اظهارنظر ماهوي صـریح در مـورد   نامه رئیس امور نظام

درستی یا نادرستی خواسته نهایی شاکیان به نوعی زمینـه تمکـین مقامـات اداري    

مربوط در قبال خواسته آنها فراهم شده است؛ زیـرا بـا ابطـال نامـه مزبـور ظـاهراً       

 .نیستلزوماً خالف قانون تسري مصوبه مورد بحث هیأت وزیران به گمرك ایران 

 


