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  چكيده

هاي فردي ديوان عدالت  ثرترين نهادهاي حقوق عمومي در حقوق اساسي به لحاظ كاركرد حساس در ارتباط با حقوق و آزاديؤيكي از م
اين نهاد كه به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات . آن به حيث كاركردي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري استاداري و در رأس 

هاي قانون اساسي جمهوري  ها، تأسيس گرديده است از جمله جهش هاي دولتي و احقاق حقوق آن نامه ا آيينيواحدها  ،مردم نسبت به مأمورين
ها غور بيشتري نمايند و به  شود تا انديشمندان در مباني و رويه عملي قضاوت و نظرات آن ن حساسيت باعث ميشود، اي اسالمي محسوب مي

ديوان عدالت اداري در خصوص تبعيض ناروا يكي از آراء مرتبط با  514رأي . هاي اين مجموعه همت گمارند گيري يند تصميمآشناسي فر آسيب
تحليل اين رأي از آن جايي حائز اهميت است كه قانون . ايم آن به مباحث شكلي و ماهوي رأي پرداخته عدالت اجتماعي است كه در فرايند نقد

ناگفته پيداست . استهاي مادي و معنوي را از تكاليف حاكميت دانسته  اساسي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه، در تمام زمينه
  . ز اختالل در امنيت حقوقي شودتواند سبب برو اين تبعيض ميكه 
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  :شكل شناسي هندسي در حقوق عمومي. 1-1

اين باور كه متون حقوقي هميشه يا داراي معنايي . مباحث مهمي كه در تحليل آراء ديوان عدالت اداري مطرح است مسئله شكل استيكي از 
استدالالت مهمي را  4گرايي اين مفهوم متن 3.عيني است كه از ظرف و زمينه آن جداني شدني است و بايد بر اساس آن اين معنا و تفسير انجام شود

                                                            
  .استاد سطح عالي حوزه علميه تهراندانشجوي دكتراي حقوق عمومي و  -ي مسئول  نويسنده . 1
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عالوه بر آن بايستي فراموش نكرد كه در اصول . 5آور بودن خود به حمايت انگيخته است كه در اعالي آن حاكميت قانوني قرار دارد براي الزام
باشد و بادي شناسايي احكام و استنباط صحيح  حجت برخوردار بوده و مويد نظر شارع مي الفاظ در حقوق اسالمي داللت شناسي و نشانه شناسي از

هاي حقوقي  غالباً نظام. رود برداشت نهادي از اين شكل شناسي تا تطبيق قوانين بر آراء قضايي پيش مي.6شكل شناسي ممكن خواهد بود از راه اين
غايب . كند اند كه استدالل ايجاد نظم قضايي از آن حمايت مي گيري قانوني تحديد نموده گرا را در خود به شدت به وسيله شكل پذيري غايت تأويل
هاي اصلي تحليل انطباق شكل رأي با هندسه قانوني طراحي شده در قانون باشد كه در  الزم است در هر تحليل در آراء ديوان يكي از مؤلفه  آنكه

  . ذيل  به آن خواهيم پرداخت

نظام قضايي و مرجع صالح دعوا در . اول وضعيت امكان طرح دعوا از طرف مدعي دوم: چند مؤلفه اساسي در بررسي شكل رأي مطرح است
  .سپس اينكه كدام ركن در ديوان متصدي و حائز صالحيت در بررسي دعوا خواهد بود

  

  :سنجي شكلي طرح دعوا از طرف مدعي در ديوان امكان. 2-1

تواند شامل حق دسترسي افراد به مراجع قضايي يا در صورت لزوم مراجع اداري و صنفي جهت  حق دادخواهي عنوان جامعي است كه مي
. از اين حيث كه طرح دعوي از طرف شخص امكان دارد با حق دادخواهي روبرو هستيم 7.هايشان باشد ها و آزادي دادخواهي نسبت به نقص حق

خود به حق دادخواهي اشاره و در صورتي كه ذينفع بودن او در دعوا محرز باشد سمت وي در طرح دعوا را مسلم 8وحدت رويه 215ديوان در رأي 
  .توان صاحب حق دادخواهي دانست لذا از آنجايي كه نامبرده نفع مسلم در ابطال مصوبه مورد بحث دارد لذا از اين جهت وي را مي. داند مي

 9.هاي عمومي هستند ديوان عدالت اداري صالحيت استثنايي در دعاوي را به عهده دارد و مرجع عام رسيدگي به دعاوي و تظلمات مردم دادگاه
ديوان مدعي شخص حقيقي شهروند است كه بنا به بيان قانون اساسي كه اشعار  514در رأي . ثنا بايستي به تفسير مضيق اكتفا نمودلذا در مورد است

ها در رديف  هاي دولتي و احقاق حقوق آن نامه رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آيين: دارد مي
نيز در تأييد اين بيان به اين صالحيت تصريح نموده است، لذا شخص  10قانون ديوان عدالت اداري 1رار دارد عالوه بر اين ماده صالحيت ديوان ق

  .باشد شهروند حقيقي از اين حيث حق طرح ادعاي خود در ديوان عدالت اداري را دارا مي

بر مذاكرات خبرگان قانون  ديوان عدالت اداري اشاره نمود كه بنا توان به فلسفه وجودي دستگاه عالوه بر اين استدالل شكلي قانوني مي
اند و حافظ  هاي حاكميتي در حقوق عمومي ايجاد شده ها براي حفظ حقوق اشخاص در مقابل دستگاه اين دستگاه 12و حقوق تطبيقي 11اساسي

                                                                                                                                                                                                
4 .textualism. 

  .21صهاي مجلس،  تهران، انتشارات مركز پژوهش ها، مفاهيم مباني برداشت). 1385(، احمد مالميري،.  5
  .37 صم،-1991نجف، نشراالسالميه، جلد اول، دروس في علم االصول، محمدباقر، سيد صدر،.  6
  .20/9/1369ديوان عدالت اداري در مقام وحدت رويه، 512رأي .  7
  .67 ص انتشارات جنگل، تهران، ،اصول بنيادين حقوق عمومي در رويه عدالت اداري ،)1389( آگاه، وحيد،.  8
  .68 ص همان،.  9
ادارات و  تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به منظور رسيدگي به شكايات،) 173( در اجرا اصل يكصدوهفتاد و سوم -»1« ماده .10

  .شود ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضايي تشكيل مي كننده، هاي دولتي خالف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب آئين نامه
  .452 ص ،4 جلد چاپ مجلس شوراي اسالمي، ،مجلس خبرگان قانون اساسي ،1369مشروح مذاكرات  .11



استدالل نيز مويد حقوق مدعي حقيقي بوده و ايرادي در لذا اين .هاي شهروندي در مقابل تعديات اقتدارات حقوق عمومي هستند حقوق و آزادي
  .اين حوزه بر طرح دعواي مذكور نخواهد بود

  

  :در ديوان) دانشگاه تهران( سنجي شكلي طرح دعوا بر عليه مدعي عليه امكان. 3-1

طرح دعوا عليه دانشگاه تهران در بادي امر برآنيم كه آيا امكان . خواست مدعي در اين رأي به ظرفيت دانشگاه تهران مطرح شده است
  پذير است يا خير؟ امكان

از آنجايي كه دعوي مدعي ابطال : قانون ديوان عدالت اداري در موارد مختلفي صالحيت خود در خصوص مدعي عليه را بررسي نموده است
مات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي به اين نحو مطرح شده است، رسيدگي به شكايات و تظل 19مصوبه است اين صالحيت در بند اول ماده 

ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه  ها از حيث مخالفت مدلول آن ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري آئين نامه: از
جاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخالف قانون بودن آن و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا ت

لذا در صورتي كه بتوانيم دانشگاه تهران . شود تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي
  .توان حكم به صالحيت ديوان در اين خصوص داد را در اعداد مراجع دولتي قلمداد نمود، مي

با  13دهد كه دانشگاه تهران در ذيل يك وزارت خانه دولتي خبر از اين مي 1312 قانون تأسيس دانشگاه تهران در تاريخ 1ماده  از آنجايي كه
توان  لذا مي. 14هاي دولتي قلمداد شده است شود و از سويي در بسياري از قوانين دانشگاه تهران در اعداد دانشگاه شخصيت حقوقي مستقل اجرا مي

همين  5عالوه بر آن كه ماده . ن را در اعداد مراجع دولتي تلقي نمود و صالحيت ديوان عدالت اداري را نسبت به اين نهاد مسلم دانستدانشگاه تهرا
دهد مقرره فوق صادر شده از طرف مرجع دانشگاه تهران امكان  نشان مي. كند قانون به صالحيت ايجاد مقرره براي اداره امور دانشگاه اشاره مي

هر چند چنانچه در ذيل اشاره خواهد شد اين استدالل به وسيله قوانين بعدي تخصيص خورده است . پذيري توسط ديوان عدالت اداري را دارد ابطال
  .به قوت خود باقي است 5اما همچنان قسمتي از ماده 

  

  :سنجي شكلي طرح دعوا بر اساس مقرره مطرح شده در ديوان امكان. 4-1

اي را در آئين نامه دوره از لحاظ شكلي بايد مورد بررسي قرار گيرد، اين است كه مدعي در خواست ابطال مقرره يكي ديگر از نكاتي كه
  .حال اين كه دو موضوع در اينجا مورد اهميت است. دكتري، شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران را داشته است
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شود، پس از انقالب شوراي عالي انقالب فرهنگي تأسيس  گذاري در اينجا مطرح مينكته حائز اهميت در ادامه سير تاريخي مقررات : نكته اول
قانون  19و از سويي نيز بر اساس تبصره ماده  15شود كه مصوبات اين شورا بر اساس حكم حكومتي ايجاد شده و شأني هم عرض با قانون دارد مي

  .16ديوان عدالت اداري خارج از صالحيت ديوان است

يب قانون جديد ديوان در مواردي ديوان در آراء متفاوتي صالحيت خود را نسبت به دعاوي كه شوراي عالي انقالب فرهنگي در تا قبل از تصو
اين موضوع پايان يافت و  1385كه پس از تصويب قانون جديد ديوان عدالت اداري در سال  ؛17گرفت صالح دانسته بود ها خوانده قرار مي آن

  .شورا پايان يافت صالحيت ديوان بر مصوبات

بيني نموده است چنانچه در راستاي تعيين مراجع براي طرح و  شوراي عالي انقالب فرهنگي براي وظايف خود ساختارهاي نهادي زيادي را پيش
هاي مهم و  نامه تصويب آيين} و{ها به شوراي عالي جهت تصويب هاي فرهنگي و آموزشي و علمي و تحقيقاتي به طور كلي و ارائه آن تدوين برنامه

شوراي عالي . اين شورا اقدام به تأسيس شوراهاي عالي اقماري نموده است 18.اساسي مراكز علمي و فرهنگي و آموزشي و پژوهشي كشور
استاي ريزي آموزشي و ضوابط انتخاب دانشجو بوده است كه صالحيت دانشگاه تهران در ر ريزي به عنوان يكي از اين شوراها، متكفل برنامه برنامه

به اين موضوع اشاره  3 و 2 و 1كه در اليحه دفاعيه مدير كل حقوقي دانشگاه تهران در بندهاي  تدوين آئين نامه مذبور نيز در اين راستا بوده است
در  شده است حال اين شائبه مطرح است كه آيا رسيدگي اين دعوا در حقيقت دخالت ديوان در حدود صالحيت شوراي انقالب فرهنگي نيست و

  از وجه صالحيتي از سوي ديوان عدالت اداري؟ يحقيقت رأي خال

ديوان ورود به حيطه شوراي عالي انقالب فرهنگي : در پاسخ به اين مدعا كه مغفول از نظر ديوان بوده است يا شايد عالمانه از وي گذشته است بايستي گفت
كه مخالف اصل تفكيك ( نظر داشته است، چه اين كه ديوان حق ابطال قانون عادي مجلس را ندارد اي دانشگاه تهران را مورد ننموده است بلكه صالحيت آئين نامه

از حيث مدلول  ، اما حق ابطال مقررات و نظامات ناشي از قوانين را دارد پس در حقيقت صالحيت دانشگاه تهران در ايجاد مقرره زير سؤال نبرده است بلكه)قواست
  .خالي از وجه است مورد را رسيدگي نموده است و ادعاي مطرح شده در اين قسمت) كه ممكن است شأن مصوبات شورا را نيز شامل شود( قانوني مطابقت با قوانين

ديوان يك صالحيت استثنائي است و بايستي تفسير مضيق از آن انجام شود ليكن از آنجايي كه گسترش صالحيت  از سويي نيز گرچه صالحيت
گرايي مطلوب ايجادي در قانون اساسي است لذا بايستي حكم به صالحيت ديوان در اين  حقوق شهروندي و به لحاظ غايتديوان محل حمايت از 

  .خصوص نمود

در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت  :قانون عدالت اداري 38بر اساس ماده : نكته دوم
اما  باشد؛ همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعالم مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي خروج از اختيارات مصوبه با شرع يا قانون يا
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لذا . شكل ساختاري قلمداد نموده است مدعي در هيچ كجاي دادخواست خود چنين اقدامي ننموده است و تنها آئين نامه را ناعادالنه دانسته و حائز
  .نيز در بادي امر به اين موضوع ايراد كرده است ه تهرانحقوقي دانشگا مدير كل

در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مدير دفتر هيأت عمومي موظف است ظرف : دارد قانون ديوان عدالت اداري اشعار مي 38تبصره ماده 
ظرف ده روز پس از ابالغ نسبت به رفع نقص  هر گاه متقاضي. پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقايص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند

  .اين قرار قطعي است. نمايد اقدام نكند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي

  حال سؤال مطرح در اين قسمت چنين است كه آيا ديوان در اين خصوص رعايت شكل قانون را ننموده است و رأي فوق مورد خدشه است؟

هاي اختياري ديوان عدالت اداري است و فلسفه وجودي اين تبصره  قانون ديوان عدالت اداري جزء صالحيت 38تبصره ماده : بايستي گفت
يري منطبق بر اين است كه اگر ديوان عدالت اداري نتواند ادعاي شخص مدعي را مبني بر خالف قانون بودن مصوبه احراز نمايد بتواند براي جلوگ

لذا طرح اين نكته براي ديوان از آنجايي كه حقي براي طرفين اثبات . جذمي از طرف افراد جلوگيري نمايد از اطاله دادرسي و عدم طرح دعوي غير
  .بكاهد لذا ديوان به اين اشكال وقعي ننهاده است تواند از جري عادالنه قانون نيز نسبت به افراد نمايد و اين ادعا مي نمي

در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت : دارد داري كه اشعار ميعدالت ا قانون ديوان 40از سويي نيز مدلول ماده 
يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال 

تواند دادخواست ولو نقص تلقي شده اشخاص باشد و الزم  مبادي اين آگاهي حتي مي كند كه اين مطلب را تأييد مي. مصوبه را درخواست نمايد
  .اجباري مدنظر قرار گيرد نيست كه حتماً اين مفاد به نحو صالحيت

  .توان رأي را چنان غير منطبق با قانون دانست لذا از حيث شكل مقرره و مصوبه نيز نمي

را پذيرفته اينم اما ديگر بار  ايم و اين كه صالحيت ديوان بر اساس مستندات فوق مسلم است موضوع صالحيت ديوان را در فوق بررسي نموده
در . در موضوع نظارت قضايي در خصوص حق برابري به اين موضوع به اين مناسبت كه به لحاظ ماهيتي نيز حائز اهميت است خواهيم پرداخت

  .صالحيت نهايي را دارند نيز به بحث خواهيم گذاشت) هيئت عمومي يا شعب( آنجا اين كه كدام قسمت از ديوان

  

  :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 514 بررسي جنبه ماهوي. 2

آنيم كه جنبه ماهيتي رأي فوق را بررسي نماييم و از ابعاد مختلف ماهيت ادعا را  را بررسي نموديم حال بر 514پس از آن كه جنبه شكلي رأي 
  .الزم است تا در ابتدا مفهوم ماهيت نگاه مايتي را بررسي نماييم و سپس وارد در متن رأي و مباحث نظري آن شويم .با مدلول قانون تطبيق دهيم

  

  :ماهيت شناسي در حقوق عمومي. 1-2



در فلسفه و منطق ماهيت يعني ذات و چيستي يك . گوييم ادبيات حقوقي عمومي به صورت كالن موجود اصولي است كه به آن ماهيت مي
هاي حقوقي  گوييم در علم حقوق منظور از ماهيت جمله پديده بدين معنا كه ذات يك موجود داراي يك خاصيتي است كه آن را ماهيت مي 19شي

ماهيت شناسي حقوقي يا بررسي ماهيتي به اين معنا است كه تا چند حد مصداق مورد ادعا عمل ... مانند امنيت حقوقي، حاكميت و  20مدنظر است
  .يت قانوني و يا حقوقي يك مسئله استمنطق بر ماه

گوييم و گاهي نيز از اجتماع  هاي حقوقي به صورت مستقيم ساخته و پرداخته متن مصرح قانون است كه به آن ماهيت قانوني مي گاهي ماهيت
  .گوييم شود كه به آن ماهيت مستنبط از قانون مي اصول استنباط و مواد مختلف قانوني ساخته مي

بررسي آن است تا به خوبي به لحاظ حقوقي بررسي كنيم كه ماهيت قانوني و حقوقي چيست و سپس اين ماهيت تحديد شده را با هدف از اين 
مصداق عمل در ترازو نهيم و بسنجيم كه مدلول رأي مورد نظر تا چه حد ماهيت قانوني را رعايت نموده است و آيا آن چه ديوان به عنوان 

  .سي ماهيت حقوقي مدنظر داشته است تا چه اندازه همان حقيقت حقوقي استهاي اسا تحديدات و مؤلفه

  

  :ماهيت ادعايي در متن رأي ديوان. 2-2

قانون اساسي است كه در رأي مورد استناد قرار گرفته  3اصل  9ماهيت تبعيض ناروا در بند  514ماهيت حقوقي مورد نظر ديوان عدالت اداري در رأي 
پس الجرم بايد اين مفاهيم را . شود برابري نيز خود از مفاهيم بنيادين عدالت تلقي مي. 21اند قوقدانان ذيل مقوله برابري بررسي نمودهتبعيض ناروا را ح. است

قوله شايد اگر بخواهيم به برابري عينيت حقوقي ببخشيم تنها راه ممكن شناخت م. ابتدا تحليل نمود و سپس به موضوع تبعيض ناروا در رأي ديوان پرداخت
  .تبعيض ناروا و تبعيض رواست

  

  :برابري در حقوق. 3-2

  :مفهوم برابري در فلسفه سياسي. 2- 1-3

مردم : برابري در حقوق اسالمي مبتني است بر اين كه. برابري يكي از مفاهيمي است كه ريشه نظري فلسفي دارد و وارد دنياي حقوق شده است
در اسالم انسان . 22نابرابري عادالنه: شود در غالبي ديگر اين حق براي حقوق عمومي در اسالم آماده مي به ميزان عدالت در حق برابرند اما در ادامه

اين ماهيت حقوقي باي نوع انساني خبر از برابري اين شرافت كرامت . رودشود و با حقوق از دنيا مي موجودي ذي حقوق است، با حقوق زاييده مي
اين فصل عمومي نوع انساني از لزوم پايداري . كرامت انساني در حقوق اسالمي به يك برداشت همان برابري استدهد به اين معنا كه برداشت از  مي

                                                            
  .490ص،چاپ پنجم، تهران، نشر صدرا، 3 جلد ،اصول فلسفه و روش رئاليسم). 1370( ،محمدحسين طباطبايي، . 19
  .606ص ماهيت حقوقي، تهران، انتشارات گنج دانش،ترمينولوژي حقوق،). 1386(محمدجعفر،جعفري لنگرودي، . 20
  .212ص ،2نشريه حقوق اساسي،  ،»مفهوم اصل برابري در حقوق عمومي نوين«، )1383( ،ويژه، محمدرضا . 21

22  .68ص  اول،نامه علوم سياسي،  پژوهش ،»)ع(برابري ونابرابري در انديشه سياسي امام علي«، )1386(اكبر، عليخاني، علي .  



برابري هويت انساني كه بر نوع انساني مترتب . مندي دائمي وي بر اين حق است قوام انسانيت به پايداري برابري وي در بهره: اين حق نيز سخن گويد
شود و  از حالت خود خارج مي 23به عرضيات اما گاه اين مبناي برابر بنا شود؛ هاي سياسي در نظام سياسي تلقي مي رابرياست باعث به وجود آمدن ب

كوشد تا با برخي از اعمال اين برابري از دست داده را ترميم  دهد و اينجاست كه نظام حقوق عمومي در اسالم مي برابري اوليه خود را از دست مي
  .نمايد

جايي كه  تا. زد اين ارزش برابري انسان را در اجتماع دامن مي. كرد فلسفه سياسي خود انسان به ما هو انسان را حائز ارزش قلمداد ميكانت در  
. ها با هم است هاي انسان قيد و شرط و بدون در نظر گرفتن نابرابري هايي بي حق همان ارزش: تعريف حق در نگاه كانت نيز از همين آبشخور است

شناسند وي  اند گر چه رالز را به عدالت وي مي مبناي برابري را طي نموده نيز مانند رالز همين اعتقاد را ادامه داده و نظريه برابر گرايانه كانت وانپير
معتقد است كه خبري از شمول طبقه اجتماعي انساني  پرده بي كند و با تصور نقطه وضعيت نخستين و عدالت را به مثابه انصاف و برابري تصور مي

گويد  دوركين نيز كه از غايت بودن انسان سخن مي. طلبد انسان برابر است زيرا در بدو امر خود سراغي از جايگاه ندارد و از درون خود برابري را مي
  24.آزادي فعاليت كنند ها موظف هستند تا براي ايجاد و با كانت به يك سرمنزل مي رود، معتقد است در برابري پاي آزادي در ميان است و دولت

حقوق عمومي كه متكفل تنظيم ارتباطات . دهد اين مقدمه كه در فلسفه سياسي بيان شد به خوبي از ضرورت نياز به عينيت بخشي از نهاد خبر مي
 مند حقوق هنجارهاي نظامهاي حاكم بر اين ارزش سياسي در غالب و الگوواره الزم است تا متغيرها. مردم و دولت است، اين مهم را به عهده دارد

  .عمومي به صورت ساختار منظم پياده شود

  

  :مفهوم برابري در حقوق عمومي. 2- 2-3

هم اكنون در اين قسمت بر آنيم تا بر . دانان عمومي شده است براي احياي حق برابري در حقوق عمومي سعي و تالش بسياري از سوي حقوق
  :مورد نظر واكاوي كنيم حث برابري حقوقي را مطرح و در ورايهاي حاكم بر جامعه سياسي باساس الگوواره

  

  :برابري در مقابل قانون. 1

هاي نخستين كه در حقوق عمومي جلوه اساسي دارد همين برابري در مقابل قانون باشد، الزم است تا براي برخورداري از  شايد يكي از جنبه
هاي حقوق عمومي اسالم اصل برابري با تضمين فساد ارزش عمل حقوقي  در آموزه. برابر باشنداصل برابري افراد در شرايط برابر در مقابل قانون 

خواستگاه ارزشي برابري قانوني تكاليفي را  25.روبرو خواهند شد كه مصاديقي از آن را در برخي از متون حقوقي تراث اسالمي قابل مشاهده است

                                                            
23  .109ص، تهران، نشر تراث اسالمي، 1 ج نهايه الحكمه، ،)1367( طباطبايي محمدحسين، .  

  .218ص، 58فصلنامه راهبرد،  ،نظريه برابري گراي كانتي: هاي مويد حق نظريه، )1390( زهره، رحماني، . 24
  .245ص جا، چاپ سنگي، بي ،27 جلد جواهر الكالم في شرح شرايع السالم، تا، بي نجفي، محمدحسن،.  25



طبقه حاكميت موظف است تا در اجراي قانون رويه واحد در . شود دولت در حقوق عمومي مينمايد كه سبب بروز مسئوليت  براي دولت تبيين مي
  .هدف اين است تا افراد در وضعيت برابر دچار تبعيض ناروا نشوند. هايي پسيني حقوق برابري شكل گيرد خصوص برابري افراد پيشه گيرد تا ارزش

  

  برابري در قانون. 2

وظيفه نهادها و قوه مجريه در اجراي قانون است، اما برابري در قانون وظيفه نهادهاي هنجار ساز در قواي حاكميتي مفهوم برابري در مقابل قانون 
در حقيقت فصل پيشيني ايجاد برابر در مقابل قانون در اين برابري . به اين معنا كه در قانون نيز بايد همه افراد از شرايط برابر برخوردار باشند. است

هاي اساسي مشروعيت هر هنجار  يكي از مؤلفه. 26نفي هر گونه تبعيض در قانون مباني ايجادي رسالت انبياء تلقي شده است. وردرقم خواهد خ
هايي معين و به صورت استثنايي مقنن را در برقراري برابري  گاهي ضرورت. توان در برابري در قانون براي تابعان اين هنجار تلقي كرد حقوقي را مي
در اين موقعيت تقنيني مقنن مجبور به لحاظ شرايط خاص اجتماعي برخي از . نمايد د وامي نهند و شارع را وارد به لحاظ اين موقعيت ميعيني موجو

  .تابعان خواهد بود

  

  تبعيض روا. 3

مؤلفه و  هاي ديگر اينالگوارهشايد تنها با يك نگاه هندسي بتوان در مجموعه . توان تعريف كرد تبعيض روا يا تبعيض مثبت را به سختي مي
نمايد تا نابرابري پيشين اين دو را جبران كند برخي از  تفاوت حقيقي و يا حقوقي و به زيان گروهي ديگر تجويز مي. تحديداتش را مشاهده نمود

با واقعيت انساني ... يكي، اجتماعي و به هر حال ناشي از عوامل ارادي، ژنت. اند محققين حقوق عمومي را تعريف اين رفتار حاكميتي قلمداد نموده
  .گوييم شويم كه به آن واقعيت موجود رفتار امتيازي براي گروه خاص از طرف دولت تبعيض روا مي نابرابر روبرو مي

  

  منطق تبعيض. 4

اول حالت . شود ض ناميده مياين رفتار دولت در ايجاد موقعيت نابرابر بايد با چند مؤلفه همراه باشد كه خصوصيات تبعيض روا يا منطق تبعي
گذاري اصل بر، برابري عمومي افراد در مقابل و در قانون است مگر اين كه مباني  بدين معنا كه در قانون: استثنايي و خالف اصل در تقنين

  .مشروعيت ساز اين محدوديت فراهم باشد

بران نابرابري پيشين نامشروع باشد، الزم است تا دولت نابرابري ها مجاز خواهد بود كه براي ج اين رفتار تنها در صورتي از طرف دولت: دوم
اند جبران نمايد لذا هر نابرابري قابل جبران نيست و تنها نابرابري كه ناشي از يك رفتار  نامشروع را كه گروه منتفع از تبعيض از آن محروم بوده

  .ناعادالنه با موقعيت اجتماعي باشد قابل جبران است
                                                            
26  .234صقم، نشر امام صادق،  جلد اول، شوراق االلهام في شرح تجريد الكالم،، )1387( سبحاني جعفر،.   



در اينجاست كه وجود يك تئوري عمومي حق لزوم هر . كند منطق به نوعي نابرابري ظاهري را به برابري ماهيتي تبديل مي در حقيقت اين
حقوق به علم محدوديت . شود است زيرا منطق تبعيض همان نقطه مشترك هندسه حقوقي هر جامعه در آن متوسل به حق مي جامعه سياسي است؛

در حقيقت حقوق هر گاه دو اداره در منافع به برخورد . يين كننده رفتار مطلوب براي رفع تنافي بين اين دو ارادهاراده اعمال اجتماعي است و تع
ساز حق در  در اين خصوص نيز الزم است تا حقوق مبتني بر نظريه مشروعيت. دهد ها را دستور مي نمايد ارجحيت و حقانيت هر كدام از اراده

اين بيان  27.مردم در برخورداري از حق برابرند: تئوري تبعيض روا در اسالم به اين كوشش و بيان حل شده است كه .اراده نابرابر بكوشد حقانيت
  .گذارد شيوا به خوبي پيام مبتني بودن تبعيض روا و ناروا را بر حق به نمايش مي

  

  نظارت قضايي بر اعمال اصل برابري. 2- 3-3

در حقوق عمومي نيز براي . ن است كه اين اصل به وسيله نظارت قضايي در نظام حقوقي تضمين شودبراي تأمين حداكثر حق برابري نياز بر اي
اند كه در رأس اين مراجع در حقوق عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد و مرجع  ها و مراجع خاص اداري تعيين شده تضمين اين اصل دادگاه

لذا نفس نظارت . اين نهاد در اصل برابري حقوقي دارد ليل ارزشي برابر با تحليل عملكردتظلمات مردم عليه دولت است و از اين حيث اين تح
در كنار اين اصل نظارت قضايي توانمندسازي تصميمات . مطلوب قضايي در ماهيت و شكل اين اصل از اهميت موضوعي و ماهيتي برخوردار است

  .ه به مسئوليت اداري دامن خواهد زدقضايي به وسيله ضمانت اجرايي حقوقي و قضايي قرار دارد ك

لذا به حيث صالحيت ديوان در خصوص رسيدگي به . قانون ديوان عدالت اداري در موارد مختلف خود اين دو مقوله را تضمين نموده است
ن ديوان عدالت اداري ديوان قانو 14 و 13 و 1و مواد  173دعاوي با موضوع تبعيض ناروا و برابري با توجه به اصول كلي بيان شده و صراحت اصل 

  .باشد صالحيت رسيدگي به دعاوي برابري و تبعيض ناروا در حوزه حقوق عمومي و شهروندان در مقابل دولت را دارا مي

قانون ديوان عدالت اداري از اين جهت كه ماهيت همه مراجع قضايي در جهت حفظ اصل برابري است و اين اصل از دراجت اهميت متفاوتي 
شعب ديوان عدالت اداري و هيئت عمومي متشكل از جمع قضاوت . هاي متفاوتي را در بر دارد موقعيت تخطي انجام شده متفاوت است قسمت بنا به

لذا با توجه به اين كه خواسته . باشد قانون ديوان عدالت اداري مرجع صالح به رسيدگي در خصوص ابطال مقررات دولتي مي 19ديوان كه بنا به ماده 
نامه امتيازات پژوهشي دانشگاه تهران است حكم به صالحيت هيئت عمومي ديوان امري صواب و در منطوق بيان  آيين 1برده ابطال تبصره دو ماده نام

  .گذار خواهد بود قانون

  

  شناسي ماهيتي تحليل رأي ديوان وشر. 3-2
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اين معنا كه مفاهيم و اصول بنيادي مورد نظر در حقوق تا چه حد به . شناسي حقوق تطبيق اصول بر فروع است هاي رايج در روش يكي از روش
چنانچه در بادي امر در مقدمه مفهوم برابري را در حقوق برسي . شوند در هنجارها و تصميمات قضايي كه گاه در حكم قانون است، تضمين مي

در حقيقت جنس روش . ي تا چه حد ملحوظ نظر قرار گرفته استشده در سند جامعه سياسي جمهوري اسالم ايم، اكنون بر آنيم كه ارزش بيان نموده
  .باشد ما در اين حوزه جنس تطبيق اصول اساسي دادرسي در قانون اساسي در تصميمات الزام آوار قضايي مي

خاص در قانون است و با چنانچه بيان شد در برابري در قانون هدف برابر بودن و نداشتن امتياز براي فرد خاص يا گروه : در پاسخ بايد گفت كه
البته كافي نيست كه بگوييم دانشگاه تهران از برابري در . اصل برابري در قانون رعايت نشده است. نامه آمده است آيين 1ماده  2توجه به آنچه در بند 

نيز مطرح است كه در ذيل بدان خواهيم  به خطا رفته است، بلكه چنانچه بيان شد در اين اصل استثناي تبعيض روا رأيقانون عدول كرده و ديوان در 
  پرداخت كه آيا عمل دانشگاه تهران از مصاديق تبعيض روا بوده است يا خير؟

  .شود بر آن است كه كاركرد اجراي قانون توسط مرجع اداري را بررسي نمايد اين منطق كه گاه با منطق كاركردي هم مفهوم مي

ه عنوان يك مجري برابري همين روش است جنس عملكرد ديوان نيز در خصوص بسياري از مراجع عالوه بر اين كه روش ما در تحليل ديوان ب
آنيم كه استنباط نماييم  لذا در اين تحليل رأي بر. اختالفات اداري و حتي شعب ديوان نيز نسبت به هيئت عمومي از اين خصوصيت برخوردار است

يوان رعايت شده است؟ و در ضمن آيا كاركرد ديوان در اين خصوص مطلوب بوده اصول حقوقي اساسي در خصوص اصل برابري حقوقي در د
  است؟

  

  )دانشگاه تهران( مصداق عمل انجام شده از سوي مرجع دولتي. 4-3

بند  ريزي به وي واگذار شده است استفاده نموده است و بر اساس اي خود كه از طرف شوراي عالي برنامه دانشگاه تهران از صالحيت آئين نامه
 1اي در غالب آئين نامه دكتري نموده است و بر اساس اين آئين نامه در تبصره  ريزي اقدام به ايجاد مقرره موارد صالحيت شوراي عالي برنامه 14

  .شود نامه اجرايي تعيين امتيازات آموزشي پژوهشي تصويب مي ماده، آيين

سال  5التحصيلي ايشان بيش از  سبب خواهد شد تا متقاضيان دكتري كه تاريخ فارغ نامه در بند اعتراضي به صورتي تهيه شده است كه اين آيين
برداري از اين بخش از امتيازات خود را نداشته و در عمل سبب بروز تبعيض در امتياز و  منقضي شده است از امتياز پژوهشي محروم و توانايي بهره

  .عدم امكان رقابت در كسب رتبه قبولي خواهد شد

شود اما اين ادعا به لحاظ حقوقي  عمل با اين كه دانشگاه تهران ادعا نموده است كه تأثير اين بند در نهايت سبب بروز چندان تفاوتي نمي لذا در
شجويان دان( آيد ميزان امتياز حاصل از اين بند سبب توفق گروهي از افراد نامه مذبور بر مي قابل اغماض نيست زيرا به هر صورت چنانچه از متن آيين

پس الجرم بايستي گفت . خواهد شد) التحصيلي ايشان گذشته است سال از تاريخ فارغ 5دانشجوياني كه تا ( نسبت به گروه ديگر) التحصيل تازه فارغ
  .كه مقرره دانشگاه تهران سبب به وجود آمدن تبعيض در بين افرادي كه در موقعيت واحد شرايط ورود به دوره دكتري هستند خواهد شد

  



  هاي اصل برابري حقوقيبا الگوارهتطبيق مصداق . 5-3

اما بايستي اين گسترش بر مبنا و  گسترش صالحيت ديوان و تثبيت آن مسلماً از مصاديق افزايش حقوق عمومي در نظام حقوقي ما خواهد بود؛
  .نشودنظمي جلوگيري و سبب بروز عدم امنيت حقوقي  اصول معين و منضبط باشد تا از تشتت و بي

هايي را كه اصل برابري حقوقي نياز است را بررسي مي نماييم تا تطبيق دهيم كه رأي صادرشده تا چه حد هاي مختلف الگواره در ذيل در بخش
  :با اصل برابري حقوقي تطبيق دارد

  

  بررسي عنصر برابري در مقابل قانون در رأي ديوان. 1

اول، در مرحله زماني كه مدعي دانشگاه تهران طرح درخواست : شود مقابل قانون مطرح ميدر رأي مورد نظر در دو زمان بحث برابري در 
نامه مذبور  نامه مذكور بوده و برخورد موردي در جري آيين از آنجايي كه برخورد دانشگاه تهران از لحاظ شكلي مطابق با مدلول آيين. نموده است

ديوان نيز در بخشي از رأي خود بيان . باشد تهران مطابق اين مؤلفه از اصل برابري حقوقي مي رسد رفتار دانشگاه روي نداده است لذا به نظر مي
آزمودن ورودي دوره دكتراي تخصصي ) سال 1389( نامه تعيين امتيازات آموزشي پژوهشي و مصاحبه آيين 1ماده  2حكم مقرر در تبصره : كند مي

ابطال تشخيص داده  قابل و ه وضع شده است با اصل مذكور در قانون اساسي مغايرت ندارد؛دانشگاه تهران كه براي همه اشخاص با شرايط مشاب
نظر بده است همين عنوان برابري در  اصل سوم قانون اساسي مد 9آن چه از نظر ديوان در خصوص تطابق رفتار دانشگاه تهران با بند . نشده است

دوم در مرحله زماني اصل . هران در اين خصوص عدول نكرده و قانون را رعايت نموده استرسد دانشگاه ت مقابل قانون بوده است كه به نظر مي
شود كه مدعي در ديوان طرح دعوا نموده و در اين مرحله نيز ديوان با پذيرش دعوا بر اين مؤلفه مهر تأييد زده و  برابري در مقابل قانوني مطرح مي

  .در مقابل قانون است و مؤلفه نظارت قضايي نيز تا اين مرحله به خوبي اعمال شده استلذا رفتار ديوان نيز منطبق با مؤلفه برابري 

  

  بررسي عنصر برابري در قانون در رأي ديوان .2

ها و اشخاص هنجار ساز هستند كه صالحيت ايجاد  در خصوص برابري در قانون بيان شد كه هدف اين مؤلفه در برابري حقوقي بيشتر گروه
كه با ايجاد  گيرد؛ بر اساس مستندات فوق كه بدان اشاره شد دانشگاه تهران در ميان نهادهاي هنجار ساز قرار مي. باشند ن را دارا ميمقررات و قواني

 نامه مذبور و ادعاي طرف خواهان در ديوان سؤال اين است كه آيا دانشگاه تهران به عنوان شخصيت حقوقي دولتي كه صالحيت ايجاد هنجار آيين
  را داشته است، آيا برابري در قانون را رعايت نموده است يا خير؟) مقرره(

  

  بررسي عنصر تبعيض روا در رأي ديوان. 3



هاي  چنانچه در فوق بدان اشاره شد در كنار اصل برابري حقوقي و منتج از آن مؤلفه برابري در قانون، استثنائي ديگر مترتب بر ضرورت
ايجاد ( ديوان در رأي خود عمل مذبور. باشد عيض روا يا اقدام مثبت در راستاي كاهش نابرابري پيشين مياجتماعي شكل گرفته است كه به آن تب

تبعيض روا . رسد كه تنها مؤلفه برابري در قانون از نظر ديوان گذشته است لذا به نظر مي. را از مصاديق تبعيض ناروا ندانسته است) 1ماده  2مقرره بند 
حال آن كه دانشگاه تهران در اين خصوص هيچ ادعايي را مبني بر . شود است كه تحميل به مؤلفه برابري در قانون مي يك نياز اجتماعي ضروري

لذا به نظر . رسد كه ضرورتي بر اين حمايت وجود داشته باشد التحصيالن جديد مطرح نكرده و به نظر هم نمي لزوم ايجاد اين فرصت براي فارغ
باشد كه از اين  9در بند  3ين حيث كه مؤلفه برابري در قانون را رعايت نكرده و خالف جري صحيح و عادالنه و اصل رسد كه اين موضوع از ا مي

  .جهت از نظر ديوان مغفول مانده است

  

  بررسي عنصر منطق تبعيض در رأي ديوان. 4

كه هر گونه ايجاد تبعيض بايستي مبتني بر يك  ديوان بدون اشاره به منطق تبعيض از كنار آن گذشته است و توجهي به حيث اين 514رأي 
از بيانات مدير كل حقوقي دانشگاه تهران در پايان دفاعيات خود . كند نداشته است منطق شفاف و اصولي باشد كه جبران يك نابرابري پيشين را مي

اين نكته كه صالحيت ايجاد شده در صورتي كه آيد كه تنها مالك ايشان نيز چنين تبعيضي وجود صالحيت است، خالي از توجه به  نيز بر مي
رفع تبعيضات ناروا : اصل سوم قانون اساسي به اين موضوع اشاره دارد كه 9چنانچه بند . صحيح باشد، بايستي با منطقي شفاف و عادالنه انجام پذيرد

  .كند فاف بر تبعيض را در ادامه موضوع بيان ميامكان عادالنه مورد اشاره در اين بند وجود منطق ش. و ايجاد امكانات عادالنه براي همه

كه اصل چهارم به آن پرداخته و اصل يكصد و شصت چهار نيز به اهميت رجوع به منابع معتبر ( عالوه بر اين كه بر اساس حقوق عمومي اسالم
اين استفاده بايستي مبتني بر اصل مصلحت اصل بر استفاده حداقلي از اقتدارات حقوق عمومي است و از آنجايي كه ) كند اسالمي را اشاره مي
  .توان به صرف وجود صالحيت بدان اقدام نمود و ساير اصول و مباني را مدنظر قرار ندارد عمومي باشد لذا نمي

  .رسد وجود يك منطق براي ايجاب چنين تبعيضي در نظر ديوان مسكوت مانده و سبب بروز ايراداتي در رأي صادر شده است لذا به نظر مي

  .آنيم تا در آراء صادرشده در خصوص ديوان غور بيشتري نموده و رويه علمي در اين خصوص را مورد بررسي قرار دهيم در ذيل بر

  

  دالت اداري در موضوع تبعيض ناروارويه ديوان ع. 5

كه شاهد مثال آن  شده استديوان در خصوص اصل تبعيض ناروا و استماع چنين دعاوي ترديد نداشته و در اين موضوعات وارد رسيدگي 
  :اين خصوص باشد كه در ذيل بدان اشاره خواهيم كرد رأي ديوان در 30تواند همين رأي مورد واكاوي و بالغ بر  مي

و از طرح تكرار آراء منوي و شكلي  شود؛ الزم به ذكر است كه آراء ذيل به عنوان نمونه حائز نشانه شناسي جهت احراز رويه عمومي مطرح مي
  .كنيم داري ميخود



در اين دادنامه با آنكه مباحث مهمي در خصوص تبعيض ناروا از طرف مدعي شده است ديوان ): 1391/بهمن/2( هيئت عمومي 801دادنامه -1
 .بدون رد يا پذيرش ادعاي مدعي با توجه به عدم صالحيت هنجاري مرجع ايجادكننده تبعيض به ابطال مصوبه رأي داده است

در اين دادنامه نيز مدعي تبعيض ناروا در خصوص عدم احتساب سنوات خدمت بسيجيان در ): 1391/مهر/24( هيئت عمومي 512دادنامه . 2
مقام معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز به خوبي به توضيح و استناد پرداخته و با بيان منطق اين تبعيض و اين كه  دوران غيبت شده است و قائم
ت از امتياز انجام وظيفه قانوني است و در پايان نيز ديوان با توجه به اين كه عمل از مصاديق ايجابي امتياز نبوده و بر هدف از محروميت اين سنوا

  .نمايد شود احراز تبعيض ناروا نمي اساس قانون تخصيص تكليف قانوني تلقي مي

خواهد كه بر اساس آن دانشگاه پيام نور تنها  اي را مي مقررهدر اين دادنامه مدعي ابطال ): 1388/شهريور/1( هيئت عمومي 466/88دادنامه . 3
اي از  منطق ايجاد چنين مقرره. پذيرد در صورتي كه اگر متقاضي تبعيض دانسته است هاي معتبر ديگر را مي درصد واحدهاي گذرانده در دانشگاه 50

. التحصيل نشده است متقاضي عمالً با استاندارد دانشگاه پيام نور فارغ درصد را بپذيرد 50طرف دانشگاه پيام نور اين است كه در صورتي كه بيش از 
هاي معتبر كشور و ضرورت پذيرش  نظر به اعتبار نتايج گذراندن واحدهاي درسي در هر يك از دانشكده: ديوان منطق مذبور را بر اين اساس كه

نموده و منطق فوق را پذيرفته است و در عمل به ضرورت وجود منطق  كليه واحدهاي درسي كه با موفقيت در امتحانات مربوط طي شده است، رد
  .دهد براي به وجود آوردن تبعيض نظر مي

علمي در كنكور سراسري را  در اين دادنامه مدعي ايجاد امتياز براي فرزندان اعضاي هيئت): 1391/اسفند/14( هيئت عمومي 929 دادنامه. 4
ه است و ديوان نيز بر اساس همين مستند و نقض برابري در قانون و عدم موجه قلمداد نمودن منطق مورد نظر قانون اساسي دانست 3اصل  9خالف بند 

  .در اينجا نيز ديوان به مسئله منطق تبعيض و برابري در مقابل قانون نظر داشته است. از طرف مدعي عليه حكم به ابطال مصوبه داده است

نامه  آيين 4ماده يك دستورالعمل ماده ) د( در اين دادنامه شاكي دادخواست ابطال بند): 1386/انآب/22( هيئت عمومي 83/278دادنامه . 5
هاي كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه تهران را مبني بر اين كه براي ورود به مقطع  تسهيالت آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان ممتاز دوره

تضييع : شاكيه بيان داشته است كه بنا به محدود بودن نشريات علمي پژوهشي حقوق اين شرط سبب. دباش دكتري نياز به دو مقاله علمي پژوهشي مي
 لذا تقاضاي رسيدگي به موضوع و ابطال بند. گردد تضييع مي) رتبه دوم كارشناسي ارشد دانشگاه تهران در رشته حقوق( حق افرادي مانند اينجانب

ديوان تقاضاي خالف شرع بودن اين مصوبه را از . ه تكليف مااليطاق بوده و خالف شرع است را داردماده يك دستورالعمل مورد شكايت را ك) د(
را نپذيرفته است  3اصل  9ديوان نيز در همين راستاي ادعاي بند . ولي شوراي نگهبان اين ادعا را نپذيرفته است. شوراي نگهبان استفتاء نموده است

تواند مصداق تبعيض ناروا باشد زيرا  زند لذا نمي تني بر منطق شفاف است و برابري در قانون را نيز برهم نميكه البته از آن جايي كه اين عمل مب
  .تواند دو مقاله علمي پژوهشي باشد برتري علمي مبني بر آموزش و پژوهش است كه مصاديق احراز آن مي

رسد اين ادعا معقول و مبتني بر قانون اساسي و قانون ديوان و قابل  نظر ميبه . باشد موضوع مهم اين را امكان خالف شرع بودن تبعيض ناروا مي
البته هر نوع عمل نابرابري ماهوي را . توان مصاديقي ماهوي تر را يافت كه تبعيض ناروا مبتني بر خالف بين شرع باشد طرح و انتياج نتيجه است و مي

  .ق بنيادي و ماهوي در برابري در منطق و قانون استتوان به مسامحه غيرشرعي دانست اما ما بيشتر مصادي مي



وزيران  در مصوب هيئت در اين رأي مدعي تعيين ضريب محروميت از طرف دولت): 1386/ارديبهشت/23( هيئت عمومي 18/68 دادنامه. 6
محروميت است ولي  3يب را مورد اعتراض قرارداد بيان نموده است كه در خصوص ساير ادارات اين شهرستان هنوز با ضر 4/12/1381

. اي قضاوت اقدام به تغيير اين ضريب به دو نموده است و اين عمل سبب نابرابري و تبعيض شده است قانون انتقال دوره 3وزيران بر اساس ماده  هيئت
به عوامل موثر از جمله نظر به اين كه تعيين درجه واحدهاي قضايي با توجه : دارد ديوان در خصوص تبعيض وارد بحث نشده است و بيان مي

به عهده هيأت وزيران محول شده  1375اي قضاوت مصوب  قانون نقل و انتقال دوره 3محروميت، بدي آب و هوا و دوري از مركز به تجويز ماده 
اند؛  م داشتهاعال 2شهرستان خاتم را درجه  11/12/1381ه مورخ  27214 ت/44386نامه شماره  است و هيأت دولت به شرح جدول پيوست تصويب

ديوان . باشد بنابراين مصوبه دولت در اين خصوص مغايرتي با قانون ندارد و خروج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نمي
يض ناروا خواسته مدعي را بنا به آنچه در ابتداي گردش كار آمده خروج از صالحيت تلقي نموده است، حال آن كه در خواسته موضوع ايجاد تبع

اي دارند بايستي  چه رابطه) قانون ديوان 19 ماده( و عدم صالحيت) 3 اصل 9 مستند بند( در اين خصوص كه تبعيض ناروا. نيز مطرح شده است
ها  ههاي خود را دارد كه يكي از اين بايست دار براي وصل هنجار صالحيت داشته باشد، اما وصول هنجار بايسته ممكن است مقاوم صالحيت: گفت

لذا در مقابل اين پاسخ كه در صورتي كه مقنني صالحيت ايجاد هنجار حقوقي را دارد ولي در . مسلماً وجود يك منطق عادالنه در ايجاد قانون است
ت يا خير؟ در صالحيت مقنن تهيه شده اس) به معناي عام( ايجاد اين قانون برابري را رعايت ننموده است حال سؤال اين است كه آيا چنين قانوني

توان نمود، اما الجرم  شده است ترديد مي گذار كه به وجود آمدن قانوني با حالت تبعيض ناروا پاسخ اين خواهد بود كه هر چند در صالحيتي قانون
آفرين به اين اعتبار كه  بايستي گفت هنجار ساز ما در اين جا در بدو امر صالحيت ايجاد اين هنجار را داشته است و لذا ايجاد هنجار نابرابر و تبعيض

 در خصوص موضوع مورد بحث حق ايجاد هنجار داشته است، هنجار مبتني بر صالحيت بوده است و به اين اعتبار كه سوءاستفاده از صالحيت نموده
  .خروج از صالحيت است

به صرف اين كه به لحاظ شكلي هنجار ساز بدين معنا كه . نكته ديگر حاصل از اين مبحث مسئله ورود ديوان به ماهيت اختيار و موضوع است
وزيران صالحيت تشخيص و تعيين محروميت منطقه را داشته است كافي  صالحيت داشت در تشخيص امري مانند آنچه در رأي بوده است و هيئت

احراز صالحيت شكلي  است تا بگوييم آن جا محل تبعيض ناروا نيست و ديوان فقط صالحيت شكلي دارد حاصل از آن چه بحث شد بايد گفت
هر چند كه نبايد ديوان بتواند وارد در . كند به آن اشاره مي 19امري است و ورود ديوان به مدلول مصوبه امري ديگر است كه قانون ديوان در ماده 

آفرين بودن مصوبه را بر گيري شود كه نوعي دخالت در تفكيك قوا است، اما در اين صالحيت را دارد تا عادالنه بودن مصوبه و تبعيض  تصميم
  .اساس متغيرهاي بحث بسنجيم و اعالم نظر به صورت ابطال و ابرام كند

دارد كه قبالً پروانه فعاليت در حوزه عمران را داشته است و هم  در اين دادنامه مدعي بيان مي): 1386 تير/24( هيئت عمومي 271.86دادنامه . 7
مدعي در حالت را تبعيض ناروا قلمداد . برده را تأييد نموده است تا بتواند اقدام به ارتقاء شغلي بنمايداكنون كمسيون مربوطه در وزارت مسكن نام

در اين كه در اينجا آيا تبعيض ناروا روي داده است يا خير؟ بايستي گفت . نموده است زيرا قبالً يك بار مدرك تحصيلي وي تأييد شده بوده است
بوطه براي تأييد اين دست مشاغل و در هر مرتبه شغلي بر صالحيت مرتبه باالتر و اين منطق كه تشخيص توانايي كه مبتني بر صالحيت كمسيون مر

و اكنون  فعاليت با كمسيون مربوطه است، اين امر نيز از فوايد آمره مربوط به نظم اجتماعي است پس در اين كه در مرتبه قبل مورد تأييد بوده است
عيض تلقي شود زيرا توانايي مرتبه قبلي تا مرتبه باال تر متفاوت و حتي مرتبه فعلي نيز ممكن است ناشي از تحقق استاندارد توان مصاديق تب نيست مي



اما ديوان دادنامه خود تنها به صالحيت كمسيون  هاي تبعيض ناروا را در اين باره مشاهده نمود؛ توان مؤلفه لذا نمي. جديد نياز به بازبيني داشته باشد
  .اره نمود و مبناي توانايي كمسيون را صالحيت دانسته و مصوبه را قابل ابطال ندانسته استاش

  

  

  :استنتاج رويه عمومي ديوان در خصوص تبعيض ناروا. 1-3

نشانه در ذيل مبتني بر . نمايد كه مبتني بر آن در اين خصوص اظهارنظر مي ديوان در خصوص تبعيض ناروا رويه عمومي را پيش رو گرفته است
  :نماييم هاي مورد نظر در اين خصوص در آراء ديوان را ذكر مي شناسي حقوقي مؤلفه

ديوان در اين خصوص كه صالح به رسيدگي به دعاوي مربوط به تبعيض ناروا بر خالف شرع و قانون اساسي است ترديد ندارد و اين . 1
  .نمودتوان استنتاج  موضوع را از رويه عمومي شنود اين دست دعاوي مي

ديوان در اين كه تبعيض ناروا ممكن است با شرع مغايرت داشته باشد حال امكاني دارد ولي در آراء رسيده به شوراي نگهبان قانون اساسي . 2
  .ور نمودتوان تص اما بر اساس مباني فقه حكومتي اين امكان را مي اي مشاهده نمود كه شوراي حكم به خالف شرع بودن نداده است؛ توان سابقه نمي

بدين معنا كه تصور ايجاد هنجار در صالحيت مرجع به . ديوان گاه دعوي تبعيض ناروا را دعوي خروج از صالحيت قلمداد نموده است .3
است منتها الزم . توان حكم به اين هماني مطلق در اين خصوص داد اما شايد نمي وجود آورنده بوده است يا خير؟ كه البته در فوق بدان اشاره شد؛

  .كه بدواً اين امر بررسي شود

توان اين موضوع  ديوان در خصوص برابري در قانون و در مقابل قانون به عنوان يك مؤلفه اساسي برابري حقوقي ترديد ندارد و در آراء مي. 4
  .را مشاهده نمود

توان اين مسئله را نيز  ايم، اما به طور كلي مي مودهدر خصوص منطق تبعيض روا در آراء ديوان ابهاماتي وجود دارد كه در فوق بدان اشاره ن. 5
  .به طور مخدوش در رويه ديوان مشاهده نمود

توان الگوي كاملي  گاه ديوان در برخي از آراء وجود صالحيت مرجع صالح را مويد عدم تبعيض ناروا قلمداد نموده است كه اين امر نمي. 6
  .اهيت هنجار مورد كنكاش استباشد و احراز موضوع نيازمند ورود ديوان در م

  گيري نتيجه

ديوان در رأي خود به برابري در  .آن استاين دعوي از وظايف  استماعاست و مسلماً  استماع كرده را ديوان در رأي حاضر دعوي تبعيض ناروا
نفي  تواند نشانه از اثبات وجود و كند اما در خصوص برابري در قانون و منطق تبعيض ناروا سكوت كرده است و البته مي مقابل قانون تصريح مي

صوص صالحيت ديوان در مدلول قانون رسد كه در آراء ديوان به مسئله منطق تبعيض كمتر توجه شده است، با آن كه خ به هر حال به نظر مي. باشد
نكته ديگر كه در خصوص آراء ديوان در . دهد تا ديوان در ماهيت و منطق تبعيض وارد و اقدام به احراز برابري در قانون بنماييد اين اجازه را مي



بوط است، البته از آنجايي كه موضوع تبعيض ناروا مطرح است مسئله مغايرت با شرع است كه بيشتر به صالحيت شوراي نگهبان قانون اساسي مر
شوراي نگهبان قانون اساسي به عنوان بازوي اساسي قانون اساسي در اينجا به شريعت به مضيق نگاه : بحث ماهيت تبعيض ناروا است بايستي گفت

  .هاي فقه حكومتي كمتر توجه نموده است كرده است و دعاوي تبعيض ناروا مبتني بر مؤلفه

ر حال حاضر نياز به غور بيشتري در رويه نهادهاي حقوق عمومي در جمهوري اسالمي نياز است تا حقوق عمومي اسالمي چهره ه آن كه دالنهاي
  .بنماياند
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