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 مقدمه

  حقوق  و احقاق  دولتي  هاي نامه آئينيا يا واحدها   مأمورين  به  نسبت  مردم  و اعتراضات  تظلماتديوان عدالت اداري مرجع صالح رسيدگي به 
مقاله حاضر در تالش است با . كندكه بر اين اساس بحث از تشخيص ذينفع و مالك آن در آيين دادرسي اين مرجع پر اهميت جلوه مي 3بوده آنها

ين مساله پاسخ مطالعه غايت گرايانه تاثير شخصيت ذينفع در ايجاد صالحيت رسيدگي به تظلمات و اعتراضات مردم توسط ديوان عدالت اداري به ا
دهد كه آيا احراز سمت حقوقي حقوق عمومي مرتبط با خواسته براي خواهان توسط شعب ديوان، مانع از رسيدگي و باعث زوال صالحيت 

اي را طلب نمايد كه نتيجه دعوا در ارتباط مستقيم با شخصيت حقوقي وي باشد آيا رسيدگي خواهد شد يا خير؟ و اگر خواهان به نوعي خواسته
- تتفاوتي در فرض مسأله حاصل خواهد شد؟ پيگيري مساله مذكور را بايد در دانش آيين دادرسي انجام داد اما نكته قابل توجه آن است كه تفاو

مندي عمومي هاي شگرفي ميان دادرسي اداري و دادرسي خصوصي بوده و از همين رو هرچند ظاهر الفاظ داراي اشتراك است اما بايد غايت
هاي مناسبي از چگونگي دادرسي اداري در ديوان عدالت اداري علي ي را در آيين دادرسي اداري لحاظ كرده و از اين رو به برداشتحقوق عموم

  .الخصوص با مساله فوق الذكر نائل آمد

فاهيم اشاره شده در تالش بندي مقاله حاضر ريشه در اين بازشناسي مفهومي داشته و با تاكيد بر تعريف غايتگرانه از مبر اين اساس چارچوب
از همين رو ابتدا به مطالعه مفهوم نفع و انواع آن از حيث نوع منتفع و . است مفهوم ذي نفع در دادرسي ديوان عدالت اداري را مورد بررسي قرار دهد

يت دادرسي ديوان عدالت اداري مورد بررسي اثر آن بر منتفع پرداخته خواهد شد تا بتوان تاثير آن در انواع ذينفع را نشان داده و از اين رهگذر غا
ديوان عدالت اداري و مساله پذيرش ذينفع بودن خواهان توسط شعبه مصداقي از مساله پژوهش حاضر است كه  4985در ادامه نيز دادنامه . قرار گيرد

ر اين جمله خالصه نمود كه پذيرش دعواي توان دفرضيه پژوهش حاضر را مي. بررسي آن ما را در تحليل و جمع بندي نهايي ياري خواهد كرد
  . خواهان منوط به احراز ذينفع بودن وي و تشخيص ذي نفع بودن خواهان براساس سمت وي امكان پذير است

  

 تعريف مفاهيم
مال كلمات وجود و براي فهم مفاهيم راهي جز استع. تكون دقيق علوم انساني بر پايه تدقيق معاني است؛ كه براساس آن مفاهيم ساخته شده است

از اين رو قبل از ورود تحليلي به محورهاي مختلف پژوهش حاضر، نيازمند بررسي تعاريف مختلف در رابطه با مفاهيم محوري اين پژوهش . ندارد
محور قراردان عنوان با . بوده تا با ارائه تعريف منتخب بتوانيم مراد خود از معاني به كار رفته در پس كلمات كليدي اين پژوهش را مشخص نماييم

  .پژوهش دو مفهوم اصلي به شرح زير قابل استخراج و بررسي است

  

  نفع و انواع آن. 2-1

                                                            
  عدالت  ديوان"  نام  به  آنها، ديواني  حقوق  و احقاق  دولتي  هاي  نامه  يا واحدها يا آيين  مأمورين  به  نسبت  مردم  و اعتراضات  ، تظلمات شكايات  به  منظور رسيدگي  به: 173اصل. 3

  .كند  مي  تعيين  را قانون  ديوان  اين  عمل  و نحوه  حدود اختيارات. گردد  مي  ستأسي  قضائيه  قوه  زير نظر رئيس " اداري



به عنوان  وي،عاد در ينفعذ ستاخودر وملز صلاتوجه به معناي نفع از آن حيث در امر دادرسي داراي اهميت است؛ كه در دادرسي اسالمي 
بر اساس  5رودمي رشما به تموضوعا ترينساسيا از يكي كه اعود طرفين شناسايي نيزجي رخا قحقو درو  4شناخته شدهين دبنيا لصوا از يكي

داللت التين آن نيز بر همين و  6نفع در لغت فارسي به معناي سود و فايده است. شود شناسي مفهوم نفع و صاحب آن يعني ذي نفع مشخص مي
في الواقع نفع در اصطالح بيان حالتي است كه در آن امكان برخورداري براي شخصي حاصل آيد؛ از همين رو مهمترين شاخصه شناسايي  7.معناست

از . وارد آمده باشد 8ينياز و پيوسته عقوو به يارضرا اعود قامها از قبل كه دارد فعليت نفع مانيز و اشتن آن استد فعليتمنفعت براي شخصي 
و بوجود آمدن حالتي از  نهااخو به رضر ازحرا و رتصو ممستلزخواهي به عنوان هدف غايي آن، ست كه با توجه به ابتناء دادرسي بر تظلمرو اهمين

  .تضرر در نفع بالفعل وي هستيم

  

  نفع از حيث نوع منتفع. 1- 1-2

شود اين است كه آيا تصور تفاوتي ميان نفع  در اين جا سوالي كه پس از بيان آنچه در تعريف لغوي و اصطالحي نفع گذشت مطرح مي
هايي است وجود دارد؟ و اگر اين تفاوت هست آيا منتج به اثري در دادرسي خصوصي و اداري است؟ پاسخ به چنين پرسش 10و خصوصي 9عمومي

اداري را فراهم خواهد آورد؛  هاي موجود در نظام حقوق عمومي جمهوري اسالمي ايران از مباحث حقوق اساسي تا دادرسي كه امكان حل چالش
چرا كه حقوق عمومي در كشور ما در نسبتي با حقوق خصوصي مقايسه، فهم و براي آن قواعد سازي شده است كه چندان با غايت حقوق عمومي 

ز ذينفع در ديوان عدالت در اين مجال نيز، كه بحث ا. كه توجه به منفعت عمومي، احقاق حقوق عامه و انتظام اجتماعي امور باشد در تناسب نيست
هايي را داشته باشد كه نفع قابل مطالبه اداري مطرح است بايد اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا نفع قابل مطالبه در دادرسي اداري بايد همان ويژگي

- ن داشت كه در دادرسي مدني ويژگيهاي ماهيتي و كاركردي در اين زمينه متصور است؟ بطور اجمالي بايد بيادر دادرسي مدني دارد؟ و يا تفاوت

از همين رو در ادامه ابتدا  11بودن نفع ضروري دانسته شده است، شخصي و مستقيمودن، باقي ببودن، موجود بودن، حقوقي و مشروع هايي از جمله 
 .به اقسام نفع از حيث نوع منتفع آن پرداخته خواهد شد تا نفع از اين مقسم مورد مطالعه واقع شده باشد

هاي اي به تاريخ جنگ جهاني دوم در تاريخ اروپا دارد، بحثي كه نتايج آن در ساير حوزهدامنه 13و خصوصي 12ي عموميبحث از تفاوت حوزه
شايد بتواند يكي از ثمرات بحث مذكور را در دادرسي اداري و در اين جا در تعريف مفهومي با عنوان نفع عمومي . حقوق نيز قابل مشاهده است

                                                            
  .20و  19هاي  شمارههاي حقوقي،  معرفي اجمالي اصول بنيادين در دادرسي اسالمي، فصلنامه ديدگاه، )1379( اكبر، علي فرحزادي، .4

5  .Corrin Care, Jennifer,(2004), Civil Procedure and Courts in the South Pacific, First published in Great 
Britain.Heath,Christopher and Kamperman sanders 

 ، ترجمه المنجد، تهران،انتشارات اسالمفرهنگ بزرگ جامع نوين، )1375(سياح، احمد، .  6

3. Profit 
 .مجمع علمي و فرهنگي مجد آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ،)1378(متين دفتري، احمد، .  8

9. Public Interest  
10. Private benefit 

  .نشر ميزان ،هاي آيين دادرسي مدني بايسته  ،1379 ،اهللا واحدي، قدرت: رك به. 11
12. Public sphere 
13. Private sphere 

  :جهت مطالعه بيشتر رك به
Hohendahl, Peter, Critical Theory, Public Sphere and Culture: Habermas and His Critics, New German Critique16, Winter 
1979,p:89-118. 



توان در عنصر اختصاص جست و جو نمود؛ لذا بر اين اساس ي خصوصي را ميعمومي با حوزه مهمترين تفاوت حوزه. اكاوي قرار دادمورد و
شود در تعريف نفع عمومي بايد گفت برخالف نفع خصوصي كه تنها در آن به اوضاع شخصي خواهان و احراز بالفعل بودن نفع براي وي توجه مي

مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران است كه بدون محدوديت شامل اقشار جامعه شده و بهره منظور همان منافعي
هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و برقراري عدالت و ريزي و نظارت در بخش گذاري، برنامهتوان سياستبه عنوان مثال مي 14.شود نمي

  . را نام برد... ، حفظ محيط زيست، ميراث فرهنگي و ارتقاء بهداشت، آموزش، ورزش كشاورزي، حمل و نقل وگذاريتأمين اجتماعي، قانون

  

 نفع از حيث اثر بر منتفع .1-2-1
. ، به عنوان ذينفع اصلي شناخته خواهد شداز موضوعي، مستقيما منتفع شوددر بررسي اثر نفع بر منتفع بايد چنين اشاره كرد كه اگرشخصي 

در مقابل منتفع اصلي،  15.شودباشد به عنوان ذينفع اصلي شناخته مي اعم از منتقل اليه يا ورثهكه مقام قانوني  قائم و مالكبراساس آيين دادرسي مدني 
دارنده حق انتفاع، ارتفاق شامل افرادي چون  نفع تبعي ذي. باشدبه نوعي داراي نفع غيرمستقيم  كه مالك رسمي نبوده وليذينفع تبعي كسي است 

مند مستقيم از دعواست، منتفع تبعي كسي است كه به نحوي غيرمستقيم از نتيجه باشد و به اين عبارت برخالف ذينفع اصلي كه داراي بهرهمي ...و
  .گرددمند ميدعوا بهره

 

 ذينفع و انواع آن  .2-1
يا صاحب نفع و منفعت بايد اشاره كرد كه اين واژه از دو كلمه ذي و نفع تشكيل گرديده و ذي به معناي نفع شناسي كلمه ذيدر بيان واژه

نفع كسي است كه از يك موضوعي نفعي حاصل وي گردد  ذي »من له الغنم فعليه الغرم«كه به تعبير فقهي و مبتني بر قاعده   16صاحب و مالك است
. نصيب وي گرددنفعي  هنداخو عليه حكم ورصد رتصو در كه ستادانسته شده كسي  ينفعذدانان نيز حقوق در تعابير 17.و ضرر نيز متوجه او باشد

تواند به دعوايي رسيدگي كند؛ مگر اينكه شخصي دارد هيچ دادگاهي نميمقرر مي 1379قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال  2مادهاز همين رو 
به اين معنا تشخيص ذينفع بودن . يا نماينده آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست كرده باشديا اشخاص ذينفع، يا وكيل، يا قائم مقام 

اي ريشه باشد؛ البته توجه به اين نكته نيز مهم است كه چنين قاعدهخواهان به عنوان يكي از شروط اساسي دادرسي در نظام حقوقي ما مورد نظر مي
الزم به ذكر است در كنار مباني حقوقي . باشدمي18"قاعده عدم وجود نفع، عدم جود دعوا را به همراه دارد"مبتني بر در نظام حقوقي فرانسه داشته و 

 نتيجه از طريقي به نهااخوكند كه بر اين اساس اي برداشت ميبه گونهمدني   سيدادر يينآ نقانو دردر تعريف مفهوم ذينفع بايد توجه داشت كه 
 ينا به بايد ن،هااخو دنبو ينفعذ طشر سيربر دربنابراين  .دشو مندهبهر و منتفع قانوني و مستقيم ،شخصي رطو به هنداخو تمحكومي رتصو در اعود

                                                                                                                                                                                                
  
 .انتشارات جنگل: ، شرح و تحليل قانون ديوان عدالت اداري، تهران1390دالوري، محمدرضا، .  14
   2قانون آيين دادرسي مدني، ماده. 15
 .124، ص1390صادقي، محمود، .16

 .187،ص)ع(البيت موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل: ، اصفهان3جشرح مكاسب  ،روحاني، محمدصادق، بي تا :جهت مطالعه بيشتر رك به. 17
  

18 .Pas d' interet' pas d' action 



؟ پس از خير يا يددگر هداخو نهااخو عايد ديسو دد،گر تثباا هنداخو عليه عااد ردمو) ستهاخو(صليا حق كه فرضي در ياآ كهنمود  كتفاا نكته
بحثي كه در باب مفهوم ذينفع گرديد اينك بايد به اين نكته پرداخته شود كه تفاوت در شخصيت حقيقي و حقوقي چه تاثيري در اقامه دعوا و 

  .پردازيم مياز همين رو ابتدا به بيان تعريف شخصيت حقيقي و حقوقي . دادرسي از سوي خواهان خواهد داشت

  

  شخص حقيقي -2-2-1
 كه باشندمى هاانسان همان حقيقت در حقيقى اشخاصاستخراج نمود؛ چراكه 95719مادهتعريف شخص حقيقي را بايد حدود قانون مدني و از 

 شروع انسان شدن متولد زنده با اهليت .شودياد مي هليتا بهبوده و از آن  ي آندارا هستند حيات قيد در تا و گشته حقوقى داراى شدن متولد با

 و اعمال و شناخته رسميت به را آن قانون كه است تكاليفى و حقوق داشتن الزمه ايجاد و كردن، زندگى بنابراين .گرددمى تمام او مرگ با و
 در صالحيتى و قابليت تمتع اهليت. اندنموده تعبير استيفاء و تمتع اهليت يعنى مدنى اهليت داشتن به مدنى قانون در را مزبور حقوق اجراء

 به تا شناخته جامعه افراد براى قانون كه قابليتى از است عبارت استيفاء اهليتو  باشد حقوقى يا حق داراى تواندمى آن اعتبار به كه شخص
حق و تحمل  ياهليت، صالحيت شخص براي دارا شدن و اجرا« :اند گفته حقوقدانان در تعريف اهليت. نمايد اجراء را خود حقوق بتوانند آن اتكاء

 اهليت تمتع شايستگي شخص براي دارا بودن حق و اهليت استيفا. است بنابراين اهليت داراي دو وجه اهليت تمتع و اهليت استيفا 20.است» تكاليف
   21.دهدرا نشان مي براي اجراي حقوق شايستگي فرد

  

  شخص حقوقي -2-2-2
- دفاع كرده نظريه حقيقي بودن شخص حقوقيبرخي از . مورد مناقشه در ميان فالسفه حقوق است مباحثو مبناي تكون آن از  شخص حقوقي

 اجتماعمناسبات  وارد خود وجود مستقلكه با  شخص حقوقي، موجود مستقل و مجزي از وجود افراد تشكيل دهنده آن استاند و بر اين اساس  
كه ايجاد و زوال آن به  ددانمي مجازيشخصي  شخص حقوقيمطرح گرديده و  قوقيمجازي بودن شخصيت حشود در مقابل اين نظريه، نگرش مي

 دانان معاصر جاي بيشتري يافت از اين منظرحقوقي در حقوق اعتباري بودن شخصيتدر مقابل دو نظريه اخيرالذكر، نگرش به . است ولتخواست د
با وجود انسان  تيمالزم بمعني صالحيت براي دارا شدن حقوق استدر اصطالح حقوق  كه كلمه شخصاست و  انتزاعي يخصيت حقوقي مفهومش

 و توانايي بگيردتواند موضوع حق قرار مي كافي است بدانيم كه آيا او ،براي دانستن اينكه موجودي داراي شخصيت حقوقي است يا نه؛ لذا ندارد
   را دارد يا خير؟ حقوق شدن داراالزم براي 

به دو قسم خصوصي  اشخاص حقوقيدر بيان انواع اشخاص حقوقي نيز بايد اشاره شود برخالف آنچه شخصيت حقيقي، شخصيتي بسيط است؛ 
و مانند  بوده تابع قواعد حقوق خصوصي خصوصي حقوق اشخاص حقوقيبندي هم در آنجاست كه اثر اين تقسيم. شوندو عمومي تقسيم مي

خصوصي وجود  اشخاصدر  اصل حاكميت ارادهبرخالف اشخاص حقوق عمومي  .باشندمند نميقوق عمومي بهرهاشخاص عمومي از امتيازات ح

                                                            
  شود  متولد زنده اينكه بر مشروط گرددمى متمتع مدنى حقوق از حمل. 19
 .360، ص1373صفار، . ٢٠
 .38، ص1382شهيدي،  .٢١



همچنين تفاوت ديگر ميان اشخاص حقوق . تواند شخصي را به اجبار به عضويت خود درآوردسنديكا يا انجمن يا شركت نمي داشته از اين رو
هيچ شخص طبيعي وجود ندارد كه داراي صفت   شده و صراً از اشخاص حقوقي تشكيلاشخاص عمومي منحعمومي و خصوصي در اين است كه 

اين يكي از مزاياي اشخاص عمومي در مقابل اشخاص حقوقي خصوصي است كه بايد حتما با رعايت تشريفاتي به و  22شخص حقوق عمومي باشد
  .عمومي هستند برخي از اشخاص حقوق هاشهرداري و موسسات مستقل دولتي ،دولت. ثبت برسند

تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و شخص حقوقي مي« 23قانون تجارت 588به موجب ماده 
راجع به اهليت . بنابراين شخص حقوقي در حدودي كه با طبيعت او سازگار باشد داراي اهليت كامل است .»امثال ذلك و بنوت وظايف ابوت،

شده باشد را معتبر  صالحيت اتخاذداراي ي مقامات به وسيلهكه قانون تجارت تصميمات شخص حقوقي  58924مادهاين نوع از اشخاص نيز استيفا 
 .گيردي نمايندگان او انجام ميبه عبارت ديگر حقوق وتكاليف شخص حقوقي به وسيله .داندمي

گردد چراكه در غير مراجعه در مقام تشخيص ذينفع توجه به احراز سمت خواهان ضروري مياز همين رو در روند دادرسي قضايي و يا اداري و 
در ادامه به تحليل مفهوم سمت و اقسام آن پرداخته خواهد شد تا مالك تشخيص . ذينفع به مراجع دادرسي امكان اقامه دعوا براي وي نخواهد بود

  .ه قرار گرفته باشدذينفع در دادرسي مورد مداقّ

  

  ت و انواع آنسم -2-2-3
دهد از دادگاه رسيدگي به عنوان حقوقي است كه به شخص اجازه مي بايد چنين بيان داشت كه بطور كلي سمت سمتشناسي در باب مفهوم

آيد كه درخواست رسيدگي را شخص زماني براي دادگاه بوجود مي خواهان تكليف بررسي و احراز سمتاز همين رو  ؛امري را درخواست نمايد
استماع اظهارات خوانده    عدمو يا  25رد دعواآن ضمانت اجراهاي اگر سمت خواهان از سوي دادگاه احراز نگردد . طرح نموده باشدداراي سمت 

 م.د.آ.ق 290بموجب ماده در حين دادرسي  زوال سمت يكي از طرفين دعواهمچنين الزم به ذكر است در صورت . خواهد بوددر روند رسيدگي 
 .صورت خواهد پذيرفتوا توقف دع

                                                            
 .شوند تشكيالت دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي ميمؤسسات و : 587ماده . 22
ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و   تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي كه بالطبيعه فقط انسان شخص حقوقي مي. 23

 . نبوت و امثال ذالك -وظايف ابوت 
  . شود تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صالحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي. 24
  :دبوان دقت شود هيأت عمومي 18450رأيبطور مثال به . 25

 1196شعبه چهارم ديوان با دادنامه شماره  19/11/1382مورخ  2578و  28/12/1382مورخ 2841شعبه سيزدهم و  4/5/1382مورخ  744ـ745هاي  اوالً وجود تعارض بين دادنامه
ان صادر نشده اساساً با عنايت شعبه چهاردهم محرز به نظر ميرسد ثانياً، عالوه بر اينكه آراء قطعي كميسيونهاي تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري به طرفيت شاكي 28/5/1382مورخ 

ال اسناد عادي در هيچ قانون ثبت اسناد و امالك كشور اثبات مالكيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند مالكيت و يا سند انتقال رسمي است وا 48و  47و  22به مواد 
هاي صادره از شعب ديوان كه شكايت شاكيان را به دليل عدم ارائه اسناد مالكيت  بنابراين مفاد دادنامه. ر نميباشديك از ادارات و محاكم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتيب اث

قانون شهرداري اعالم داشته و متضمن صدور قرار رد شكايت به جهات  100رسمي معتبر فاقد سمت الزم براي طرح شكايت و اعتراض نسبت به آراء قطعي كميسيونهاي ماده 
قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه  43و ماده  19ماده  2اين رأي به استناد بند . كور است، موافق اصول و موازين قانوني ميباشدمذ

 .قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيهيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون .الزماالتباع است



  اصيل) الف
- داشته باشد و از اين رو حقوق مالكيت بر وي اثبات ميمالكيت عين مورد معامله را  است كه شخصيدانان اصيل به معناي در ادبيات حقوق

در واقع . اراي حق دادخواهي استگردد و از همين رو داست كه بطور مستقيم از خواسته منتفع مي منظور ما در اين مقام از اصيل ذينفع اصلي. گردد
لذا اگر در دعوايي خواهان به نمايندگي و يا . استعمال واژه اصيل براي تفكيك سمت وي در مقابل سمت نماينده و قائم مقام در اقامه دعوي است

  .قائم مقامي اصيل اقامه دعوا كرده باشد ابتدا بايد سمت وي در دادگاه احراز گردد

 نمايندگي -سمت) ب

-شخص اقدام به انجام عملي حقوقي به نام شخص ديگر و به حساب او و به منظور تامين اهداف او مي مبتني بر آن نمايندگي عنواني است كه

و  بپردازد احراز سمت نمايندهابتدا بايد به دادگاه در برخورد با نماينده درخواست دهنده اقامه دعوا رو از همين  )24،1386حاجياني، هادي،( نمايد
  مجاز به اقامه دعوا هست يا خير؟  نماينده ، آيابا توجه به نوع نمايندگي دهد شخيصدر ثاني ت

 ولي قهري و يا وصي از سوي او و نمايندگي وزرا و اشخاص حقوقيمانند  نمايندگي قانوني به معني اخصتوان به در بيان انواع نمايندگي مي
در اين نوع از نمايندگي . نمايندگي نماينده نسبت به اصيل در قانون بطور مشخص تعيين شده استآن اشاره داشت؛ كه در  ها ونهادهاسازمان مانند

ه نمايند در آن كهاست قضايي  نمايندگي، نمايندگياز مصاديق ديگر . براي دادگاه اثبات نمايد را نماينده قانوني بايد با ارائه داليل الزم سمت خود
نمايندگي امين ، 27نمايندگي امين از جنين، 26يا مجنون توان به نمايندگي قيم از صغيرميانواع آن از  شود وميتعيين و اعالم   دادگاه رأيبه موجب 
وكالت در است كه بارزترين مصاديق آن شامل  قراردادي ، نمايندگينمايندگيآخرين نوع از . اشاره كرد 29نمايندگي امين عاجزو  28مفقود االثر

 . است 31نمايندگي حقوقيو  30عاويد

 قائم مقامي -سمت) ج

- آن، مي از مصاديقو  گرددشخصي است كه به جانشيني ديگري داراي حق و تكاليف او مي بايد اشاره كرد كه قائم مقام قائم مقامدر تعريف 

در قانون آيين . اشاره كرد به قائم مقامي ورشكستهعليه و مدير تصفيه و منتقل مي موصيقاوصي به قائم م ،وراث به قائم مقامي مورث توان به
حضوري بودن حكم در صورت حضور يا ارسال  ،32حق فرجام خواهيآن  از جمله كه حقوقي براي قائم مقام تجويز شده است ،دادرسي مدني

   .33استاليحه از سوي قائم مقام و يا ابالغ واقعي 
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  هوم ذينفع در ديوان عدالت اداريفم
در ادامه در راستاي هويت شناسي ذينفع در . دادرسي به پايان رسيدبيان ما در باب مفهوم ذينفع و انواع آن از منظر مطالعات آيينتا اين مجال 

ساز نظارت ديوان عدالت اداري بايد به اين مساله پرداخت كه در مقام نظر، فلسفه تأسيس ديوان عدالت اداري، منبعث از ايده نظارت قضايي و زمينه
 56، ص1390 دالوري، محمدرضا،( اي است كه عموم افراد مردم در آن سهيم و شريكنداهميت پاسداري از قانون به درجه 34.اعمال دولت است بر
. از همين رو اين نهاد مرجع رسيدگي به شكايات شهروندان عليه دولت و اعمال اين نظارت و همچنين مطالبه حقوق قانوني آنهاست )،55 -

قانوني ديوان نيز از اين راستا در سه محور مورد پيش بيني قرار گرفته است كه عبارتند از نخست شعب معمولي ديوان كه وظيفه هاي صالحيت
هايي كه از آنها تحت عنوان شعب تشخيص ياد شده و كار اصلي اين دوم شعبه. رسيدگي به دعاوي به طور عام در صالحيت آنها شناخته شده است

اين قانون اين شعب  10برابر ماده  35 .اند شي در آن نوع از آراء ديوان است كه به نحوي براي آنها امكان تجديد نظر قائل شدهشعب رسيدگي پژوه
هاي اين صالحيت. مرجع سوم هيأت عمومي ديوان است. باشندهاي ديوان نيز ميعالوه بر صالحيت فوق داراي صالحيت رسيدگي به ساير پرونده

  :ا به شرح ذيل روشن شده است.ع.د.ق19مرجع ضمن ماده 

ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و  نامه آئين: رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از -1
شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات 

لت برخالف قانون بودن آن و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در مذكور به ع
  .شود اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي

  .صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان -2
  .باشد  صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده  -3

رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس   -تبصره
  .از شمول اين ماده خارج است خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقالب فرهنگي

قانون اساسي، نوع خواهان در  173، و اصل36ي قضايي ديواناي از نظارت قضايي است كه مستند به رويههمانطور كه اشاره شد چنين فلسفه 
اظر به خواسته ابطال شكايت عليه مأمورين و واحدهاي دولتي را مقيد به مردم در مفهوم اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي دانسته و در دعاوي ن

، دولت مردان نيز در كنار اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق 17037ها و مصوبات دولتي با توجه به عبارت هركس در قسمت اخير اصلنامهآئين
ايي ديوان در عالوه بر آنچه در قانون اساسي و رويه قض. گردندهاي اداري داراي صالحيت مينامهخصوصي در طرح دعواي ابطال مصوبات و آئيين

از يك سو با پذيرش اختصاص جايگاه نهاد  1360مصوب  38قانون سابق ديوان 11ي باب خواهان در بيان فوق الذكر گذشت الزم به ذكر است، ماده

                                                            
  :جهت مطالعه بيشتر رك به. 34

 Alexander Türk, Judicial Review in EU Law, Edward Elgar Publishing,2010  
  35،1390-66، معرفت حقوقي، شماره اول،اداري صالحيت و حدود اختيار ديوان عدالتميرداماد نجف آبادي، سيدعلي، : جهت مطالعه بيشتر رك به. 35
  هيأت عمومي ديوان 1368مورخ  39، 38، 37هايي شمارهرأي وحدت رويه. 36

  است  مجريه  قوه  تياراتاز حدود اخ  يا خارج  اسالمي  و مقررات  با قوانين  مخالف  كه  دولتي  هاي  نامه  ها و آيين  نامه  تصويب  ها مكلفند از اجراي  دادگاه  قضات: 170اصل . 37
  . تقاضا كند  اداري  عدالت  را از ديوان  مقررات  گونه  اين  تواند ابطال  مي  كنند و هر كس  خودداري

  :صالحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است :11ماده  . 38
  :رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از .4



رفين دولتي مورد شكايت به موسسات عمومي غيردولتي، و پذيرش قابليت اعتراض به آراي غير قطعي صادره از شعب بدوي از طرف هر يك از ط
دعوا از سوي ديگر، عمال باعث شده بود كه واحدهاي دولتي در مقام تجديدنظر خواهي از آراي شعب بدوي در مقام خواهان قرار گيرند؛ و حق 

قبيل دانان برخي امور كشور از البته از منظر برخي از حقوق )56، ص1390دالوري، محمد رضا،(. دادخواهي در ديوان عدالت اداري را داشته باشند
گري داشته و انجام اين امور توسط بخش خصوصي، تعاوني، نهادها و موسسات عمومي جنبه تصدي... ورزش، كشاورزي، حمل و نقل و آموزش،

پذيرد، بر اين اساس در نظر گرفتن حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري نسبت به غيردولتي با مشاركت مردم تحت نظارت دولت انجام مي
  39 .ق اساسي ندارد 173و  170گري داشته هيچ مغايرتي با اصول ه جنبه تصديهايي ك بخش

  

  ديوان عدالت اداري 4859ذينفع در دادنامه شماره 
نامه ها و بخش نامه هاي اداري همانطور كه بيان گرديد ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به تظلمات مردم از تصميمات مقامات دولتي، آيين

 17/10/91-76/066/01/91دعواي خود به خواسته ابطال نامه شماره  4859و سه نفر از اعضاي شوراي شهر تهران در دادنامه شماره از همين ر. است
. اندديوان عدالت اداري مطرح نموده 28و اصالحيه بعدي آن مبني بر تعيين سرپرست براي شهرداري شهر ري توسط استاندار تهران را نزد شعبه 

نظر به اينكه طبق «:پرونده پس از رسيدگي حضوري با توجه به فوريت مساله نسبت به صدور دستور موقت چنين مقرر داشته استقاضي محترم 
و اصالحيه هاي بعدي آن انتخابات شوراي  1375مقررات قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و انتخابات شهرداران مصوب 

شهروندان  رأيبرگزار شده و اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران با  )كه شهر ري و تجريش نيز جز آن بوده است( اسالمي شهر در تهران
قانون مذكور شهردار تهران را انتخاب نموده و شهر ري يكي از مناطق  71هاي شهر ري تهران و تجريش انتخاب شده و وفق بند يك ماده  شهرستان

اينكه براي شهروندان واعضاي شوراي اسالمي شهر حقوق مكتسبه قانوني مبني بر انتخاب شهردار تهران و به  تهران محسوب شده است و با توجه به
دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي تعيين سرپرست شهرداري براي شهر ري  .و شهر ري ايجاد گرديده است 20تبع انتخاب شهردار  منطقه 

  » .گردد ميصادر و اعالم ) تهران 20منطقه (

                                                                                                                                                                                                
  .انقالبي و مؤسسات وابسته به آنها ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيالت و نهادهاي ميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهتص -الف  

  .تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها -ب 
تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور  ر نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كهها و ساي نامه آيين -پ 

قررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب در اجراي قوانين و م به علت بر خالف قانون بودن آن و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف
  .شود تضييع حقوق اشخاص مي

شوراي كارگاه، هيأت حل اختالف  رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري هيأتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، .1
برداري از جنگلها و منابع طبيعي منحصراً از حيث نقض قوانين و  بهره قانون حفاظت و 56قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده  100كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 

  .مقررات يا مخالفت با آنها
مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به  دمينرسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمين واحدها و مؤسسات مذكور در بند يك و مستخ .2

  .آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي
  .عمومي است تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه - 1تبصره  
  .باشد ديوان عدالت اداري نمي تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و ارتش قابل شكايت در - 2تبصره  
ديوان منتهي به صدور حكم  هايي كه براي رسيدگي به شكايات مربوط به اين بند در دادگاههاي عمومي يا ديوان عالي كشور مطرح است و تا تاريخ تشكيل پرونده - 3تبصره  

 . نگرديده است به ديوان عدالت اداري احاله خواهد شد
 .انتشارات جنگل: ، تهرانعدالت اداريشرح و تحليل قانون ديوان  .)1390(دالوري، محمد رضا، . ٣٩



گردد آن است كه ذينفعي خواهان در دادنامه فوق چگونه با عنايت به ماهيت حقوقي شوراي شهر كه از اركان سوالي كه در اين مقام ايجاد مي
شتن نظام عدم تمركز محلي بوده و مبتني بر سه اصل برخورداري از نظام اداري خاص، متصدي اداره امور عمومي محلي مربوط به حوزه خود و دا

شخصيت حقوقي مستقل جهت اداره اين امور است و از اين حيث داراي شخصيت حقوق عمومي است و با توجه  به آنكه خواسته خواهان در 
عدم امكان تفكيك اثر (دادنامه يادشده هرچند از جايگاه شخص حقيقي مطرح گشته است اما در نهايت، ماهيت امر خواسته شده و نوع خواهان

منجر به آن شده است كه يك ) ن از شخصيت حقوقي وي كه نمايندگي شوراي شهر تهران و از جمله مقامات حقوق عمومي استخواسته خواها
 مقام اداري به عنوان خواهان در ديوان امكان شكايت پيدا كند؛ مورد پذيرش قرار گرفته است؟

شرايط اقامه دعوا به اصل احراز سمت خواهان توسط دادگاه و احراز  در پاسخ به پرسش فوق بايد با رجوع به مباني ياد شده در امر دادرسي و
  .گردداز اين منظر است كه امكان نقد و بررسي پذيرش دادنامه ياد شده توسط شعبه ياد شده ايجاد مي. نفع مستقيم براي وي استناد جست

اع به حقوق مكتسبه خواهان داده شده و اين امر نشان از همانطور كه پيداست در متن دستور موقت صادر شده توسط قاضي محترم پرونده ارج
در  آن دارد كه قاضي پرونده در اتخاذ مالك در راستاي ايجاد صالحيت براي خود در راستاي پذيرش پرونده با نگاه به حقوق ايجاد شده براي وي

قع قاضي محترم پرونده با احراز سمت نمايندگي شوراي شهر در وا. مقام تعيين شهردار تهران نسبت به احراز نفع مستقيم تصميم سازي كرده است
  .خواهان ذينفع بودن ايشان را احراز و ورود در ماهيت پرونده و رسيدگي نموده است

 

  گيري نتيجه
ضايي است نمايد، دادرسي اداري نيز كه منبعث از نظارت قمند مشخص مي آيين دادرسي شيوه تظلم خواهي در مراجع قضايي را به نحوه ضابطه

از اين قاعده مستثني نبوده و اصوال حركت به سمت سازمان دادرسي مشخص نشان از اهميت و شفافيت تظلم خواهي در نظام حقوقي هر كشور 
عمومي گردد كه اين مساله با توجه به نوپا بودن حقوق بر اين سان توجه به شرايط خواهان و خوانده در دادرسي بطور مطلق داراي اهميت مي. دارد

مقاله حاضر تالشي در راستاي تحليل مفهوم ذينفع در ديوان . باشدهاي مختلف آن از جمله حقوق اداري از اهميت بيشتري برخوردار ميو حوزه
ل عدالت اداري بود كه از اين منظر با توجه به آنكه ديوان مرجع رسيدگي به شكايات مردم نسبت به تصميمات مقامات دولتي و درخواست ابطا

نامه هاي اداري است و با عنايت به آنكه در مفهوم خواهان در اين مرجع اختالف نظر هايي وجود دارد بايد چنين اشاره كرد كه ها و بخش نامه آيين
وه بر شرايط تواند در اين مرجع اقامه دعوا نمايد كه عالاين مرجع نيز براي خواهان شرط ذينفع بودن را ضروري دانسته و از همين رو خواهاني مي

ديوان  28شعبه  4895با استناد به چنين اصول حقوقي است كه در دادنامه شماره . خاص اين مرجع داراي نفع مستقيم از اقامه دعوا و نيتجه آن باشد
  .عدالت اداري ذينفع بودن خواهان با توجه به سمت وي احراز و در نتيجه خواسته وي پذيرفته شده است
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  :فارسي
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