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چكیده
دعاوی کامل نوعي از دعاوی اداری است که در آن دادگاه اداری اختیارات گستردهای دارد و
به ابطال عمل اداری محدود نیست ،بلکه عالوهبر آن ميتواند عمل اداری را اصالح کرده و
تغییر دهد و حتي تصمیم خود را جايگزين تصمیم اداری کند يا اينکه اداره را به جبران
خسارت محکوم سازد .با وجود اهمیت بسیار دعاوی ابطال در حقوق اداری قارهای ،امروزه
رويکرد کلي اين کشورها بهسوی گسترش دعاوی کامل است ،بهنحوی که اسپانیا تحت تأثیر
حقوق اداری آلمان ،دعاوی کامل را جايگزين دعاوی ابطال کرده و فرانسه نیز در برخي
حوزهها همچون قراردادهای اداری و مسئولیت دولت آن را پذيرفته است .دعاوی کامل در
راستای اقتصاد آيین دادرسي و نیز نظارت قضايي مؤثر است و برای احقاق حقوق شهروندان
ابزار بهتری محسوب ميشود .در ايران دعاوی کامل تنها در ذيل مادهی  36قانون تشکیالت و
آيین دادرسي ديوان عدالت اداری مصوب  1631شناسايي شده است .در ساير موارد ،اختیارات
ديوان عدالت اداری به دعاوی ابطال محدود شده و به اين دلیل صدر اصل  176قانون اساسي
که به رسیدگي به شکايات مردم و احقاق حقوق آنها بهطور مطلق اشاره کرده ،آنگونه که بايد
اجرايي نشده است .روش تحقیق حاضر تحلیلي -تطبیقي است.
واژگان کلیدی :حقوق اداری ،دعاوی اداری ،دعوای کامل ،دعوای ابطال ،ديوان عدالت اداری.
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مقدمه
دعاوی ابطال در انديشهی انقالبي فرانسه ريشه دارد که در قانون  12-13آگوست 1731
متجلي شد و براساس آن اداره از قضا جداست و قضات نبايد با دخالت در امور اجرايي
مزاحم کار اداره شوند (آقايي طوق:1633 ،

156؛46

 .)García de Enterría, 2000:مادهی 16

قانون مزبور مقرر ميکرد« :اعمال قضايي مجزا بوده و همیشه از اعمال اداری جدا خواهد بود.
دخالت قاضي دادگاه عمومي در امور اداره به هر ترتیبي که باشد ،جرم است .قضات نميتوانند
بههیچوجه از مأموران اداری بهخاطر عملکرد اداری آنها بازخواست کنند» (آقايي طوق،
.)156 :1633
هرچند مدت زمان طوالني ،دعاوی ابطال ارزش و اهمیت بسیار زيادی در حقوق اداری
داشتند و آنگونه که گاستن ژز گفته بود ،بهعنوان «خیرهکنندهترين مخلوق حقوقدانان،
کارامدترين ،اقتصادیترين و کاربردیترين سالح موجود در جهان برای دفاع از آزادی»
شناخته شده بود ( ،)Rivero, 1962: 329اما در چند دههی اخیر و با پیچیدهتر شدن روابط میان
شهروند و اداره جايگاه اين دعاوی در مقابل دعاوی کامل متزلزل شده است ،تا جايي که در
برخي کشورها جای خود را به دعاوی کامل دادهاند.
در ايران با آنکه دعاوی ابطال مصوبات ،تصمیمات و اقدامات دولتي برای نخستینبار در
قانون در خصوص شورای دولتي مصوب  1663شناسايي شد ،تنها پس از انقالب اسالمي و در
اجرای اصول  171و  176قانون اساسي و از طريق ديوان عدالت اداری جامهی عمل پوشید،
به همین سبب برخي آن را «بديعترين و مؤثرترين صالحیت پیشبینيشده برای ديوان عدالت
اداری و هیأت عمومي» قلمداد کردهاند (ويژه .)175 :1631 ،در حال حاضر در نظام عدالت
اداری ايران ،دعاوی ابطال مهمترين نوع دعاوی است و در هر سه قانوني که پس از انقالب
اسالمي و در سالهای  1635 ،1631و  1631دربارهی ديوان عدالت اداری تصويب شده ،بیش
از هر چیز به اين نوع دعوا تأکید شده است.
دعاوی کامل با آنکه حداقل از اواخر قرن نوزدهم که نظريهی ادوارد الفرير در خصوص
انواع دعاوی در فرانسه منتشر شد ،در عرصهی حقوق اداری فرانسه و بهتبع آن در حقوق
اداری قارهای شناخته شده بود ،اما در ايران تا سال  1631و تصويب ذيل مادهی  36قانون
تشکیالت و آيین دادرسي ديوان عدالت اداری چنین دعوايي پذيرفته نشده بود .مهمترين
تفاوت دعوای کامل با دعوای ابطال به اختیارات دادگاه اداری در صدور رأی مربوط ميشود.
در واقع ،با آنکه دادگاه اداری در صورت پذيرش ادعای متقاضي در دعوای ابطال صرفاً
ميتواند حکم ابطال عمل اداری و حداکثر الزام اداره را صادر کند ،اما در دعوای کامل دادگاه
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عالوهبر ابطال و الزام ،ميتواند حکم به جبران خسارات واردشده بدهد يا بهجای اداره تصمیم
شايسته را اتخاذ کند

( ;Dupuis, Guédon et Chrétien, 2007: 497; Chapus, 2001, Vol. 1:790

Ricci, 2004: 140; Asso et Monera, 2006: 157; Stirn et Aguila, 2014: 612; Le Mestre,
.)2006: 135

همین اختیارات وسیعتر موجب شده است که در چند دههی اخیر توجه بیشتری به اين
دعاوی صورت گیرد و حتي در برخي کشورها ،دعاوی ابطال جای خود را به دعاوی کامل
دهد و در نتیجه دادگاههای اداری در هر مورد که شکايتي علیه اداره مطرح ميشود ،دارای
اختیارات گسترده مشابه دادگاههای عمومياند و در صدور رأی به ابطال و الزام محدود نیستند.
مسئلهی اصلي پژوهش حاضر بررسي ضرورت و لزوم توسعهی دعاوی کامل در حقوق
اداری ايران در پرتو آموزههايي است که از مطالعهی تطبیقي در حقوق اداری کشورهای
مختلف همچون فرانسه و اسپانیا که عضو حقوق اداری قارهای هستند ،حاصل ميشود.
بدينمنظور مطالب در سه قسمت ارائه ميشود؛ در قسمت نخست مفهوم دعاوی کامل و
ويژگيهای آن بررسي ميشود .در قسمت دوم رويکرد حقوق اداری تطبیقي به پذيرش دعاوی
کامل بهويژه در فرانسه و اسپانیا و در قسمت سوم وضعیت دعاوی کامل در نظام عدالت اداری
ايران بررسي خواهد شد.

 .1مفهوم دعاوی کامل و ویژگیهای آن
دستهبندیهای مختلفي دربارهی انواع دعاوی اداری مطرح شده است .در دستهبندی
معروفي که ادوارد الفرير ( )1311-1321معاون شورای دولتي فرانسه بین سالهای  1333تا
 1333با محوريت گسترهی اختیارات قاضي در رسیدگيها ارائه کرده است ،دعاوی اداری به
چهار دسته به شرح تقسیم شدهاند :دعاوی ابطال 1،دعاوی کامل 1،دعاوی تفسیر 6و دعاوی
مربوط به مجازات تخلفات .)Waline, 2008: 587; Chapus, 2001, Vol. 1: 785( 2در اين میان،
دو دعوای نخست اهمیت بسیار بیشتری دارند و بخش بزرگي از نوشتههای حقوق اداری
بهويژه در فرانسه به آنها اختصاص يافته است .در اين بند پس از معرفي دعاوی کامل،
ويژگيهای آن بیان خواهد شد.

1ـ .1مفهوم دعاوی کامل و تمایز آن از دعاوی ابطال
دعاوی کامل آن دسته از دعاوی است که در آن دادگاه اداری همانند دادگاه حقوقي عمل
ميکند ،بدينمعنا که پس از رسیدگي به جنبههای حکمي و موضوعي دعوا حکم الزم را
بهنحوی صادر ميکند که قاطع دعوا بوده و خواهان به خواستهی خود ميرسد .دادگاه اداری
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پس از رسیدگي به دعاوی کامل ،درصورتيکه دعوا را وارد تشخیص داد ،ميتواند حکم به
ابطال عمل اداری بدهد .بهعالوه ،ميتواند با احراز تضییع حقوق متقاضي توسط اداره ،حکم
به جبران خسارت يا اعادهی وضع سابق دهد .حتي در برخي موارد ،دادگاه اداری ميتواند
تصمیم خود را جايگزين تصمیم اداره کند يا اگر انجام (يا عدم انجام) اقدام خاصي الزم باشد،
اداره را الزام کند (.)Giltard, 2010: 527; Dromi: 2015: 120
در کنار دعاوی کامل ،با دعاوی ابطال مواجهیم که در آن اختیارات دادگاه اداری بسیار
محدود است .در اين دعوا انطباق يا عدم انطباق عمل اداری با قانون بررسي ميشود و نتیجهی
حاصل از اين دعوا ،ممکن است مبني بر ابطال مصوبه يا تصمیم اداره باشد (

Waline, 2008:

 .)591; Dromi, 2015: 121دعوای ابطال بیش از آنکه به نفع شخص متقاضي باشد ،به نفع نظام
حقوقي است و به همین سبب از نظر هوريو متقاضي در اين دست از دعاوی نقش دادستان
کل را ايفا ميکند (.)García de Enterría, 2000: 47
وجه تمايز اصلي اين دو دعوا ،حدود اختیارات قاضي اداری در صدور رأی است .در
دعاوی ابطال اختیارات دادگاه به صدور رأی ابطال محدود ميشود و به لحاظ سنتي فراتر از آن
نميتواند حکمي صادر کند .اما در دعاوی کامل ،دادگاه اداری مشابه دادگاههای عمومي دارای
تمامي اختیاراتي است که برای احیای وضع سابق الزم است .بنابراين ميتواند عالوهبر ابطال
عمل اداری ،اداره را به انجام يا عدم انجام عمل خاصي الزام کند ،خسارات واردشده را جبران
کند ،عمل اداره را اصالح کند يا خود بهجای اداره تصمیم الزم را اتخاذ کند.

1ـ .2ویژگیهای دعاوی کامل
همانطورکه در ادبیات حقوق اداری قارهای مطرح شده است ،ويژگيهای دعاوی کامل در
مقابل دعاوی ابطال قرار ميگیرد .مهمترين اين ويژگيها به شرح زير است:
-

شخصي بودن دعوای کامل :با آنکه دعوای ابطال برای حفظ حقوق عیني و منافع مشروع
مطرح ميشود ،ولي طرح دعوای کامل برای پاسداری از حقوق شخصي است .به همین
سبب ،آرای صادرشده در دعاوی ابطال اثر عیني و عامالشمول 5دارد ،ولي آرای صادرشده
در دعاوی کامل دارای اثر نسبي است و صرفاً ناظر بر طرفین دعواست

( Laferriére, 1896:

395; Peiser, 2008: 263; Rousset et Rousset, 2004, Vol. 1: 82; Stirn et Aguila, 2014:
609; Deviller, 2007: 722; De Laubadére, Venezia et Gaudemet, 2002: 139; Dubouis et
.)Peiser, 2007: 182; Lombard et Dumont, 2007: 643; Chapus, 2001, Vol.1: 787

-

ترافعي بودن دعاوی کامل :همانطورکه الفرير در اواخر قرن نوزدهم اشاره کرده بود،
دعوای ابطال علیه عمل اداری اقامه ميشود نه علیه اشخاص و به همین سبب ،غیرترافعي
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قلمداد ميشود .با اين حال ،دعاوی کامل ترافعي است و بین طرفین (متقاضي و اداره)
جريان مييابد (

De Laubadére, Venezia et Gaudemet, 1999: 497; Braibant et Stirn,

.)2005: 599; García de Enterría, 2000: 47
-

آيین رسیدگي دعاوی کامل مشابه با آيین دادرسي مدني :فرايند رسیدگي به دعاوی کامل
در اصل مشابه دعاوی مدني است؛ بدينمعنا که نیازمند دادخواست است و ادلهی اثبات
مشابهي دارد .قاضي اداری در دعوای کامل اصوالً محدود به ادلهی ارائهشده به دادگاه
است و در واقع نه بهدنبال کشف حقیقت ماهوی ،بلکه در پي حلوفصل دعواست
(دستیابي به حقیقت شکلي) .اما در دعوای ابطال اصوالً رسیدگي دادگاه اختصاری است و
اداره طرف دعوا محسوب نميشود .حلوفصل دعوا محدود به ادلهی ارائهشده نیست و
دادگاه اداری در کشف حقیقت اختیارات گستردهای دارد (دستیابي به حقیقت ماهوی)
(.)Gordillo, 2006/2: 413-414; Dromi, 2015: 121-122

-

امکان اسقاط حق اقامهی دعوای کامل :دعوای ابطال ،دعوايي مرتبط با نظم عمومي است
و هیچکس نميتواند پیشاپیش حق اقامهی چنین دعوايي را از خود سلب کند (

Ricci,

 .)2004: 141, Chapus, 2001 (1): 788حال آنکه در دعاوی کامل هدف حمايت از حقوق
شخصي افراد است ،بنابراين اشخاص ميتوانند حق اقامهی چنین دعوايي را از خود سلب
کنند.
-

لزوم رعايت الزامات رسیدگي قضايي :بهسبب اهمیت دعوای ابطال در حفظ هرم حقوقي
کشور ،نظامهای حقوقي مختلف اقامهی آن را تسهیل کردهاند .برای مثال در فرانسه اقامهی
دعوای ابطال نیازمند ارائهی دادخواست نبوده و با يک نامهی ساده قابل اقامه است .همچنین
برای اقامهی آن نیازی به همراهي وکیل نیست (
602

Peiser, 2008: 263; Braibant et Stirn,

 .)2005:حال آنکه دعاوی کامل در اصل برای حمايت از حقوق اشخاص صورت

ميگیرند ،بنابراين اصوالً اقامهی دعوای کامل تابع الزاماتي است .برای مثال در فرانسه
اقامهی دعوای کامل نیازمند ارائهی دادخواست و همراهي وکیل است.
با آنکه زماني دعاوی ابطال کارامدترين و مؤثرترين ابزار حمايت از حقوق و آزادی
شهروندان تلقي ميشد ،در حال حاضر و با پیچیدهتر شدن روابط میان اداره و شهروندان ،اين
دعوا نميتواند پاسخگو باشد .گارسیا دِ انتريا در همین زمینه تأکید ميکند که «حقوق شخصي
شهروندان با چنین گستردگي در دنیای پیچیده روابط میان شهروندان و ادارهی مدرن در
تنگنای دعاوی خروج از صالحیت بهعنوان يک وسیلهی محدود و بسیار ناکافي ،گرفتار شده
است»

(de Enterría, 2000: 48

 .)Garcíaبه همین سبب ،برخي نويسندگان بر اين باورند که
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دعوای ابطال در مقابل دعوای کامل رنگ باخته است ،چراکه شهروندان نه از طريق دعاوی ابطال،
بلکه به کمک دعاوی کامل ميتوانند حقوق مخدوش خود را بازيابند (.)Narvaez, 2009: 165
برای مثال ،اِرنان پیتو مينويسد« :دادگاه اداری واقعي دارای صالحیت کامل خواهد بود؛ به
معنايي که به تمامي دعاوی که قانون برای حمايت از شهروند شناسايي کرده است ،بتواند
رسیدگي کند» ( .)Pantoja Bauza, 2005: 35از طرف ديگر ،دعاوی کامل بهعلت تزريق کارامدی
به فرايند دعاوی اداری ،انطباق بیشتری با الزامات اقتصاد دادرسي 3دارد که براساس آن ،با کمترين
فعالیت قضايي بايد بیشترين نتیجه حاصل شود ( .)Jinesta, 2015: 37در دفاع از گسترش دعاوی
کامل ،به حق دسترسي به نظارت قضايي مؤثر نیز اشاره ميشود ( ،)Narvaez, 2009: 177چراکه
صرف دستیابي به رأی ابطال عمل اداری بهخودیخود نميتواند پاسخ مناسبي به شکايات
شهروندان باشد .برای مثال در مواردی که خسارتي به يکي از شهروندان وارد شده است،
صرف اعالم تخلف اداره و ابطال عمل وی بدون آنکه حکم به جبران خسارت داده شود،
نميتواند مکفي باشد .به همین دلیل ،شناسايي دعاوی کامل با اين هدف صورت ميگیرد که
شهروندان در مواردی که فراتر از ابطال اعمال اداری تقاضای ديگری نیز دارند ،بتوانند تقاضای
مزبور را به دادگاه اداری ارائه کنند و دادگاه بتواند به اين تقاضا رسیدگي کرده و رأی مناسب
را صادر کند .اين تغییر رويکرد بهحدی اهمیت دارد که برخي همچون گارسیا دِ انتريا از آن
تحت عنوان «تغییر پارادايم» 7ياد کردهاند ( .)García De Enterría, 2000: 58در واقع ،امروزه
شهروندان بیش از اينکه در پي ابطال مصوبات ،مقررات و ساير اعمال اداری باشند ،بدون آنکه
به وضعیت حقوقي خود بینديشند ،بهدنبال ترافع در مسائلياند که به حقوق و آزادیهای آنها
خدشه وارد ساخته است (.)Giltard, 2010: 529

 .2دعوای کامل در حقوق اداری تطبیقی
بیش از سیزده دهه پیش که الفرير بهدنبال دستهبندی دعاوی اداری بود ،دعوای کامل در
حقوق اداری فرانسه شناسايي شده است .در طول اين دوره ،کشورهای مختلف به شناسايي
دعاوی کامل روی آوردهاند و برخي مثل آلمان و اسپانیا در اين مسیر بسیار پیش رفتهاند .آنچه
در اين قسمت مورد توجه واقع شده ،بررسي رويکرد حقوق اداری تطبیقي نسبت به دعاوی
کامل است .اما پیش از آن بايد به دو مسئله توجه کرد:
اول اينکه در کل برای رسیدگي به دعاوی اداری سه الگوی کلي وجود دارد :الگوی
فرانسه ،الگوی انگلیس و الگوی آلمان .مهمترين ويژگي الگوی فرانسه اين است که نهادی
مجزا از دادگاههای دادگستری رسیدگي به دعاوی اداری را بر عهده دارد ،برای مثال شورای
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دولتي در فرانسه .سوئد ،فنالند ،اتريش ،پرتغال ،لوکزامبورگ و اروگوئه از اين الگو تبعیت
ميکنند .مهمترين ويژگي الگوی انگلیس رسیدگي دادگاههای عمومي به دعاوی اداری است.
در اين الگو نهادی مشابه شورای دولتي وجود ندارد و اصل وحدت قضايي حکمفرماست.
مهمترين ويژگي الگوی آلمان نیز اين است که رسیدگي به دعاوی اداری بر عهدهی دادگاههای
اداری است که بخشي از دادگستری محسوب ميشوند (آقايي طوق166-161 :1633 ،؛
 .)Bignami, 2012: 148-154در مطالعهی حاضر ،تنها به بررسي کشورهای عضو الگوی فرانسه
و آلمان توجه شده است ،چراکه در کشورهای الگوی انگلیس ازآنجا که دادگاههای عمومي
به دعاوی اداری رسیدگي ميکنند ،دارای اختیارات متعارف قضايي در رسیدگي هستند و به
همین خاطر ،با توجه به هدف پژوهش حاضر اين مسئله نیازمند بررسي بیشتر نیست.
دوم اينکه اغلب در کشورهايي که از الگوی فرانسه تبعیت ميکنند ،اختیارات شورای دولتي
به دعاوی ابطال محدود است و دعاوی کامل در دادگاههای عمومي رسیدگي ميشود .برای مثال
در اروگوئه ديوان دعاوی اداری 3فقط به دعاوی ابطال رسیدگي ميکند و فراتر از ابطال حکم
ديگری همچون جبران خسارت نميتواند صادر کند (  .)Cajarville Peluffo, 2014: 124با اين
حال ،در خود فرانسه دعاوی کامل تا حدود زيادی شناسايي شده است .به همین دلیل ،فرانسه
بهعنوان نمونهای الهامبخش از کشورهای دارای نظام دوگانه مورد توجه قرار خواهد گرفت .در
میان کشورهای تابع الگوی آلمان نیز اسپانیا بررسي شده است که حداقل از زمان تصويب
قانون دعاوی اداری در سال  ،1353دعاوی کامل جايگزين دعاوی ابطال شده است و برخي از
کشورهای آمريکای التین اين رويکرد را پذيرفتهاند.

2ـ .1دعاوی کامل در حقوق اداری فرانسه
حقوق اداری فرانسه که نمونهی اصلي نظامهای مبتني بر شورای دولتي است ،تنها در
برخي حوزهها که بیشتر بار مالي دارد ،دعاوی کامل را شناسايي کرده است که مهمترين
مصاديق آن عبارتاند از قراردادهای اداری و نیز دعاوی مسئولیت دولت که تحت عنوان کلي
دعاوی کامل شخصي شناخته ميشوند .در مقابل ،دعاوی کامل عیني قرار ميگیرند که دعاوی
خاص نیز خوانده ميشوند و مهمترين مصاديق آنها عبارت است از دعاوی مالیاتي و دعاوی
انتخاباتي (بهجز مجلس و رياست جمهوری که در صالحیت دادگاه قانون اساسي است).
مصاديق ديگر دعاوی کامل عیني که اهمیت کمتری دارند عبارتاند از دعاوی مربوط به
تأسیسات طبقهبندیشده برای حفاظت از محیط زيست 3،دعاوی مربوط به ساختمانهای در
شرف خرابي 11و دعاوی مربوط به احراز صالحیت پناهندگان ( Dupuis, Guédon et Chrétien,
.)2007: 497-498; Waline, 2008: 588; Le Mestre, 2006: 135-136
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در واکنش به انتقادهای حقوقداناني همچون هوريو و ريورو در زمینهی محدوديت دعاوی
کامل در فرانسه و بهويژه تحت تأثیر حقوق اداری آلمان

(de Enterría, 2000: 49

،)García

رويکرد حقوق اداری اين کشور به سمت توسعهی اختیارات دادگاه اداری جلب شده است.
نمونهی بارز چنین رويکردی را ميتوان امکان الزام اداره توسط دادگاه اداری دانست که در
نتیجهی آن دعاوی ابطال تا حدودی به دعاوی کامل نزديک شدهاند .توضیح اينکه ،تا همین
اواخر دادگاه اداری در دعاوی ابطال صرفاً ميتوانست يا عمل اداری را ابطال کند يا شکايت را
رد کند و فراتر از آن نميتوانست رأی ديگری صادر کند ،چراکه شورای دولتي الزام اداره
توسط دادگاه اداری را مغاير با اصل لزوم تفکیک اداره و قضاوت اداری تلقي ميکرد
(  .)Lebreton, 2004: 197با اين حال ،اين رويکرد تعديل شده و در مدت کمي بیش از دو
دههی اخیر رويکردهايي برای گسترش اختیارات دادگاه در دعاوی ابطال شکل گرفته است
(et Aguila, 2014: 583

 .)Stirnنمونهی بارز چنین رويکردهايي قانون مصوب  3فوريهی

1335است که به دادگاه اداری اجازه ميدهد عالوهبر ابطال عمل اداری ،اداره را به اتخاذ
تصمیم يا عمل قانوني در مدت مشخص الزام 11کند .برای مثال ،اگر کارمندی بهطور غیرقانوني
اخراج شده است ،دادگاه اداری ميتواند با ابطال حکم اخراج وی ،اداره را به بهکارگیری مجدد
وی در زمان مشخص الزام کند .برای تضمین اجرای اين دستور ،دادگاه ميتواند جريمهای نیز
برای عدم اجرای آن قرار دهد

( ;Houser, Donier et Droin, 2015: 175; Lebreton, 1996: 197

Morand-Deviller, 2007: 697; Dubouis et Peiser, 2007: 194; García de Enterría, 2000: 50

).

2ـ .2دعاوی کامل در حقوق اداری اسپانیا
رسیدگي به دعاوی اداری در اسپانیا براساس قانون در زمینهی رسیدگي به دعاوی اداری
( )Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativaمصوب  1333صورت ميگیرد .مادهی 3
اين قانون مسئولیت رسیدگي به اين دست از دعاوی را بر عهدهی پنج مرجع قضايي نهاده است که
در بدنهی قوهی قضايیه ايجاد ميشود (آقايي طوق )3 :1633 ،و از اين نظر نظام عدالت اداری اين
کشور را ميتوان جزو الگوی آلمان دانست .در اين کشور بهطور سنتي و به تبعیت از حقوق اداری
فرانسه دعاوی اداری فقط علیه عمل اداری مطرح ميشد نه اشخاص حقوق عمومي و ازاينرو،
دادگاه اداری صرفاً به قانوني بودن يا نبودن عمل اداری توجه ميکرد و در رأی خود فراتر از ابطال
عمل اداری اقدام ديگری انجام نميداد .برای مثال اگر خسارتي از عمل اداری ابطالشده به شخص
وارد شده بود ،حکم به جبران صادر نميشد (.)Casado y Ramos, 2016: 649
با تصويب قانون اساسي جديد در سال  1373و بهويژه در پرتو بند  1اصل  12که براساس
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آن هر کس برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود ميتواند به دادگاه مراجعه کند و هیچکس
نبايد بيدفاع باشد ،رويکرد کلي نظام عدالت اداری تحت تأثیر بند  2اصل  13قانون بنیادی
آلمان و نیز بند  1مادهی  3کنوانسیون اروپايي حقوق بشر از نظارت قضايي صرفاً ابطالکننده
به سمت شناسايي دعاوی کامل و نظارت قضايي مؤثر 11تحول يافت (.)Aberastury, 2009: 61
در همین زمینه ،دادگاه قانون اساسي اين کشور در رأی شمارهی  163مورخ  13سپتامبر 1335
اعالم کرد که «نظام دعاوی اداری ...را نبايد بهعنوان يک حوزهی قضايي درنظر گرفت که
هدف آن صرفاً حمايت از قانوني بودن و در نتیجه فقط علیه عمل اداری باشد ،بلکه بايد
اساساً بهعنوان راهکاری قضايي برای يک دفاع مؤثر از حقوق و منافع مشروع اداره و شهروند
درنظر گرفت» ( .)Araújo-Oñate, 2011: 268براساس مادهی  61قانون در زمینهی رسیدگي به
دعاوی اداری که در راستای اجرايي کردن اين رويکرد کلي در سال  1333تصويب شد،
شهروندان ميتوانند عالوهبر تقاضای ابطال ،تقاضای خسارت يا اعادهی وضع سابق را نیز به
دادگاه اداری ارائه کنند ( .)Casado y Ramos: 2016: 650البته حقوق اداری اين کشور به پیروی
از ايتالیا و با تمايز بین حقوق و منافع مشروع (البته با تفسیری جديد) ،تنها به دارندگان حقوق
اجازه ميدهد که در شکايت خود تمام جبرانهای قضايي اعم از ابطال و جبران خسارت يا
احیای وضع سابق را مورد تقاضا قرار دهند و دارندگان منافع مشروع تنها ميتوانند ابطال عمل
اداری را تقاضا کنند (.)Casado y Ramos: 2016: 651; García De Enterría, 2000: 54
در بیشتر کشورهای آمريکای التین دعاوی اداری به تبعیت از اسپانیا به دادگاههای اداری
قوهی قضايیه واگذار شده است ،مانند پرو (اصل  163قانون اساسي) ،پاراگوئه (اصل 123
قانون اساسي) ،نیکاراگوئه (اصل  153قانون اساسي) ،پاناما (اصل  133قانون اساسي) و
گواتماال (اصل  133قانون اساسي).
(581

2016:

(2013: 27

(2009: 74

 .)Aberastury,در کشورهايي همچون کلمبیا

(473

 ،)Vintimillaپاناما

 ،)Rodríguez,اکوادور

 )PereiraSánchez,و پرو

2009:

Navarrete,

(2005: 698; Vargas Machuca, 2012: 23

)Ordóñez,

دعاوی کامل نیز با تفاوتهايي شناسايي شده است.

 .3امكانسنجی توسعهی دعاوی کامل در نظام عدالت اداری ایران
در آثار و نوشتههای علمي حقوق اداری ايران توجه چنداني به مسئلهی دستهبندی دعاوی
اداری در نظام عدالت اداری کشور صورت نگرفته است .با اين حال ،يکي از نظرهايي که در
متون علمي حقوق اداری به چشم ميخورد ،تقسیم دعاوی به دعاوی ابطال و دعاوی خسارت
است (طباطبايي مؤتمني[ 1631 ،ب]131 :؛ عباسي 131 :1631 ،و  .)132اين دستهبندی ناقص
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است و دعاوی مجازات و احراز تخلف را که در حقوق اداری ما وجود دارد ،در برنميگیرد.
ضمن اينکه دعوای خسارت در حقوق اداری ايران که صرفاً در حد احراز تخلف است ،معادل
دعوای تفسیر يا احراز در حقوق اداری فرانسه است .همچنین دعوای کامل در آخرين قانون
ديوان عدالت اداری بهنحو بسیار محدودی شناسايي شده است .در نتیجه بهنظر ميرسد ،در
ايران نیز ميتوان دستهبندی معروف الفرير را اعمال کرد و میان چهار دسته دعاوی اداری تمییز
قائل شد .در اين قسمت وضعیت کنوني دعوای کامل در حقوق اداری ايران و امکان توسعهی
آن بررسي ميشود.

3ـ .1شناسایی دعاوی کامل در ایران
بررسي دقیق نظام عدالت اداری ايران بیانگر اهمیت دعاوی ابطال در وضعیت کنوني اين
نظام است ،بهنحوی که هر سه قانون ديوان عدالت اداری که در سالهای  1635 ،1631و
 1631تصويب شدهاند ،بیش از هر چیز به اين نوع دعوا تأکید کردهاند .با توجه به نبود سابقهی
عملي در زمینهی ابطال مصوبات ،تصمیمات و اقدامات دولتي در دوران پیش از تشکیل ديوان
عدالت اداری ،شايد بتوان صالحیت رسیدگي به اعتراضهای مربوط به آيیننامهها،
تصويبنامهها و ساير نظامات دولتي و شهرداری را «بديعترين و مؤثرترين صالحیت
پیشبینيشده برای ديوان عدالت اداری و هیأت عمومي» قلمداد کرد (ويژه .)175 :1631 ،در
واقع ،حجم بزرگي از آرايي که شعب و هیأت عمومي ديوان عدالت اداری در موضوعات
مختلف صادر ميکنند ،شبیه آرايي است که شورای دولتي فرانسه در دعاوی خروج از
صالحیت صادر ميکند و فراتر از آن نميرود.
با آنکه در دو قانون نخست ديوان عدالت اداری دعاوی کامل شناسايي نشده بود ،با
تصويب قانون تشکیالت و آيین دادرسي ديوان عدالت اداری در سال  ،1631دعاوی کامل نیز
در سطح بسیار محدودی پذيرفته شده است .در حال حاضر ذيل مادهی  36قانون جديد ،به
شعب اجازه ميدهد که در موارد مشخص بهطور ماهوی رسیدگي کرده و فراتر از ابطال رأی
مناسب را صادر کنند .براساس اين ماده «هر گاه شعبهی رسیدگيکنندهی ديوان در مرحلهی
رسیدگي به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند  1مادهی  11اين قانون ،اشتباه يا نقصي را
مالحظه نمايد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ،آن را اصالح و رأی را ابرام مينمايد و
چنانچه رأی واجد ايراد شکلي يا ماهوی مؤثر باشد ،شعبه مکلف است با ذکر همهی موارد و
تعیین آنها ،پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند .مرجع مذکور موظف است مطابق دستور
شعبهی ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهای اعالمي اقدام وسپس مبادرت به اتخاذ تصمیم يا
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صدور رأی نمايد .درصورتيکه از تصمیم متخذه و رأی صادره مجدداً شکايت شود ،پرونده به
همان شعبهی رسیدگيکننده ارجاع ميشود .شعبهی مذکور چنانچه تصمیم و يا رأی را مغاير
قانون و مقررات تشخیص دهد ،مستند به قانون و مقررات مربوط ،آن را نقض و پس از اخذ
نظر مشاورين موضوع مادهی  7اين قانون ،مبادرت به صدور رأی ماهوی مينمايد».
بدينترتیب ،برای نخستینبار قانونگذار عادی برای شعب ديوان عدالت اداری صالحیت
رسیدگي کامل و صدور رأی ماهوی را شناسايي کرده است .بنابراين ،در حال حاضر در حقوق
اداری ايران اختیارات شعب ديوان عدالت اداری هنگاميکه به دعاوی ذيل مادهی  36قانون ديوان
عدالت اداری رسیدگي ميکنند ،مشابه دادگاههای عمومي وسیع و فراتر از صرف ابطال و الزام
است .با اين حال ،برخي شعب همچنان با دلبستگي به فضای سنتي دعاوی ابطال ،اختیارات
ديوان عدالت اداری را محدود به ابطال و الزام ميدانستند .در مقابل برخي ديگر نیز با اتکا به
رويکرد جديد قانونگذار نسبت به پذيرش دعاوی کامل ،از اختیارات اعطايي قانونگذار استقبال
ميکردند .بهسبب همین اختالف برداشت شعب ديوان از مفهوم رسیدگي ماهوی و در نتیجه
حدود صالحیت شعبه در صدور رأی مناسب در اين دست موارد ،هیأت عمومي ديوان عدالت
اداری در رأی شمارهی  311مورخ  1633/3/11بر صالحیت کامل شعب ديوان عدالت اداری
تأکید کرده است (روزنامهی رسمي ،شمارهی  ،11112مورخ .)1633/11/17
گردش کار اين رأی بدين قرار است که پس از نقض رأی کمیسیون مادهی  111قانون
شهرداری در شعبهی ديوان ،پرونده برای رسیدگي به کمیسیون مادهی  111ارجاع ميشود .با
اصرار کمیسیون مزبور بر رأی قبلي خود ،شاکي ابطال رأی اصراری را نزد شعبهی ديوان
عدالت اداری مطرح ميکند .شعبهی  61با احراز مغايرت ،موضوع را به کارشناسي ارجاع و
پس از اظهارنظر کارشناس ضمن نقض رأی کمیسیون مادهی  111مقرر ميدارد که پرونده به
کمیسیون ارجاع شود تا مطابق تصمیم شعبهی ديوان نسبت به تعیین جريمه اقدام کند .ولي در
پروندهی مشابه ،شعبهی  21ديوان پس از احراز مغايرت ،رأی کمیسیون مادهی  111را نقض و
خود شعبه به تعیین جريمه مبادرت ميورزد .به بیان ديگر ،شعبهی  61با محدود کردن
صالحیتهای خود به مفاهیم مربوط به دعوای ابطال (ابطال و الزام) ،کمیسیون را به بررسي
مجدد و صدور رأی موافق نظر ديوان الزام کرده است .حال آنکه شعبهی  21با پذيرش
صالحیت کامل رسیدگي و صدور رأی ،بهجای کمیسیون  ،111حکم به جريمه صادر کرده
است .هیأت عمومي ديوان عدالت اداری در رأی وحدت رويهی خود بهدرستي ،نظر شعبهی
 21را تأيید کرده است (روزنامهی رسمي ،شمارهی  ،11112مورخ .)1633/11/17
با اين حال و با توجه به اينکه دعاوی کامل در ايران محدود به دعاوی ذيل مادهی 36
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قانون ديوان عدالت اداری است ،بخش مهمي از ادعاهای اشخاص علیه اداره بهجای اينکه در
ديوان عدالت اداری مطرح و به آنها رسیدگي شود ،توسط دادگاههای عمومي رسیدگي
ميشود که مهمترين مصاديق آنها قراردادهای اداری و مسئولیت دولت است .بخش مهمي از
دعاوی مربوط به قراردادهای اداری نه مشمول دعاوی ابطال قرار ميگیرد و نه مشمول دعاوی
کامل ،بلکه در دادگاههای عمومي رسیدگي ميشوند .بهعبارت دقیقتر ،در ايران دعاوی ناشي
از قراردادها در ديوان رسیدگي نميشود و تنها دعاوی مربوط به مقدمات و تشريفات تنظیم
قرارداد و نیز دعاوی مربوط به خود قرارداد ،در حوزهی صالحیت ديوان عدالت اداری قرار
ميگیرد و به آنها رسیدگي ميشود (پژوهشگاه قوهی قضايیه75-71 :1632 ،؛ موالبیگي،
21-63 :1636؛ طباطبايي مؤتمني[ 1631 ،الف]232 :؛ میرداماد نجفآبادی56 :1631 ،؛ جاللي،
حسنوند و میری.)33 :1633 ،

16

در خصوص دعاوی مربوط به مسئولیت دولت نیز بايد گفت که نقش ديوان عدالت اداری
در اين دست دعاوی صرفاً به احراز وقوع تخلف خالصه ميشود .تبصرهی  1مادهی  11قانون
تشکیالت و آيین دادرسي ديوان عدالت اداری مصوب  1631همچون دو قانون قبلي و با
تبعیت از قانون راجع به شورای دولتي مصوب  ،1663تعیین میزان خسارت وارده از ناحیهی
وزارتخانهها و سازمانها ومؤسسات وشرکتهای دولتي و شهرداریها و سازمان تأمین
اجتماعي و تشکیالت و نهادهای انقالبي و مؤسسات وابسته به آنها و نیز کمیسیونها و
هیأتها را پس از صدور رأی در ديوان بر وقوع تخلف ،با دادگاه عمومي دانسته است .با آنکه
نويسندگان مختلفي فلسفهی رسیدگي دوگانه به دعاوی مسئولیت را نامعلوم توصیف کرده و
آن را نشانهی بياعتمادی قانونگذار به ديوان عدالت اداری دانستهاند (فالحزاده63 :1633 ،؛
طباطبايي مؤتمني[ 1631 ،الف]231 :؛ آقايي طوق33 :1637 ،؛ مدني ،)33 :1633 ،با وجود اين
نظام قانونگذاری ما همچنان بر اين اصل پافشاری کرده و از اين نظر ،يکي از مهمترين
مصاديق مربوط به دعاوی کامل را از حوزهی عدالت اداری ايران خارج کرده است .در واقع
«روشن نیست چرا قانونگذار چنین کرده است ،زيرا جبران زيان از اين راه به درازا ميکشد و
هزينهی دسترسي به حق نیز افزايش مييابد .بهتر بود که ديوان عدالت ميتوانست پس از رأی
به ورود زيان يا همزمان با آن رأی به خسارت وارده ميداد» (ابوالحمد.)311 :1636 ،

3ـ .2ظرفیتهای قانون اساسی برای توسعهی دعاوی کامل در حقوق اداری ایران
مهمترين اصلي که برای توسعهی دعاوی کامل در حقوق اداری ايران ميتوان به آن استناد
کرد ،اصل  176قانون اساسي است که مبنای اصلي ديوان عدالت اداری نیز بهشمار ميرود.
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بهنظر ميرسد ،قانونگذار در تصويب قوانین سهگانهی ديوان عدالت اداری در سالهای ،1631
 1635و  1631صدر اصل  176را ناديده گرفته و از ديوان عدالت اداری بهجای مرجعي برای
احیای حقوق تضییعشدهی اشخاص ،مرجعي حداقلي ساخته و پرداخته است که در تنگنای
دعاوی ابطال مندرج در ذيل اصل  171قانون اساسي قرار گرفته است .حال آنکه ديوان عدالت
اداری بهعنوان بخشي از دادگستری ،ميتواند دارای اختیارات گستردهتری در رسیدگي به
دعاوی علیه اداره و اعمال اداری باشد و در فعالیت خود محدود به احراز و ابطال موارد تخلف
از قوانین نباشد.
توضیح اينکه براساس اصل  176که مبنای اصلي ديوان عدالت اداری نیز بهشمار ميرود،
«بهمنظور رسیدگي به شکايات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا
آيیننامههای دولتي و احقاق حقوق آنها ،ديواني به نام ديوان عدالت اداری زير نظر رئیس
قوهی قضايیه تأسیس ميگردد» .در اين اصل هم شکايات ناظر به خود اداره و مأموران آن ديده
شده است و هم شکايت علیه آيیننامههای دولتي .اگر شکايات علیه اداره -و نه علیه عمل
اداری -را در کنار ادامهی اين اصل قرار دهیم که به احقاق حقوق مردم اشاره کرده است،
گسترهی وسیعي از اختیارات را ميتوان برای ديوان عدالت اداری در نظر گرفت ،درست
همانند اختیارات دادگاههای عمومي .بهويژه اگر اين اصل را در کنار اصل  153که به بیان
وظايف قوهی قضايیه ميپردازد و نیز اصل  153که به بیان مرجع رسمي رسیدگي به شکايات
ميپردازد ،قرار دهیم ،به اين نتیجه ميرسیم که ديوان عدالت اداری جزوی از مفهوم عام
دادگستری است و در نتیجه ماهیتاً نهادی جدا از دادگاههای عمومي نیست (مشهدی:1635 ،
65؛ عباسي .)131 :1631 ،هنگام بررسي اصل  176نیز بهصراحت اعالم شد که «اين [ديوان
عدالت اداری] هم از شعب دادگستری است و يک چیز جدايي نیست» (مشروح مذاکرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي .)1351 :1632 ،بهعالوه« ،هیچ دلیل منطقي وجود ندارد که
معنای واژهی دادگستری را منحصر به دادگاههای عمومي بدانیم و مرجعي مانند ديوان عدالت
اداری را که مرجعي قضايي و زيرمجموعهی قوهی قضايیه است از حوزهی مفهومي دادگستری
خارج کنیم» (واعظي و هاشمي .)173 :1631 ،از طرف ديگر ،اصل  153قانون اساسي
«رسیدگي وصدور حکم در مورد تظلمات ،تعديات ،شکايات ،حلوفصل دعاوی ورفع
خصومات» را از جمله وظايف قوهی قضايیه قلمداد کرده است .متعاقب آن ،اصل  153قانون
اساسي دادگستری را «مرجع رسمي تظلمات و شکايات» دانسته است .اصل  176نیز با همین
ادبیات ،ديوان عدالت اداری را مسئول «رسیدگي به شکايات ،تظلمات و اعتراضات مردم
نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيیننامههای دولتي و احقاق حقوق آنها» دانسته است« .با
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دقت در قانون اساسي بهخوبي پیداست که منظور نويسندگان قانون اساسي اين بوده که ديوان
عدالت اداری مرجع اصلي شکايات و دعاوی اداری از هر قبیل باشد» (فالحزاده )63 :1633 ،و
بدينترتیب ،قانون اساسي صالحیت عام رسیدگي به دعاوی علیه دولت را به ديوان عدالت
اداری واگذار کرده و ازاينرو ميتوان دعاوی کامل را همانند حقوق اداری آلمان و اسپانیا يا
حداقل مشابه آنچه در فرانسه شناسايي شده است ،مورد پذيرش قرار داد.
با اين حال ،نظرياتي که حوزهی صالحیت ديوان عدالت اداری را محدود به احراز و ابطال
موارد تخلف از قوانین ميدانند ،در واقع اين نهاد را در سايهی نهاد شورای دولتي که در سال
 1663قانون آن به تصويب رسید و در نهايت ،مشابه شورای دولتي فرانسه تفسیر و فهم
ميکنند .حال آنکه شورای دولتي نهادی مغاير با قانون اساسي مشروطه بود و به همین سبب
قانونگذار در بیان صالحیتهای اين شورا به حداقلها اکتفا کرده بود .طباطبايي يزدی که سه
سال پس از تصويب قانون در مورد شورای دولتي چرايي مغايرت اين نهاد با قانون اساسي را
تشريح کرده است ،همین برداشت را تقويت ميکند .از نظر ايشان «تصويب قانون شورای
دولتي ...مخالف با قانون اساسي است و شايد به همین جهت بر اثر تذکر بعضي اشخاص
مطلع به وزير دادگستری وقت ،قانون شورای دولتي را بالاجرا گذاردند» (طباطبايي يزدی،
 12.)13 :1621حال آنکه ديوان عدالت اداری بهواسطهی اينکه در قانون اساسي مورد اشاره
واقع شده و صالحیت آن در رسیدگي به شکايات مردم و احقاق حقوق آنها بهصراحت
شناسايي شده است ،دچار چنین محدوديتهايي نیست .همچنین ،شايد مبنای برخي نظرهای
محدودکنندهی صالحیت ديوان اين باشد که آنها شورای دولتي فرانسه را الگوی ديوان عدالت
اداری ميدانند .حال آنکه ديوان عدالت اداری ايران بیش از آنکه با الگوی فرانسه منطبق باشد،
با الگوی آلمان سازگاری دارد .در واقع ،با آنکه در الگوی فرانسه شورای دولتي بخشي از
قوهی مجريه است و در نتیجه دعاوی ابطال جايگاه مهمي در نظريهی سنتي حقوق اداری اين
کشور به خود اختصاص داده است ،در الگوی آلمان دادگاههای اداری بخشي از قوهی قضايیه
هستند ،بنابراين محدوديتهای شورای دولتي را ندارند .به همین علت در آلمان و بهتبع آن در
اسپانیا دادگاههای اداری هنگام رسیدگي به دعاوی علیه دولت ،در واقع به دعاوی کامل
رسیدگي ميکنند و عالوهبر صالحیت ابطال اعمال اداری ،دارای تمام اختیاراتي هستند که
دادگاههای عمومي در رسیدگيهای قضايي برخوردارند .با اين حال ،نظام عدالت اداری ايران
از ظرفیتهای الگوی آلمان بهرهی چنداني نبرده و خود را درون حصارهای بلند دعوای ابطال
که جايگاه رفیعي در الگوی فرانسه دارد ،محصور کرده است.
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نتیجهگیری
دعوای کامل نوعي از دعوای اداری است که در آن دادگاه اداری ميتواند پس از رسیدگي به
موضوع ،عالوهبر ابطال عمل اداری ،اداره را به جبران خسارت ،پرداخت مال ،انجام يک اقدام
خاص يا اعادهی وضع سابق محکوم کند .در اين معنا ،دعوای کامل مقابل دعوای ابطال قرار
ميگیرد که در آن دادگاه اداری محدود به اعالم مغايرت عمل اداری با قانون و در نهايت ابطال
عمل اداری مزبور است .محدوديت دادگاه اداری به دعوای ابطال ريشه در سنت انقالبي فرانسه
دارد که براساس آن قضات از دخالت و مزاحمت در امور اداره منع شده بودند .اين دعوا که
مدتهای زيادی بر عرصهی حقوق اداری فرانسه و بهتبع آن حقوق اداری قارهای سیطره داشت،
در پرتو تحوالت مربوط به روابط دولت و شهروند مورد انتقاد برخي حقوقدانان بزرگ همچون
هوريو و ريورو قرار گرفت .همچنین ،تغییر پارادايم در حقوق اداری آلمان و کنارهگیری از سنت
فرانسوی و پذيرش دعوای کامل در دادگاههای اداری موجب شد کشورهايي همچون اسپانیا و
بهتبع آن تعداد زيادی از کشورهای آمريکای التین دعاوی کامل را مورد پذيرش قرار دهند .تغییر
پارادايم در حقوق اداری آلمان حتي بر حقوق اداری فرانسه نیز مؤثر بود و اين کشور را واداشت
تا دعاوی ابطال را از طريق پذيرش امکان الزام اداره توسط دادگاه اداری تا حدودی به دعاوی
کامل نزديک کند و حوزهی دعاوی کامل را گسترش دهد.
رويکرد نوين حقوق اداری به پذيرش بیش از پیش دعاوی کامل را ميتوان با توجه به
مفاهیمي همچون اقتصاد آيین دادرسي و نظارت قضايي مؤثر توجیه کرد .بهويژه در کشورهايي
مثل اسپانیا و ايران که دادگاه اداری درون قوهی قضايیه ايجاد ميشود ،پذيرش دعاوی کامل
اصوالً با موانع خاصي مواجه نیست ،چراکه نزع صالحیت رسیدگي به دعاوی کامل از ديوان
عدالت اداری و واگذاری آن به دادگاههای عمومي در اصل به معنای نزع اين اختیار از يک
بخش از دادگستری و واگذاری آن به بخش ديگری از دادگستری است .ديوان عدالت اداری
ايران نهادی اجرايي و اداری نیست که نتوان رسیدگي کامل را به آن واگذار کرد ،بلکه نهادی
قضايي در دل قوهی قضايیه است که قانونگذار اساسي آن را جزوی از دادگستری قلمداد کرده
و در صدر اصل  176رسیدگي به شکايات مردم و احقاق حقوق آنها را از وظايف ذاتي آن
برشمرده است.
با همهی اين اوصاف ،قانونگذار عادی در قوانین سهگانهای که در خصوص ديوان عدالت
اداری در سالهای  1635 ،1631و  1631وضع کرده است ،با بدبیني به ديوان عدالت اداری و
با اعتماد بیشازحد به نظريات سنتي حقوق اداری فرانسه و بيتوجهي به تحوالتي که در خود
فرانسه و نیز در کشورهايي همچون آلمان و اسپانیا در خصوص دعاوی کامل و احقاق حقوق
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مردم در دادگاههای اداری صورت گرفته است ،نظام عدالت اداری ايران را تقريباً به دعاوی
ابطال محدود کرده و تنها در آخرين ارادهی خود ،در ذيل مادهی  36قانون تشکیالت و آيین
دادرسي ديوان عدالت اداری بهصورت بسیار محدود ،دعوای کامل را شناسايي کرده است.
بدينترتیب ،در غیاب دعاوی کامل ،نظام عدالت اداری ايران به نظامي ناکارامد در احقاق
حقوق اشخاص بدل شده که هنر عمدهی آن مغايرت سنجي عمل اداری يکجانبه با الزامات
قانوني و در نهايت ابطال آن است .در وضعیت کنوني بهنظر ميرسد ديوان عدالت اداری ايران
بیشتر ديوان ابطال اعمال اداری است و توانايي الزم را برای برقراری عدالت اداری را آنگونه
که انتظار ميرود ،ندارد.
با توجه به رويکرد کشورهای مختلف از جمله فرانسه ،آلمان و اسپانیا به پذيرش دعاوی
کامل در دادگاههای اداری و با توجه به اينکه تأکید بسیار زياد بر دعاوی ابطال مربوط به
رويکردهای سنتي حقوق اداری است که از مدتها پیش در فرانسه و در برخي کشورهای
تأثیرگذار در حال افول است ،بهنظر ميرسد حقوق اداری ايران بايد به سمت تأکید بیشتر بر
دعاوی کامل پیش رود و حداقل همانند فرانسه با واگذاری صالحیت رسیدگي به دعاوی
مربوط به قراردادهای اداری و دعاوی مسئولیت دولت و افزايش اختیارات ديوان عدالت اداری
در حلوفصل دعاوی به اين رويکرد جديد حقوق اداری واکنش مثبت نشان دهد .البته روشن
است که شناسايي صالحیت رسیدگي به دعاوی قراردادهای اداری و دعاوی مسئولیت دولت و
افزايش اختیارات ديوان در صدور آرا فراتر از ابطال و الزام ،نیازمند تقويت ساختاری و
غیرساختاری ديوان عدالت اداری است و در گرو مطالعات بیشتر و دقیقتر تجربیات ساير
کشورها در اين زمینه است.
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 .16البته از نظر ما رسیدگي ديوان عدالت به دعاوی استخدامي به معنای رسیدگي ديوان به قراردادهای
اداری نیست ،چراکه «اقسام مختلف استخدام حتي در قالب قراردادی آن وضعیتهای خاص
قانونند که شرايط ،احکام و آثار آن را قانونگذار مشخص ميکند و ارادهی اشخاص در تعیین و
تغییر آنها تأثیر ندارد» (نجابتخواه و فقیه الريجاني.)122 :1635 ،
 .12ياوری نیز نظر مشابهي دارد .از نظر وی« :قانون شورای دولتي  1663بدون توجه به موانع و
مشکالتي از اين قبیل تصويب گرديده و بعداً که موانع و مشکالت مزبور احساسشده از اجرای
قانون مزبور خودداری نمودهاند و در مدت  13سالي که از تاريخ تصويب اين قانون ميگذرد
اقدامي در زمینهی اجرای آن نشده است» (ياوری.)23-25 :1657 ،
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