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 « مقررات و نظامات اداری»بازشناسی مفهوم 

 با تأکید بر رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 7 یجانیالر هیفرهنگ فق ،9 خواهنجابت یمرتض         

 ، مازندران، ایراندانشگاه مازندران یاسیدانشکده حقوق و علوم س اریدانش.1

 ، مازندران، ایرانه مازندراندانشگا یاسیدانشکده حقوق و علوم س اریاستاد .2

 3/2/88تاریخ پذیرش:                     11/7/89تاریخ دریافت:         

 چکیده
 ایرا اجرا  یاستیس ایاست که قانون  ینهاد ادار کی یقاعده قابل کاربست عموم ،یمقررات ادار

 هانامهنییاز آ یقوقح ای یقیتظلمات و اعتراضات اشخاص حق ات،یبه شکا یدگیرس. »کندیم ریتفس
 تیدر صالح...« یردولتیغ یو مؤسسات عموم هایو شهردار ینظامات و مقررات دولت ریو سا

متفاوت و  گریکدیاز  یعموم أتیشعب و ه تیاست و صالح یعدالت ادار وانید یأت عمومیه
 یعموم أتیه هیمقاله، با مداقه در رو نیاست. ا زیها، متماآن تیموضوع صالح یجنس اعمال ادار

 نیو به ا پردازدیآن م یمصداق نییتب قیاز طر «یمقررات و نظامات ادار» یشناسبه مفهوم وان،ید
را با  ییارهایچه مع« مقررات و نظامات» قیمصاد نییمفهوم و تع نییکه در تب دهدیپرسش پاسخ م

از  ،یقواعد حقوق از یاعنوان دستهبه یارائه کرد. مقررات ادار توانیم وانید هیتوجه به رو
 رفتهیپذ دگاهید نیا زین یعموم أتیه هیو در رو کنندیم یرویبودن پ یو الزام تیعموم یهایژگیو

 یخاص بوده و فاقد جنبه عام باشد، مقررات ادار میمتضمن تصم ،یشده است. اگر مصوبه ادار
مصوبه باشد،  کیابالغ  ای یمشاوره، نظر کارشناس شنهاد،یپ کیاگر شامل  نیهمچن د؛یآیشمار نمبه

 .ستین یآور نبوده و در زمره مقررات ادارالزام
 

 .ییقضا هیرو وان،ید یعموم أتیه ،یعدالت ادار وانید ،یمقررات ادار سیا: واژگان کلیدی
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 مقدمه
تصمیمات و »قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،  11ماده  1به موجب بند 

گیرد و طبق در حوزه صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار می« ولتیاقدامات واحدهای د
 حقوق تضییع موجب شکایت، موضوع اقدامات و تصمیمات کهیدرصورت»این قانون،  11ماده 

 مورد اقدام و تصمیم از اثر لغو یا رأی نقض بر حکم کننده،رسیدگی شعبه باشد، شده اشخاص
این در حالی است «. نماید، صادر میشدهعییحقوق تض شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده

قانون مزبور که به صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اختصاص  12ماده  1که در بند 
ها و نامهرسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین»یافته، 

موضوع ...« ؤسسات عمومی غیردولتیها و مسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری
صالحیت هیأت مذکور قلمداد شده است. با این توصیف، قلمرو موضوعی صالحیت شعب و 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از یکدیگر متفاوت و جنس اعمال اداری موضوع صالحیت 

ی ااندازهی تا پردازعبارتاز یکدیگر متمایز است؛ هرچند برخی با توجه به  هاآنهریک از 
که هیأت  اندبوده، قائل به آن 1391قانون دیوان عدالت اداری مصوب  18ماده  1متفاوتِ بند 

بر مقررات و نظامات، از صالحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات عمومی دیوان، عالوه
 1( که البته مفاد بند 111: 1382اداری دارای اثر نوعی و کلی نیز برخوردار است )موالبیگی، 

، خواهنجابتو  زادهفالح، چنین برداشتی را منتفی ساخته است )1382قانون مصوب  12ماده 
(. با این توضیح، این مقاله، بر آن است تا با مداقه در رویه هیأت عمومی دیوان، به 131: 1383
موضوع صالحیت این هیأت از طریق تبیین مصداقی « مقررات و نظامات اداری»شناسی مفهوم

مقررات »عبارتی دیگر، به این پرسش پاسخ دهد که در تعیین مصادیق مفهوم بپردازد و به هاآن
با توجه به رویه هیأت عمومی دیوان استنباط و  توانیمو معیارهایی را  هامالکچه « و نظامات
 ارائه کرد؟

 جا شایان توجه است که ثمره این تشخیص،نیز از آن مسئلهاهمیت و ضرورت تبیین این  
واجد آثار قضایی و اداری است. در بسیاری از موارد، عدم تشخیص صحیح مقررات و نظامات 

مقرره در  عنوانبهاشتباه، با تلقی آن که یک تصمیم، به آوردیماداری موجبات آن را فراهم 
، اما متعاقباً از سوی هیأت خارج از قلمرو ردیگیمهیأت عمومی دیوان موضوع شکایت قرار 

و در مواردی به شعب دیوان جهت رسیدگی موردی  شودیمآن تشخیص داده صالحیت 
که این امر متضمن هزینه، وقت و فراتر از آن، ظرفیت هیأت عمومی دیوان  شودیمارجاع داده 

مانع از  تواندیمی تخصصی آن در این زمینه است و تشخیص صحیح موضوع هاهیأتو 
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ح و با تأکید بر این مطلب که تا پیش از این صرفاً در یی شود. با این توضیهانهیهزصرف چنین 
حقوق اساسی و اداری به تبیین و تعریف مقررات و نظامات پرداخته شده، اما  هایکتاببرخی 

به این موضوع در رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توجه نشده است، در این 
با  هاآنو تفاوت « رات و نظامات اداریمقر»مقاله پس از ارائه تعریف مختصری از مفهوم 

در دکترین حقوق اداری، به مطالعه رویه هیأت عمومی دیوان در این « تصمیمات و اقدامات»
 .میپردازیمخصوص 

 در دکترین حقوق اداری« مقررات و نظامات اداری»شناسی . مفهوم1

، رهنمود یا بیانیه قابل ، قاعده، استاندارد«مقررات اداری»در نظام حقوقی ایاالت متحده،  
و سازمان،  کندیمکاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر 

حتی برای مقررات اداری، از  1.دینمایمرویه و اقدامات مورد نیاز یک اداره را توصیف 
ی اداری استفاده ی از کارکردهای نهادهااگونه عنوانبهنیز  2«ی اداریگذارقاعده»اصطالح 

قانون  139ادبیات حقوقی کشورمان نیز با تکیه بر اصل  در(. Fuchs, 1938: 259) شودیم
مجموع قواعد و نظاماتی هستند که »گفته شده که « مقررات اداری»تعریفی از اساسی، در 

ی خود اجرایی به دستور یا تجویز مقنن و یا با استفاده از اختیارات اجرای دارتیصالحمقامات 
و به مورد اجرا  کنندیمدر حدود این اختیارات و با رعایت شرایط و تشریفات خاص وضع 

« باشندیمو در قلمرو زمانی و مکانی مخصوص به خود، نافذ و معتبر  گذارندیم
مقررات ایقاعاتی است که »(. همچنین در تعریفی دیگر گفته شده، 121: 1372)صدرالحفاظی، 

عبارت و قواعد حقوق و یا به شودیماداری با شرایط خاص صادر  اردتیصالحاز مقامات 
(. با 211: 1381)سنجابی، « داردیمی و نوعی مقرر کل طوربهدیگر، روابط حق و تکالیف را 

و باید از  رندیگیمتوجه به این تعاریف، مقررات اداری، در زمره قواعد حقوقی قرار 
  3، پیروی کنند.شودیماشاره  هاآن ی قواعد حقوقی که در ذیل بههایژگیو

 . کلی بودن و عمومیت داشتن مقررات اداری1-2
ی از قواعد حقوقی، باید دارای ویژگی کلیت و عمومیت باشد. اگونه عنوانبهمقررات اداری  

هنگام وضع مقید به فرد یا »منظور از کلی بودن و عمومیت داشتن قاعده حقوقی این است که 
(. 17: 1378)کاتوزیان، « اشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نروداشخاص معین نب

ی از مردم یا همه اعدهگروه یا  عبارت دیگر، موضوع و مخاطب قاعده حقوقی بایدبه
(. به همین دلیل، 28: 1381، زادهفالحشهروندان باشند و نوع یک صنف یا گروه مدنظر باشد )

ه موافقت یا رضایت یا عدم موافقت در مورد مجوز یک پروژه یا نام»در حقوق ایاالت متحده، 
اعمال »و « دینمایمی که یک نهاد اداری منعقد انامهتفاهمقرارداد یا »و « فعالیت خاص
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، مقررات اداری «سیاست، رویه یا تفسیر توسط یک نهاد اداری نسبت به شخصی خاص
جنبه کلی و عمومی باشد، نیستند  ی کهاقاعدهمتضمن ایجاد  چراکه؛ شوندینممحسوب 

(Masto, 2014: 4.)  
را بدون ارائه تعریفی خاص از آن، در قالب عناوین « مقررات»قانون اساسی نیز  139اصل  

شناسایی کرده است که  هابخشنامهی مستقل و هانامهنییآی اجرایی، هانامهنییآ، نامهبیتصو
قانون  171و همچنین اصل  139دارد. در اصل با تعاریف مذکور، مطابقت  رسدیمنظر به

، برخی رونیازا. اندگرفتهجدای از یکدیگر مورد اشاره قرار  نامهنییآو  نامهبیتصواساسی، 
که مربوط به امور  انددانستهمورد اشاره در این اصول را مقرراتی  نامهبیتصوحقوقدانان، 

هیأت وزیران آن را برای انجام وظایف  و شودینمی بندمیتقسخاص و معینی است، به مواد 
که  انددانستهرا واجد جنبه عام و غیرشخصی  نامهنییآ آنکه؛ حال کندیماداری خود تصویب 

 صورتبهو عمدتاً توسط قوه مجریه برای اجرای قوانین یا  شودیممواد تنظیم  صورتبه
برخی دیگر، قائل به آن (. این در حالی است که 11: 1398)عباسی،  شودیممستقل تصویب 

، به مصوبات هیأت دولت یا هر هیأت یا شورا گفته نامهبیتصوکه در حقوق اداری،  اندشده
در این  نامهنییآبا  نامهبیتصوکه ممکن است جنبه عام یا خاص داشته باشد و تفاوت  شودیم

عام و  دومی، یک عمل حقوقی هکآناست که اولی، ممکن است عام یا خاص باشد و حال 
ی بودن، جزئبر کلی یا (. برخی حقوقدانان نیز عالوه283: 1391عینی است )طباطبایی مؤتمنی، 

 نامهنییآبرخالف  نامهبیتصو: »اندداشتهدانسته و اظهار  هاآنتفاوت را در مرجع وضع 
 یجزئشامل یک امر کلی یا  تواندیممصوب یک یا چند وزیر باشد، اگرچه موضوعاً  تواندینم

که مرتبط با  آنچهقاعدتاً »(، اما نظر دیگری در این باره آن است که 112: 1381)غمامی، « گردد
، گرددیم هاسازمانو آنچه مربوط به وظایف اداری و تنظیم  نامهنییآ، شودیماجرای قوانین 

ق (. نظر اخیر در دیگر آثار مربوط به حقو311: 1397)مهرپور، « شودیمنامیده  نامهبیتصو
معموالً در  کههمچنانی کشور چندان مورد قبول نیست. گذارمقرراتعمومی و رویه 

که مورد  شودیمی مستقل یاد هانامهنییآاجرایی قوانین و  نامهنییآاز  هانامهنییآی بندمیتقس
 عنوانبهو « متکی به مقتضیات اداری و اجرایی»از مقرراتی است که  دستهاخیر ناظر بر آن 

(، در رابطه با انجام وظایف اداری و 318: 1392)هاشمی، « ری برای اجرای صحیح امورتدبی»
تشکیالت مرکز اطالعات مالی  نامهنییآمثال،  طوربه. شوندیمی اداری، وضع هاسازمانتنظیم 

و یا  پردازدیمهیأت وزیران که به موضوع تنظیم یک سازمان اداری  13/1/1389مصوب 
 9/9/1389ی عهده دولت جمهوری اسالمی ایران مصوب هانامهنیتضمور نحوه صد نامهنییآ
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هیأت وزیران که ناظر بر انجام وظایف اداری وضع شده است. همچنین مواردی از 
در خصوص تعیین  نامهبیتصو؛ مانند اندشدهدر راستای اجرای قوانین وضع  هانامهبیتصو

ی هااستیسقانون اجرای  79و  71، 71، 73 ،72و مواد  11ماده  12نقدی موضوع بند  جرائم
در خصوص  نامهبیتصوهیأت وزیران و  12/9/1389قانون اساسی مصوب  11کلی اصل 

)یارانه( پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی مصوب  نهیهزکمکتعیین میزان 
ت از معلوالن به قانون جامع حمای 7ماده  1هیأت وزیران که به استناد تبصره  1/1/1389

تصویب رسیده است. نکات مذکور حتی نظری را که از سوی یکی دیگر از حقوقدانان بیان 
ی اجرای قوانین مصوب مجلس را معین هاروشی اجرایی ... هانامهنییآ» نکهیاشده، دایر بر 

داری خود را قوه مجریه برای انجام وظایف ا هانامهبیتصوی مستقل و هانامهنییآ، ولی کندیم
 .کندیم(، رد 282: 1387)عباسی، « دینمایموضع 

ی است که مقامات کلدر تعریف بخشنامه نیز گفته شده که بخشنامه، تعلیمات عام و دستوری  
یک ابزار نظارت  عنوانبهو  کنندیماداری مافوق برای مقامات و مأموران مادون خود صادر 

به ادارات ابالغ  هابخشنامه لهیوسبهقوانین و مقررات  و معموالً رودیمشمار ی بهسازماندرون
 111111به بخشنامه شماره  توانیممثال  طوربه(. 11: 1391)طباطبایی مؤتمنی،  شوندیم

ی آن، سازمان مزبور، طسازمان اداری و استخدامی کشور اشاره کرد که  31/8/1389مورخ 
مایه انسانی در خصوص نحوه ارتقای شورای توسعه مدیریت و سر 21/9/1389مصوبه مورخ 
 111811و طبقات جدول حق شغل را ابالغ نموده یا بخشنامه شماره  هارتبهکارمندان در 

شورای عالی اداری، اهم  1/8/1383این سازمان که در اجرای مصوبه مورخ  8/8/1389مورخ 
ر.ک: )کرده است ابالغ  هایاستانداررا به  هااستانوظایف شورای راهبری توسعه مدیریت 

https://www.aro.gov.ir) . 
ناظر بر امور خاص و معینی نیز باشد،  تواندیمکه « نامهبیتصو»با این توصیف، جدای از  

همواره از ویژگی عام و کلی بودن برخوردارند. بنابراین، این  139دیگر عناوین مذکور در اصل 
 عنوانبهمطرح شود که آیا کلیت و عمومیت قاعده حقوقی، در شناسایی آن  تواندیمابهام 

مؤثر نیست؟ در نگاه « تصمیمات و اقدامات اداری»و تمییز آن از « مقررات و نظامات اداری»
ابطال  تواندیمهرکس : »داردیمقانون اساسی که مقرر  171اول با توجه به عبارت ذیل اصل 

و اینکه در صدر اصل، به « را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند مقررات گونهنیا
نظر اشاره شده است، به« مقررات»مصادیق  عنوانبه« ی دولتیهانامهنییآو  هانامهبیتصو»
و  ندیآیمشمار به« مقررات»فارغ از خاص یا عام بودن از مصادیق  هانامهبیتصوکه  رسدیم

 تواندیمنیز  139در اصل « باشد مخالف نیقوان روحو  متند با نبای مقررات نیامفاد »عبارت 

https://www.aro.gov.ir/
https://www.aro.gov.ir/
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عام یا  تواندیم نامهبیتصوبا اتخاذ این نظر که  رسدیمنظر این گمان را تقویت کند. اما به
است. در  سازقاعدهی عام و هانامهبیتصوناظر بر  171خاص باشد، باید قائل شویم، اصل 

شمار ، مقررات اداری بهدهندیملی که قاعده حقوقی را تشکیل ی عام و کهانامهبیتصونتیجه، 
، مانند مواردی که هیأت وزیران طبق اصل اندیموردیی که خاص و هانامهبیتصوو  روندیم

 نامهبیتصو، مانند دینمایمقانون اساسی مبادرت به تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه  127
خصوص تعیین کارگروهی هیأت وزیران در  29/11/1399هـ مورخ 13111/ت211711شماره 

ت أگیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیبرای تصمیم جمهورسیعنوان نمایندگان ویژه رئبه
استاندار تعیین  عنوانبهیا مواردی که با تصویب هیأت وزیران، فردی  وزیران در امور نفت

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات  13یا مواردی که هیأت وزیران به استناد ماده  شودیم
، مانند دکنیم نامهبیتصوکشوری، در خصوص تقسیمات کشوری مبادرت به وضع 

هـ هیأت وزیران در خصوص تقسیمات کشوری بخش 11171/ت121111شماره  نامهبیتصو
 .شوندیممرکزی شهرستان خاش، تصمیم اداری خاص قلمداد 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که  12ماده  1و بند  11ماده  1مفاد بند  
شده است، نیز نظر باال را « مقررات و نظامات»و « تصمیمات و اقدامات»قائل به تمییز میان 

« اعمال یکجانبه اداری خاص». در حقوق اداری، تصمیمات اداری را ناظر بر کندیمتأیید 
نظریه »در تعریف تصمیم اداری گفته شده که ( و 131: 1391ی، مؤتمن)طباطبائی  انددانسته

اثبات یا نفی موضوع، یا حق مشخصی  منظوربهاست که  دارتیصالحکتبی مراجع و مقامات 
و یا دستور کتبی مقامات رسمی است که در مورد انجام یا خودداری از انجام امر  شودیماعالم 

به تحقق یا اجرای امری صادر معین و یا لزوم رعایت شرایط و ضوابط و ترتیبات مخصوص 
(. 111: 1372)صدرالحفاظی، « کندیمو به صور گوناگون، ایجاد رابطه حق و تکلیف  گرددیم

شمار که خاص و موردی بودن تصمیم اداری، وجه افتراق آن از مقرره اداری به رسدیمنظر به
 نامهبیتصواگر »که  اندشدهو بر این اساس، در دکترین حقوق اداری نیز قائل به این  دیآیم

تصمیمات موردی و خاص  عنوانبهناظر بر اشخاص و یا موارد خاص باشد باید آن را 
 (.28: 1381)امامی و استوارسنگری، « محسوب نمود

ی حقوقی دیگر نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایاالت هانظامی در بندمیتقسمشابه این  
اگر . »شوندیمتقسیم  1تقنینیو شبه 1قضاییاری به شبهی، اعمال ادبندمیتقسمتحده، در یک 

تقنینی ، عملی شبه«ی بدون نام و نامشخص داللت کندهاتیموقعتصمیمات بر اشخاص و 
« شودیمقضایی قلمداد اگر ناظر بر نام یا موقعیت مشخص و خاصی باشد، عمل شبه»است و 
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(keefe,1939: 305).  ًعمل کندینمی پیروی بندمیتقساز این اگرچه حقوق اداری ایران عینا ،
ویژگی کلی و عمومی برخوردار است.  ، ازردیگیبرمتقنینی که وضع مقررات اداری را در شبه

تفاوت وجود دارد؛ تمایزی که بر  1ی نیز بین اعمال اداری فردی و عاماقارهدر حقوق اروپای 
، استوار رندیگیمن تحت تأثیر قرار چه تعداد افرادی به موجب آ نکهیامحتوا و ماهیت عمل و 

ی از ادسته عنوانبه« مقررات اداری»، رسدیمنظر با این توضیحات به(. Sigma, 2009:5است )
قواعد حقوقی، ویژگی کلیت و عمومیت را مانند قانون در ذات خود دارند؛ البته مقررات اداری 

معطوف به آینده بودن نیز پیروی  بودن و آورالزامی قواعد حقوقی مانند هاخصلتاز سایر 
 . کنندیم

 بودن مقررات اداری آورالزام. 2-2   
اصوالً برای اجرا و تکمیل قوانین و  نکهیادلیل قابلیت کاربست عمومی و مقررات اداری به 

بودن برخوردارند. بار الزام  آورالزام، مانند قانون از خصلت شوندیمانجام وظایف اداری وضع 
اداری، متکی بر قانون اساسی و در موارد وضع مقررات اجرایی قوانین، پشتوانه الزام مقررات 

بر قانون اساسی، قانون عادی است. برای تأمین اهداف مقررات اداری، اجرای آن باید آن، عالوه
در رویکرد سنتی حقوق  رسدیمنظر مانند دیگر قواعد حقوقی الزامی باشد و تضمین شود. به

اداری و اقتدار اجرایی دولت  مراتبسلسلهمین اجرای مقررات اداری، مبتنی بر اداری، تض
یی که همراه با هااعالمبودن مقررات اداری باید توجه داشت،  آورالزاماست. در تبیین خصلت 

( و به همین ترتیب، مقررات اداری 11: 1378هیچ تکلیفی نیستند، قاعده حقوقی )کاتوزیان، 
 .روندینمشمار به

بر ؛ عالوهرندیگینمدر زمره مقررات اداری قرار  7«قواعد اعالمی»در حقوق ایاالت متحده نیز 
ی خصوصی هاهیروو حقوق و  ردیگیبرمیک بخشنامه که مدیریت داخلی یک اداره را در »این، 

ی هااستیسو  هاهیروراهنمای داخلی برای »و « دهدینمقرار  ریتأثدر دسترس عموم را تحت 
و « شودیمنهاد و ضوابط حسابرسی که صرفاً برای آموزش و راهنمایی کارمندان استفاده  یک

، مقررات واجد الزام محسوب «نظر مشورتی یک نهاد اداری که قابلیت کاربست عمومی ندارد»
 (.Masto: 2014: 3) رودینمکار و برای تطبیق وضعیت یک شهروند با قانون به شودینم
بودن برخوردار  آورالزامی از اعمال اداری جنبه عام دارند، اما از ویژگی استهدبا این توصیف،  

ی( نامگذاری اهیتوص« )اقدامات مشورتی»این دسته اعمال دولت را  توانیمکلی  طوربهنیستند. 
. اندیاجبارجنبه هدایت، راهنمایی و مشاوره دارند و فاقد صبغه تکلیفی و  هاتیفعالکرد. این 

دامات برای توسعه مشارکت عمومی در اداره امور عمومی، افزایش آگاهی و آموزش این اق
رای مثال، وزارت ارتباطات و فناوری ب. ردیپذیمی اداری صورت هاسازمانعمومی یا هدایت 
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« ی فناوری اطالعاتهاسامانهی ساختارها و سازمنیا»یی را با عنوان هانامههیتوصاطالعات 
به موجب ؛ یا در نمونه دیگر،  9ه است که جنبه ارشادی و راهنمایی داردتدوین و ابالغ کرد

ی و نظارت راهبردی زیربرنامه]سابق[ ، معاون 11/8/1399مورخ  97113/111بخشنامه شماره 
راهنمای تعیین »ی عمرانی، هاطرحاستانداردهای اجرایی  نامهنییآریاست جمهوری به استناد 

راهنما و  صورتبهی اجرایی ابالغ کرد که هادستگاهرا به « نهادیقیمت پیش نیترمناسبدامنه 
« مقررات ملی ساختمان»غیرالزامی تهیه شده است. همچنین بخش زیادی از محتوای مباحث 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب وزارت راه و شهرسازی و هیأت  33که به استناد ماده 
فاقد جنبه الزامی و تکلیفی برای سازندگان « شودیمتوصیه »ز عبارت با استفاده اوزیران رسیده، 
 و مالکان است.

 در رویه هیأت عمومی دیوان « مقررات و نظامات اداری»شناسی . مفهوم3
شناسی مقررات اداری در دکترین و نظریه حقوق اداری پرداخته شد در بخش پیشین به مفهوم 

قوقی، از جمله ایاالت متحده صورت گرفت؛ اما در این ی حهانظامو اشاراتی نیز به دیگر 
شناسی شده و قلمرو و بخش، مقررات و نظامات اداری در رویه دیوان عدالت اداری، مفهوم

ی عمده مقررات هایژگیوی آن تبیین و تحلیل خواهد شد. در مطالب پیشین از هایژگیو
دلیل کمبود منابع نظری ته شد؛ اما بهی قواعد حقوقی گفهایژگیودر تطبیق با  باألخصاداری، 

بر مقررات اداری در رویه دیوان عدالت  هاتیمحدودو  هایژگیودر این مورد، بسیاری از 
 شناسی نظری مالحظه نشده است.که در مفهوم شودیماداری یافت 

 . کلی بودن و عمومیت داشتن3-1
أت عمومی دیوان را از ویژگی مهمی که مقررات و نظامات اداری موضوع صالحیت هی 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  11ماده  1تصمیمات و اقدامات اداری موضوع بند 
، عام و کلی بودن مقررات اداری موضوع درخواست ابطال از سازدیمعدالت اداری متمایز 

رخ مو 1319به دادنامه شماره  توانیممثال  طوربههیأت عمومی دیوان است. در این باره 
تصمیم متخذه در جلسه مورخ هیأت عمومی دیوان اشاره داشت که در آن،  11/12/1381
احتراماً، عطف به نامه شماره » نکهیامشعر بر شورای اسالمی شهر نظرآباد  11/1/1392

با شهرداری پس از  نژادیدر خصوص توافقنامه آقای حسین فالح 11/1/1392 -13192/21
شورای اسالمی با نظر اکثریت آراء مقرر گردید برابر  11/1/1392طرح در جلسه رسمی مورخ 

با این واکنش از سوی «. ضوابط و مقررات مالی و رعایت مسائل فنی و شهرسازی اقدام گردد
و  هانامهنییاز جمله آ»هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواجه شد که چون این تصمیم، 
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اتخاذ  نژادیوص توافقنامه آقای حسین فالحنیست و در خص الشمولمقررات عامنظامات و 
تصمیم شده است، بنابراین خواسته قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان 

 بنابراین،«. شودیعدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع م
می شهر و اطالق که صرف تصویب شورای اسال شودیماز این رأی هیأت عمومی افاده 

و در نتیجه جزو مقررات اداری قابل  بخشدینممصوبه به آن، خصلت عمومیت و کلیت به آن 
 .شودینمابطال در هیأت عمومی قلمداد 

اشاره داشت: دادنامه  هادادنامهبه این  توانیمی دیگر از رویه هیأت عمومی دیوان انمونهدر  
 21/11/1381 -19112/81بطال نامه شماره ابه خواسته  23/9/1381مورخ  919شماره 

در ارتباط با »نامه مورد شکایت  نکهیاکه طی آن، هیأت با توجه به  اراک 2شهرداری منطقه 
مورخ  11؛ دادنامه شماره «ملک شاکی و تشریفات طی شده تا اخذ سند صادر شده

و شهرسازی اداره کل مسکن  21/2/1398 -11ابطال مصوبه شماره به خواسته  29/1/1387
در این مصوبه نسبت به واگذاری زمین به »که در آن، هیأت با این توضیح که  استان هرمزگان

ی آن، طکه  29/1/1381مورخ  111دادنامه شماره ؛ «شرکت خانه سبز عمران اتخاذ تصمیم شده
نظر به اینکه بند الف یکصد و شصت و یکمین »... هیأت عمومی دیوان، با این استدالل که 

یید مصوبه مورخ أمتضمن ت 9/8/1381علمی گروه پزشکی مورخ  یهاانجمنلسه کمیسیون ج
در خصوص عزل بازرس انجمن علمی  العادهفوق طوربهمجمع عمومی عادی  13/8/1383

ی آن، هیأت با این طکه  12/2/1381مورخ  99دادنامه شماره و  بوده« پزشکی ایراندندان
اض در خصوص محاسبه حقوق بازنشستگی افراد خاصی صادر مورد اعتر یهانامه»توضیح که 
الشمول و در نتیجه، خارج از عنوان مقررات و را خارج از عنوان قاعده عام هاآن، «شده است

  نظامات اداری موضوع صالحیت خود دانسته است.
صوبه ، م21/1/1387مورخ  1118دادنامه شماره بر موارد مذکور، در هیأت عمومی دیوان، عالوه

در آن صرفاً نسبت به پرداخت وجه از سوی شرکت زغال سنگ مینودشت »مورد شکایت که 
دادنامه بود؛ در « بابت تردد خودروهای سنگین شرکت مذکور از درون شهر اتخاذ تصمیم شده

 سونیریشورای اسالمی ش 18/3/1383جلسه مورخ صورت، 29/1/1387مورخ  13شماره 
؛ «در خصوص پذیرش مشروط استعفای یکی از اعضای شورای اسالمیاتخاذ تصمیم متضمن »

هیأت رئیسه  17/11/1382مصوبه مورخ  7بند ، 12/2/1381مورخ  98در دادنامه شماره 
وضعیت دانشجویی شاکی و نحوه پرداخت شهریه  ]راجع به[دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

هیأت مرکزی  28/11/1381مورخ رأی  ،1/7/1381مورخ  111در دادنامه شماره ؛ معوقه وی
 22/1/1381رأی مورخ ناظر بر نقض شوراهای اسالمی،  حل اختالف و رسیدگی به شکایات
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اسالمی استان زنجان مبنی بر سلب  هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکایات شوراهای
مورخ  113دادنامه شماره در ؛ شورای اسالمی شهر زنجان یعضویت دائم یکی از اعضا

شورای اسالمی شهر بهارستان در خصوص موافقت  11/8/1381مصوبه مورخ »، 11/1/1381
مورخ  311دادنامه شماره « ب»در بند ؛ «ربا استعفای دو نفر از اعضای شورای مذکو

بانک ملت در  3مدیریت شعب منطقه  11/2/1398 -98/ص/1919نامه شماره »، 21/3/1381
 یهاپروفیل تجهیزات سدید جهت اطالع بانکارتباط با اعالم بدهی معوق شرکت لوله و 

ناظر بر شخص یا مورد خاصی بوده و متضمن یک  کهنیارا به جهت « نامه مذکور در صدر
نیست، از مصادیق مقررات و نظامات موضوع صالحیت خود به  الشمولعامقاعده کلی و 

قابل رسیدگی و و قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان خارج دانسته  12ماده  1موجب بند 
  ندانسته است.اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی 

با توجه به رویه هیأت عمومی دیوان، این هیأت، در مواردی هم که تصمیم اداری ناظر بر 
، قائل به دینمایمکه هرچند واحد است، لکن افاده افراد متعددی در ذیل آن  استموضوعی 

 طوربهصالحیت هیأت عمومی دیوان شده است. مقرره اداری موضوع  عنوانبهعدم تلقی آن 
بخشنامه ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 13/1/1381مورخ  327مثال، در دادنامه شماره 

در خصوص بانک آینده صادر که  را سازمان امور مالیاتی 28/1/1381مورخ  211-81-7شماره 
قابل رسیدگی و  ،«ل نیستالشمومتضمن وضع قاعده آمره عام» بود، با این توضیح کهشده 

است. همچنین در دادنامه  هددااتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص ن
نظر به اینکه نامه مورد شکایت »... هیأت مزبور اشعار داشت که  3/2/1389مورخ  112شماره 

قاعده  پزشکان عمومی متضمن وضعمبنی بر تعویق و عدم برگزاری انتخابات انجمن دندان
نبوده و ناظر به یک انجمن خاص است، بنابراین از مصادیق  الشمولعامآور کلی و آمره الزام

مورخ  1212دادنامه شماره در ...«.  شودیتشخیص نم ادشدهیقانون  12ماده  1بند 
 1/11/1383-12شماره  مصوبه جلسه 1بند »با این توضیح که نیز این هیأت  12/11/1381

ناظر بر یک شرکت خاص  و متضمن وضع قاعده آمره کلی نبودهان کرمانشاه شورای فنی است
تشخیص عدالت اداری  قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان ، آن را«است

 نداده است.
البته باید خاطرنشان کرد که هیأت عمومی دیوان پس از تصویب قانون دیوان عدالت اداری 

، در مواردی قائل «تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور»ارت ، با توجه به عب1391مصوب 
به صالحیت خود نسبت به تصمیمات و اقدامات موردی با اثر نوعی و کلی شده بود 
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به ابطال  21/11/1381مورخ  773( و بر همین اساس در دادنامه شماره 111: 1382)موالبیگی، 
ازمان تأمین اجتماعی پرداخت که البته مدیرعامل س عنوانبهابالغ انتصاب آقای مرتضوی 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  12ماده  1در مقدمه نیز اشاره شد، مفاد بند  کههمچنان
و  زادهفالح، دیگر چنین برداشتی را منتفی ساخته است )1382عدالت اداری مصوب 

 (.131: 1383، خواهنجابت

 بودن  آورالزام. 3-2
معیارها برای تشخیص یک قاعده  نیتریاساسهیأت عمومی دیوان، یکی از با توجه به رویه 

بودن آن است. هیأت عمومی دیوان در  آورالزامحقوقیِ موضوع صالحیت هیأت مزبور، آمره و 
بودن مقررات اداری ارائه کرده است که  آورالزامآرای خود، تفسیرهایی را در مورد ویژگی 

مصادیق مقررات اداری را که  .کندیممی بودن مقررات را تبیین و استثنائات الزا هاتیمحدود
، در موارد زیر گنجندینمو طبق رویه دیوان در زمره مقررات اداری  اندیالزامفاقد خصلت 

 برشمرد: توانیم

 . متضمن پیشنهاد باشد3-2-1
 تواندینمد، باش آوررالزامیغ، صرفاً متضمن یک پیشنهاد ردیگیممورد شکایت قرار  آنچهاگر 

در دادنامه شماره  کههمچنانموضوع رسیدگی و ابطال در هیأت عمومی دیوان قرار گیرد. 
 -81-8-21218شماره  نامه»، هیأت عمومی دیوان اشعار داشته که 21/1/1387مورخ  1111

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به مدیرعامل شرکت ملی گاز،  17/8/1381
بر داشتن قطع کن جریان گاز عالوه یهادستگاهی است مبنی بر اینکه متضمن پیشنهاد

 ارائه پیشنهاداستاندارد، گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را داشته باشد و 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  12ماده  1از مصادیق مقررات موضوع بند 

 22/12/1381مورخ  1283در دادنامه شماره و یا « شودینممحسوب  1382اداری مصوب سال 
هیأت واگذاری مستقر در وزارت  1381/2/9-19199مصوبه شماره « د»ابطال بند به خواسته 

مصوبه مورد شکایت در حد »، هیأت عمومی دیوان اظهار داشته است: امور اقتصاد و دارایی
چون واگذاری در صورتی تحقق پیدا  پیشنهاد بوده و در آن الزامی به واگذاری نشده است

قانون اساسی مطرح و  11اصل  یهااستیکه پیشنهاد مذکور در جلسه شورای عالی س کندیم
متضمن وضع تصویب شود. نظر به اینکه مراحل قانونی مذکور طی نشده است بنابراین مصوبه 

قانون  12در ماده و در نتیجه از مصادیق مقررات مذکور  االجرا نبودهقاعده آمره و الزم
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تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت 
 «.عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

ابطال به خواسته  11/11/1381مورخ  1139همچنین هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره  
نظر به اینکه »... بیان داشته است که  اداره کل محیط زیست استان تهران 21/11/1381تصمیم 

 نظر پیشنهادیالشمول نیست و صرفاً بیانگر نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره عام
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در 

مورخ  711ه به موجب دادنامه شمار .«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد
منظور تصویب آن در مقررات توسط وزارت کشور به مجرد پیشنهادنظر به اینکه »، 9/11/91

از مصادیق  االصولینیست و پیشنهاد عل یامتضمن وضع قاعده آمره نفسهیهیأت دولت ف
مورخ  31/3/1/1182، بنابراین اعتراض نسبت به پیشنهاد شماره شودیمقررات محسوب نم

تشخیص داده « وزارت کشور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان 21/11/1391
ابطال پیشنهاد شماره »با خواسته  9/7/91مورخ  111نشده و مشابه این رأی، در دادنامه شماره 

نظر به اینکه متن پیشنهادی مراجع ذیصالح که «: »وزارت کشور 31/3/77مورخ  31/3/1/1182
، شودیقانونی تسلیم م دارتیهیأت وزیران یا سایر مراجع صالحمنظور تصویب آن به به
ی نیست و قبل از تصویب، اطالق مقررات و مصوبات دولتی به آن یواجد آثار اجرا نفسهیف

محمل قانونی ندارد، بنابراین پیشنهاد وزارت کشور به هیأت وزیران جهت تصویب از مقوله 
ت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت و اعتراض نسبنشده « مقررات دولتی محسوب

 «. دانسته نشده استعمومی دیوان 

 . جنبه مشورتی و ارشادی داشته باشد3-2-2
و تبعیت از آن الزامی نیست و  شودیمارائه طریق ابراز  منظوربهمنحصراً »، «اظهارنظر مشورتی»

تی براساس آن موجد اوصاف حتی تمسک به اظهارنظر مشورتی و اتخاذ تصمیم یا انجام اقداما
هیأت عمومی  7/1/91مورخ  321)دادنامه شماره « باشدیآور برای نظر مشورتی نمقاعده الزام

. ردیگینمرو در این حالت نیز طبق آرای هیأت عمومی دیوان، مقرره اداری شکل دیوان(. ازاین
رد شکایت صرفاً نامه مو»که در آن،  1/9/1387مورخ  1197این حکم در دادنامه شماره 

مدیریت سیل و مخاطرات رودخانه  31/3/1381جلسه مورخ صورت 1متضمن اعالم بند 
 178بوده؛ در دادنامه شماره « خطاب به مقام قضایی جهت موافقت با پیشنهاد و صدور دستور

که در آن، با توجه به الیحه جوابیه دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و امالک،  21/3/91مورخ
نظریه ثبتی که مورد اعتراض قرار گرفته در واقع درج  یهامجموع بخشنامه 191شماره کد »
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متضمن وضع  نفسهیف»و  تلقی شده« یهیاداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضا مشورتی
که در آن، به نظر  21/3/92مورخ  128دانسته نشده است؛ دادنامه شماره « یآورقاعده آمره الزام

اداره کل حقوقی سازمان  1/9/1391مورخ  1118مفاد نامه شماره »یوان، هیأت عمومی د
در پاسخ استعالم اداره کل تعزیرات حکومتی  اظهارنظر مشورتیتعزیرات حکومتی متضمن 

 293نبوده؛ دادنامه شماره « و تبعیت از آن الزامی ... ]بوده[ی یاستان هرمزگان و فاقد اعتبار اجرا
دفتر حقوقی وزارت  21/1/91مورخ  81-8291اظهارنظر شماره » که در آن، 31/1/91مورخ 

داشته و متضمن وضع قاعده  جنبه مشورتیامور اقتصادی و دارائی با توجه به پاسخ آن دفتر 
 نبوده، مورد اشاره قرار گرفته است.« یآورآمره الزام

شد. طبق دادنامه ی جنبه ارشادی و اخباری داشته باامصوبهبر موارد باال، ممکن است عالوه
ی نباشد و آورمتضمن قاعده الزام، در حالتی که قاعده حقوقی 31/9/1381مورخ  927شماره 

موضوع صالحیت هیأت عمومی دیوان  تواندینمصرفاً جنبه اخباری یا ارشادی داشته باشد، نیز 
مورخ  1911و  1911، 1913دادنامه شماره مثال، هیأت عمومی دیوان در  طوربهقرار گیرد. 

مدیرکل  21/3/1381 -832/921/13111مفاد نامه شماره »، با این توضیح که 13/8/1387
جنبه نیست و فقط  یآورالزاماشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران حاوی مقرره 

قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان  11دارد و در آن رویه کمیسیون ماده  اخباری
به خواسته  27/1/1381مورخ  393؛ در دادنامه شماره «اسالمی را بازگو کرده است انقالب

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران  1/7/1383 -12912/921/221ابطال بخشنامه شماره 
بخشنامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره »، با این توضیح که استان مازندران

 امور و شهید بنیاد طریق از تکمیلی بیمه اجرایی ملیاتع به صرفاً آن در و نیست مستقلی
، با این توضیح که 23/8/1381مورخ  721؛ در دادنامه شماره «است شده اشاره ایثارگران

جنبه ارشادی آور نیست و صرفاً بخشنامه رئیس کل دادگستری استان فارس واجد قاعده الزام»
ابطال اطالعیه به خواسته  11/12/1381ورخ م 1329دادنامه شماره و در  ؛«دارد یاهیو توص

سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و کاال و خدمات عمومی در 
از  منتشرشدهشاکی تقاضای ابطال مصاحبه »با این توضیح که ، درصد 8به میزان  1383سال 

را تقاضا کرده است و مصاحبه مورد سوی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی 
و سایر نظامات و مقررات دولتی قابل رسیدگی در هیأت عمومی  هانامهنییآشکایت از جمله 

، مصوبات مورد شکایت را خارج از عنوان مقررات و «شودینمدیوان عدالت اداری محسوب 
مورخ  199نظامات موضوع صالحیت خود دانسته است. همچنین در دادنامه شماره 
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ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکالی به خواسته  21/7/1381
، هیأت عمومی دیوان با دریافت این توضیح از غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی

موارد ادعاشده مصوبه نبوده بلکه اطالعاتی است کلی و انتشار داده »سازمان مورد شکایت که 
ت سازمان )در سنوات گذشته( که صرفاً جهت آشنایی کاربران اینترنتی با شرح شده در سای

وظایف دفتر رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی در سایت قرار گرفته و از زمان 
بخشنامه  ،مطالب حاضر مصوبه ...بنا به مراتب  .انددهینگارش تا به امروز حک و اصالح نگرد

و تکلیفی برای دفاتر ستادی و ادارات کل اجرایی در اجرا ایجاد یا ... نبوده و هیچ حق 
و  نامهنییآنظر به اینکه مورد شکایت شاکی واجد اوصاف »، چنین حکم داد که: «دینماینم

نیست، بنابراین  یردولتیغعمومی  مؤسساتو  هایشهردارسایر نظامات و مقررات دولتی و 
 «.ومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشدقابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عم

 . شامل اعالم نظر کارشناسی باشد3-2-3  
جزو  تواندینمکه با توجه به رویه هیأت عمومی دیوان  آوررالزامیغحالت دیگری از مصوبه 

مقررات و نظامات موضوع صالحیت این هیأت قرار گیرد، حالتی است که مقام اداری صرفاً در 
مثال، در  طوربه .دکنیمع دیگری مبادرت به اعالم نظر کارشناسی خود پاسخ به مقام یا مرج

معاون امور  21919/21211ابطال نامه شماره به خواسته  7/8/1381مورخ  911دادنامه شماره 
نظر به اینکه نامه مورد شکایت »، هیأت عمومی دیوان اظهار داشت: جمهورسیحقوقی رئ

آمده نظریه حقوقی مقام صادرکننده عملپاسخ به استعالم بهآور نیست و در متضمن قاعده الزام
نامه اعالم شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت 

ابطال نامه به خواسته  23/9/1381مورخ  917همچنین در دادنامه شماره «. اداری تشخیص نشد
، این هیأت اظهار داشت: جمهورسیوقی رئمعاونت حق 1/12/1381-111111/29911شماره 

 سازانهیبا عنایت به اینکه نامه مورد شکایت در مقام پاسخ به نامه مدیرعامل شرکت آت»... 
آور نیست، بنابراین قابل طرح و اتخاذ حافظ صادر شده و نامه مذکور متضمن وضع قاعده الزام

 «.تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

 . اجرای آن منوط به توافق و تراضی باشد3-2-4
مقررات و نظامات اداری  عنوانبه تواندینمی که آوررالزامیغحالت دیگری از قواعد حقوقی 

از سوی هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی و امعان نظر قرار گیرد، در موردی است که 
منوط به تراضی و  هاآناعمال  نبوده و االجراالزم خودیخودبهشده ضوابط و قواعد وضع

 1198و  1199در این باره، هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره  توافق با اشخاص باشد.
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 391شماره  جلسهصورت 2-1نظر به اینکه بند »... اشعار داشته است:  1/9/1387مورخ 
ط و ضواب»شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان  سیتأسقانون  1کمیسیون ماده 

متضمن « یشهردرونگردشگری کوهسار  مقررات نحوه توافق در مورد اراضی بایر محدوده
در صورت  ادشدهینیست و شرایط و ضوابط مندرج در بند  االجراالزموضع قاعده آمره 

در نتیجه تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم  باشدیمقابل عمل  توافق با مالک
 «.ن عدالت اداری تشخیص نشددر هیأت عمومی دیوا

 . متضمن ابالغ یا اعالم مصوبه دیگری باشد 3-2-5
بر با توجه به رویه هیأت عمومی دیوان، قاعده حقوقی موضوع صالحیت این هیأت، عالوه 

 آنکهباشد، باید قاعده حقوقی آمره مستقل و جدیدی باشد و نه  آورالزامباید آمره و  آنکه
 311دادنامه شماره « الف»مثال، در بند  طوربه مصوبه دیگری باشد.متضمن ابالغ یا اعالم 

بخشنامه  نکهینظر به ا»هیأت عمومی دیوان، این هیأت اظهار داشته است:  21/3/1381مورخ 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مستقالً متضمن وضع  19/9/1399 -171219/99شماره 

 -هـ11189/ت113811شماره  نامهبیویر تصونیست و در آن تص یآورقاعده آمره الزام
، یردولتیدولتی و غ یهاهیأت وزیران جهت اجرا توسط مدیران عامل کلیه بانک 3/9/1399

بانک و مؤسسات اعتباری توسعه و شهر ارسال شده است، بنابراین قابل شرکت دولتی، پست
 812دادنامه شماره  همچنین در«. رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

 -19318/3917/211بخشنامه شماره ، هیأت عمومی دیوان درخواست ابطال 29/8/1381مورخ 
هیأت وزیران جهت اطالع و  نامهبیتصور آن تصویر د»که ، سازمان امور مالیاتی 17/11/1391

ابطال درخواست  11/8/1381مورخ  981دادنامه شماره ؛ در بود« اقدام الزم ارسال شده
تصویر »که  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 21/11/1381 -372139/81بخشنامه شماره 

هیأت وزیران و همچنین دستورالعمل  3/11/1381 -هـ13199/ت131178شماره  نامهبیتصو
قانون اصالح  31تبصره  3جدول شماره  1و ردیف  31اجرایی تبصره  نامهنییآ 2اجرایی ماده 

دادنامه شماره « الف»بود؛ در بند « کل کشور جهت اقدام ارسال شده 1381قانون بودجه سال 
 که 3/11/1381-11311/81/111بخشنامه مورد شکایت به شماره »، 8/11/1387مورخ  1889
 ستاد دبیر و فرهنگی و اجتماعی امور مدیرکل 21/11/1381-813111 شماره نامه ابالغ مفاداً

، مقررات «بوده مرکزی استانداری اجتماعی یهابیسآ ساماندهی و مدیریت اجتماعی فرهنگی،
 اداری قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص نشده است.

هیأت ی پیشتر به موجب رأی این امصوبههیأت عمومی دیوان در رویه خود، در جایی که    
ادنامه ی دطابطال شده بود و بخشنامه مورد شکایت صرفاً در مقام ابالغ آن صادر شده بود، 
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با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره »اظهار داشت:  18/11/1381مورخ  811شماره 
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر  11/1/1381 -/د1721/111

وزیر بهداشت، درمان و آموزش  11/1/1381شورای آموزش پزشکی و تخصصی، موافقت 
معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش  11/1/1381-/د1197/111پزشکی با پیشنهاد شماره 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  یهادانشکدهو  هادانشگاهپزشکی و تخصصی، به 
وزیر بهداشت با مفاد نامه شماره  11/1/1381سراسر کشور ابالغ شده است و موافقت 

، پیش از این در هیأت دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی 11/1/1381-/د1197/111
ابطال شده است،  2/3/1381 -173الی  119عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 

 نامهموافقتچون فقط در مقام اعالم مفاد  11/1/1381-/د1721/111بنابراین بخشنامه شماره 
بهداشت وزیر بهداشت است و مستقالً واجد قاعده آمره مستقل نیست و موضوع موافقت وزیر 

-/د1721/111نیز منتفی شده است، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع و بالاثر شدن بخشنامه 
 «.موضوع قابل طرح و بررسی و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نشد 11/1/1381

 گیرینتیجه
بدون ارائه  را بدون اشاره صریح به این عنوان و« مقررات اداری»قانون اساسی،  139اصل  

ی مستقل هانامهنییآی اجرایی، هانامهنییآ، نامهبیتصو، در قالب مصادیق فی خاص از آنتعری
از  نظرصرفشناسایی کرده است. مقررات اداری در هریک از انواع آن،  هابخشنامهو 

که وضعیتی دوگانه دارد، قابل کاربست عمومی است و در ایجاد و تحصیل حق و  نامهبیتصو
بودن برخوردارند و  آورالزامست. همه اقسام مقررات اداری از ویژگی عام و تکلیف تأثیرگذار ا

ی از قواعد حقوقی از ادسته عنوانبه. در نتیجه، مقررات اداری کنندیمقاعده حقوقی ایجاد 
. اگرچه ادبیات حقوق اداری ایران، در مورد کندیمی آن پیروی هایژگیوو  هاخصلت

تطبیق آن با مفهوم قاعده حقوقی منابع اندکی دارد، اما ی مقررات اداری و هایژگیو
که نشان داده شد، در ادبیات حقوق اداری سایر کشورها از جمله ایاالت متحده، طورهمان

 قاعده حقوقی شناسایی شده است.  عنوانبه
ی و غیرفردی است و رشخصیغمقررات اداری، کلی و عمومی است؛ یعنی دارای خصلت    

ه و عام دارد. در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این نظر پذیرفته شده جنبه چندگان
شمار نیایند، مقررات به« الشمولعاممقررات »ی اداری، هاهیابالغو در مواردی که مصوبات یا 

. همچنین شوندیماداری محسوب نشده و از صالحیت هیأت عمومی خارج تشخیص داده 
ی مقررات اداری، جنبه الزامی بودن آن است. در رویه هیأت هایژگیوترین یکی از اساسی
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مصوبات متضمن پیشنهاد باشد، یا جنبه مشورتی یا ارشادی داشته باشد  کهیدرصورتعمومی، 
قلمداد  آورالزامیا شامل اعالم نظر کارشناسی یا متضمن ابالغ مصوبه دیگری باشد، فاقد جنبه 

 .شودیمی تشخیص داده شده و خارج از صالحیت هیأت عموم
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