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Abstract 
One of the great institutions of the Islamic Revolution, 
which due to its presence in all neighborhoods and 
regions can have the most contact with the city 
apparatus, is the Revolutionary Guards and the Basij. 
At present, the responsibility of directing, organizing 
and commanding these bases, districts and areas is 
assigned to the Tehran Revolutionary Guards, and 
since the issues of administrative sovereignty of the 
city, including transactions and contracts related to the 
municipality, construction, waste, green space, 
maintenance of places In the metropolis, the 
municipality of Tehran is responsible for examining the 
relationship between these two institutions and it is 
necessary to use quasi-judicial systems, including the 
Article 38 Commission of the municipality in disputes 
between the IRGC and the municipality of Tehran can 
reduce any tensions in the city. And expedite the 
activities of both institutions. The Commission deals 
with disputes that are, firstly: disputes between the 
municipality and individuals (both natural and legal). 
Second: This dispute is related to the contract 
concluded between the municipality and the person of 
the contract party. Third: This contract is related to 
transactions that originate from the municipal 
transaction regulations and are related to the said 
regulations. Despite the fact that the above commission 
has judicial characteristics, but it is among the quasi-
judicial authorities. Since sometimes the military 
organs, especially the Revolutionary Guards, are parties 
to the contract of municipalities, including the 
municipality of Tehran, to discuss the contract in the 
field of property and contracting, so examining how to 
resolve. 
Keywords: Islamic Revolutionary Guard Corps, 
Article 38 Commission, Municipality, Contract 
Disputes, Contractors. 

  

  چکیده
یکی از نهادهاي بزرگ انقالب اسالمی که به واسطه حضـور خـود در کلیـه    

ـته باشـد     تواند بیشترین ارتباط با دستگاه محالت و مناطق می هاي شـهري داش
ـئولیت هـدایت، سـاماندهی و     سپاه پاسداران و بسیج است. در حال حاضر مس

ـپاه پا      ها، حـوزه  فرماندهی این پایگاه سـداران تهـران   هـا و نـواحی بـر عهـده س
ــده و از   ــا آنگذاشــته ش ــم از   ئی ج ــهر اع ــت اداري ش ــه مباحــث حاکمی ک

معامالت و قراردادهاي مربوط به شهرداري، ساخت و ساز، پسـماند، فضـاي   
باشـد،   سبز، نگهداري اماکن و... در کالنشهر بر عهـده شـهرداري تهـران مـی    

ـتم گیـري از   بررسی ارتباط این دو نهاد امري ضروري بوده و بهـره  هـاي   سیس
ـیون مـاده    شـهرداري در موضـوعات اختالفـی     38شبه قضائی از جمله کمیس

ـنش     سپاه تهران و شهرداري تهران می مابین فی تواند باعث کـاهش هرگونـه ت
هــاي هــر دو نهــاد گــردد. کمیســیون بــه  در شــهر و تســریع در انجــام فعالیــت

و  مــابین شــهرداري کنــد کــه اوال: اخــتالف فــی  اختالفــاتی رســیدگی مــی 
ـتالف مربـوط بـه           اشخاص (اعـم از حقیقـی و حقـوقی) باشـد. ثانیـا: ایـن اخ

مابین شهرداري و شخص طرف قـرارداد باشـد، ثالثـاً: ایـن      قرارداد منعقده فی
نامـه معـامالت شـهرداري نشـأت      قرارداد مربوط به معامالتی باشد که از آئین

ـین  ـیون فـوق   کم کـه  ایـن نامـه مزبـور باشـد. علیـرغم      گرفته و مربوط به آئ یس
ـبه قضـائی قـرار      داراي خصوصیات قضائی می باشد، لکن در زمره مراجـع ش

ـپاه      کـه برخـی مواقـع ارگـان    ئی جا آنگیرد. از  می هـاي نظـامی خصوصـاً س
هــاي ملکــی و پیمانکــاري طــرف  پاســداران بــراي بحــث قــرارداد در زمینــه

حـل   ها از جمله شهرداري تهران هستند، لذا بررسـی نحـوه   قرارداد شهرداري
ـیاري برخـوردار       اختالف فی ـپاه پاسـداران از اهمیـت بس مابین شهرداري و س

  پردازیم. بوده که در این پژوهش به آن می
ـپاه پاسـداران   :واژگان کلیدي ـیون مـاده     انقـالب  س ، 38اسـالمی، کمیس

  شهرداري، اختالف قراردادي، پیمانکاران.
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  مقدمه
 دستیابی و خارجى و داخلى تهدیدات دفع و امنیت حفظ نظم، برقراري براى ایران اسالمى جمهورى    
 ارتش، به توان می ها آن جمله از که است نموده فراهم را مسلحى نیروهاى خود هاي آرمان و اهداف به

 هاي مأموریت و وظایف هر یک که کرد اشاره انتظامی نیروي و بسیج اسالمی، انقالب پاسداران سپاه
 است نهادي اسالمی انقالب پاسداران سپاه. دارند عهده به ایران اسالمی جمهوري نظام در را مشخصی

 دستاوردهاي و ایران اسالمی انقالب از نگهبانی آن هدف که رهبري معظم مقام فرماندهی عالی تحت
 جمهوري قوانین طبق خدا قانون تحاکمی گسترش و الهی هاي آرمان تحقق راه در مستمر کوشش و آن 

 و مسلح نیروهاي سایر با همکاري طریق از اسالمی جمهوري  دفاعی بنیه کامل تقویت و ایران اسالمی
  . باشد می مردمی نیروهاي سازماندهی و نظامی آموزش

 دارند حضور نیفراوا اجرائی نهادهاي و ها دستگاه ایران، پایتخت عنوان به تهران کالنشهر در اساس، این بر   
 و باشد می متصور ها دستگاه این بین فراوانی حقوقی موارد یکدیگر، کنار همزیستی و حضور این واسطه به و

 بایست می خود پیرامون هاي مسئولیت و کالنشهر این در حضور جهت به اجرائی هاي دستگاه این مسئولین
 حاکمیتی عمومیتی نهادهاي جمله از تهران شهرداري. باشند داشته نیز دیگر اجرائی هاي دستگاه با ارتباطاتی

 شهروندان به مناسب رسانی  خدمت شامل که خود اهداف پیشبرد جهت در همواره که باشد می پایتخت در
 به بعضاً بین این در و کند می قرارداد انعقاد به اقدام امالك و ها زمین تملک یا و تصرفات در باشد، می تهران
 این و شده قراردادي اختالف دچار شده، ایجاد مالی مشکالت یا و قراردادها تهیه در کامل دقت عدم علت
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 شهرداري 1»38« ماده کمیسیون راستا این در. شود محاکم در قضائی هاي پرونده ایجاد باعث تواند می امر
 با ادقرارد طرف هاي سازمان و ها شرکت و پیمانکاران کلیه میان اختالف حل به 1355پایتخت مصوب 

 داشته تهران شهرداري با اختالفی قرارداد اجراي در ها سازمان و ها شرکت وقتی. پردازد می تهران شهرداري
  . شود می داده ارجاع 38 ماده کمیسیون به شان شکایت باشند،

 به 1355پایتخت مصوب  شهرداري معامالت نامه آئین 38 ماده تسري و اصالح قانون وفق   
 اختالفات و دعاوي به رسیدگی جمعیت، نفر میلیون یک باالي شهرهاي و ها استان زمراک هاي شهرداري

 با نفر جمعیت میلیون یک باالي شهرهاي و ها استان مراکز هاي شهرداري معامالت و قراردادها از ناشی
 دادگستري قاضی و فرمانداري شهر، شوراي نمایندگان از متشکل هیأتی به حقوقی و حقیقی اشخاص

 در که هائی چالش از یکی بنابراین. است گردیده محول باشد، می قضائی عضو با هم حکم دورص که
 علیه اشخاص و حقوقی و حقیقی از اعم اشخاص علیه ها شهرداري مطروحه دعاوي به رسیدگی
 نامه آئین موضوع معامالت از ناشی که بوده اختالفاتی از دسته آن به مربوط داشته، وجود ها شهرداري

نامه معامالت شهرداري تهران یکی از اسناد  به عبارت دیگر، آئین .باشد می ها شهرداري امالتمع
  معامالتی پرکاربرد در سطح کشور است. 

شهرداري تفسیرهاي متعددي از سوي حقوقدانان و مراجع قضائی به  38در خصوص کمیسیون ماده    
ه تضییع حقوق طرفین منجر شود. با توجه به تواند ب عمل آمده و عدم تبیین موضوع و تشتت آراء می

هائی که در این رابطه بین  تنوع، کثرت و مبالغ کالن معامالتی که شهرداري بر عهده دارند و قرارداد
گردد، اختالف ناشی از معامالت و نحوه رسیدگی در  اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی منعقد می
الفات ناشی از معامالت در هیأت حل اختالف اهمیت هیأت حل اختالف و یا نحوه رسیدگی به اخت

 که ینازیادي دارد. لذا این کمیسیون به لحاظ شکلی و ماهوي باید مورد بررسی قرار گیرد، خصوصاً 
  شهرداري و آثار منتج آن ساکت است. 38قانون در خصوص ماهیت کمیسیون ماده 

  مسلح نیروهاي و شهرداري معامالت مفهوم -1
 قبیل از محلی امور اداره منظور به اداري تمرکز عدم اصل طبق بر که است محلی سازمانی شهرداري،   

 نام به واحد دو از و شود می تأسیس شهر آن ساکنان و اهالی رفاه و شهر بهداشت آبادي، و عمران

                                                      
شود در هیأتی مرکب از نماینده شهرداري به انتخاب  می ایجاد نامه که بین طرفین : اختالفات ناشی از معامالت موضوع این آئین38ماده   -  1

براي طرفین قابل اجرا و  تواند با طرف قرارداد توافق کند این توافق شود و هیأت مذکور می انجمن شهر مطرح می پایتخت و نماینده شهرداري 
  .تواند به دادگاه صالحیتدار مراجعه نماید میهر یک از طرفین  خواهد بود. و در صورتی که اختالف رفع نشود غیرقابل اعتراض
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 يمجر دومی، و شهر در گیرنده تصمیم و ناظر قوه اولی، که شده تشکیل شهرداري اداره و شهر شوراي
 از بسیاري تصویب. برد نام عمومی هاي سازمان ترین کامل عنوان به توان می ها شهرداري از. است آن
 جانب از شهروندان نیاز مورد مالحظه قابل محلی خدمات انجام و شهر شوراي سوي از شهرداري امور

اعتناست  قابل جایگاهی محلی هاي سازمان میان در شهرداري جایگاه که سازد می محرز شهرداري
 مؤسسات ،1366کشور مصوب  عمومی محاسبات قانون 2»5« ماده برابر ).150، 1395(رستمی و عامري،

   اند. شده تعریف غیردولتی عمومی
 خدمات ارائه در تأثیرگذار نقشی تواند می شهري مدیریت عناصر ینتر مهم از یکی عنوان به شهرداري   

 شهري مدیریت جریان در شهرداري نهاد نقش. باشد شتهدا محلی امور از اي پاره اداره و عمومی
 و اهمیت درجه. است متغیر اهمیت کم هاي نقش ایفاي تا تام حاکمیت از که دارد مختلفی درجات
 قانون 45 ماده 3 بند طبق. می کنند تببین حقوقی نظام موضوعه مقررات و قوانین را شهرداري جایگاه

 و خرید از اعم ها آن در نظارت و معامالت تصویب 27/11/1345 اصالحی 1334 مصوب ها شهرداري
  آئین مقررات  رعایت با و صالح و صرفه گرفتن نظر در با شهر به نام استجاره و مقاطعه، اجاره فروش،

 اصالحی 55 ماده 9 بند در همچنین. شود می انجام قانون این در شده بینی  پیش ها شهرداري مالی نامه
 و مقاطعه، اجاره غیرمنقول، و منقول اموال فروش و خرید از اعم شهرداري معامالت انجام 13/07/1342

 ماده یک بند در. شود می انجام شهرداري صرفه و صالح رعایت با شهر انجمن تصویب از پس استجاره
 و سرمایه حفظ و اداره حسن در نظارت) شهر شوراي( انجمن وظایف از آمده نیز الذکر فوق قانون 54
 و درآمد حساب در نظارت همچنین و شهر به متعلق غیرمنقول و منقول اموال جنسی، و نقدي ئیدارا
 بداند، الزم شهرداري مهم اقدام یا مخارج در را دقیقی تفتیش انجمن اگر. باشد می ها آن هزینه

 الزحمه حق و کند می استخدام کار آن به رسیدگی براي موقتاً را متخصصی محاسبین یا کارشناس
  . کرد خواهد پرداخت ها آن به متناسبی

 ایران اسالمی جمهوري مقدس نظام نهادهاي از یکی عنوان به ایران اسالمی جمهوري مسلح نیروهاي   
 و نظم برقراري نیز و آن دستاوردهاي و اسالمی انقالب و کشور از دفاع امنیت، تأمین مسئولیت که

 تحقق در مهمی نقش و بوده نظام این مسئولین و ولتمرداند از بخشی دارند، عهده به را کشور در امنیت
 است، شده گذاشته ها آن عهده به که هائی مأموریت انجام با مسلح نیروهاي. کنند می ایفا اسالمی دولت

                                                      
مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور  دولتی از نظر این قانون واحدهاي سازمانی: مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر5 ماده  -  2

نهادها با توجه به فهرست این قبیل مؤسسات و  - تبصره  .شود تشکیل شده و یا می خدماتی که جنبه عمومی داد،  انجام وظایف و
  .خواهد رسید  دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شوراي اسالمی قوانین و مقررات مربوط از طرف
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 حفظ امنیت، تأمین براى دولتى و حکومت هر ).47، 1396رسانند (رحمانی، می انجام به را مهم این
 و مقتدر قوى، مسلح هاي نیروى به نیاز خود هاي آرمان و اهداف تأمین و ارضى تمامیت و استقالل
 دفع و امنیت حفظ نظم، برقراري براى استقرار، از پس نیز ایران اسالمى جمهورى. دارد یافته سازمان

 است نموده فراهم را مسلحى نیروهاى خود هاي آرمان و اهداف به خارجى، دستیابی و داخلى تهدیدات
 کرد اشاره انتظامی نیروي و بسیج اسالمی، انقالب پاسداران سپاه ارتش، به توان می ها آن هجمل از که
 منظومه و بیانات بررسی. دارند عهده به اسالمی نظام در را مشخصی هاي مأموریت و وظایف هر یک که

 مسلح وهاينیر که دهد می نشان) العالی مدظله( اي خامنه امام حضرت اسالمی انقالب معظم رهبر فکري
 به را خود باید و برخوردارند اسالمی دولت تحقق در مهمی نقش و جایگاه از ایران اسالمی جمهوري

 اي خامنه امام حضرت رهبري معظم مقام فرمایشات مخاطب اسالمی، دولت از بخشی عنوان
  .بداند اسالمی دولت تحقق در) العالی مدظله(

  1355 مصوب پایتخت هرداريش معامالت نامه آئین 38کمیسیون ماده  -2
به عنوان یک مؤسسه و نهاد  1366مصوب  قاتون محاسبات عمومی کشور 5ماده شهرداري به موجب    

عمومی غیردولتی شناخته شده و در انعقاد قراردادهاي عمومی ملزم به رعایت قوانین عام و 
باشد. بر  عدي آن میو اصالحات ب1355 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئینالخصوص  علی

که بین طرفین  نامه الذکر اختالفات ناشی از معامالت موضوع این آئین فوق نامه آئین 38اساس ماده 
شود در هیأتی مرکب از نماینده شهرداري به انتخاب شهردار تهران و نماینده انجمن شهر به  ایجاد می

طرف قرارداد توافق کند. این توافق براي تواند با  شود و هیأت مذکور می انتخاب این انجمن مطرح می
طرفین قابل اجرا و غیرقابل اعتراض خواهد بود و در صورتی که اختالف رفع نشود هر یک از طرفین 

 38توانند به دادگاه صالحیتدار مراجعه نمایند. به عبارت دیگر هیأت حل اختالف موضوع ماده  می
 شهرداري معامالت نامه آئین تسري و اصالح قانون« تهران وفقمعامالت شهرداري  نامه اصالحی آئین

 باالي شهرهاي و کالنشهرها استان ها، مراکز شهرداري هاي به بعدي اصالحات با 1355 مصوب تهران
مرجع قانونی واجد صالحیت براي رسیدگی به اختالفات » 1390 جمعیت مصوب نفر میلیون یک

باشد. از  یر شهرهاي مشمول قانون فوق با اشخاص مینامه معامالت شهرداري تهران و سا موضوع آئین
ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی ملزم به ارائه خدماتی که جنبه عمومی  که شهرداري ئیجا آن

رسد هدف قانونگذار از تصویب چنین قانونی و ایجاد چنین کمیسیونی،  باشند، به نظر می دارند می
مابین شهرداري و پیمانکاران طرف قرارداد بوده است تا ارائه  فیتر به اختالفات  رسیدگی هرچه سریع

  ).30، 1398جوق، خدمات معطل نماند (لطفی قلعه
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در صورت  1355نامه معامالت شهرداري مصوب  آئین 38که بر اساس قسمت اخیر ماده  ئیجا آن از   
دارا بودند. لذا این امر مخالف ها جهت طرح دعوا را  عدم دسترسی به توافق، طرفین حق مراجعه به دادگاه

هدف قانونگذار در تسریع رسیدگی به اختالفات شهرداري و طرف قرارداد بوده و به همین دلیل در سال 
نامه عالوه بر  اقدام به اصالح ماده فوق گردید و عالوه بر اصالحات انجام شده مقرر شد این آئین 1390

  و شهرهاي باالي یک میلیون نفر جمعیت تسري یابد.ها  شهرداري تهران به شهرداري مراکز استان
معامالت بدین ترتیب تنظیم گردید: اختالفات ناشی از  نامه آئین 38بر اساس اصالحات انجام شده ماده    

در هیأت حل اختالف با عضویت یک نفر قاضی دادگستري با انتخاب  نامه معامالت موضوع این آئین
عضاي شوراي اسالمی شهر با انتخاب شوراي مربوطه، نماینده شهرداري به رئیس قوه قضائیه، یک نفر از ا

انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و 
االجرا است. اختالفات حادثه از قراردادهائی که بعد  حکم صادره از طرف قاضی جلسه براي طرفین الزم

گردند در کمیسیونی مقرر در ماده  نامه معامالت شهرداري منعقد می ویب این قانون بر اساس آئیناز تص
رسیدگی خواهد شد. حتی اگر در قرارداد به این موضوع اشاره نشده باشد، چرا که این مرجع به عنوان  38

  باشد. یک مرجع اختصاصی قلمداد گردیده که صالحیتش یک صالحیت ذاتی می
  خود تصرف تحت اموال در مسلح نیروهاي تصرفات حقوقی ماهیت ـ 3
 گیرند، دربرمی را نهادها از اي گسترده و وسیع طیف که ایران اسالمی جمهوري مسلح نیروهاي   

 اداري حقوق در باشند. می ملی دفاع زمینه در حاکمیت اعمال دار عهده که هستند حکومت از بخشی

 که است شده نظریه قدرت عمومی سبب بر اساس» تصدي-یبه حاکمیت حکومت« اعمال میان تمایز

 عمومی، اشخاص اختیار در که باشند. اموال عمومی دوگانه ماهیتی داراي نیز عمومی اشخاص اموال

 حاکمیتی اعمال زمینه در اگر دارد، قرار مسلح، نیروهاي به عبارتی و دولتی مؤسسات و دولت جمله از

 قرار گیرند، برداري بهره مورد تصدي اعمال عرصه در اگر و ملی اموال نعنوا با شود، استفاده ها آن از

  شوند.  می شناخته اختصاصی اموال عنوان به
 پاسداران سپاه ارتش، قوا، کل فرماندهى ستاد به مسلح نیروهاى ایران، اسالمی جمهوري نظام در   

 قانون اساس شود. بر می اطالق تهوابس هاى سازمان و دفاع وزارت و انتظامى نیروى و اسالمى انقالب

 کشور، اداري ساختار زمینه در مؤخر و مادر قانون عنوان به ،1386کشوري مصوب  خدمات مدیریت

 دولتی مؤسسه انتظامی، نیروي و اسالمى انقالب پاسداران سپاه ارتش، شامل گانه، سه نظامی نیروهاي

در  مذکور کلیه نهادهاي این قانون که 2اده م ذیل بر اساس نهادها این گردند. در حقیقت می محسوب
 موجب به که هستند مشخصی سازمانی واحدهاي است، دانسته دولتی مؤسسه حکم در را اساسی قانون
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 قواي از یکی عهده بر که را اموري و وظایف از بخشی حقوقی، استقالل داشتن با و اند شده ایجاد قانون

  دهند.  می انجام است، رهبري این جا در که قانونی مراجع سایر و است مجریه قوه اینجا در که گانه سه
 از یکی نظر تحت را دولتی مؤسسات نیز 1366مصوب  کشور عمومی محاسبات قانون 3»3« ماده   

 مجریه قوه بر عهده که را وظایفی از یکی نهادها گفت: این توان می توضیح داند. در می گانه سه قواي

دفاع «تعبیري  به یا ضرورت مواقع در قدرت نظامی اعمال و مرزها از حراست و حفظ یعنی است،
 حال این باشند. با می گانه سه قواي از یکی عنوان مجریه به قوه از بخشی لذا دارند؛ بر عهده» ملی

 از را نهادها این تا ساخته ناگزیر را قانونگذار جایگاه شان، و نقش حساسیت و ها آن خاص وضعیت

 رئیس فرماندهی تحت و ها آن به نسبی استقالل اعطاي با و کند منفک جمهور ئیسر و دولت هیأت

 مؤسسه یک عنوان به را ها آن جایگاه رهبري، یعنی ایران، اسالمی جمهوري حقوقی نظام در کشور

  ).341، 1396دستنائی، کند (کرمی و مختاري تبیین نمایند، می حاکمیت اعمال که دولتی
پشتیبانی نیروهاي مسلح است که مطابق  و دفاع وزارت مسلح، نیروهاي ارکان از این، یکی وجود با    

، واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  1ماده 
گردد.  چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده و توسط وزیر اداره می

 اداره در را له معظم و مسلح است نیروهاى در قوا کل معظم فرماندهى ستاد نیز قوا کل فرماندهى ستاد

 و رهبري نظر زیر نهادهاي از یکی ستاد این که جا آن از کند. بنابراین، مى یارى مسلح نیروهاى امور
 نیروهاي همچون نیز ستاد این گفت توان می است، لذا نظامی امور راهبري و اداره در وي دهنده یاري
 نیروهاي مسلح ستادي وظایف و کند می حاکمیت اعمال که شود می محسوب دولتی مؤسسه گانه، سه

 کنار در را آنان باید دولتی، مؤسسات تأسیس فلسفه به توجه با مجموع، است. در دار عهده را

 دو این درباره مشابه احکامی همواره قانونگذار ،رو ینازا دانست. دولت مفهوم در داخل ها وزارتخانه

  دارد. می اعمال ساختار
شود.  می محسوب اداري حقوق مباحث ترین مهم از یکی آن اعمال نحوه و عمومی قدرت اندیشه    

اعمالی  تصدي اعمال و گیرد می عمومی نشأت قدرت از که شود می اطالق اعمالی به حاکمیت اعمال
 نظامی قواي اعمال ،رو ینازا). 75، 1389گیرد (انصاري، قرار می خصوصی حقوق سیطره در که است

  دفاعی دارد. امور قرار تصدي دولت مقابل اعمال در که دانند می دولت حاکمیت اعمال زمره در را

                                                      
شود و  گانه اداره می یکی از قواي سه مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر :3ماده   -  3

  .ندارد  عنوان وزارتخانه
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 اگر حتی و ایفاء کرده اساسی نقش آن در دولت قدرت اعمال که است اموري از دسته آن از نظامی

 بودن حاکمیتی به خدشه کمترین شاید نمود، جادای اي شبهه بتوان حاکمیتی امور مصادیق دیگر در

  شود. وارد مسلح نیروهاي اعمال
 فعالیت اشخاص این که نیست معنا بدین است، حاکمیتی مسلح نیروهاي اعمال ماهیت که ینا    

این  عملکرد غالب وجهه که است این سر بر اند. بحث شده منع آن انجام از یا ندارند گرانه تصدي
 هم قانونگذار و مؤسس قوه تحقق دفاع ملی است. هم طریق از عمومی منفعت مستقیم تأمین نیروها

 اساسی قانون 4اند. اصل یکصدوچهل و هفتم داده مسلح نیروهاي به را تصدي فعالیت اجازه عادي

 اموري براي صلح زمان در ارتش تجهیزات از که است داده اجازه دولت به ایران اسالمی جمهوري

 محرومیت، رفع و امداد آموزش، مانند حاکمیتی، امور کنار در عمرانی هاي ساخت طرح و مانند تولید

 کشور براي مهمی سرمایه مسلح نیروهاي اختیار در انسانی نیروي و تجهیزات تردید کند. بی استفاده

 نیروهاي بودجه از بخشی تأمین و درآمدزایی هدف با صلح، حتی زمان در که شوند می محسوب

 هاي شرکت تشکیل اجازه قانون«مثال  عنوان داشت. به ها آن از فراوانی هاي توان استفاده می مسلح
 اجازه انجام امور 5»1373مسلح مصوب  نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت به فنی خدمات و عمرانی

است.  داده مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت به دولتی شرکت قالب در را سودآور و اقتصادي
  است.  مسلح نیروهاي اصلی مأموریت دفاعی آمادگی و رزمی توان حفظ به مشروط اجازه این

تصدي  و حاکمیتی اعمال نوع دو مفهوم اداره، داراي از بخشی عنوان به مسلح به طور کلی نیروهاي   
 اموال نمیا دوگانگی گیري شکل نظري مبناي ترین اصلی اداره تصدي و حاکمیتی اعمال بین هستند. تمایز

 به اداره اختصاصی، اموال در که در حالی است؛ مطرح عام نفع یک ملی است. در اموال عمومی اشخاص

 از حمایت است. ضرورت عمومی منفعت نه و مالی اقتصادي و منافع جمله از خود، خاص منافع دنبال

اداره از امتیازات  که شد ملی اموال مفهوم گیري شکل باعث کنند، می تأمین را منفعت عمومی که اموالی
  ). 305، 1390برد (طباطبایی مؤتمنی، می بهره آن از حفاظت قدرت عمومی براي

                                                      
، و  ، تولیدي ، آموزشی امدادي  در کارهاي  ارتش  فنی  از افراد و تجهیزات  صلح  باید در زمان  دولت      :چهل و هفتمیکصدو  اصل -  4

  .نیاید وارد  آسیبی  رزمی  آمادگی  به  که  کند در حدي  استفاده  اسالمی  عدل  موازین  کامل  ، با رعایت جهاد سازندگی
شود مشروط به حفظ توان رزمی و  داده می ع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران اجازهبه وزارت دفا ماده واحده:  -  5

هاي  توسط ستاد کل نیروهاي مسلح) نسبت به تأسیس شرکت فرماندهی کل قوا ( پس از کسب موافقت مقام معظم  آمادگی دفاعی،
  .اقدام نماید خدمات فنی و تخصصی عمرانی و
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 اموال به مربوط عام قواعد تابع اصالتاً مؤسسه دولتی یا وزارتخانه حقوقی ماهیت با مسلح نیروهاي   

 نیروهاي مواردي در قانونگذار که ینا مگر هستند، 1366 مصوب عمومی محاسبات قانون مانند دولتی،

 ملی اموال بر حاکم خاص قواعد از که باشد. هنگامی کرده مستثناء قوانین این شمول از را مسلح

 حاکم مسلح نیروهاي اختصاصی اموال بر قواعد این که گردد می اذعان واقع در شود، می صحبت

موال منقول غیرمصرفی و باشند. همچنین کلیه ا می عمومی اموال بر حاکم عام قواعد تابع و نیستند
شود جزء اموال  غیرمنقول که در راستاي تأمین دفاع و امنیت ملی از سوي نیروهاي مسلح استفاده می

  ).348، 1396دستنائی، ملی حاکمیتی و غیرقابل واگذاري است (کرمی  و مختاري
  ـ حقوق حاکم بر اموال ملی نیروهاي مسلح4
 یک قرارداد، این در که جا آناز  اما است؛ مدنی بیع قرارداد هشبی مسلح نیروهاي توسط اموال خرید   

 پیشگیري و اموال این فروش و خرید در عمومی منافع پاسداشت براي است، حاکمیت از بخشی طرف

 را نیروها این قانونگذار دیگر، آلود جرم و آمیز تخلف موردهاي و همدستی و تبانی هرگونه از

 وادار تشریفاتی رعایت به و ساخته رو به رو محدودکننده شرایط رخیب با اداري قراردادهاي همچون

 دارند، اداري مقررات و وضعی قوانین در ریشه عمل آزادي این بر وارد هاي محدودیت است؛ کرده

 منافع از پاسداري براي ها محدودیت باشند. این باالدست می هاي مقام دستورهاي از برخواسته یا

 تضمین براي همچنین و باشند می کاال غیراقتصادي و سازي ناکارآمد فراهم از در جلوگیري عمومی

  ).41، 1389آن (هداوند، مانند و قرارداد احتمالی طرف با برابر و منصفانه رفتار
 مزایده یا مناقصه برگزاري مسلح، نیروهاي اموال جمله از دولتی، اموال فروش و خرید در اصل   

 صورت مناقصه برگزاري راه از مسلح نیروهاي مورد نیاز کاالهاي برخی خرید نیست است. البته نیازي

 عدم موارد خصوص در 1383 مصوب مناقصات برگزاري قانون 6»29«ماده بند ح  مثال، براي گیرد.

 صالح و صرفه رعایت با البته وزیران، هیأت تشخیص به محرمانه خریدهاي به مناقصه، برگزاري لزوم

 به امنیتی نظر از باید همواره که خریدهایی ترین مهم از یکی شک بدون کند. می اشاره کشور،

 مسلح نیروهاي سازي آماده وسایل و نظامی ادوات گیرد، خرید صورت ممکن شکل ترین محرمانه

 دلیل و اند شده معاف مناقصه برگزاري از مسلح نیروهاي آن در که مواردي ترین مهم از است. یکی

                                                      
هاي اجرائی مندرج در بند  مناقصه نیست و دستگاه در موارد زیر الزام به برگزاري .د عدم الزام به برگزاري مناقصهموار :29ماده  -  6
ح ـ در مورد معامالت محرمانه به  :بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند توانند ) این قانون می1ماده (» ب«

  .رفه و صالح کشورتشخیص هیأت وزیران به رعایت ص
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 حاکمیتی جنبه و خرید اهمیت بلکه نیست، ها قیمت بودن پا افتاده پیش و معامالت سادگی فقط آن

 7»1«به موجب ماده  و نظامی هاي برنامه اجراي براي امالك و اراضی تملک و خرید است داشتن آن
 نظامی و عمرانی عمومی، هاي برنامه اجراي براي امالك و اراضی تملک و خرید نحوه قانونی الیحه
  ).70، 1390است (قاسمی و ذکریایی،شوراي انقالب  17/11/1358مصوب  دولت

 وزارتخانه در نظامی و عمرانی هاي عمومی، برنامه اجراي براي ماده یک این قانون هرگاه به موجب    

 هاي دانشگاه ها، بانک ها، شهرداري همچنین دولت، به وابسته یا دولتی هاي شرکت و مؤسسات یا ها
 مستحدثات، ابنیه، اراضی، به باشد، نام ذکر مستلزم ها آن به ثبت قانون شمول که هائی و سازمان دولتی

 باشند داشته نیاز حقوقی یا حقیقی اشخاص به متعلق مذکور اراضی به مربوط حقوق سایر و تأسیسات

 دستگاه باشد، شده تأمین بودجه و برنامه سازمان طرف از یا اجرائی دستگاه وسیله به قبالً آن اعتبار و

 مقررات طبق بر بداند، مقتضی که خاصی سازمان هر وسیله به یا مستقیماً را نیاز مورد تواند می اجرایی

 را دولت خواست برابر در ایستادگی توان نیز مالک و کند تملک و خریداري قانون این در مندرج

 نظیر نظامی افاهد براي مناسب را مملوکی زمین مسلح نیروهاي کارشناسان اگر مثال، براي. ندارد

 آن بهاي پرداخت طریق از آن تملک به قادر قانون، این اساس بر دهند، تشخیص پادگان ایجاد

 به محکوم نحوه پرداخت قانون«نباشد. با توجه به  آن فروش به راضی زمین مالک اگرچه باشند، می 

 قانون 10»50« و 9»49«و برخالف مواد  8»1365 مصوب دولتی اموال توقیف و تأمین عدم و دولت

                                                      
هاي دولتی یا وابسته به  ها یا مؤسسات و شرکت هاي عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه هرگاه براي اجراي برنامه :1ماده   -  7

مستلزم ذکر نام باشد و  ها آنهایی که شمول قانون نسبت به  هاي دولتی و سازمان ها و دانشگاه ها و بانک شهرداري  دولت، همچنین
شوند به ارضاي، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به  می  نامیده دستگاه اجرایی ین پس از ا

یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده  آن قبالً وسیله دستگاه اجرایی اعتباراشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و 
سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این   واند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هرت می دستگاه اجرایی باشد 

  .قانون خریداري و تملک نماید

گردد، مکلفند وجوه  کشور منظور می در بودجه کل ها آنها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج  وزارتخانه ماده واحده:  -  8
 ها و االجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجراي دادگاه ها و اوراق الزم دادگاه در مورد احکام قطعی  ولتمربوط به محکوم به د

هاي قبل منظور در قانون  مصوب سال اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه  سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل
قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت   هاي تأمین از محل کانبودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم ام

منقول اموال منقول و غیر توقیف  دادگستري و ادارات ثبت اسناد و امالك و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به نمایند، اجراي
یک سال و نیم   ندارند تا تصویب و ابالغ بودجه جهت پرداخت محکوم به ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه الزم را وزارتخانه
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 و نیست ممکن مسلح نیروهاي غیرمنقول و منقول اموال توقیف ،1356احکام مدنی مصوب  اجراي
 هیچ به امر این است. باب این در مدنی احکام اجراي قانون مقررات مختص واحده ماده این حکم

 کننده تأمین انعنو به نیروها این زیرا نیست، اشخاص سایر و مسلح نیروهاي بین تبعیض معنی به وجه

 دفاعی امور بهتر اداره راستاي در تا طلبند می را خود به مخصوص مقررات حاکمیتی، امور از بخشی

 منقول اموال توقیف به کشور، حاکمیتی رکن این علیه دعوا طرح با هر کسی بتواند اگر و بروند پیش

شد.  خواهد کشور امور اداره در لاخال نهایتاً و دفاعی امور در اخالل موجب بپردازد، آن غیرمنقول و
 نیروهاي اموال توقیف است، اداري حقوق اصول ترین مهم از که عمومی خدمات استمرار اصل طبق

 دولت علیه توان نمی که است این دیگر شود. البته توجیه می عمومی خدمات ارائه سبب قطع مسلح،

 خود که دولت علیه توان نمی که دار بودهاقت اعمال مصادیق از اموال کرد. زیرا توقیف اقتدار اعمال

 که است دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه مخصوص واحده ماده شود. این اعمال است، اقتدار منشأ

 هاي دولتی، شرکت شامل و است گردیده منظور کشور کل بودجه در ها آن هاي هزینه و درآمد

  ).  213، 1385جانی،شود (مردانی و رودي  نمی مسلح، نیروهاي به وابسته هرچند
 در گیري تصمیم 1380دولت مصوب  مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 11»69«طبق ماده     

 عنوان به مسلح نیروهاي به متعلق اموال از جمله دولتی، اموال از بردار بهره دستگاه تغییر خصوص

                                                                                                                                   
 ثابت شود چه چنانباشد.  ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می .حکم نخواهند بود بعد از سال صدور

لین مستنکف و متخلف اند، مسئول یا مسئو نموده محکوم به استنکاف  وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت
متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد  چه چنانو   خدمات دولتی محکوم خواهند شد توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از

  .باشد له شده باشد، ضامن خسارت وارده می بر محکوم شدن خسارت
را طوعاً اجرا ننماید یا قراري با  ت مدلول حکمعلیه در موعدي که براي اجراي حکم مقرر اس در صورتی که محکوم: 49ماده   -  9

تواند درخواست کند  له می نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم حکم ندهد و مالی هم معرفی  له براي اجراي محکوم
  .توقیف گردد  علیه معادل محکوم به اموال محکوم که از

علیه نماید و اگر اموال  توقیف اموال محکوم س از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بهمأمور اجرا) باید پ دادورز ( :50ماده   -  10
  .از قسمت اجراي دادگاه مذکور بخواهد دیگري باشد توقیف آن را  در حوزه دادگاه

 که شمول قانون بردولتی از جمله مؤسساتی  ها، مؤسسات اي که براي استفاده وزارتخانه کلیه اراضی، امالك و ابنیه :69ماده   -  11
 مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن تصریح نام یا تابع  مستلزم ذکر نام یا ها آن

نام دولت جمهوري اسالمی ایران به عنوان  ها آن متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت  شود وزارتخانه، مؤسسه خریداري شده یا می
باشد.  وزیران می بردار در هر مورد به عهده هیأت تغییر دستگاه بهره  گردد. مؤسسه مربوط درج می لک با حق استفاده وزارتخانه یاما
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 عهده بر در هر مورداست. قید جمله ( شده نهاده وزیران تشخیصی هیأت صالحیت در مؤسسه دولتی،

  بی است، موضوع مرجع، پیرامون این انحصاري دهنده صالحیت نشان روشنی است) به وزیران هیأت
 آن مقام باالترین رضایت و دارنده ملک دستگاه نیازمندي شناسائی بر متوقف گیري تصمیم این که آن

  ). 241، 1391باشد (زرگوش، شده دستگاه
 جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون 12»128« ماده برابر دیگر، طرف از   

 انتقال به نسبت است مکلف مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت ،1383ایران مصوب  اسالمی

 تهران، ویژه به بزرگ، شهرهاي از دفاعی و صنعتی بزرگ کارخانجات و نظامی مراکز هاي پادگان

 مصالح نظر از قانونی برساند. این مقررات مسلح نیروهاي کل رماندهیف تصویب به و کند اقدام

 غیرنظامی و نظامی اهداف بین تفکیک اصل رعایت و غیرنظامی افراد امنیت و جان حفظ و عمومی

 فیزیکی انتقال با بنابراین، است. بشردوستانه الملل بین حقوق معیارهاي مطابقبا  و منطقی و معقول امري

 13»177«ماده  موجب به بود. همچنین، خواهد خصوصی تملک قابل نیز ها آن اعیان و رصهع ها، پادگان
                                                                                                                                   

گیرد  اداره کل اموال دولتی) قرار می اقتصادي و دارائی ( وزارت امور کلیه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با این اموال در اختیار
  .این قانون اقدام خواهد شد 89ماده  هاي مذکور مطابق بند ب  هاي مازاد دستگاه اگذاري حق استفاده از ساختمانو و در خصوص

نسبت به تهیه طرح جامع  مسلح  اساس نظر ستاد کل نیروهاي وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح مکلف است بر: 128ماده   -  12
نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی  اندازه و  متناسب بانحوه استقرار نیروهاي مسلح در سطح کشور 

صنعتی  کارخانجات بزرگ  هاي مراکز نظامی و و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان تأسیسات حساس  در استقرار
دولت مکلف است نسبت به تأمین  .مسلح برساند هايفرماندهی کل نیرو  تصویب  دفاعی از شهرهاي بزرگ به ویژه تهران اقدام و به
کاربري و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات الزم را به عمل  تغییر  و واگذاري تسهیالت اعتباري، بانکی، زمین،

  .شود بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می دریافتی از منابع  اعتبارات  آورد.
مسلح کشور مکلفند پس از کسب مجوز  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران و نیروهاي: 177ماده   -  13

بوده و  ها آنها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی  و اعیان پادگان فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه  از مقام معظم
سازمان ثبت  .اقدام نمایند اثبات مالکیت) و تغییر کاربري و تفکیک از طریق مزایدهپس از  ( خدمات شهري قرار دارد در محدوده

از حقوق  دام نموده و تنها بیست درصدمزبور اق اسناد و امالك کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان
 عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب  س شوراي) قانون تأسی5کمیسیون موضوع ماده ( .دریافت کند عوارض قانونی مربوطه را  و

اساس  هاي مناسب بر اراضی به کاربري نسبت به تغییر کاربري این قبیل  ها موظفند و اصالحات بعدي آن و شهرداري 22/12/1351
از فروش درآمد حاصل  .تغییر کاربري اقدام کنند  ساخت بدون اخذ حق هاي توسعه و عمران شهري و همچنین صدور مجوز طرح

تخصیص یافته صورت صددرصد   گردد واریز و به بینی می پیشه الذکر به حساب ردیف خاص که در قانون بودجه سالیان اماکن فوق
  هاي سازمانی پرداخت خواهد شد. مربوطه جهت احداث جایگزین امالك فوق و خانه تلقی شده و به سازمان
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 تنفیذي ،1379مصوب ایران  اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون

 مصوب ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون 128 ماده
 سایر و ها پادگان اعیان و عرصه فروش به نسبت اند مکلف مسلح نیروهاي و مذکور زارتو ،1383

 اقدام مزایده طریق از تفکیک و کاربري تغییر و گیرد می قرار شهري خدمات محدوده در که اماکن

  شد.  خواهد هاي سازمانی خانه و جایگزین امالك احداث صرف حاصله نمایند. درآمد
 حریم از خارج به مسلح نیروهاي اماکن سایر و ها پادگان انتقال و فروش قانون 15»3« و 14»1«طبق مواد   

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران  1388شهرها مصوب 
مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهاي مسلح، دولت یا شهرداري ها (از طریق وزارت کشور) و در 

ها و سایر  افقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگانصورت مو
ها با توافق وزارت مسکن و شهرسازي یا  اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آن

  ی اقدام نمایند. ئهاي اجرا ها و یا سایر دستگاه شهرداري
نیاز منطقه  نظور تأمین سرانه کاربري هاي عمومی شهري موردطرح شهرسازي اراضی مذکور به م  

نیاز براي انتقال مذکور، در اراضی کمتر از ده هکتار  حداقل چهل درصد و نیز تأمین منابع مالی مورد
قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب  5باید به تصویب کمیسیون ماده 

حت بیش از آن به تصویب شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران و در اراضی با مسا 22/12/1351
 از خارج به مسلح نیروهاي اماکن سایر و ها پادگان انتقال و فروش قانون 16»4« مادهمطابق با . برسد

                                                      
لح و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهاي : وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مس1ماده  -  14

مسلح، دولت یا شهرداري ها (از طریق وزارت کشور) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) 
با توافق وزارت مسکن و شهرسازي یا شهرداري  ها آنز حریم و انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج ا

  .ها و یا سایر دستگاه هاي اجرایی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می شود
اهنگی وزارت دفاع به وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداري ها و سایر دستگاه هاي اجرایی اجازه داده می شود با هم : 3 ماده -  15

و پشتیبانی نیروهاي مسلح و نیروهاي مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی 
ارزش کاربري مسکونی نشده سی و پنج درصد روز خریداري و یا براي جابه جایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفکیک 

  .جوار امالك موضوع خریداري یا توافق، منظور خواهد شدتفکیک شده و هم
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور  :4 ماده -  16

احکام برنامه چهارم  اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق
  .توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و برنامه هاي آتی وصول خواهد شد
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سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع  ،1388 مصوب شهرها حریم
و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام و تفکیک اراضی مذکور 

نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و 
الذکر  قانون فوق 5. همچنین ماده هاي آتی وصول خواهد شد فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و برنامه

ی موضوع این قانون، زمین ئزارت جهاد کشاورزي مکلف است در موارد جابه جاودارد:  مقرر می
را مطابق معیارها و مقررات  ها آنمناسب مورد نیاز جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم 

  .نیروهاي مسلح واگذار نماید
 معامالت نامه آئین 38اصول حاکم بر حل اختالف کمیسیون ماده  -5

  1355 مصوب ختپایت شهرداري
برخی از  1355 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین 38کمیسیون ماده هاي  در رسیدگی   

طرفی، اصل سرعت و دقت در  اصول رسیدگی حاکم است که عبارتند از: اصل تخصص، اصل بی
ضائی رسیدگی. اطاله دادرسی یکی از مشکالتی است که دستگاه قضا و نهادهاي رسیدگی کننده شبه ق

ها و اقدامات زیادي براي رفع این مشکل صورت گرفته است که  اند و تالش همواره با آن رو به رو بوده
ها و اقدامات  توان افزایش شمار قضات و پرورش هرچه بیشتر نیروي انسانی را از جمله این تالش می

حد زیادي این اقدامات را  ها تا ها و حتی افزایش بیش از پیش شمار پرونده دانست. شمار زیاد پرونده
اثر کرده است. برخی کارشناسان اصالح قوانین کیفري ماهوي و شکلی، استفاده بهینه از سیستم  بی

مدیریت پرونده، توسعه کمی و کیفی نیروي انسانی کارآمد و قضازدائی را راهکارهاي عمده و بسیار 
ها در  به نظر تخصصی شدن رسیدگیکنند. اما  الزم و ضروري براي رفع اطاله دادرسی عنوان می

از  1355 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین  38نهادهاي شبه قضائی مثل کمیسیون ماده 
ها را تا حد ممکن کاهش داد، چرا که  عواملی است تا از این طریق بتوان مدت زمان رسیدگی به پرونده
ن فرآیند تحقیق به بیش از دو سال شده در برخی موارد فقدان تسلط کامل قضات باعث طوالنی شد

  ). 54، 1381است(شهیدي،
گردد و  ورود قضات فاقد تخصص و اشراف کافی به موضوعات تخصصی، سبب اطاله دادرسی می  

از بعد شرعی و قانونی مسئولیتی متوجه وي  که ینااگر قاضی احاطه کافی به موضوع نداشته باشد براي 
کند تا به اشراف و تسلط کامل در موضوع برسد که این عدم  را مطول می نباشد به ناچار زمان دادرسی

رود  می  احاطه، اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت. در حال حاضر دنیا به سمت تخصصی شدن پیش
هائی به وجود آمده و به سمت تخصصی  لذا طبیعی است که در مورد مسائل حقوقی و فنی نیز پیچیدگی
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گیري در این زمینه  هاي علمی دنیاست و قطعاً تصمیم ت چرا که متأثر از پیشرفتشدن حرکت کرده اس
 معامالت نامه آئین 38نیازمند تبحر و اشراف قاضی در موضوع است. در این مورد کمیسیون ماده 

با حضور شهردار، یک قاضی از دادگستري به انتخاب رئیس  1355 مصوب پایتخت شهرداري
محور و هسته  که یناگردد و با توجه به  اي شوراي اسالمی شهر تشکیل میدادگستري و یکی از اعض

هاي  باشد، بررسی پرونده هاي حقوقی شهرداري می اصلی تشکیل این کمیسیون رسیدگی به پرونده
هاي حقوقی  حقوقی شهرداري توسط این کمیسیون موجب تسهیل در روند رسیدگی این پرونده

ها به حداقل ممکن برسد و رأي  شود مسیر طوالنی رسیدگی پرونده می شود. این اقدام همچنین سبب می
االجراست  صادر شده از سوي اعضاي کمیسیون با توجه به مباحث کارشناسی مطرح شده الزم

  ).34، 1397(شریفی،
طرفی در اصطالح حقوقی به این معناست که قاضی در طول رسیدگی باید در رفتار خود با  بی اصل   

انگیز و از اقداماتی که برخالف  طرفی ظاهري را رعایت نموده و از رفتارهاي شبهه عوا، بیهاي د طرف
حق بوده و موجب تقویت و ضعف یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر شود، خودداري نماید. 

هاي اساسی دادرسی عادالنه است. این اصل تا  طرفی در دادرسی یکی از اصول و مؤلفه اصل بی
هم است که حضرت امام علی (ع) در زمان حکومت خویش، قضاتی که این اصل را رعایت اي م اندازه
  ).  218، 1385دادند (محمدي، کردند مورد عتاب خویش قرار می نمی

 1355 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین 38طرفی در کمیسیون ماده  کننده بی ابزارهاي تأمین  
دادرس است، زیرا در این صورت  طرفی عضاي کمیسیون که الزمه بیشهرداري عبارتند از: استقالل ا

تواند زمامداران مقتدر را در صورت ارتکاب جرم به پاي میز محاکمه کشانده و در صورت  دادرس می
اوالً تعداد اعضاء فرد و که  یناتقصیر آنان را به مجازات متناسب محکوم نماید. در این کمیسیون با توجه به 

توان استقالل اعضاي کمیسیون را تا حدودي قبول  کنند می نهادهاي مختلف به رسیدگی اقدام می ثانیاً از
ها براي آنان این امنیت  نمود. مصونیت دادرسان: مصونیت شغلی یا کیفري اعضاي کمیسیون در رسیدگی

ي کنند به راحتی طرفی مبادرت به رسیدگی و انشاي رأ کند که اگر با حفظ استقالل و بی خاطر را ایجاد می
مورد حب و بغض سیاسی قرار نگرفته و در اثر آن شغل خود را از دست نداده یا تحت پیگرد کیفري قرار 

). تقوا و تزکیه نفس: 17ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون یکصدوشصت و چهارماصل گیرند ( نمی

                                                      
  که  یا تخلفی  جرم  و ثبوت  محاکمه  بدون  است  آن  شاغل  که  از مقامی  توان  را نمی  شصت و چهارم: قاضییکصدو  اصل -  17
  اقتضاي  را تغییر داد مگر به  یا سمتش  خدمت  او محل  رضاي  کرد یا بدون  منفصل  دایم یا  طور موقت  به  است  انفصال  موجب
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ند در فرآیند رسیدگی و صدور داري مانع دخالت عوامل روانی و احساسات خوشایند یا ناخوشای خویشتن
هاي  شود که ظاهر طرف طرفی قاضی است. تزکیه نفس موجب می حکم است که نتیجه آن خروج از بی

شود و همچنین سایر امور اخالقی  دعوا یا جایگاه شغلی و اجتماعی آنان یا سخنانی که در مدح وي گفته می
  ).57- 52، 1385شود (ناجی،گیري قاضی دخالت داده ن یا احساسی در قضاوت و تصمیم

شود  دادن به زمان دادرسی نه تنها در رضایت خاطر اصحاب دعوا مؤثر است، بلکه موجب می اهمیت  
ها را بپذیرند. اهمیت  از لحاظ سیاسی، مردم به قواي حاکمه اعتماد بیشتري کنند و با طیب نفس رأي آن

دانند.  عیارهاي ارزیابی کیفیت دادرسی میزمان در دادرسی امروزه تا حدي است که آن را یکی از م
شود، خود به خود ارزش اقتصادي زمان، محل توجه  هنگامی که به ارزیابی کیفیت دادرسی پرداخته می

گیرد. زمان در اقتصاد به بازدهی و نابازدهی اعمال انجام شده توجه دارد و از کارایی و ناکارایی  قرار می
ا زمان معیاري است براي قضاوت نسبت به اثربخش بودن یا نبودن اعمال دارد. در این معن آن پرده برمی

و اقدامات دادرسی و رأي حاصل از آن. در حقیقت این برداشت بیشتر ناظر به ارزش و قیمت خود 
  زمان مصروف است تا نتیجه دادرسی. 

 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین 38رسیدگی کمیسیون ماده  -6
 اسالمی و شهرداري انقالب اختالف دعاوي سپاه پاسداراندر حل 1355

 صحت و در وضعیتی که تحقق» قراردادي اختالفات«عنوان  شمول در و اصالحی 38 ماده متن مالحظه با   

 نباید هاست، آن قراردادي تعهدات و حقوق به مربوط اختالف و است طرفین نظر اتفاق مورد قرارداد،

 در است، قرارداد اعتبار یا صحت، بطالن به مربوط طرفین اختالف که فرضی در حال، کرد. با این تردید

 ناشی عنوان اختالفات اطالق شود، گفته است نمود. ممکن تردید توان قراردادي می مفهوم اختالفات تحقق

 ینطرف که رود می کار به جایی در عبارت است. این معامله تحقق بر فرع اصالحی، 38معامالت در ماده  از

ماده  موضوع بطالن، و صحت در اختالف فرض در باشند. بنابراین داشته نظر اتفاق معامله عنوان صدق در
 به مراجعه صورت در اساس، بر این نمود. اجرا را ماده این در مقرر حکم بتوان تا است نیافته تحقق 38

خواهد شد. به کار بردن  یتلق باطل عمومی مراجع در صادره رأي دلیل همین به رأي، صدور و کمیسیون
 مضیق تفسیر ضرورت و از طرفی معامالت به آن اتصال و ماده صدر در اختالفات از پس» ناشی«واژه 

 این مؤید دیگر، طرف از شود می تلقی مرجع استثنائی یک که 38 ماده در مقرر کمیسیون صالحیت موارد

  ).142، 1397است (سعیدي و مفتخري، نظر

                                                                                                                                   
  قضات  اي  دوره  و انتقال  . نقل کل  کشور و دادستان  عالی  دیوان  با رئیس  از مشورت  پس  قضائیه  قوه  رئیس  با تصمیم  جامعه  مصلحت
  .گیرد  می  کند صورت  می  تعیین  قانون  که  ضوابط کلی  بر طبق
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باشد، قراردادي  اغلب قراردادهاي شهرداري با پیمانکاران بر همین نوع می کاري کهپیمان قرارداد    
است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین، اجراي موضوع پیمان را در مقابل کارفرما 

 نماید و در اصطالح مقاطعه یا پیمانکاري، قراردادي است که به موجب آن دولت یا شهرداري تعهد می
هاي عمومی انجام عمل یا فروش کاالئی را با شرایط معینی در برابر مزد و در  یا مؤسسات و سازمان

در مورد  چه آنکند.  مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می
ه طبق شرایط باشد ک قرارداد پیمانکاري رایج است، همان قرارداد پیمانکاري یا مقاطعه دولتی می

گیرد.  عمومی پیمان، پیمانکار که یک شخصیت حقوقی است، اجراي عملیات موضوعی را به عهده می
نامه  و آئین 1366تابع قانون محاسبات عمومی کشور مصوب همچنین قرارداد مقاطعه یا پیمانکاري 

  دهاست. قراردا است و تشریفات مزایده و مناقصه نیز خاص این 1349معامالت دولتی مصوب 
شود که اوالً یک طرف آن الزاماً یکی  به طور کلی قراردادهاي پیمانکاري دولتی به قراردادهائی گفته می  

هاي اجرائی و طرف دیگر یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی می باشد، که شخصیت  از دستگاه
ئی یک طرح عمرانی مزبور عموماً یک شرکت پیمانکاري است. ثانیاً موضوع قرارداد انجام عملیات اجرا

ها و سدها، لوله کشی آب یا گاز و نظایر آن باشد. در کمیسیون ماده  از قبیل راه، بناي ساختمان، ایجاد پل
ایرادات شکلی قراردادهاي پیمانکاري مورد  1355 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین 38

راردادهاي منعقده نباشد، کمیسیون وارد بررسی قرار گرفته و در صورتی که از لحاظ شکلی ایرادي بر ق
شود. الزم به ذکر است در رسیدگی ماهوي، اختالفات ناشی از معامالت موضوع  رسیدگی ماهوي می

 38نامه معامالت شهرداري تهران، ابتدا قابل طرح در دادگاه نیست و بدواً باید در هیأت موضوع ماده  آئین
 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین 38میسیون ماده نامه مذکور مطرح شود. بنابراین ک آئین

هاي شکلی وارد بحث ماهیت قراردادها شده و از حیث ماهوي به اختالفات ناشی  پس از رسیدگی 1355
هاي  پردازد. به عنوان مثال در مباحثی مثل عدم اجراي قرارداد، عدم ایفاي تعهدات و زیان از معامالت می

هاي به عمل آمده اقدام به  طرف دیگر و در نهایت با توجه به تحقیقات و کارشناسی طرفین در اثر اهمال
  ).102، 1392نماید (شکري و عسکري آزاد، صدور رأي می

از  1355 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین 38بحث دعوت به رسیدگی در کمیسیون ماده     
گردد و بر اساس همین ابالغ که تابع  ین کمیسیون صادر میگیرد که توسط دفتر ا اي صورت می طریق ابالغیه

مقررات ابالغ آئین دادرسی مدنی است، رفتار خواهد شد. بر اساس رویه این کمیسیون، پیش از رسیدگی به 
مابین طرفین در هیأت حل اختالف (کمیسیون)، بدواً موضوع اختالف به کارشناس شهرداري  اختالفات فی
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شود و مدارك مورد نیاز به منظور ثبت دادخواست در هیأت  سازش ارجاع داده می جهت مصالحه و ایجاد
، جهت 1355 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین 38حل اختالف (کمیسیون) موضوع ماده 

بایست فرم مخصوص  نامه معامالت شهرداري تهران می رسیدگی به اختالفات ناشی از معامالت موضوع آئین
تکمیل و به  1355 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین 38یأت حل اختالف ماده دادخواست ه

 شهرداري معامالت نامه آئین 38انضمام مدارك و مستندات به دبیرخانه هیأت تحویل گردد. کمیسیون ماده 
ي پس از بررسی اسناد و مدارك و دفاعیات طرفین و خصوصاً پیمانکاران یا وکال 1355 مصوب پایتخت

  نماید.  هاي کارشناسی، اقدام به صدور رأي می ایشان و بررسی
 معامالت نامه آئین 38ـ دعاوي قابل رسیدگی در کمیسیون ماده  7

 1355 مصوب پایتخت شهرداري
آمده است اختالفات ناشی از  1355 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین 38در ماده    

شود، در هیأتی مرکب با عضویت یک نفر قاضی  بین طرفین ایجاد می نامه که معامالت موضوع این آئین
دادگستري با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاي شوراي اسالمی شهر با انتخاب شوراي 
مربوطه، نماینده شهرداري به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی 

  ل رسیدگی بوده و حکم صادره از سوي قاضی جلسه براي طرفین الزم االجرا است.طرف قرارداد، قاب
، اختالفات ناشی از معامالت 1355 مصوب پایتخت نامه معامالت شهرداري آئین 38مطابق با ماده    

نامه، معامالت  باشد. طبق ماده یک آئین نامه در هیأت حل اختالف قابل رسیدگی می موضوع این آئین
باشد که هر یک حد نصاب خاص خود را دارند و تشریفات خاصی را  زئی، متوسط و عمده میشامل ج

پذیرد. این  کنند و به عنوان مثال معامالت عمده از طریق مزایده و یا مناقصه عمومی انجام می نیز طی می
شخاص معامالت به منظور خرید خدمات و یا ملزومات از اشخاص و یا فروش اجناس و یا امالك به ا

توان گفت منشأ اختالفات مورد اشاره در این ماده معامالت (قراردادهائی)  پذیرد. بنابراین می انجام می
رسد این اعمال  کند. به نظر می است که شهرداري با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی منعقد می

  ا حاکمیتی. گري دولت است ت شهرداري در مقایسه با اعمال دولت بیشتر نزدیک به اعمال تصدي
نامه مذکور مقرر شده، مؤسسات تابعه و وابسته شهرداري تهران که داراي شخصیت  آئین 18»39«در ماده    

نامه معامالت مخصوص خود  شوند، در صورتی که داراي آئین حقوقی بوده و به طریق بازرگانی اداره می

                                                      
شوند در  طریق بازرگانی اداره میه مؤسسات تابعه و وابسته شهرداري پایتخت که داراي شخصیت حقوقی بوده و ب :39ماده  -  18

   .نامه انجام خواهند داد نامه معامالت مخصوص خود نباشند معامالت خود را طبق مقررات این آئین آئین داراي  که صورتی
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گردد در این ماده به  د داد. مالحظه مینامه انجام خواهن نباشند، معامالت خود را طبق مقررات این آئین
شوند و این مؤسسات همان  مؤسساتی اشاره شده که وابسته به شهرداري بوده و به طریق بازرگانی اداره می

نمایند نه حاکمیتی. به عبارتی این معامالت جزء  گري می گونه که از عنوانش پیداست اقدام به اعمال تصدي
باشند، مانند وظایفی  جب قانون بر عهده این نهاد قرار داده شده است نمیوظایف ذاتی شهرداري که به مو

  بر عهده شهرداري نهاده شده است.  1334ها مصوب  قانون شهرداري 19»55«که در ماده 
نماید که در قرارداد منعکس است، لذا نسبت به  که کمیسیون صرفاً به مواردي رسیدگی می ئیجا آناز   

نماید چرا که به اعتقاد قاضی کمیسیون، این موارد خارج  فین ورود به رسیدگی نمیخسارت مورد ادعاي طر
باشد و صالحیت کمیسیون فقط در حد موارد مقید در قرارداد است. همچنین کمیسیون در  از قرارداد می

 کند زیرا اعتقاد بر این است که صدور دستور موقت صرفاً در صالحیت خصوص دستور موقت نیز ورود نمی
این  که آنباشد زیرا باید پس از صدور به تأیید رئیس حوزه قضائی نیز برسد، حال  مراجع دادگستري می

 نامه آئین 38باشد. در متن ماده  باشد و جزء مرجع غیردادگستري می کمیسیون خارج از دادگستري می
یطه وظایف ، کمیسیون شهرداري به صراحت صدور رأي در ح1355 مصوب پایتخت شهرداري معامالت

باشد. اما ظاهراً قاضی تصمیم خود را پس از  عضو قاضی قرار داده شده و تصمیم گیرنده نهائی خود او می
رسد سایر اعضاء صرفاً نقش مشاور داشته و در  نماید. پس به نظر می بحث و تبادل نظر با سایر اعضاء اتخاذ می

  نمایند.  یاتخاذ تصمیم متناسب و صدور رأي شایسته به قاضی کمک م
باید دید در صورت اختالف نظر سایر اعضاء با قاضی هیأت در نهایت اتخاذ تصمیم به چه  که یناحال   

شود که رأي نهائی توسط قاضی صادر شده و تصمیم  شکل خواهد بود. از متن ماده چنین استنباط می
اتخاذ تصمیم به نظر اکثریت  گیرد حتی اگر سایر اعضاء با نظر قاضی مخالف باشند و نهائی را قاضی می

باشد. در عمل نیز وضع  هاي اداري که رأي با نظر اکثریت اعضاء می باشد. برخالف اکثر کمیسیون نمی
گردد، حتی اگر سایر اعضاء نظر دیگري  باشد و رأي نهائی توسط قاضی صادر می به همین گونه می

  ).101، 1398جوق، داشته باشند (لطفی قلعه
قانون آئین  ٢٠»5«باشد زیرا به موجب ماده  از سوي قاضی عضو کمیسیون قطعی میرأي صادره    

ها قطعی است، مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون  آراء دادگاه 1379دادرسی مدنی مصوب 

                                                      
  ... :است ذیل شرح به شهرداري وظایف :55 ماده  -  19
موجب سایر قوانین قابل   مواردي که به ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در آراي دادگاه: 5ماده   -  20

  .باشند  نقض یا تجدیدنظر
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 38که در خود ماده  یجائ آنیا در مواردي که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشد. از 
به قطعی بودن رأي کمیسیون اذعان گردیده، لذا  1355 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین

توانند به دعاوي که در صالحیت  که هیچ یک از مراجع نمی یجائ آنآراء کمیسیون قطعی است. اما از 
می باشد رسیدگی نمایند و یا آراي مخالف قوانین آمره و اخالق حسنه و مخالف نظم عمو ها نمی آن

باشند، لذا باید بتوان نسبت به موارد مزبور اعتراض  صادر نمایند که در این صورت این آراء باطل می
نامه معامالت شهرداري به این امر اشاره نشده، باید به قواعد  آئین 38که در ماده  یجائ آننمود. از 

خواهی  دادخواهی و تظلم مراجع عمومی محل رسیدگی به که یناعمومی مراجعه نمود، حال با توجه به 
براي تأیید هاي عمومی، محل طرح این اعتراضات است.  باشند، در این خصوص نیز دادگاه اشخاص می

قابل  21»هیأت عمومی دیوان عالی کشور 22/03/1386مورخ  699رأي وحدت رویه شماره «این امر 
 شهرداري معامالت نامه ئینآ 38که مرجع اعتراض از آراء کمیسیون ماده  یجائ آناستناد است. از 

باشد و در چنین وضعیتی به قوانین  ها مشخص نمی شهرداري 77نیز به مانند ماده  1355 مصوب پایتخت
  خواهی اشخاص نیز مرجع عمومی است.  شود و به موجب این قوانین مرجع تظلم عمومی مراجعه می

 معامالت نامه آئین 38ق ماده مطابدر خصوص چگونگی پذیرش طرح اختالفات در کمیسیون مزبور   
باید وجود بندي در قراردادهاي تنظیمی مبنی بر حل اختالف از طریق  1355 مصوب پایتخت شهرداري

صورت کمیسیون از پذیرش دادخواست مربوطه معذور  باشد، در غیراین  38کمیسیون مقرر در ماده 
مراجع قضائی پیگیري نمایند. البته خواهد بود و طرفین جهت حل اختالف بایستی موضوع را از طریق 

و در زمان  1390ها پیش از اصالحات سال  شود که تاریخ انعقاد آن این برخورد با قراردادهائی می
در هیأت حل اختالف  طرفین مابین اختالفات فیباشد. پیش از رسیدگی به  می 1355حکومت قانون 

  شود.  ه و ایجاد سازش ارجاع می(کمیسیون) بدواً موضوع اختالف به شهرداري جهت مصالح

                                                      
گـذار -  21  احتمالی اشتباهات رفع و اعتراضات به دگیرسی براي را مرجعی نوعاً غیردادگستري مراجع از صادره آراء براي قانوـن
 رسیدگی ابتدائاً که شهرداري قانون 77 ماده کمیسیون آراء به نسبت اعتراض به رسیدگی براي که حالی در است،  نموده تعیین
 13 ماده و یاساس قانون یکصدوهفتادوسوم اصل موجب  به که طور همان مراتب، به بنا است،  نشده بینی پیش مرجعی چنین نماید می

 توانند می نیز دولتی هاي سازمان نمایند، مطرح اداري عدالت دیوان در را خود اعتراضات توانند می مردم اداري عدالت دیوان قانون
 به ،ها آن با مخالفت و مقررات یا قوانین نقض حیث از 77 ماده کمیسیون آراء صدور در قانون، از احتمالی تخلف نوع هر رفع براي
 شعبه رأي کشور عالی  دیوان عمومی  هیأت اعضاء اکثریت نظر به و نمایند مراجعه است عمومی تظلم مرجع که دادگستري مراجع

  .گردد می تشخیص صحیح باشد داشته تطابق نظر این با که حدي در تهران استان تجدیدنظر دادگاه 35
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شود، در مرحله اول پس از ابالغ دادخواست و زمان  رسیدگی در کمیسیون در دو مرحله انجام می   
اي در زمان مقرر با حضور دبیر کمیسیون و سایر اعضاء و نماینده منطقه یا  تشکیل جلسه به طرفین، جلسه

د. در این جلسه خواهان و خوانده به بیان مطالب شو سازمان مربوطه و طرف دیگر اختالف تشکیل می
نمایند و چنانچه هر یک از اعضاء و یا دبیر کمیسیون  خود اقدام نموده و مستندات خود را ارائه می

سؤالی از طرفین داشته باشند مطرح نموده و جوابیه طرفین را نیز استماع می کنند. در این مرحله 
نماید از طریق صلح و  آمیز موضوع نموده و سعی می لمتکمیسیون سعی در جهت حل و فصل مسا

سازش به مسئله پیش آمده فیصله دهد. براي همین منظور نیز معموالً فرصت یک هفته تا ده روز به 
  شود تا به توافق رسیده و مسئله را حل و فصل نمایند.  طرفین داده می

فصل نگردد این دفعه جلسه رسیدگی با چنانچه اختالف در مدت زمان اعطائی به هر دلیلی حل و    
حضور قاضی عضو کمیسیون و سایر اعضاء و شهردار منطقه مربوطه و یا نماینده او که معموالً از اداره 

باشد (رئیس حقوقی یا کارشناس مسلط به قضیه) و طرف دیگر اختالف تشکیل  حقوقی آن منطقه می
پذیرد. در  به همان شیوه پیش گفته انجام می شود. دعوت از طرفین جهت حضور در جلسه رسیدگی می

این جلسه نمایندگان شورا، شهرداري، فرماندار یا بخشدار در حضور قاضی، اگر مسئله مهمی وجود 
نمایند. باید گفت این  گویند و از طرفین درخواست توضیحات بیشتر را می داشته باشد به ایشان می

بلکه به عنوان مشاور قاضی عمل نموده و در نهایت نظر اعضاء نه به عنوان وکیل مدافع شهرداري، 
نمایند و این شخص قاضی است که تصمیم نهائی را اتخاذ کرده و  مشورتی خود را به قاضی ارائه می
نماید. رأي صادره پس از انشاء توسط دبیرخانه کمیسیون تایپ شده و  اقدام به صدور و انشاء رأي می
گردید  شود و پس از آن به همان شکل که سایر اوراق ابالغ می می توسط عضو قاضی کمیسیون امضاء

شود و الزم االجراء است. تشکیل جلسه، طریقه رسیدگی، شیوه بیان خواسته  به طرفین اختالف ابالغ می
  ).101، 1398جوق، هاي عمومی است (لطفی قلعه خواهان و دفاع خوانده کامالً مشابه دادگاه

یابد. براي اجراي رأي به موجب  ور و ابالغ به طرفین، قابلیت اجرائی میصادره پس از صد رأي    
آورد و کمیسیون طی  له درخواست اجراي رأي را از کمیسیون به عمل می هاي ابالغی، محکوم دستورالعمل

اي ضمن ارسال یک نسخه از رأي صادره به شعبه اجراي احکامی که به همین منظور در دادگاه عمومی  مکاتبه
نماید. شعبه اجراي احکام نیز پس از وصول این درخواست  خص گردیده، درخواست اجراي رأي را میمش

  نماید.  ضمن تشکیل پرونده نسبت به اجراي رأي مطابق با قوانین موضوعه اجراي احکام مدنی اقدام می
دره از طرف حکم صا«با توجه عبارت  1355 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین 38در ماده    

رسد رأي صادره از کمیسیون مزبور غیرقابل اعتراض  به نظر می» قاضی جلسه براي طرفین الزم االجراء است
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توان متناسب با آن طریقه تجدیدنظر و اعتراض از  باشد. البته چنانچه ماهیت این کمیسیون مشخص گردد می
توان  ل اگر ماهیت کمیسیون داوري تعیین شود میآراء صادره کمیسیون را مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثا

مشخص گردیده و مرجع  1379گفت راهکار اعتراض به رأي داور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
باشد و اگر این کمیسیون را جزء مراجع اداري قلمداد کنیم بر اساس  اعتراض به داوري دادگاه عمومی می
راض دیوان عدالت اداري خواهد بود و چنانچه این کمیسیون نوعی قوانین موجود، مرجع تجدیدنظر و اعت
توان گفت باز هم مرجع اعتراض و تجدیدنظر آراء صادره، دادگاه  مرجع قضائی (غیردادگستري) باشد می

  تر خواهد بود.  عمومی خواهد بود. بنابراین پس از تشخیص ماهیت کمیسیون، تعیین مرجع تجدیدنظر سهل
تجدیدنظر از آراء کمیسیون، اختالف نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان با در خصوص مرجع   

دانند، مرجع تجدیدنظر را  ماهیت این کمیسیون را نوعی مرجع رسیدگی اداري می که یناعنایت به 
اصالحی در خصوص امکان اعتراض به آراء هیأت حل  38اند. ماده  دیوان عدالت اداري معرفی نموده

 23»12«و  22»10«ست، اما قابلیت اعتراض از قواعد عام دادرسی و همچنین مفاد مواد ا اختالف ساکت
که آراء و تصمیمات قطعی مراجع استثنائی غیردادگستري را  1390مصوب  قانون دیوان عدالت اداري

  ).111، 1392اند قابل استنباط است (ورمزیار، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداري دانسته

                                                      
یدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا رس :صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :10 ماده -  22

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتی و   :حقوقی از
ات و اقدامات مأموران ب ـ تصمیم .ها آنشهرداري ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و نهادهاي انقالبی و مؤسسات وابسته به 

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت  .ها آندر امور راجع به وظایف » الف«واحدهاي مذکور در بند 
هاي رسیدگی به تخلفات اداري و کمیسیون هایی مانند کمیسیون هاي مالیاتی، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون 

رسیدگی به شکایات قضات و  .ها آنقانون شهرداري ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با  100موضوع ماده 
و مستخدمان مؤسساتی که شمول  1مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوري و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند 

  .ري و کشوري از حیث تضییع حقوق استخدامیمحتاج ذکر نام است اعم از لشک ها آناین قانون نسبت به 
راضات رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعت :حدود صالحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: 12 ماده -  23

ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداري ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردي  نامه آئیناشخاص حقیقی یا حقوقی از 
که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف 

صدور رأي وحدت رویه در  .در اجراي قوانین و مقررات یا خودداري از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود
صدور رأي ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از  .دیوان صادر شده باشد موارد مشابه که آراء متعارض از شعب

  .شعب دیوان صادر شده باشد
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 و یافته رواج بسیار کالنشهرها هاي شهرداري در امروزه که مشارکتی قراردادهايکر است به ذ الزم   
 معامالت شمول از است، داده اختصاص خود به نیز را ها شهرداري درآمدهاي از توجهی قابل بخش

 کمیسیون صالحیت در نیز آن از ناشی اختالفات به رسیدگی نتیجه در و خارج نامه آئین موضوع

 هاي شرکت با مشارکت اوراق ناشر عنوان به ها شهرداري که قراردادهائی د. همچنین اختالفاتباش نمی

 شهرداري معامالت نامه آئین 38 ماده کمیسیون صالحیت از خارج نمایند، می منعقد نیز سرمایه تأمین
  باشد. بورس می داوري هیأت صالحیت در و 1355 مصوب پایتخت
  نتیجه

اسالمی و  انقالب مابین سپاه پاسداران بررسی مفهوم اختالفات قراردادي فی در این پژوهش پس از   
 پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین 38شهرداري تهران به ماهیت و ترکیب هیأت حل اختالف ماده 

 و همچنین بررسی رویه قضائی در خصوص این موضوع پرداختیم. بر این اساس، 1355 مصوب
 قانون مانند عمومی اموال به مربوط عام قواعد تابع خود حقوقی ماهیت دلیل به ایران در نیروهاي مسلح

 از امنیتی و دفاعی امور ماهیت دلیل به مواردي در و هستند 1366محاسبات عمومی کشور مصوب 
 در که غیرمنقول و منقول از اعم مسلح، نیروهاي ملی کنند. اموال می پیروي خاصی مقررات و قوانین

 اموال این زمینه تملک در و هستند واگذاري غیرقابل شوند، می گرفته کار به ملی دفاع ینتأم راستاي

 ماهوي، زمینه در و معاف مناقصه مانند تشریفات، برخی از مسلح نیروهاي کارکرد مقتضاي دلیل به نیز

  برخوردارند.  و خصوصی، عمومی از اعم اشخاص، سایر با روابط در برتري جایگاه از
نیز یک نوع مرجع اختصاصی  1355 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین 38ون ماده کمیسی  

باشد که صرفاً به دعاوي و اختالفات بین شهرداري و اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) از نوع  می
نامه معامالت شهرداري منعقد گردیده رسیدگی  مابین ایشان که بر اساس آئین قراردادهاي منعقده فی

نماید. بر این اساس، مبناي رسیدگی طبق نظر قاضی کمیسیون صرفاً قرارداد بوده و به خساراتی که  می
  نماید.  بینی نشده باشد، حتی اگر طرف قانوناً مستحق آن باشد رسیدگی نمی در قرارداد پیش

و سپاه  1355 مصوب پایتخت شهرداري معامالت نامه آئین 38اختالفات مطروحه در کمیسیون ماده   
گري شباهت دارد تا حاکمیتی. رأي این کمیسیون  پاسداران انقالب اسالمی بیشتر به وظایف تصدي

نمایند و تصمیم گیرنده  شود و سایر اعضاء صرفاً نقش مشاور را ایفا می توسط عضو قاضی صادر می
 معامالت نامه آئین 38ماده  کمیسیون مابین اختالف فیباشد. در رابطه با حل  نهایی خود قاضی می

هائی  کمیسیون شباهت که یناعلیرغم  اسالمی و سپاه پاسداران انقالب 1355 مصوب پایتخت شهرداري
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تواند یک نوع نهاد داوري باشد، زیرا مبنا و اساس داوري انتخابی  با نهاد داوري دارد، لکن ماهیتاً نمی
کنند و در خصوص اموال  انتخاب می بودن و توافقی بودن آن است و طرفین با توافق یکدیگر داور را

قانون آئین  25»457«قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده  24عمومی طبق اصل یکصدوسی ونهم
ارجاع به داوري نیازمند اخذ مجوز هیأت وزیران و مجلس شوراي اسالمی  1379دادرسی مدنی مصوب 

باشد.  یاز به اخذ چنین مجوزهائی نمیجهت طرح اختالفات در این کمیسیون ن که یناباشد، حال  می
باشند،  مرجع اعتراض به آراء صادره از کمیسیون نیز چون اختالفات مطروحه داراي خصیصه ترافعی می

  در صالحیت دادگاه عمومی است. 
در نهایت با توجه به حجم آراء صادره از این کمیسیون و اهمیت دعاوي مطروحه در آن پیشنهاد   

ر براي این کمیسیون نسبت به تدوین یک قانون آئین دادرسی مفصل مشتمل بر شود قانونگذا می
تشریفات رسیدگی، اصول و قواعد، چگونگی اعتراض به آراء و... اقدام نماید تا از بروز مشکالت و 

  تفسیرهاي گوناگون ممانعت به عمل آید.
  منابع

تطبیقی، چاپ هشتم، تهران،  و عملی ،نظري لحاظ از: اداري حقوق  کلیات، 1389اهللا،  ـ انصاري، ولی
  انتشارات میزان.

، نقش و جایگاه نیروهاي مسلح در تحقق دولت اسالمی مبتنی بر منظومه فکري امام 1396ـ رحمانی، محمدعلی، 
  .40، شماره اسالمی تربیت و بصیرت فصلنامهالعالی)،  اي (مدظله خامنه

فصلنامه مطالعات حقوق در نظام حقوقی ایران و فرانسه، ، شهرداري 1395ـ رستمی، ولی و عامري، معصومه، 
  .1، شماره 7، دوره تطبیقی

 ،دولت توسط ها سرمایه از مالکیت سلب و ها تملک شبه امالك، تملک ،1391مشتاق،  ـ زرگوش،
  تهران، انتشارات جنگل.چاپ اول، 

 تهران شهرداري معامالت نامه نآئی اصالحی 38 ماده بر ، نگرشی1397ـ سعیدي، محمدعلی و مفتخري، مهدي، 
  .81، شماره 21، دوره فصلنامه تحقیقات حقوقیکالنشهرها،  به آن تسري و

                                                      
  تصویب  به  در هر مورد، موکول  داوري  به  آن  یا ارجاع  و دولتی  عمومی  اموال  راجع به  دعاوي  نهم: صلحیکصدوسی و  اصل -  24
  تصویب  به باید  داخلی  باشد و در موارد مهم  خارجی  دعوي  طرف  که  برسد. در مواردي  مجلس  اطالع  و باید به  است  وزیران  هیأت
  .کند  می  تعیین  را قانون  نیز برسد. موارد مهم  مجلس

اي وزیران و اطالع مجلس شور  هیأت داوري پس از تصویب  ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی به :457ماده   -  25
و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص  در مواردي که طرف دعوا خارجی  گیرد. اسالمی صورت می
  .است  شوراي اسالمی نیز ضروري داده، تصویب مجلس
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 38 ماده موضوع حل اختالف هیات رسیدگی نحوه و صالحیت تحلیل، 1397ـ شریفی، مهدي، 
  واحد نراق.نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی  ، پایانشهرداري معامالت نامه آئین

، مرکز مطالعات و برنامه ها مجموعه کامل قوانین شهرداري، 1392ـ شکري، نادر و عسکري آزاد، محمود، 
  ریزي شهر تهران، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان معین ادارات.

  ، تهران، انتشارات مجد.سقوط تعهدات، 1381ـ شهیدي، مهدي، 
  ، تهران، انتشارات سمت.ق اداريحقو، 1390ـ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، 

تهران،  ،چاپ اول،و عمومی دولتی اموال فروش و خرید، 1390ذکریایی، راویه،  و داوود ـ قاسمی،
  انتشارات میزان.

 ایران، اسالمی جمهوري مسلح نیروهاي اموال بر حاکم حقوق ،1396 امین، دستنائی، مختاري و حامد کرمی، ـ
  .80 هشمار حقوقی، تحقیقات فصلنامه

معامالت شهرداري و  نامه آئین 38ماهیت کمیسیون ماده ، 1398جوق، محمد،  ـ لطفی قلعه
  نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب. ، پایانکارکردهاي آن
 ائمه ،)ص( خدا رسول احکام و آراء نمونه: قضات احکام در قضایی عدالت، 1385ـ محمدي، حمید، 

  عربی، چاپ اول، تهران، انتشارات حقوقی. متن و ترجمه با: مسلمان فقهاء و قضات خلفاء، ،)ع( معصومین
 احکام اجراي قانون در اموال بر توقیف وارده استثنائات ،1385محمدمجتبی،  نادر و رودي جانی، ـ مردانی،

  .193و  192شماره وکال،  مجله کانون مدنی،
  .57و  56، شماره مجله حقوقی دادگستريرفی در دادرسی کیفري، ، بی ط1385ـ ناجی، مرتضی، 

 داوري نهاد با شهرداري معامالت نامه آئین اصالحی 38 ماده اختالف حل هیات ، مقایسه1392ـ ورمزیار، محمد، 
  .2، شماره فصلنامه رأي، )تهرن استان تجدیدنظر دادگاه 10 شعبه 1656 دادنامه( راي یک آینه در

  انتشارات سمت.، تهران اول، جلد ،تطبیقی اداري حقوق ،1389هدي، م ـ هداوند،
  قوانین

  ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون - 
  27/11/1345 اصالحی 1334 مصوب ها شهرداري قانون - 
  1349 مصوب دولتی معامالت نامه آئین - 
  25/01/1355 مصوب تهران شهرداري معامالت نامه آئین - 
  1356 مصوب نیمد احکام اجراي قانون - 
 دولت نظامی و عمرانی عمومی، هاي برنامه اجراي براي امالك و اراضی تملک و خرید نحوه قانونی الیحه - 

  17/11/1358 مصوب
  15/08/1365 مصوب  دولتی اموال توقیف و تأمین عدم و دولت به محکوم پرداخت نحوه قانون - 
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  1366 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون - 
 مصوب مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت به فنی خدمات و عمرانی هاي شرکت تشکیل هاجاز قانون - 

1373  
  1379 مصوب مدنی دادرسی آئین قانون - 
  1379 مصوب ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون - 
  1380 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون - 
  1383 مصوب ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون - 
  1383 مصوب مناقصات برگزاري قانون - 
  1386 مصوب کشوري خدمات مدیریت قانون - 
  کشور عالی دیوان عمومی هیأت 22/03/1386 مورخ 699 شماره رویه وحدت رأي - 
  1388 مصوب شهرها حریم از خارج به مسلح نیروهاي ماکنا سایر و ها پادگان انتقال و فروش قانون - 
  1390 مصوب اداري عدالت دیوان قانون - 
 شهرداریهاي به بعدي اصالحات با 1355 مصوب تهران شهرداري معامالت نامه ینآئ تسري و اصالح قانون - 

  1390 مصوب جمعیت نفر میلیون یک باالي شهرهاي و کالنشهرها استانها، مراکز
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