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Abstract
The State in the general sense is competent to make binding decisions to
protect the public interest, on behalf of the people in response to the events of
social life. One of the issues that governments have responded in the last two
centuries in various forms such as lawmaking, adoptions of economic policies
and the issuance of judicial rulings has been economic crises. Given the impact
of judicial rulings on resource allocation and the effectiveness of government
economic policies and its constructive role in achieving the rule of law, it is
important to provide an analysis of the fluctuations and characteristics of
judicial rulings in times of significant economic crisis; Therefore, in this
article, by examining the rulings of the Court of Administrative Justice during
the currency crisis of the 1990s and the current economic crisis in Iran, it is
intended to provide an appropriate analysis for the above question. The results
of these studies indicate that in times of economic crisis, the performance of
the Administrative Court of Justice is very significant and this issue is due to
the excessive intervention of executive bodies through overregulation. The
Administrative Court of Justice is also negligent for not considering the fact
that the occurrence of economic crisis is the main cause of overregulation.
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نقد رای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران های
اقتصادی
محمدحسین زارعی


دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
دولت به معنای عام اصوالً در راستای حفظ منافع و مصالح عمومي و به نمایندگي از مردم در پاسخ به رخدادهای
حيات اجتماعي ،صالح به اتخاذ تصميمات الزامآور است و یكي از موضوعاتي كه در دو لرن اخير؛ واكنش دولت
را در لالبهای گوناگون نظير تصویب لانون ،اتخاذ سياستهای التصادی و صدور آرای لضایي به همراه داشته،

بحرانهای التصای حائز اهميت ميگردد؛ لذا در این مقاله با بررسي آرای دیوان عدالت اداری در زمان بحران ارزی
دهه  1370و بحران التصادی كنوني ایران درصدد هستي برای پرسش فوق تحليلي درخور ارائه نمایي  .ماحصل این
بررسيها حاكي از آن است كه در شرایط بحران التصادی ،عملكرد دیوان عدالت اداری بسيار پررنگ بوده و این
مسئله ناشي از مداخله بيش از حد نهادهای اجرایي از طریق مقرراتگذاری است .همچنين بيتوجهي دیوان عدالت
اداری نسبت به این مسئله كه حدوث بحران التصادی موجب عمده مقرراتگذاریهای مورد اختالف است از نقاط
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ضعف آن نهاد محسوب ميگردد.

تاریخ پذیرش1399/12/05 :

بحرانهای التصادی است .با توجه به تاثير آرای لضایي در تخصيص منابع و كارآمدی سياستهای التصادی دولت
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مقدمه
بحرانهای التصادی كه از موضوعات تكرارشونده نظامهای التصادی است همواره
موجب بروز اختالفاتي در روابط خصوصي اشخاص و ایجاد مسائلي دامنهدار در
خصوص نحوه برخورد لدرت سياسي نسبت به آثار همهگير بحرانهای التصادی شده
است كه بر اساس اصل تفكيك لوا ميتوان حل اختالفات احتمالي اشخاص و اعتراض
نسبت به نحوه عكسالعمل نهادهای سياسي در زمان بحرانهای التصادی را در صالحيت
لوه لضایيه دانست.
اهميت بررسي آرای لضایي در برخورد با اختالفات و اعتراضات ناشي از بحرانهای
التصادی زماني تجلي ميیابد كه تاثير این آرا در تخصيص منابع ،آزادی لراردادی،
آزادی تجارت ،مقابله با انحصار (اع از دولتي و غيردولتي) و اصل برابری بررسي و
نقش محاك به عنوان تضمينكننده حاكميت لانون و حقهای بنيادین مورد واكاوی لرار
گيرد 1.این مقاله درصدد است با بررسي آرای لضایي دیوان عدالت اداری تاثير
بحرانهای التصادی بر عملكرد دیوان را بسنجد.
از این رو ،در ادامه به تحليل آرای دیوان عدالت اداری در زمان بحران ارزی دهه
 1370و بحران التصادی كنوني پرداخته ميشود ولي پيش از آن ،ارائه تعریفي از بحران
التصادی و مفاهي مشابه و اشارهای مختصر به نوسان بعمل آورده در رویه لضایي دیوان
عالي ایاالت متحده آمریكا بر اثر بحران التصادی سال  1929حائز اهميت خواهد بود.

 .1بحران اقتصادی و مفاهیم مشابه
در ادبيات التصادی ،عوامل بحرانزا به سه نوع تقسي شدهاند .التصاددانان نئوكالسيك
معموالً بحران را امری برونزاد ميبينند كه تحت تاثير عواملي نظير افزایش ليمت انرژی
و در نتيجه افزایش هزینههای توليد كاال و خدمات یا سياستهای پولي و مالي نادرست
است .در نتيجه با رفع و رجوع چنين شوکهای برونزادی ،بحران لابل پيشگيری است؛
لذا مداخله دولت در التصاد ضروری نيست .در مقابل التصاددانان كينزی معتقدند ،بحران

1. Xenophon Contiades, Constitutions in the Global Financial Crisis, A
Comparative Analysis (London: Ashgate Pub, 2013) at 9-59.
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در نظام سرمایهداری ،پدیدهای درونزاد است كه به دليل شكست بازار 1در تنظي
خودكار فعاليتهای التصادی بطور تكرارشونده بروز پيدا ميكند .التصاددانان رادیكال
معتقدند نظام سرمایهداری به دليل آنكه مبتني بر حداكثرسازی سود و رلابت فزاینده
است ،موجب بحراني الینحل است .بعبارت دیگر ،رلابت از یك سو موجب افزایش بيش
از اندازه ظرفيت های توليدی در مقایسه با طرف تقاضا است و از سوی دیگر ،توزیع به
شدت نابرابر درآمد را به همراه دارد؛ نتيجه آنكه ظرفيتهای توليدی بر اثر توزیع نابرابر
درآمدی با سطح پایيني از تقاضا روبرو ميشود و كاهش حاشيه سود و ورشكستي
بنگاهها را به همراه دارد.

2

در بيشتر متون مربوط به بحران مالي ،مفاهي بحران التصادی و بحران مالي از ه
تفكيك نشده و این دو مفهوم به اشتباه ،یكي در نظر گرفته شده است .بحران التصادی را
ميتوان بعنوان بروز ناخواسته و پيشبيني نشده یك وضعيت نامطلوب در متغيرهای بخش
حقيقي التصاد از جمله توليد ،درآمد حقيقي ،3حج مبادالت التصادی و مصرف تعریف
كرد .بعبارت دیگر ،بحران التصادی ،انتقال سریع به وضعيت ركودی است .در مقابل،
بحران مالي؛ نوعي اختالل در بازارهای مالي است كه بطور معمول با افت ليمت
دارایيهای مالي یا ليمت نهادهای مالي و ورشكستگي بدهكاران و واسطههای مالي همراه
است و با گسترش در كل نظام مالي ،ایفای نقش بازارهای مالي در تخصيص منابع را

 .1از جمله مصادیق شكست بازار ميتوان به انحصارات ،عوارض جانبي ،كاالهای عمومي و ركودهای التصادی
اشاره كرد .ر.ک .محمود بالری« ،الصاد مبتني بر بازار و كاستيهای حقوق خصوصي» ،مجله پژوهش حقوق و
سياست ،دوره  ،8شماره )1385( ،19؛ احمد توكلي ،بازار -دولت؛ كاميابيها و ناكاميها (تهران :انتشارات سمت،
.)1380
 .2علي دیني تركماني ،بحران بزرگ مالي :علتها و درسها (تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني،
 )1392ص 12و .145
 .3درآمد حقيقي ( )Real Incomeدر مقابل درآمد اسمي ( )Nominal Incomeلرار ميگيرد؛ بعبارت دیگر
اگر تعدیالت مربوط به تورم در درآمد اسمي لحاظ شود درآمد حقيقي در راستای سنجش لدرت خرید پول حاصل
ميآید.
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مختل ميكند .با وجود این ،در بيشتر موالع این دو بطور همزمان بروز كردهاند و همين
باعث خلط مفهوم آنها شده است.

1

همچنين در یك دستهبندی كلي و با توجه به خاستگاه بحران ميتوان بحرانهای مالي
را به دو بخش تقسي كرد .در بخش اول بحران ارزی 2و بحران تراز پرداختها لرار دارد
در حالي كه در بخش دوم بحران بانكي و بحران بدهي 3جای ميگيرد .عموماً بحران
ارزی ولتي ر ميدهد كه نر ارز به دالیل مختلفي 4مورد هجوم سفتهبازان لرار
ميگيرد .این امر موجب ميشود تا كاهش ارزش پول ملي ر دهد یا مقامات ناگزیر
شوند برای دفاع از نر موجود ،بخش زیادی از منابع خود را مصرف كنند یا كنترل
حساب سرمایه را اعمال نمایند؛ بحران دهه  1370نيز از نوع بحران ارزی است .بحران تراز
پرداختها نيز كه بحران تولف ناگهاني خوانده ميشود ،ناظر به حالتي است كه ورود
سرمایههای خارجي و یا خروج سرمایه از كشور تشدید گردد.
همچنين بحران بدهي ناظر به حالتي است كه یك كشور نميخواهد یا نميتواند
بدهي خارجي خود را بپردازد .نوع دیگر بحران بدهي كه ميتوان بخشي از بحران كنوني
كشور را با آن تبيين كرد ،ولتي است كه دولت نميتواند بدهي خود را به اشخاص
حقيقي یا حقولي داخلي بازپرداخت كند و برای حل این مشكل یا آشكارا بدهي خود را
نكول مي كند یا به استقراض از بانك مركزی و ایجاد تورم متوسل ميشود و بدهي خود
5
را پرداخت ميكند.
 .1محمد واعظ برزاني و بهنام ابراهيمي ،تحليل نظری تاثير ارزشهای غيروالعي بر ایجاد بحران مالي جهاني سالهای
( 2009-2007تهران :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )1395 ،ص .14-13
2. Currency Crises.
3. Sovereign Debt Crises.
 .4نر اسمي ارز باید به اندازه تفاوت نر تورم در دو كشور مبادلهكننده تغيير یابد تا موازنه تجاری پابرجا و لدرت
خرید پولها مانند لبل بماند .برای مثال اگر نر تورم در ایران  15الي  20درصد باشد ،در حالي كه نر تورم در
كشور طرف مبادله  2تا  5درصد باشد ،بر این اساس ،نر ارز باید هر سال  10الي  20درصد افزایش یاید تا لدرت
رلابت التصاد ایران حفظ گردد در غير اینصورت نر ثابت ارز موجب گراني توليد كاالهای صادراتي و ارزاني
كاالهای وارداتي ميشود و هرگونه گمانهزني در مورد تغيير نر ارز ،بيثباتكننده خواهد بود .ر.ک .علي
سرزعي  ،التصاد برای همه؛ تشریح مفاهي التصاد كالن به زبان ساده (تهران :انتشارات ترمه ،)1397 ،ص .143-121
 .5علي سرزعي « ،گونهشناسي بحرانهای مالي با تاكيد بر بحرانهای بانكي» ،فصلنامه سياستهای مالي و التصادی،
سال پنج  ،دوره  ،5شماره  ،)1396( ،18ص .191-189
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النهایه بحران بانكي مشتمل بر فرارهای بانكي كه یك بانك را به تنهایي تحت تاثير لرار
ميدهد ،آشفتگي بانكي كه مجموعهای از بانكها را بطور همزمان تحت تاثير لرار
ميدهد و بحران بانكي سيستماتيك كه به موجب آن ،التصاد نكولهای زیادی را تجربه
ميكند و موسسات مالي و بنگاهها در بازپرداخت تعهدات خود با مشكالت بزرگي روبرو
ميشوند ،ميباشد.

1

 .2بحران اقتصادی  1929و تاثیر آن بر رویه قضایي دیوان عالي آمریکا
بحران التصادی سال  1929كه تاثيری عالمگير به همراه داشت ،در لالب سياست
حمایتگرایي التصادی و شكلگيری دولت رفاه ظاهر گردید .ابعاد حقولي این بحران
التصادی برای تحليل تطبيقي تاثير بحرانهای التصادی بر عملكرد مراجع لضایي بسيار
لابل توجه است .در والع فرانكلين رزولت پس از روی كار آمدن از سالهای -1939
 1933و در پاسخ به بحران مذكور ،تحت عنوان طر نو در لالب سه دوره (دوره اول در
سالهای  1933و  ،1934دوره دوم در سال  1935و دوره سوم پس از كسادی سال )1937
اصالحات جدیدی در ميزان اختيارات دولت برای تنظي و مداخله كاستيهای بازار بعمل
آورد؛ این طر مشتمل بر تصویب  29لانون و تاسيس چندین نهاد فدرال است 2.در كنار
این طر  ،دولت های ایالتي نيز دست به تصویب لوانين زدند اما تصویب این طر و
لوانين ایالتي با چالشهای بسياری روبرو شد كه مهمترین آن تقابل دیوان عالي با دولت
فدرال بود.
پرداختن به تحليل آرای لضایي بدون توجه به زمينه تاریخي آن ،كارآمدی و دلت
تحليل را كاهش خواهد داد؛ از اینرو ،توجه به شرایط غالب فكری و تحوالت تاریخي
زمان صدور رای حائز اهميت است كه در ادامه اه آن زمينههای فكری و تحوالت،
مورد بررسي لرار ميگيرد.
1. Claessen Stijn and Ayhan Kose M, Financial Crises: Explanations, Types, and
Implications (London: IMF, 2013) at 11-18.; Evaldas Racickas and Asta
Vasiliauskaite, Classification of Financial Crises and Their Occurrence Frequency
in Global Financial Markets, Social Research, 29, (2012) at 32-44.
 .2برای كسب اطالعات در این زمينه ر.ک.
Eric Rauchway, The Great Depression and the New Deal: A Very Short
Introduction (New York: OUP, 2008) at 32-40; Heale, M. J., Franklin D.
Roosevelt, The New Deal and War (London: Routledge, 1999) at 16-44.
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 .2-1غلبه اندیشههای اقتصادی کالسیک
لبل از ركود بزرگ ( ) 1939-1929عقاید و افكار مكتب التصادی كالسيك دایر بر
خودتنظيمي بازار ،حمایت دولت از توليد داخلي در تجارت بين المللي ،دولت حداللي
و اصالت فرد ،دیدگاه غالب محسوب مي گردید به گونهای كه هربرت هوور ریيس
جمهور ای االت متحده در پرتو این افكار به منظور حمایت از كاالهای داخلي كشاورزی
در برابر كاالهای خارجي نسبت به تصویب لانون اسموت هاولي 1و افزایش نر تعرفه
( )900لل كاال در  17ژوئن  1930الدام مي كند كه نتيجه آن سقوط شدید بازار سهام و
باال گرفتن جنگ تجاری بين كشورهای جهان ،شكل گيری اندیشه های مكتب التصادی
كينزی و النهایه ناكامي وی از تجدید دوره ریاست جمهوری خود در سال 1933
است.

2

3

 .2-2تحول در مفهوم وضعیت اضطراری

لوانين اساسي اصوالً به خاطر شرایط زمان تصویب به گونهای نگارش یافتهاند كه جنگ
خارجي یا داخلي مصداق بارز شرایط اضطراری باشد و بحرانهای التصادی از جمله
موجبات آن نباشد .در نظام حقولي آمریكا نيز تا پيش از ركود بزرگ ،تمسك به مفهوم
شرایط اضطراری برای مقابله بحران التصادی كاربردی نداشته است اما فرانكلين روزولت
با تشبيه الداماتش به تدابير یك فرمانده نظامي ،اختيارات فوقالعادهای برای مقابله با ركود
بزرگ لائل شد« :از كنگره ميخواه همان یك ابزار باليمانده{لانونگذاری} برای
مقابله با بحران {التصادی} را به من واگذار نماید؛ لدرت اجرایي گسترده برای اعالن
جنگ عليه وضعيت اضطراری ،لدرتي همانقدر بزرگ و فراگير كه اگر كشور والعاً مورد
4
حمله خارجي لرار گرفته بود به من تفویض ميشد».

1. Smoot-Hawley Act.
2. Paul Boyer S., American History: A Very Short Introduction (New York: OUP,
2012) pp 92-99., Lindsay Matthew J., “The Presumptions of Classical Liberal
Constitutionalism”, Iowa Law Review, 102, (2017), at 259-290.
3. State of Emergency.
 .4ر.ک .جورجو آگامبن ،وضعيت استثنایي ،ترجمه پویا ایماني (تهران :نشر ني )1395 ،صص .56-36
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 .2-3غلبه برداشت ماهوی و اقتصادی از اصل رعایت تشریفات قانوني

1

منظور از رعایت تشریفات لانوني ،رعایت تشریفاتي تثبيتیافته به منظور حمایت و
تضمين حقوق خصوصي اشخاص نظير حق بر دسترسي به دادرسي عادالنه نزد مرجع
ذیصال است كه خود بر دو نوع شكلي و ماهوی است .منظور از نوع شكلي آن،
رعایت حدالل الزامات ابالغ و رسيدگي لضایي است كه ذیل اصالحيههای پنج و
چهارده لانون اساسي ایاالت متحده شناسایي شده است و منظور از تشریفات ماهوی كه
گستره بيشتری دارد آن است كه به ترتيب لانونگذاری و حكمراني از لحاظ محتوایي و
غایي باید عادالنه و عقالني باشد .رعایت تشریفات لانوني التصادی نوعي دیگر از رعایت
تشریفات ماهوی است كه رعایت آزادی لراردادی و احترام به اصل مالكيت 2را در
تنظي گریهای التصادی دولت الزامي ميداند 3.غلبه برداشت ماهوی و التصادی برای
لضات دیوان عالي این امكان را فراه ميآورد كه عالوه بر نظارت بر رعایت تشریفات
لانوني در دادگاه ها ،رعایت تشریفات لانوني در فرآیند لانونگذاری و حكمراني را تحت
نظارت لرار دهند و در نتيجه اختالف فراواني بين دیوان عالي و لوه مجریه و لوه مقننه
ایجاد گردد.

4

 .2-4غلبه رئالیسم قضایي (دادگاهمحوری)
در نيمه نخست لرن بيست  ،لانون در رئاليس حقولي در مرتبه دوم اهميت لرار دارد و
نظرها به آن دسته والعيات فرآیند لضایي جلب ميشود كه به هنگام حلوفصل یك
دعوی ،همه لوانين باید از طریق آنها اعمال شود .نتيجه این رئاليس حقولي ،زیر سوال
رفتن لابليت اعتماد به نُرم محض و {ظهور} دادگاهمحوری است .به عبارت دیگر چنين
اداركي از عدم لطعيت حقوق و امكان نفوذ عوامل اعالم نشده در مقام رسيدگي لضایي
1. Substantive Due Process/ Economic Substantive Due Process.
2. McCloskey, Robert G., The American Supreme Court (Chicago: The University
of Chicago Press) 2010, at 91-116; Kurt Lash, “The Constitutional Convention of
1937: The Original Meaning of the New Jurisprudential Deal”, Fordham Law Rev,
70, (2001) at 101-189, Available at: http://papers.ssrn.com/abstract=264214.
)3. Bryan Garner, A., Black's Law Dictionary (Tehran: Thomson West Pub, 2004
at 538-539.
4. Lindsay Matthew J, “In Search of Laissez-Faire Constitutionalism”, Harvard
Law Review Forum, 123, (2010), at 55-78.
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به یك وضعيت خاص اشاره ميكند؛ عواملي نظير وجود دادگاههای متعدد ایالتي و
فدرال ،لانونگذاران ایالتي و فدرال و انتخابي بودن لضات دادگاههای بدوی 1.اینگونه
رئاليس (دادگاه محوری) در كنار سایر عوامل كه ذكر آنها رفت ،موجب تشدید تقابل
دادگاه عالي با دولت فدرال در زمان مقابله با بحران التصادی گردید كه در ادامه به آن
پرداخته ميشود.
در سال  1934دو رای در خصوص ركود بزرگ از دیوان عالي صادر ميگردد كه هر
دو در تایيد لوانين ایالتي هستند .رای نخست2مربوط به تعليق خسارات پرداختي به
طلبكاران طبق لانون ایالت مينسوتا است؛ دیوان عالي با توجه به دكترین شرایط
اضطراری ،ضمن محدود نمودن شرایط لراردادی ،لانون موصوف را تایيد نمود و
ایرادات شاكي مبني بر نقض شرایط لراردادی را ناكام گذاشت.

3

رای دوم ،4مربوط به ليمتگذاری محصوالت لبني توسط لانونگذار ایالت نيویورک
است و دیوان ایرادات شاكي مبني بر عدم رعایت تشریفات لانوني ماهوی و شرط
حمایت برابر توسط لانونگذار ایالتي را وارد ندانسته و اعالم داشت« ،هرچند احترام به
حقوق لراردادی و حقوق مالكانه مورد توجه این دادگاه است ،اما نه حقوق لراردادی
مطلق است نه حقوق مالكانه و در شرایط خاص نظير شرایط كنوني این حقوق با
5

محدودیتهایي روبرو ميشوند».
در سال  1935دیوان به استثنای پروندههای مربوط به شرط تعهد دولت به پشتيباني دالر
با پرداخت طال 6،در آرای خود لانونگذاریهای دولت فدرال را مغایر با لانون اساسي اعالم

 .1جان كلي ،تاریخ مختصر تئوری حقولي در غرب ،ترجمه محمد راسخ ،چاپ دوم (تهران :انتشارات طر نو،
 )1388صص .534-529
2. Home Building & Loan Ass'n v. Blaisdell, 290 U.S. 398, 1934.
3. Charles Bieneman, A., “Legal Interpretation and A Constitutional Case; Home
Building & Loan Ass'n v. Blaisdell”, Michigan Law Review, 90, (1992), at 25342564.
4. Nebbia v. New York, 291 U.S. 502, 1934.
5. Robert Levy, A. and Mellor William, The Dirty Dozen; How Twelve Supreme
Court Cases Radically Expanded Government and Eroded Freedom (Washington:
Cato Institute, 2009) at 181-197.
6. Nortz v. United States, 294 U.S. 313- 1935; Perry v. United States, 294 U.S.
)330- 1935; United States v. Bankers Trust Co., 294 U.S. 240, (1935
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مينماید .از جمله این موارد پرونده صنف مرغداری 1است كه طبق آن دیوان عالي به اتفاق
آرا ،تصمي دولت فدرال مبني بر تنظي صنف مرغداری را مبتني بر لانون احيای صنایع ملي
( 1933مه ترین لانون طر نيو دیل) و توجه به دكترین تفویض اختيارات ،2اصالحيه ده
لانون اساسي و اصل بازرگاني 3،خالف لانون اساسي تشخيص ميدهد؛ بعبارت دیگر دیوان
عالي تصویب لانون توسط دولت فدرال را به منظور تنظي فعاليتهای صنفي كه آثار بسيار
اندک و غيرمستقيمي بر تجارت بين ایالتي دارد ،با توجه به اصالحيه ده لانون اساسي
مردود اعالم نمود و تفكيك اختيارات لانونگذاری دولت فدرال و دولتهای ایالتي را در
راستای مقابله با تمركزگرایي خاطر نشان ساخت 4.همچنين دیوان در رای 5دیگر خود،
مجدد ًا به اتفاق آرا و با استناد به فراز آخر اصالحيه پنج لانون اساسي كه سلب مالكيت
بدون جبران خسارت عادله را ممنوع ميداند ،لانون ورشكستگي كشاورزان 6را كه در
در این آرا دیوان عالي آمریكا ،مصوبه كنگره و دستور اجرایي ریيس جمهور مبني بر لغو تعهد طال را به استناد
اختيارات ویژه ریيس جمهور ( )Plenary Powerمورد تایيد لرار ميدهد.
Kenneth Dam, W., “From the Gold Clause Cases to the Gold Commission: A Half
Century of American Monetary Law”, University of Chicago Law Review, 504,
(1983), at 504-532.
1. Schechter Poultry Corp. V. United States, 295 U.S. 495, (1935).
2. Delegation Doctrine.
بنابر این اصل كه مبتني بر مفهوم تفكيك لوا است ،كنگره در تفویض اختيارات خود به سایر لوای حكومتي
خصوصاً لوه مجریه با محدودیتهایي روبرو است و تنها در صورتي این امر مورد لبول است كه كنگره یك سری
اصول عقالیي جهت اجرای امر تفویض یافته توسط مفوض عليه پيشبيني كرده باشد .ر.ک Garner, Bryan
A., op.cit. at 459.
3. Commerce Clause.
طبق این اصل كه مبتني بر بند ( )3لسمت ( )8ماده ( )1لانون اساسي ایاالت متحده آمریكا است كنگره این اختيار
انحصاری را دارد كه تجارت بين ایالتي و ببينالمللي را با وضع لوانين تنظي نماید.
4. Schechter Poultry Corp. V. United States, 295 U.S. 495- 1935.
همچنين سابق بر این رای ،دیوان عالي در رای (Panama Refining Co. v. Ryan, 293 U.S. 388-
 )1935تصمي دولت فدرال مبني بر ممنوعيت خرید و فروش بين ایالتي و بينالمللي ،الالم نفتي مازاد بر
سهميهبندی ایالتي را كه مبتني بر لانون احيای صنایع ملي است با توجه به دكترین تفویض اختيارات ،خالف لانون
اساسي تشخيص ميدهد .ر.ک.
Levy, Robert A. and William Mellor, op.cit. at 71-71.
5. Louisville Joint Stock Land Bank v. Radford, 295 U.S. 555- (1935).
6. Frazier–Lemke Farm Bankruptcy Act 1934.
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راستای اعطای مهلت به كشاورزان به تصویب رسيده بود و به آنان مهلت  5سالهای برای
بازپرداخت بدهي خود با نر بهره  1درصد اعطا ميكرد مغایر با لانون اساسي اعالم كرد.

1

همچنين مخالفت دیوان در سال  1936با طر نو ریيس جمهور و برخي لوانين
التصادی ایاالت در پروندههای مختلف 2به غير از یك پرونده 3،موجب گردید كه
روزولت پس از پيروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری الیحه "اصال

رسيدگيهای لضایي" 4را به كنگره ارائه و پيشنهاد نماید كه ریيس جمهور این اختيار را
داشته باشد به لضات دیوان كه سني باالتر از  70سال و  6ماه دارند یك لاضي اضافه
نماید .با توجه به تغيير رویه دیوان در پرونده معروف به هتل ساحل غربي 5و مخالفت
كميسيو ن امور لضایي مجلس سنا و مرگ پشتيبان طر جوزف رابينسون 6این اصالحات
به فراموشي سپرده شد 7.با این وجود دیوان در آرای بعدی 8خود سياستهای التصادی
دولت دال بر صرف هزینه های دولتي در زمينه رفاه همگاني و تامين حقوق كارگران
خصوصاً در زمينه اعتصاب را با تفسيری موسع از اختيارات كنگره در زمينه تنظي تجارت
به رسميت شناخت.

9

 .3آرای دیواني در حوزههای بحراني
با بررسي آرای دیوان عدالت اداری ميتوان آرای موصوف را در برخورد با پنج حوزه
مشتمل بر مقررات ارزی ،تورم و دستمزد ،تاسيس فعاليتهای تجاری ،رلابت ،انحصار و
گرانفروشي و النهایه واردات و صادرات دانست .غير از آرای حوزه اول كه مربوط به هر
1. Barry Cushman, Rethinking the New Deal Court; The Structure of the
Constitutional Revolution (New York: OUP, 1998) at 33-45.
2. Morehead v. New York ex rel. Tipaldo, 298 U.S.587, (1936), Ashton v.
Cameron County Water Improvement, 298 U.S.513, (1936); Carter v. Carter Coal
Co. 298 U.S.238, (1936); United States v. Butler, 297 U.S.1, (1936).
3. Ashwander v. TVA 297 U.S.288 (1936).
4. Judicial Procedures Reform Bill of 1937.
5. West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379, (1937).
6. Joseph T. Robinson.
7. Robert McCloskey, G., op.cit. at 116-120.
8. NLRB v. Jones & Laughlin Steel Corp. 301 U.S.1, (1937); Helvering v. Davis,
301 U.S.619, (1937(.
9. Howard Ball, Hugo L. Black; Cold Steel Warrior (New York: OUP, 1996) at 8688.
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دو دوره بحراني مورد بحث است ،آرای سایر حوزهها مربوط به بحران التصادی كنوني
است كه در ادامه به تحليل آنها خواهي پرداخت.
اول -آزادی در تاسیس فعالیتهای تجاری :افراد آزاد هستند كه به هر نوع كسب و
كاری (تجارت) در هر لالب (اع از فعاليت تجاری خرد یا كالن) و هر مدلي
(مغازهداری ،تاسيس تجارتخانه یا شركت تجاری) كه موجب ضرر دیگران نشود الدام
نمایند و این آزادی در اصل  28لانون اساسي مورد تاكيد لرار گرفته است 1.از جمله
مصادیق آزادی تجارت ،آزادی تاسيس تجارتي است كه به موجب آن ایجاد هرگونه
مانع لانوني و نهادی بر سر راه ایجاد تاسيسات تجاری غيرلابل پذیرش تلقي ميگردد؛ چرا
كه محدود نمودن آزادی افراد در انتخاب مدل تجاری به صورت مستقي نحوه استفاده
افراد از اموالشان را تحت تاثير لرار ميدهد و این امر در تضاد جدی با اصل تسليط (الناس
مسلطون علي امواله ) ميباشد.
با این وجود به دليل سابقه الدامات سلطهطلبانه كشورهای بيگانه نه تنها در اصول 23
و  24لانون اساسي مشروطه ،اعطای تشكيل كمپاني و شركتهای عمومي و امتيازات
انحصاری تجاری و غيره از دولت سلب و در اختيار مجلس لرار گرفت بلكه در اصل 81
لانون اساسي جمهوری اسالمي نيز دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور
تجارتي ،صنعتي ،كشاورزی ،معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع اعالم گردید .این
ممنوعيت و لزوم تعامل در التصاد بينالمللي موجب صدور آرای تفسيری (آرای شماره
 1771مور  ،1362/02/02شماره  1723ر 24-مور  1362/02/03و شماره  7661مور
 )1361/12/07از جانب شورای نگهبان به منظور ایجاد نوعي گشایش در عرصه تجارت
دولت و فعاليت بيگانگان در ایران گردید كه النهایه با تصویب لانون تشویق و جلب
سرمایهگذاری خارجي در سال  1381گام بلندی در این خصوص برداشته شد.
ضرورت نظارت بر فعاليت بيگانگان در ایران و حمایت از حقوق مصرفكنندگان از
طریق ارائه خدمات پس از فروش ،موجب تصویب لانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگي
شركتهای خارجي در سال  1376و لانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان در سال
 1388گردید .به موجب ماده  4لانون اخيرالذكر ،فعاليت كليه واردكنندگان و
 .1رو اهلل موذني ،حقوق عمومي التصادی؛ مطالعه تطبيقي ایران و فرانسه (تهران :انتشارات مجد )1393 ،صص
.234-200
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فروشندگان كاالهای بادوام خارجي در ایران به داشتن نمایندگي رسمي و تعميرگاه
مجاز ،تأمين لطعات یدكي و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش طبق دستورالعملهای
موضوع مواد  38 ،37و  39آیيننامه اجرایي لانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان
منوط گردید و وزارت صنعت ،معدن و تجارت بعنوان مرجع صدور گواهينامه نمایندگي
شركتهای خارجي در ایران اعالم گردید.
بروز بحران التصادی پيرو تحری التصادی سالهای  1389الي 1394و دشواری در
مبادالت تجاری موجب گردید كه «دستورالعمل نحوه صدور گواهي فعاليت نمایندگان
توزیعكنندگان ،دفاتر و شعب شركتهای خارجي عرضهكننده كاالهای سرمایهای در
ایران مصوب  »1394/01/29با رویكرد مقابله با تحری های التصادی به تصویب وزیر
صنعت ،معدن و تجارت برسد و شرایط اعطای گواهينامه نمایندگي خارجي تسهيل
گردد .پس از رفع تحری های بينالمللي در تاریخ  1395/06/18دستورالعمل جدید
برخالف دستورالعمل لبل كه در شرایط تحری  ،اعطای گواهينامه نمایندگي شركت
خارجي به شركت های واسط را مشروط به سپردن تعهدنامه شركت متقاضي ميسر
ميدانست ،اعطای گواهينامه نمایندگي را به داشتن رابطه لراردادی مستقي با شركت
خارجي منوط نمود .این مسئله موجب شد برخي نمایندگيهای خارجي به استناد نقض
حقوق مكتسبه ،ابطال دستورالعمل جدید را از دیوان عدالت اداری مطالبه نمایند.
دیوان عدالت اداری نيز بدون توجه به دفاعيات نماینده وزارت صنعت ،معدن و
تجارت دال بر اینكه «بنابر تصریح تبصره  1ماده  2دستورالعمل موصوف ،گواهينامه
شاكي در شرایط بحراني و با اخذ تعهد از نامبرده صادر شده است؛ لذا حق مكتسب وی
محدود به شرایط مندرج در دستورالعمل و تعهدنامه است» .با تفسيری لفظي و
اطالقگيری از اصطال «نمایندگي رسمي» مندرج در ماده  4لانون حمایت از مصرف
كنندگان مصوب  ،1388تفكيك بين نمایندگي رسمي مستقي و غيرمستقي را موجب
تضييع حقوق دارندگان نمایندگي رسمي غيرمستقي دانسته و به موجب دادنامه شماره
1

 881مور  14/9/1396دستورالعمل مذكور را به این دليل ابطال مينماید.

 .1جهت اطالع از رای دیگر دیوان با شرایط و استدالل مشابه در خصوص ابطال اطالق ماده ( )45دستورالعمل
اجرایي تاسيس ،فعاليت و نظارت بر صرافيها مصوب  1393/05/28شورای پول و اعتبار ر.ک .رای شماره 295
مور .1395/05/05
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هرچند تفسير لفظي دیوان ،حافظ حق مكتسبه دارندگان گواهي نمایندگي خارجي
غيرمستقي و اصل آزادی نهادهای تجاری و مانع از تحميل هزینههای ناشي از تغيير
ناگهاني سياستهای الصادی دولت بر فعاالن التصادی بخش خصوصي است اما این مزایا
نباید موجب غفلت از شرایط زمان تصویب مقررات دولتي شود .كارایي دولت جهت
حفظ مصالح و منافع عمومي به ميزان لابل توجهي به سرعت عمل در پيشبيني و مقابله با
بحرانهای اجتماعي اع از بحرانهای التصادی ارتباط دارد.
دوم -نرخ تورم و دستمزد :تورم یكي از موضوعاتي است كه نه تنها موجب بحراني
شدن التصاد است بلكه بعضاً سياستي است برای خروج از بحران .به عبارت دیگر هرگاه
تورم از طریق رشد مداوم ليمت كاالها و خدمات به گونهای عمل كند كه مستمراً لدرت
خرید پول كاهش یابد ،نه تنها سپردهگذاری و اعتماد به پول ملي كاهش و تقاضا برای
سرمایهگذاری در كاالهای امن اما غيرمولد نظير طال و مسكن افزایش ميیابد ،بلكه به
دليل مبه شدن دورنمای فعاليتهای التصادی ،سرمایهگذاری نيز دچار ركود ميگردد.
روی دیگر سكه تورم آن است كه در برخي از بحرانهای التصادی خصوصاً نوع ركودی
1

آن ،ایجاد تورم به منظور تحریك طرف تقاضا راهي است برای خروج از بحران.
كاهش لدرت خرید كارمندان ،بازنشستگان و كارگران از جمله حاالتي است كه
تورم مشكلآفرین ميگردد و دولتها غالباً سعي ميكنند با اعمال نر تورم ساالنه در
دستمزد كارگران و كاركنان از تاثير منفي آن بر معيشت خانوارهای دارای درآمد ثابت
بكاهند و در این خصوص ميتوان به بند (ز) ماده  3لانون برنامه سوم توسعه اشاره كرد
كه دولت را مكلف مينماید كه حقوق كليه كاركنان ،بازنشستگان ،مستمریبگيران و
كارگران با هر لراردادی كه كار ميكنند را متناسب با تورم و حدالل مساوی با آن
افزایش دهد و چنانچه در پایان هر سال ،رشد تورم بيش از افزایش حقوق بود  ...تفاوت
را به عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید .همچنين ماده  125لانون
مدیریت خدمات كشوری با محفوظ للمداد نمودن حدالل افزایش حقوق به ميزان تورم،

 .1تاماراک مُئنجاک ،بانكداری مركزی؛ ثبات پولي و مالي :نظریه و عمل ،ترجمه احمد عزیزی و فاطمه نوربخش
(تهران :انتشارات پژوهشكده پولي و بانكي جمهوری اسالمي ایران )1397 ،صص  16-14و .31-29
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اعالم ميدارد «ضرایب حقوق  ...در سالهای بعد حدالل به اندازه تورم كه هر ساله از
سوی بانك مركزی اعالم ميگردد ،افزایش ميیابد».

1

بدیهي است فلسفه وجودی افزایش حقوق كاركنان ،بازنشستگان و كارگران را باید
در عدالت توزیعي و اصل الضرر دانست كه وارد شدن زیان به اشخاص را منع مينماید.

2

البته ميتوان آرای دیوان عدالت اداری در خصوص تاثير تورم بر دستمزد و حقوق
كاركنان را به دو دوره تقسي كرد .در دوره اول ،دیوان عدالت اداری با استناد به ماده
 125لانون مدیریت خدمات كشوری و تفسير لفظي واژه «متناسب» در ماده  150لانون
برنامه چهارم توسعه و معادل دانستن عبارت «افزایش دستمزد متناسب با افزایش نر
تورم» با عبارت «افزایش دستمزد معادل با نر تورم» بندهای  2 ،1و  6تصویبنامه شماره
/11008ت  37150هـ مور

 1386/01/28و بند  10تصویبنامه شماره /35095ت

 39916هـ مور  1387/03/07هيات وزیران دال بر افزایش حقوق كاركنان دولت به
3
ميزاني كمتر از نر تورم را مغایر لانون دانسته بود.
متاسفانه با ابطال تصویبنامههای فوق و با این استدالل كه «پس از ابطال مصوبه
مذكور ،مصوبه دیگری كه مبين نحوه و چگونگي احتساب افزایش حقوق مورد نظر
شاكي است ،هنوز به تصویب نرسيده و موجبات اجرای لانون فراه نشده است»
دادخواست برخي از كارمندان و بازنشستگان در شعب دیوان عدالت اداری رد
ميگردید 4.ولي با توجه به اینكه برخي از شعب دیوان عدالت اداری بدون توجه به عدم

 .1ماده ( )150لانون برنامه چهارم توسعه مصوب  1383/06/11مقرر ميدارد« :دولت موظف است كه حقوق كليه
كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامي رشتههای شغلي ،متناسب با نر
تورم افزایش دهد».
 .2محمداسماعيل توسلي ،تحليل ماهيت پول و بنيانهای اعمال سياست پولي در التصاد اسالمي ،چاپ دوم (تهران:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )1396 ،صص .134-131
 .3ر.ک .آرای شماره 1551-1507مور  ،1386/12/26شماره  388-377مور  ،1388/05/04شماره  667مور
1388/09/16و شماره  585-584مور .1390/12/22
 .4ر.ک .دادنامههای شماره  1084مور  1388/06/09شعبه اول دیوان عدالت اداری و شماره  1152مور
 1389/05/13شعبه  24دیوان عدالت اداری.
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تصویب مقررات اجرایي ،به نفع شكات الدام به صدور رای نمودند 1،تعارض آرا بين
شعب دیوان عدالت اداری حادث و دیوان به موجب رای وحدت رویه شماره 584-585
مور  1390/12/22ضمن رفع تعارض بين شعب دیوان ،شكایات كاركنان را مورد تایيد
لرار داد.

2

اما دیوان عدالت اداری در دوره دوم و متاثر از لوانين بودجه سنواتي سالهای  1386و
 1387و شق آخر بند الف ماده  50لانون برنامه پنج توسعه كه نر افزایش حقوق
كاركنان را محدود به منابع بودجه كرده بود ،صراحتاً طبق ماده  91لانون تشكيالت و
آیين دادرسي دیوان عدالت اداری در لالب آرای شماره  1219 ،1218 ،1217و 1220
همگي به تاریخ  1394/10/29از رویه سابق خود عدول و بدون توجه به نر تورم،
افزایش حقوق كاركنان دولت را در چارچوب منابع موجود و در حد ارلام تعيين شده در
لوانين بودجه مجاز مي داند .به والع این چرخش ،حكایت از غلبه تفسير لفظي در آرای
دیوان عدالت اداری دارد؛ چرا كه دیوان در آرای دوره اول با وجود لوانين محدودكننده
سقف افزایش حقوق كاركنان ،حك به افزایش حقوق مساوی با نر تورم داده است.
همچنين از اینرو است كه لانونگذار نيز در بند پ ماده  28لانون برنامه شش  ،این
3
چرخش رویه را صرفاً در طول عمر برنامه تایيد كرده است.
سوم -قیمتگذاری و تحدید تجارت داخلي :همچنانكه ذكر شد ،در شرایط بحران
التصادی به دليل نياز مبرم مردم به تامين كاال و خدمات اساسي و ضروری ،دولت ناگزیر
به ليمتگذاری ميگردد 4و در این خصوص لوانين متعددی لابل اشاره است كه از یك
سو موضوعات و اشخاص مشمول و از سوی دیگر مرجع و نحوه ليمتگذاری را تببين
 .1ر.ک .دادنامه شماره  941مور  ،1387/5/20شعبه  21دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 1788مور
 1388/9/18شعبه  3دیوان عدالت اداری.
 .2علي مشهدی و شكوه حيدری دهالاني« ،افزایش حقوق كاركنان دولت مطابق نر تورم بانك مركزی»،
دوفصلنامه رویه لضایي شعب دیوان عدالت اداری ،دوره  ،5شماره  ،)1397( ،5صص .16-13
 .3بند پ ماده  .28دولت در حدود اعتبارات هزینهای ساالنه و متناسب با نر تورم نسبت به تعيين ضریب حقوق
كاركنان دولت اع از مشموالن و غيرمشموالن لانون مدیریت خدمات كشوری در لوایح بودجه سنواتي الدام كند.
این حك در طول برنامه حاك بر ماده  125لانون مدیریت خدمات كشوری خواهد بود.
 .4در خصوص تحليل مباني فقهي ليمتگذاری ر.ک .سيدعباس موسویان و حسن بهاری لراملكي« ،ضوابط
ليمتگذاری از منظر فقه اماميه» ،نشریه معرفت التصاد اسالمي ،دوره  ،1شماره ،)1389( ،2صص 136ـ .109
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كردهاند 1.همانطور كه ليمتگذاری به خاطر انحصاری بودن كاالها و خدمات مبنا و
مصادیق خاص خود را دارد ،ضرورت مولت بودن ليمتگذاری سایر كاالها و خدمات
در ماده  52لانون نظام صنفي مورد تاكيد است .با این وجود مجموعاً محدود شدن
تجارت داخلي به بهانه دسترسي مصرفكنندگان و نفي مولعيت مسلط بر بازار ،نتيجه
ليمتگذاریهای بيضابطه خواهد بود .از اینرو ،نظارت جدی بر مقررات و احكام
مربوط به ليمتگذاری باید در راستای رعایت اصول رلابت ،عدم تبعيض ،شفافيت،
رعایت تشریفات لانوني و عقالنيت باشد و استناد به بحراني بودن شرایط اعمال
ليمتگذاری و مقابله با تحری های التصادی نميتواند نافي اصول فوق باشد .در زمينه
شفافيت مقوله ليمتگذاری ميتوان به رای شماره  1288مور  1393/08/05هيات
عمومي دیوان عدالت اداری اشاره كرد.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به تاریخ  1390/11/23و به موجب بند  4بخشنامه
محرمانه شماره / 6684م/ص برای مقابله با گرانفروشي مقرر داشته بود «هرگونه تغيير در
بازار كه در سامانه ليمتهای سازمان حمایت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ثبت نشده
باشد بدون هماهنگي با سازمانهای استاني و سازمان حمایت به منزله گرانفروشي تلقي
شده و با هماهنگي سازمان تعزیرات حكومتي در استان ،حداكثر مجازاتهای مقرر در
لانون اعمال شود».
وضع مقرر فوق موجب شده بود كه شاكي به استناد اصل لانوني بودن جرای و
مجازاتها (اصل  36لانون اساسي) و اصل انتشار لوانين الزم االجرا (مواد  1و  2لانون
مدني) مدعي مخالفت آن با اسالم (مستند به لاعده لبح عقاب بالبيان) و لانون اساسي
بوده و ابطال بند مذكور را از دیوان عدالت اداری مطالبه نماید .در مقابل نيز مشتكي عنه
اعالم ميدارد كه «اوالً این بخشنامه در یك برهه زماني بسيار حساس كه زمان تشدید

 .1از جمله مهمترین مستندات لانوني در این خصوص ميتوان به لانون تعزیرات حكومتي مصوب  ،1368بند (د)
ماده  101لانون برنامه پنج توسعه و ماده  51لانون نظام صنفي مصوب  1382با اصالحات  1392اشاره كرد كه به
روشني حاكي از آن است كه دولت در سالهایي كه با بحران التصادی و رشد فزاینده تورم روبرو بوده است ،بدون
توجه به ریشههای بحران جهت تنبيه و مجازات عامالن حتي كوچك التصادی چنين لوانيني تصویب كرده است.
مسعود نيلي و همكاران ،التصاد ایران؛ چگونگي گذر از ابرچالشها ،ج( 1.تهران :موسسه عالي آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامهریزی )1397 ،صص .144-138
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تحری ها و به دنبال آن تحری ارزی و گران شدن دالر را به دنبال داشت ،صادر شده
است كه حتماً ميباید جلوی افزایش این ليمتها گرفته ميشد و ثانياً صدور اینگونه
بخشنامهها و همچنين بخشنامههای محرمانه در دستگاههای اجرایي و حتي لضایي مرسوم
است و شاید به جهت جلوگيری از هرگونه تنش در سطح جامعه و به لحاظ عدم
ضرورت اطالع عامه مردم به صورت محرمانه صادر شده باشد؛ لذا محرمانه بودن آن
صرفاً جهت تأكيد بر انجام وظایف محوله به دستگاههای مجری است .بنابراین با توجه به
اینكه این بخشنامه در چارچوب وظایف وزارتخانه صادر و در برهه زماني خویش كاربرد
داشته است ،جنبه اعمال مجازات جدید نميباشد و هيچگونه مغایرتي با مباني فقهي و
شرعي و لانوني ندارد».
دیوان عدالت اداری در این خصوص نيز بدون اینكه وضع مقرره محرمانه با موضوع
1

جرمانگاری فعاليت های التصادی را نقض اصل صراحت و شفافيت لوانين و مقررات
تشخيص دهد یا آنكه ادعای متشكيعنه دال بر حدوث شرایط بحران التصادی را تحليل
یا مورد پاسخ لرار دهد ،صرفاً به استناد اینكه جرمانگاری در حدود صالحيت وزرات
2

صنعت ،معدن و تجارت نيست ،نسبت به ابطال مصوبه الدام مينماید.
همچنين رویه و صالحيت دیوان عدالت اداری در خصوص تعيين مرجع ليمتگذاری
و پيش از آن مرجع تشخيص بازار انحصاری كه الزاماً باید تحت لواعد ليمتگذاری
تدبير گردد ،لابل چالش است .برای مثال ،دیوان به موجب رای شماره  931مور
 1396/09/21در خصوص اینكه آیا بازار محصوالت پتروشيمي انحصاری و در نتيجه
مشمول ليمتگذاری است ،اختيار نهادی و لانوني شورای رلابت در تعيين بازارهای
انحصاری طبق بندهای  3و  5ماده  58لانون اجرای اصل  44لانون اساسي را نادیده گرفته
و صرفاً به استناد اینكه در بند د ماده  101لانون برنامه پنج توسعه مصوب  ،1389دولت
مكلف شده است كه ضوابط تعيين كاالهای اساسي ،انحصاری و خدمات عمومي و نيز
فهرست و ضوابط تعيين ليمت این كاالها و خدمات را به تصویب شورای التصاد برساند،
الدام شورای رلابت در اعالم انحصاری بودن بازار پتروشيمي را فالد وجاهت لانوني
 .1محمد راسخ« ،ویژگيهای ذاتي و عرضي لانون» مجلس و پژوهش ،دوره  ،13شماره  ،)1384( ،51صص .23-21
 .2همچنين ر.ک .آرای شماره 62و 61مور  ،1371/04/30شماره  487مور  1396/05/24و شماره  931مور
.1396/09/21
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ميداند 1این در حالي است كه طبق ماده  92لانون اجرای اصل  44لانون اساسي مادام كه
در لوانين بعدی نسخ و یا اصال مواد و مقررات این لانون صریحاً و با ذكر نام این لانون
و ماده مورد نظر ليد نشود ،احكام این لانون معتبر خواهد بود.
چهارم -واردات و صادرات :در صورتي كه تامين نيازهای اساسي جامعه در شرایط
بحران التصادی از طریق ليمت گذاری ميسر نگردد ،سياست تامين نيازهای اساسي از
طریق حمایت از بخشهای خاص التصادی نظير بخش كشاورزی اهميت بسياری ميیابد
و در نتيجه دولت به ناچار در حوزه تجارت خارجي به دليل كمبود ارز خارجي در
دسترس 2از یك سو ،برخي محدودیتها را بر واردات كاالهای رليب نظير كاالهای
لوكس و تجملي تحميل ميكند و از سوی دیگر ،تعرفههایي برای صادرات كاال و
خدمات اساسي مورد نياز ایجاد ميكند .در خصوص ایجاد محدودیت بر واردات ميتوان
به رای شماره  784مور  1394/06/24هيات عمومي دیوان عدالت اداری اشاره كرد.
لضيه به این مسئله بازميگردد كه دفتر واردات گمرک ایران عالوه بر تصویب افزایش
سود بازرگاني  159لل از كاالهای كشاورزی ،3اجرای آن مصوبه را به تاریخ
 1390/05/01عطف بماسبق نموده بود ،از اینرو با شكایت یكي از واردكنندگاني كه
كاالهای خود را لبل از تاریخ موصوف ثبت سفارش و ترخيص لطعي نموده بود روبرو
شد .شاكي در دادخواست خود عالوه بر اینكه اصل عطف بماسبق نشدن لوانين را حاك
بر لانون و مقرره اعالم ميكرد ،به حق مكتسب خود ناشي از ترخيص لطعي كاال استناد
مينماید.
 .1ابراهي رهبری« ،نقدی بر نحوه مداخله دیوان عدالت اداری در تصميمات لطعي شورای رلابت» ،فصلنامه رای،
دوره  ،6شماره  ،)1396( ،19صص .58-54
 .2بطور كلي كاهش ارزش پول ملي در مقابل ارزهای خارجي موجب رونق صادرات است و مطلوبيت تحصيل ارز
خارجي موجب ميگردد كه كاالها و خدمات توليد داخل بيشتر صادر گردد .از این رو ،بدیهي است كه صادرات
برخي كاالهای اساسي و ضروری در زمان كاهش ارزش پول ملي (خصوصاً اگر كاهش ارزش پول ملي ناشي از

كميابي ارزهای خارجي به دليل ركود التصادی باشد) محدود گردد .ر.ک .جميز ریكاردز ،جنگهای ارزی؛
روایتي حيرتانگيز از جنگ التصادی كشورها با ابزار پول و طال ،ترجمه حسين راهداری (تهران :چاپ پنج ،
انتشارات دنيای التصاد )1397 ،صص .51-21
 .3ر.ک .تصویبنامه شماره  /183069ت 47330ک مور
 24/73/466/740/192686/90/194190مور .1390/09/28

 1390/09/20و بخشنامه شماره
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در مقابل متشكيعنه اعالم ميدارد كه سياست مذكور مستند به ماده  16لانون افزایش
بهرهوری بخش كشاورزی مصوب  1389/04/23صورت گرفته و با تفسير عبارت لانوني
«برای واردات كليه كاالها و محصوالت بخش كشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به
گونهای كه نر مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد» مدعي است كه دولت
ميتواند با بهرهگيری از لفظ "همواره" برای حمایت از توليدكننده داخلي ،زمان اجرای

تعرفهها را عطف بهماسبق نماید تا توليدهای لبلي مورد حمایت لرار گيرد و یا تعرفه
كاالهایي كه وارد كشور شده است ولي تاكنون از گمرک ترخيص نشده متناسب با
ليمت كاالهای داخلي گردد.
در نهایت ،دیوان عدالت اداری با توجه به وظيفه لانوني وزارت صنعت ،معدن و
تجارت 1دایر بر اینكه تغييرات كلي 2آیيننامه اجرایي لانون و جداول ضميمه مقررات
صادرات و واردات را با رعایت تشریفات مقرر و لبل از پایان هر سال برای سال بعد و
تغييرات موردی آنها را طي سال تهيه و با رعایت حقوق مكتسب به تصویب هيأت وزیران
برساند ،تأخير در انجام آن را غيرلابل لبول دانسته و انجام تكليف مذكور در خارج از
زمان لانوني و عطف بماسبق نمودن آن را نافي حقوق مكتسب واردكنندگاني ميداند كه
با تعرفه لبلي نسبت به واردات كاال به كشور الدام و سود بازرگاني را بر اساس تعرفه لبلي
پرداختهاند.
ظاهراً رعایت مهلتهای لانوني جهت تصویب ،اعالم و اجرای مقررات دولتي نظير
آنچه در ماده  4لانون مقررات صادرات و واردات آمده است نزد دیوان عدالت اداری
بسيار حائز اهميت ميباشد؛ چرا كه در رای شماره  437مور  ،1396/05/10دیوان
عدالت اداری عدم رعایت موعد مقرر در تبصره  3ذیل بند ب ماده  104لانون برنامه

 .1موضوع ماده  4لانون مقررات صادرات و واردات مصوب .1372
 .2به نظر ميرسد تغييرات جزیي آیيننامه اجرایي لانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات مشمول مهلت
مقرر نباشد .در این خصوص ر.ک .رای شماره 121مور 1396/06/29هيات تخصصي التصادی ،مالي و اصناف
دیوان عدالت اداری.
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پنجساله پنج توسعه 1جهت اجرای مقررات دولتي را موجبي برای ابطال بخشنامه سازمان
توسعه تجارت ایران دانسته است.
باالخره در خصوص ممنوعيت بر صادرات ،ميتوان به رای شماره  2427مور
 1398/08/21هيئت عمومي دیوان عدالت اداری اشاره كرد .لضيه به این مسئله
بازميگردد كه وزیر صنعت ،معدن و تجارت به موجب بخشنامه شماره 60/187713
مور  1397/07/16و مستند به بند  4مصوبات نهمين جلسه شورای عالي هماهنگي
التصادی ،ابالغي طي نامه شماره  70118مور  1397/05/29ریيس جمهور؛ صادرات
سيب زميني ،خوراک دام و طيور و رب گوجه فرنگي را تا اطالع ثانوی ممنوع مينماید.
در مقابل شاكي با این استدالل كه ممنوعيت اعالمي موجب نقض بند الف ماده  23لانون
احكام دائمي توسعه كشور است ابطال بخشنامه موصوف را تقاضا ميكند .الزم به ذكر
است طبق ماده موصوف ،جلوگيری از صادرات هرگونه كاال حتي به منظور تنظي بازار
داخلي ممنوع است.
النهایه دیوان با وجود تایيد مفاد ماده مذكور ،تعيين ممنوعيت بر صادرات كاال را مستند به
مصوبه شورای هماهنگي التصادی مجاز ميداند اما از آنجایي كه طبق مصوبه شورای
موصوف ،وضع ممنوعيت باید مولتي و تا زمان رفع اضطرار بوده باشد ،بخشنامه موصوف
را فقط به این دليل كه مفيد مولتي بودن نيست ابطال مينماید.
عالوه بر اینكه اثر ابطال بخشنامه به كيفيت مذكور روشن نيست و به استناد رای ابطالي
دیوان نمي توان مدتي برای اجرای بخشنامه تعيين كرد ،در هيچ كجای رای مشخص نشده
است كه چگونه ميتوان به استناد مصوبه شورای عالي هماهنگي التصادی ،حك لانون را
تعليق نمود؟ در شنيدهها است كه مصوبه شورا به تایيد مقام رهبری رسيده و به اعتبار
حك حكومتي بر لانون تفوق یافته است.
 .1ماده  .104ب ـ اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كاالهای غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع
است.
تبصره2ـ دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور ،عوارض ویژهای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش
افزوده پایين وضع و دریافت نماید.
تبصره3ـ ميزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولي است كه متناسب با افزایش سه ارزش افزوده داخلي،
كاهش ميیابد .فهرست و عوارض مربوطه این كاالها و جدول مذكور به تصویب شورای التصاد ميرسد .این
عوارض حدالل سه ماه پس از وضع و اعالم عمومي لابل وصول است.
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پنجم -پیمانسپاری ارزی :پيمانسپاری ارزی به این معنا كه صادركنندگان كاالها و
خدمات مكلف به فروش ميزاني از ارز حاصل از صادرات خود به نر روز یا نر
ليمتگذاری شده به دولت یا بانكهای مجازی باشند كه تخلف از آن جرمانگاری شده
است ،برای اولين بار در لانون متم لانون تفتيش اسعار خارجي مصوب  1309/04/31و
پيرو بحران التصادی آن سال تصویب گردید .این لانون پيرو تصمي مجلس شورای ملي
دایر بر دعوت دولت به اتخاذ تدابير رفع بحران التصادی و تقدی لوایح مربوطه به مجلس
شورای ملي  1308/11/27و برای اصال و تكميل مجموعه لوانين دیگری نظير لانون
اجازه تفتيش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجي به وسيله كميسيون نر اسعار
 ، 1308/12/06لانون اجازه تاسيس وزارت طرق و شوارع و وزارت التصاد ملي بجای
وزارت فوائد عامه  ،1308/12/27لانون تعيين واحد و مقياس پول لانوني ایران
 ،1308/12/27لانون ماليات بر شركتها و تجارت و غيره  ،1309/01/22لانون مبادله
ضميمه نمره  5امتيازنامه بانك شاهنشاهي ایران  1309/03/06و مقابله با شرایط بحران
التصادی تصویب شده است .البته پس از آن به دليل شرایط بحراني لوانين دیگری نظير
لانون واگذاری انحصار تجارت خارجي مملكت به دولت  1309/09/06و لانون متم
1
لانون انحصار تجارت خارجي  1309/12/20نيز به تصویب رسيد.
از آن زمان تاكنون نيز در نظام حقولي و التصادی ما از طریق تصویب لانون راجع به
واگذاری معامالت ارزی به بانك ملي ایران  ،1336/12/24آیيننامههای متعدد بانك
مركزی و آرای لضایي این سياست ارزی ادامه داشته است؛ لذا در ادامه پيش از تحليل
آرای دیوان عدالت اداری ،مختصراً آرای دیوان عالي كشور نيز مورد اشاره لرار
ميگيرد.
در والع دیوان عالي كشور در دو مورد از آرای خود 2در اختالف بين شعب مختلف
دیوان عالي كشور در تفسير مواد  15و  27لانون راجع به واگذاری معامالت ارزی به بانك

 .1معاونت خدمات مدیریت و اطالعرساني دفتر ریيس جمهور ،اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجي در دوره
رضاشاه (( )1311-1305تهران :انتشارت سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي )1380 ،صص
.110-35
 .2ر.ک .آرای وحدت رویه شماره  584مور 1372/07/13و شماره  678مور .1384/04/28
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ملي ایران و ماده  48اصالحي لانون مجازات عمومي مصوب  3،1352دو تفسير متفاوت
ارائه داده است .بعبارت دیگر ،دیوان در رای مقدم خود با منسو اعالم نمودن ماده 48
اصالحي لانون مجازات اسالمي طبق نظریه تفسيری شورای نگهبان مبني بر عدم پذیرش
مرور زمان در امور جزایي ،بدون توجه به مخاطرات ناشي از تعقيب لضایي
صادركنندگان پس از گذشت زمان طوالني و اصل تفسير لوانين كيفری به نفع مته ،
تعقيب متخلفين از پيمانسپاری ارزی را مشمول مادتين  5و 7لانون راجع به واگذاری
معامالت ارزی به بانك ملي ایران دانسته و مهلت یا مدتي برای الامه دعوای كيفری به
رسميت نميشناسد.
با این وجود دیوان عالي كشور در سال  1384با حدوث اختالف في مابين شعبه 14
تجدیدنظر تهران و شعبه  9تجدیدنظر اصفهان ،با پذیرش اصل مرور زمان در جرای
بازدارنده ،از نظر سابق عدول نموده و با این باور كه لانون راجع به واگذاری معامالت
ارزی به بانك ملّي ایران و لانون پولي و بانكي كشور مصوب  1351از جمله مقررات
حكومتي است كه به منظور رعایت مصالح عمومي و حفظ منافع ملّي در زمان بحران
التصادی تصویب شده است ،مجازاتهای مقرر در آنها را بازدارنده دانسته و به موجب
ماده  173لانون آیين دادرسي دادگاههای عمومي و انقالب در امور كيفری با تحقق
شرایط لانوني مشمول مرور زمان تعقيب ميداند.
النهایه دیوان عالي كشور در دیگر رای وحدت رویه خود به شماره  616مور
 ،1376/03/06با توجه به كارآمد شدن نقض تعهدات مربوط به پيمانسپاری ارزی از
طریق تمسك به باب مرور زمان توسط صادركنندگان ،4ناگزیر به تفسير حك ماده 13
 .1ماده  :5صادركنندگان مكلفند در مولع صدور كاال تعهد ارزی بر اساس ارزیابي گمرک به بانك ملي ایران سپرده
و ارز حاصل از صادرات خود را بهایران انتقال داده و . ...
 .2ماده  :7متخلفين از مواد  3و  5و  6این لانون  ...عالوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل%50
مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محكوم ميشوند ... .تعقيب كيفری منوط به شكایت بانك ملي ایران بوده و بانك
ملي ایران مجاز است تا لبل از صدور حك لطعي شكایت را مسترد دارد.
 .3ماده  :48در مواردی كه تعقيب جزایي موكول به شكایت متضرر از جرم است ،هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطالع
از ولوع جرم شكایت نكند حق تعقيب جزایي سالط ميشود . ...
 .4بعبارت دیگر با توجه به اینكه از یك سو تعقيب صادركنندگان منوط به الامه دعوا از جانب بانك مركزی (سابقاً
بانك ملي) ظرف مدت  6ماه (به استناد لاعده مرور زمان) است و از سوی دیگر این امكان وجود دارد كه بانك
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لانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04دال بر معافيت كليه كاالهای
صادراتي كشور (به استثنای نفت خام و فرآوردههای پایين دستي آن كه تابع مقررات
خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پيمان ارزی و ماده  11لانون مجازات اسالمي سابق
شد.
دیوان در این پرونده با پذیرش این استدالل كه مقررات و لوانين ارزی تابع مصالح
التصادی و ارزی كشور است و بر حسب اوضاع و احوال و موارد خاص تغيير ميكند،
معافيت مقرر در ماده  13لانون صادرات و واردات را مشمول لسمت اخير بند  1ماده 11
لانون مجازات اسالمي سابق 1دانسته و ادعای اثر فوری در خصوص این مقررات را
نپذیرفته است .در والع دیوان در این رای ،ویژگي دائمي بودن لوانين 2در حوزه مقررات
ارزی را با اشاره به اذن كلي بند ج از ماده  11لانون پولي و بانكي كشور مبني بر
صالحيت بانك مركزی در تنظي مقررات مربوط به معامالت ارزی و تعهد یا تضمين
پرداختهای ارزی و ماده  29لانون مذكور دال بر اینكه بانك مركزی ایران در هر مورد
كه مصلحت التصادی و ارزی كشور ایجاب كند ميتواند صادركنندگان یك یا چند نوع
كاال را از سپردن پيمان ارزی معاف نماید ،انكار مينماید.
همچنانكه بررسي آرای دیوان عالي كشور نشان داد مقررات ارزی به دليل نوسانات
ارزی همواره اختالفي بوده است و دیوان عالوه بر اینكه منظور مقنن از تصویب لوانين
حوزه پيمانسپاری ارزی را رعایت مصالح عمومي و منافع ملي اعالم ميكند ،تغيير و
تحول در آن لوانين را به همين استناد مجاز و در این حوزه اجرای فوری لوانين خفيفتر
نسبت به حال مجرمين را ممنوع اعالم ميكند.
مركزی به دليل حج تكاليف محوله نتواند عليه همه آنها الامه دعوا كند ،شانه خالي كردن از زیر بار تعهدات
كارآمد ميگردد .ر.ک .مهدی انصاری« ،نظریة نقض كارآمد لرارداد از دیدگاه مكتب تحليل التصادی حقوق»،
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي ،دوره  ،41شماره  ،)1390( ،1ص .57-39؛ سام محمدی و حسام كدیور« ،نقض
كارآمد لرارداد در حقوق ایران» ،حقوق خصوصي ،دورۀ  ،31شمارۀ  ،)1395( ،2ص .271-231
 1 .1ـ اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب لانون الحق جرم شناخته نشود در این صورت حك لطعي اجرا
نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد مولوف االجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنين در موردی كه حك
لبالً اجرا شده باشد هيچگونه اثر كيفری بر آن مترتب نخواهد بود .این مقررات در مورد لوانيني كه برای مدت معين
و موارد خاصي و ضع گردیده است اعمال نميگردد.
 .2ناصر كاتوزیان ،فلسفه حقوق ،جلد ( 2تهران :شركت سهامي انتشار )1393 ،صص 119و.120
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عالوه بر آرای دیوان عالي كشور ،در خصوص تغييرات مقررات ارزی ،تقاضای ابطال
مصوبات هيات وزیران و بخشنامههای بانك مركزی از دیوان عدالت اداری نيز در
بحبوحه نوسانات ارزی باال ميگيرد .در سال  1374پيرو نوسانات نر ارز و كمبود
نقدینگي در كشور با وجود تصویب ماده  13لانون مقررات صادرات و واردات مصوب
 ،1372لانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتي راجع به لاچاق كاال و ارز به تاریخ
 1374/02/12به تصویب مجمع تشخيص مصلحت نظام ميرسد كه حدود و
مقرراتگذاری نحوه استفاده از ارز را در اختيار دولت لرار ميدهد.
دولت نيز ابتدا به موجب بند  1تصویبنامه مور  1374/02/27كه عطف بماسبق
شده بود مقرر داشت هنگام صدور كاال و خدمات ،كليه صادركنندگان موظف به سپردن
تعهد برای برگرداندن  %100ارز حاصله از صادرات كاال و خدمات در موعد مقرر
ميباشند و سپس به موجب تصویبنامه شماره 31399ت 1588.هـ 1375/09/09-
ضمانت اجرای كيفری در این خصوص وضع مينماید .این مقرراتگذاری با تصویب
بخشنامه شماره  60/1034مور  1374/02/30بانك مركزی و تعيين ضمانت اجرای
كيفری اجرایي ميگردد .مغایرت تصویبنامه و بخشنامه مذكور با اصل عطف بماسبق
نشدن لوانين و انحصار امر جرمانگاری در صالحيت لوه مقننه موجب ابطال مصوبات
1

فوق پيرو شكایات در دیوان عدالت اداری ميشود.
همچنين در پرونده دیگر ،2به علت شرایط خاص التصادی كشور و جهش نر ارز
(از  1226تومان به  2450تومان) تحصيل رانت ناشي از مابهالتفاوت نر زمان ثبت
سفارش و ترخيص كاال فراه ميگردد .از اینرو ،بانك مركزی به موجب بند  3مصوبه
مور  1391/12/10كارگروه التصادی ستاد تدابير ویژه التصادی شورای عالي امنيت ملي
مبني بر اینكه «نسبت به تسویه حساب ارز واردكنندگان با نظام بانكي به گونهای الدام
شود كه نر ارز مركز مبادله برای كليه كاالهایي (از اولویت اول تا نه ) كه هنوز
ترخيص نشده و در حال ترخيص ميباشند مبنای تسویه حساب لرار گيرد» و مستند به
 .1ر.ک .رای مور  1375/05/27دایر بر ابطال تبصره  1بند  1تصویبنامه الزام صادركنندگان كاال به فروش ارز
حاصل از صادرات به بانكهای دولتي و تبصره  1بند  1لسمت ب و بند  1لسمت د بخشنامه مور  74/2/30بانك
مركزی.
 .2ر.ک .رای شماره  737 -729مور .1395/09/23
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ماده  14لانون امور گمركي (كه شرط محاسبه حقوق ورودی و حقوق دولتي و ماليات
روز ترخيص ميداند) پرداخت

برای كاالهای وارداتي را تعيين ليمت ارز به نر

مابهالتفاوت نر ارز مرجع (تخصيصیافته یا مورد تعهد نظام بانكي) و مبادلهای توسط
واردكنندگان كاال از تاریخ تصویب را مصوب ميكند.

1

مصوبات مذكور به دليل عطف به ماسبق شدن ،مغایرت با حقوق مكتسبه و مخالفت با
شرع ،مورد اعتراض برخي از واردكنندگان لرار ميگيرد كه شورای نگهبان نيز مالک
شرعي بودن دریافت مابهالتفاوت نر ارز زمان ثبت سفارش و زمان ترخيص كاال را
اشتراط این مسئله در لرارداد في مابين واردكننده و نظام بانكي اعالم ميدارد 2.دیوان
عدالت نيز در اجرای تكليف لانوني و برخالف رویه خود مبني بر رد دعاوی لراردادی
فيمابين مردم و بخش دولتي 3،مغایرت شرعي بخشنامههای موصوف را به دليل تعارض با
مفاد لرارداد منعقده اعالم مينماید 4.بدیهي است بيتوجهي دیوان عدالت اداری به
مقاصد وضع مقرره نظير مقابله با رانتجویي و حفظ مصالح و منافع التصادی كشور را
صرفاً با نقش حمایتي دیوان از مردم ميتوان توجيه كرد.

نتیجهگیری
النهایه ميتوان مطالب زیر را به عنوان نتيجه ارائه داد:
ميزان تاثير دیوان عدالت اداری در برخورد با بحرانهای التصادی در لياس با دیوان عالي
كشور بسيار چشمگير است؛ چرا كه اوالً برخورد فوری دولت با بحرانهای التصادی
عموماً از طریق وضع آیيننامه است كه امكان ابطال آن در دیوان عدالت اداری ميسر
است ،ثانياً هرچند تفسير لضایي محاك عمومي از بخشنامههای دولتي غيرشفاف ،متشتت
 .1برای مثال ر.ک .بخشنامههای شماره  90/16246مور  1392/01/26و شماره  90/129075مور .1392/05/01
 .2ر.ک .نامه شماره  3323/102/93ـ  27/10/1393لائ مقام دبير شورای نگهبان و نامه شماره  3337/100/93ـ
 28/10/1393دبير شورای نگهبان.
 .3ر.ک آرای شماره  59مور  ،1371/04/30شماره  197مور 1379/06/20و بطور ویژه رای شماره  228مور
.1391/04/26
 .4همچنين در خصوص رویه هيات عمومي دیوان عدالت اداری در ابطال مالياتستانيهای خالف لانوني كه به بهانه
شرایط تحری التصادی و به موجب مصوبات هيات وزیران و بخشنامههای سازمان امور مالياتي كشور صورت گرفته
است ر.ک .آرا شماره 1969مور  1393/12/18و شماره  985مور .1394/08/05
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و پرنوسان است اما امكان اینكه اختالف برداشت لضایي از یك مقرره دولتي موجب
صدور رای از جانب دیوان عالي كشور باشد بسيار غيرمحتمل است و ثالثاً صالحيت
دیوان عالي كشور در مورد (ابطال یا مولوفاالجرا نمودن) مصوبات دولتي ،دارای
ابهاماتي است كه كارآمدی دیوان عالي در شرایط بحرانهای التصادی را تضعيف
ميسازد.
دیوان عدالت اداری از یك سو به دفاعيات دولت حول شرایط بحراني وضع مقرره
غالباً اعتنا نميكند و از سوی دیگر توجه دیوان عدالت اداری به شرایط التصادی جهت
تضمين حقوق مردم صرفاً پيرو اذن لانونگذار بوده و چرخش دیوان در زمينه تاثير تورم بر
نر افزایش دستمزد موید این امر است .البته احترام به اصل مالكيت ،عطف به ماسبق
نشدن لوانين و مقررات و رعایت مهلتهای لانوني در مقرراتگذاری از مهمترین
استدالالت دیوان عدالت اداری برای دفاع از مردم بوده است.
هرچند بيتوجهي دیوان عدالت اداری به مبنای لراردادی رابطه دولت و مردم برای
بررسي ادعای مغایرت مقررات دولتي با لوانين و مقررات بال اشكال به نظر ميرسد ،اما با
توجه به رویه شورای نگهبان ،مبنای لراردادی برای احراز مغایرت یا عدم مغایرت با شرع
حائز اهميت است؛ لذا به منظور جلوگيری از استناد بيرویه مردم به ایراد مغایرت
مصوبات دولتي با شرع اسالم ،پيشنهاد ميگردد كه دیوان عدالت اداری مبنای لراردادی
را در نظر گرفته و به منظور سرعت در رسيدگي از احاله شدن موضوع به شورای نگهبان
جلوگيری بعمل آورد.
دیوان عالي كشور در شرایط بحران التصادی آرای محدودی صادر كرده است ،اما از
آنجایي كه این دیوان در صدور آرای خود به تفسير غایي لوانين در پرتو رعایت مصالح
عمومي و منافع ملي عمل ميكند ،ميتوان آرای دیوان عالي كشور را در شناسایي مفهوم
بحران التصادی به عنوان یك مسئله حقولي ،پيشگامانه توصيف كرد.
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