
-- The Quarterly Journal of Public Law Research --------- 
Summer 2021, 71 (23), 129-159 
qjpl.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/QJPL.2021.47830.2273 

O
ri

g
in

al
 R

es
er

ch
 

R
ec

ei
v

ed
: 

0
2

/D
ec

/2
0

1
9

 
 A

cc
ep

te
d

: 
2

3
/F

eb
/2

0
2

1
 

IS
S

N
:2

3
4

5
-6

1
1

6
 

eI
S

S
N

:2
4

7
6

-6
2
1

6

Judicial Review of Administrative Court of Justice in 
Times of Economic Crisis  

Mohammad Hosein Zaree 

Associate Professor, Public Law, Faculty 

of Law, Shahid Beheshti University, 

Tehran, Iran

Ayyam Kamarkhani 
Ph.D Student, Public Law, Shahid 

Beheshti University, Tehran, Iran

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. 

Keywords: Economic Crisis, Administrative Justice Court, Judicial 
Review, Obligatory Currency Contract, Freedom of Trade. 
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ی ها بحران   نه ی در زم   ی عدالت ادار   وان ی د   ی نقد  را 
   ی اقتصاد 

 چکیده
نما  يحفظ منافع و مصالح عموم  یاعام اصوالً در راست  یدولت به معنا   ی از مردم در پاسخ به رخدادها  يندگ یو به 

واكنش دولت    ر؛يكه در دو لرن اخ  ياز موضوعات  ي كیآور است و  الزام  ماتي صالح به اتخاذ تصم  ، ياجتماع  اتيح
لالب در  نظ   یهارا  س  بیتصو   ريگوناگون  اتخاذ  آرا  یالتصاد  یهااستيلانون،  داشته،    ه ابه همر  یيلضا  یو صدور 

دولت    یالتصاد  ی هااستيس  یمنابع و كارآمد  ص ي در تخص  یي لضا  یآرا  ر ياست. با توجه به تاث  یالتصاد  ی هابحران
در زمان   یيلضا  یآرا  صیدر خصوص نوسانات و خصا  يليلانون، ارائه تحل   تيو نقش سازنده آن در تحقق حاكم

  ی در زمان بحران ارز  یعدالت ادار  وانید  یآرا  يبا بررس  مقاله  نیلذا در ا  گردد؛يم  ت يحائز اهم  ی التصا  یهابحران
  ن ی . ماحصل ا یيدرخور ارائه نما  ي ليپرسش فوق تحل   ی برا   يدرصدد هست   رانیا  يكنون  یو بحران التصاد  1370دهه  
  ن یپررنگ بوده و ا  اريبس  یارعدالت اد  وانیعملكرد د  ،یبحران التصاد  طیاز آن است كه در شرا  يحاك  هايبررس
عدالت    وانید  ي توجهيب  ن ياست. همچن  یگذارمقررات  قیاز طر  یياجرا  یاز حد نهادها   شي از مداخله ب  ي ناش  مسئله
مورد اختالف است از نقاط   یهایگذارموجب عمده مقررات  یمسئله كه حدوث بحران التصاد  نینسبت به ا  یادار
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 مقدمه

نظامبحران تكرارشونده  موضوعات  از  كه  التصادی  همواره  های  است  التصادی  های 
دامنه مسائلي  ایجاد  و  اشخاص  خصوصي  روابط  در  اختالفاتي  بروز  در  موجب  دار 

همه آثار  به  نسبت  سياسي  لدرت  برخورد  نحوه  بحرانخصوص  شده  هگير  التصادی  ای 
توان حل اختالفات احتمالي اشخاص و اعتراض  است كه بر اساس اصل تفكيك لوا مي

های التصادی را در صالحيت  العمل نهادهای سياسي در زمان بحراننسبت به نحوه عكس 
 لوه لضایيه دانست. 

ی ا هاهميت بررسي آرای لضایي در برخورد با اختالفات و اعتراضات ناشي از بحران 
مي تجلي  زماني  لراردادی،  التصادی  آزادی  منابع،  تخصيص  در  آرا  این  تاثير  كه  یابد 

و   بررسي  برابری  اصل  و  غيردولتي(  و  دولتي  از  )اع   انحصار  با  مقابله  تجارت،  آزادی 
های بنيادین مورد واكاوی لرار  كننده حاكميت لانون و حقنقش محاك  به عنوان تضمين 

درصدد  1گيرد. مقاله  تاثير    این  اداری  عدالت  دیوان  لضایي  آرای  بررسي  با  است 
 های التصادی بر عملكرد دیوان را بسنجد.بحران
این   دهه    از  ارزی  بحران  زمان  در  اداری  عدالت  دیوان  آرای  تحليل  به  ادامه  در  رو، 

شود ولي پيش از آن، ارائه تعریفي از بحران  و بحران التصادی كنوني پرداخته مي  1370
ای مختصر به نوسان بعمل آورده در رویه لضایي دیوان  و مفاهي  مشابه و اشاره  التصادی 

حائز اهميت خواهد بود.  1929عالي ایاالت متحده آمریكا بر اثر بحران التصادی سال 

 . بحران اقتصادی و مفاهیم مشابه 1 
بحران التصادی، عوامل  ادبيات  تقسي  شدهدر  نوع  به سه  نزا  التصاددانان  كالسيك  وئ اند. 

بينند كه تحت تاثير عواملي نظير افزایش ليمت انرژی  زاد ميمعموالً بحران را امری برون 
های پولي و مالي نادرست  های توليد كاال و خدمات یا سياستو در نتيجه افزایش هزینه

زادی، بحران لابل پيشگيری است؛  های بروناست. در نتيجه با رفع و رجوع چنين شوک
دولت در التصاد ضروری نيست. در مقابل التصاددانان كينزی معتقدند، بحران    هلذا مداخل

1. Xenophon  Contiades, Constitutions in the Global Financial Crisis, A

Comparative Analysis (London: Ashgate Pub, 2013) at 9-59. 
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سرمایه نظام  پدیدهدر  درونداری،  بازار ای  شكست  دليل  به  كه  است  تنظي     1زاد  در 
فعاليت پيدا ميخودكار  بروز  تكرارشونده  بطور  التصادی  رادیكال  های  التصاددانان  كند. 

سرمایه نظام  دل معتقدند  به  فزاینده    لي داری  رلابت  و  سود  حداكثرسازی  بر  مبتني  آنكه 
است، موجب بحراني الینحل است. بعبارت دیگر، رلابت از یك سو موجب افزایش بيش  

اندازه ظرفيت به  از  از سوی دیگر، توزیع  تقاضا است و  با طرف  مقایسه  های توليدی در 
ليدی بر اثر توزیع نابرابر و تهای  شدت نابرابر درآمد را به همراه دارد؛ نتيجه آنكه ظرفيت

مي روبرو  تقاضا  از  پایيني  سطح  با  ورشكستي  درآمدی  و  سود  حاشيه  كاهش  و  شود 
2ها را به همراه دارد.بنگاه

ه     از  مالي  بحران  و  التصادی  بحران  مفاهي   مالي،  بحران  به  مربوط  متون  بيشتر  در 
ه است. بحران التصادی را  دشتفكيك نشده و این دو مفهوم به اشتباه، یكي در نظر گرفته  

بيني نشده یك وضعيت نامطلوب در متغيرهای بخش  عنوان بروز ناخواسته و پيش توان بمي
، حج  مبادالت التصادی و مصرف تعریف  3حقيقي التصاد از جمله توليد، درآمد حقيقي 

مقابل،   در  است.  ركودی  وضعيت  به  سریع  انتقال  التصادی،  بحران  دیگر،  بعبارت  كرد. 
ليمت اربح افت  با  معمول  بطور  كه  است  مالي  بازارهای  در  اختالل  نوعي  مالي؛  ن 

های مالي همراه  های مالي یا ليمت نهادهای مالي و ورشكستگي بدهكاران و واسطهدارایي
را   منابع  تخصيص  در  مالي  بازارهای  نقش  ایفای  مالي،  نظام  كل  در  گسترش  با  و  است 

  التصادی   ركودهای   و  عمومي  كاالهای   ، جانبي  عوارض  حصارات،ان   به  وانتيم  بازار   كستش  مصادیق  جمله  از  .1

و    حقوق  پژوهش  مجله   ،«خصوصي  حقوق  هایستيكا  و  بازار  بر  مبتني  الصاد »  بالری،  محمود.  ک.ر.  كرد  اشاره 

انتشاراتتهرا)  هاناكامي  و  هاكاميابي  دولت؛  -ارباز  توكلي،  احمد  ؛(1385)  ،19شماره    ، 8  دوره   سياست،   ت، سم  ن: 

1380.) 

  بازرگاني،   هایپژوهش  و  مطالعات  موسسه   :تهران)  هادرس  و  هاعلت:  مالي  بزرگ   بحران  ي،تركمان  دیني  علي  .2

. 145و  12 ص( 1392

  دیگر   عبارتب  گيرد؛مي  لرار(  Nominal Income)  اسمي   درآمد  مقابل  در(  Real Income)  حقيقي  درآمد  .3

  حاصل  پول  خرید لدرت  سنجش  تای راس در حقيقي درآمد شود لحاظ اسمي درآمد در تورم به مربوط تعدیالت  اگر

 . آیدمي
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بي مختل مي با وجود این، در  اند و همين  موالع این دو بطور همزمان بروز كرده  ر شت كند. 
 1باعث خلط مفهوم آنها شده است.

های مالي  توان بحرانبندی كلي و با توجه به خاستگاه بحران ميهمچنين در یك دسته 
ها لرار دارد  و بحران تراز پرداخت  2را به دو بخش تقسي  كرد. در بخش اول بحران ارزی 

بخش   در  كه  حالي  بدهي   مدودر  بحران  و  بانكي  مي  3بحران  عموماًجای  بحران    گيرد. 
مي ر   ولتي  مختلفي ارزی  دالیل  به  ارز  نر   كه  سفته  4دهد  هجوم  لرار  مورد  بازان 

ميمي موجب  امر  این  ناگزیر گيرد.  مقامات  یا  دهد  ر   ملي  پول  ارزش  كاهش  تا  شود 
خود منابع  از  زیادی  بخش  موجود،  نر   از  دفاع  برای  كنترل  مص  را   شوند  یا  كنند  رف 

نيز از نوع بحران ارزی است. بحران تراز   1370حساب سرمایه را اعمال نمایند؛ بحران دهه 
ميپرداخت ناگهاني خوانده  تولف  بحران  كه  نيز  ورود  ها  كه  است  حالتي  به  ناظر  شود، 
 های خارجي و یا خروج سرمایه از كشور تشدید گردد. سرمایه
بدهي    بحران  نميب  ر ناظهمچنين  كشور  یك  كه  است  حالتي  نميه  یا  تواند خواهد 

توان بخشي از بحران كنوني  بدهي خارجي خود را بپردازد. نوع دیگر بحران بدهي كه مي
نمي دولت  كه  است  ولتي  كرد،  تبيين  آن  با  را  اشخاص  كشور  به  را  خود  بدهي  تواند 

كارا بدهي خود را  آش   یا  حقيقي یا حقولي داخلي بازپرداخت كند و برای حل این مشكل 
شود و بدهي خود  كند یا به استقراض از بانك مركزی و ایجاد تورم متوسل مينكول مي

 5كند.را پرداخت مي

  های سال  جهاني  مالي  بحران ایجاد بر  غيروالعي هایارزش ير تاث  نظری تحليل ابراهيمي، بهنام  و  برزاني واعظ محمد .1
. 14-13 ص(  1395 دانشگاه، و ه حوز  پژوهشگاه: تهران) 2007-2009

2. Currency Crises.

3. Sovereign Debt Crises.

  لدرت   و  پابرجا  تجاری  موازنه  تا  یابد   تغيير  كننده مبادله  كشور  دو   در  تورم  نر   تفاوت  اندازه   به  باید  ارز   سميا  نر   .4

  در   تورم  نر   كه  حالي  در  باشد،  درصد  20  الي  15  ایران  در  تورم  نر   اگر  مثال   برای.  بماند  لبل  مانند  هاپول   خرید

  لدرت   تا  یاید  افزایش  درصد  20  الي  10  سال   هر  باید  ارز  ر ن  اساس،  این  بر   اشد،ب  درصد  5  تا  2  مبادله  رفط  كشور

  ارزاني   و  صادراتي  كاالهای  توليد  گراني  موجب  ارز  ثابت  نر   اینصورت  غير  در  گردد  حفظ  ایران  التصاد  رلابت

  علي .  ک. ر.  بود  خواهد   ده كننتثبابي  ز،ار  نر    تغيير  مورد   در  زني گمانه  هرگونه   و   شودمي  وارداتي  كاالهای

 . 143-121 ص  ،(1397 ترمه، تهران: انتشارات) ساده  زبان به  كالن التصاد  مفاهي  تشریح همه؛   برای التصاد  ،سرزعي

  التصادی،   و  مالي  هایسياست  نامهفصل   ،«بانكي  هایبحران  بر  تاكيد  با  مالي  هایبحران  شناسيگونه»  سرزعي ،  علي  .5

. 191-189 ص  ،(1396) ،18  شماره  ،5  دوره  پنج ، سال 
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النهایه بحران بانكي مشتمل بر فرارهای بانكي كه یك بانك را به تنهایي تحت تاثير لرار  
مجموعهمي كه  بانكي  آشفتگي  بانكدهد،  از  بطور  ای  را  لرار    نامهمزها  تاثير  تحت 
های زیادی را تجربه  دهد و بحران بانكي سيستماتيك كه به موجب آن، التصاد نكولمي
ها در بازپرداخت تعهدات خود با مشكالت بزرگي روبرو كند و موسسات مالي و بنگاهمي
 1باشد. شوند، ميمي

 ا ریکو تاثیر آن بر رویه قضایي دیوان عالي آم 1929. بحران اقتصادی  2
سال   التصادی  سياست    1929بحران  لالب  در  داشت،  همراه  به  عالمگير  تاثيری  كه 

و شكلحمایت التصادی  رفاه ظاهر  گرایي  بحران  دیگردگيری دولت  این  ابعاد حقولي   .
بحران تاثير  تطبيقي  تحليل  برای  بسيار  التصادی  لضایي  مراجع  عملكرد  بر  التصادی  های 

فرانك والع  در  است.  توجه  سالرز  لينلابل  از  آمدن  كار  روی  از  پس  -1939های  ولت 
و در پاسخ به بحران مذكور، تحت عنوان طر  نو در لالب سه دوره )دوره اول در    1933
( 1937و دوره سوم پس از كسادی سال  1935، دوره دوم در سال 1934و  1933های سال

ی بازار بعمل  اهستياصالحات جدیدی در ميزان اختيارات دولت برای تنظي  و مداخله كا 
در كنار   2لانون و تاسيس چندین نهاد فدرال است. 29آورد؛ این طر   مشتمل بر تصویب 

دولت طر ،  و  این  طر   این  تصویب  اما  زدند  لوانين  تصویب  به  دست  نيز  ایالتي  های 
های بسياری روبرو شد كه مهمترین آن تقابل دیوان عالي با دولت  لوانين ایالتي با چالش 

 .دول بفدرا
تاریخي آن، كارآمدی و دلت    زمينه  به  بدون توجه  به تحليل آرای لضایي  پرداختن 

رو، توجه به شرایط غالب فكری و تحوالت تاریخي  تحليل را كاهش خواهد داد؛ از این 
زمينه آن  اه   ادامه  در  كه  است  اهميت  حائز  رای  تحوالت،  زمان صدور  و  فكری  های 

گيرد.  مورد بررسي لرار مي

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. 

 .ک. ر زمينه این در اطالعات كسب برای .2

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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های اقتصادی کالسیک غلبه اندیشه  .1-2
   ( بزرگ  از ركود  بر 1939-1929لبل  دایر  التصادی كالسيك  مكتب  افكار  و  عقاید   )

المللي، دولت حداللي خودتنظيمي بازار، حمایت دولت از توليد داخلي در تجارت بين
مي  محسوب  غالب  دیدگاه  فرد،  اصالت  گونه و  به  كه  گردید  ریيس  هوور   هربرت ای 

االت متحده در پرتو این افكار به منظور حمایت از كاالهای داخلي كشاورزی  ای   هور جم 
و افزایش نر  تعرفه    1هاولي   اسموت در برابر كاالهای خارجي نسبت به تصویب لانون  

كند كه نتيجه آن سقوط شدید بازار سهام و الدام مي   1930ژوئن    17( لل  كاال در  900) 
های مكتب التصادی  گيری اندیشه جهان، شكل   ی ا وره باال گرفتن جنگ تجاری بين كش 

سال   در  خود  جمهوری  ریاست  دوره  تجدید  از  وی  ناكامي  النهایه  و   1933كينزی 
2است. 

3. تحول در مفهوم وضعیت اضطراری 2-2

اند كه جنگ  ای نگارش یافتهلوانين اساسي اصوالً به خاطر شرایط زمان تصویب به گونه
مصداق   داخلي  یا  بحرانش  ز بار خارجي  و  باشد  اضطراری  جمله  رایط  از  التصادی  های 

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  

ای برای مقابله با ركود  العادهفوق ت ارتيابا تشبيه الداماتش به تدابير یك فرمانده نظامي، اخ
مي كنگره  »از  شد:  لائل  باليماندهبزرگ  ابزار  یك  همان  برای    گذاری{}لانونخواه  

بحران با  اعالن  مقابله  برای  گسترده  اجرایي  لدرت  نماید؛  واگذار  من  به  را  }التصادی{ 
مورد   عاًل اشور وجنگ عليه وضعيت اضطراری، لدرتي همانقدر بزرگ و فراگير كه اگر ك

4شد«.حمله خارجي لرار گرفته بود به من تفویض مي

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.

.56-36( صص  1395هران: نشر ني، ، ترجمه پویا ایماني )توضعيت استثنایي ر.ک. جورجو آگامبن،  .4
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1غلبه برداشت ماهوی و اقتصادی از اصل رعایت تشریفات قانوني. 3-2

تثبيت تشریفاتي  رعایت  لانوني،  تشریفات  رعایت  از  و  منظور  حمایت  منظور  به  یافته 
عادال دادرسي  به  دسترسي  بر  حق  نظير  اشخاص  خصوصي  حقوق  نزتضمين  ع  مرج  دنه 

آن، ذی شكلي  نوع  از  منظور  است.  ماهوی  و  شكلي  نوع  دو  بر  خود  كه  است  صال  
اصالحيه ذیل  كه  است  لضایي  رسيدگي  و  ابالغ  الزامات  حدالل  و  رعایت  پنج   های 

چهارده  لانون اساسي ایاالت متحده شناسایي شده است و منظور از تشریفات ماهوی كه  
محتوایي و   لانونگذاری و حكمراني از لحاظيب  ت ربه ت  گستره بيشتری دارد آن است كه

غایي باید عادالنه و عقالني باشد. رعایت تشریفات لانوني التصادی نوعي دیگر از رعایت  
ماهوی  و   تشریفات  لراردادی  آزادی  رعایت  كه  مالكيت   است  اصل  به  در    2احترام  را 

ميگریتنظي  الزامي  دولت  التصادی  برداش  3داند.های  ماهغلبه  برای  و    یوت  التصادی 
آورد كه عالوه بر نظارت بر رعایت تشریفات  لضات دیوان عالي این امكان را فراه  مي

ها، رعایت تشریفات لانوني در فرآیند لانونگذاری و حكمراني را تحت  لانوني در دادگاه
لوه   بين دیوان عالي و لوه مجریه و  فراواني  نتيجه اختالف  لرار دهند و در  مقننه نظارت 

 4د گردد.ایجا

محوری( غلبه رئالیسم قضایي )دادگاه. 4-2
و    لرار دارد  اهميت  دوم  مرتبه  لانون در رئاليس  حقولي در  بيست ،  نيمه نخست لرن  در 

مي جلب  لضایي  فرآیند  والعيات  دسته  آن  به  حلنظرها  هنگام  به  كه  یك  وشود  فصل 
اعمال شود. آنها  از طریق  باید  لوانين  ر   نتيجه  دعوی، همه  زیر سوال  این  ئاليس  حقولي، 
چنين    محوری است. به عبارت دیگررفتن لابليت اعتماد به نُرم محض و }ظهور{ دادگاه

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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مي اشاره  خاص  وضعيت  یك  دادگاهبه  وجود  نظير  عواملي  ایاكند؛  متعدد  و  های  لتي 
لردف دادگاهال،  لضات  بودن  انتخابي  و  فدرال  و  ایالتي  بدوی.انونگذاران  اینگونه    1های 

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  

 ود.  شپرداخته مي
گردد كه هر  دو رای در خصوص ركود بزرگ از دیوان عالي صادر مي 1934سال  رد 

نخست  رای  هستند.  ایالتي  لوانين  تایيد  در  به  2دو  پرداختي  خسارات  تعليق  به  مربوط 
شرایط   دكترین  به  توجه  با  عالي  دیوان  است؛  مينسوتا  ایالت  لانون  طبق  طلبكاران 

ل شرایط  نمودن  محدود  ضمن  و    لانون  ،راردادیاضطراری،  نمود  تایيد  را  موصوف 
 3. ایرادات شاكي مبني بر نقض شرایط لراردادی را ناكام گذاشت

گذاری محصوالت لبني توسط لانونگذار ایالت نيویورک  مربوط به ليمت،  4رای دوم  
شرط   و  ماهوی  لانوني  تشریفات  رعایت  عدم  بر  مبني  شاكي  ایرادات  دیوان  و  است 

لا توسط  برابر  به    ایالتي  نونگذارحمایت  احترام  »هرچند  داشت،  اعالم  و  ندانسته  وارد  را 
لراردادی   حقوق  نه  اما  است،  دادگاه  این  توجه  مورد  مالكانه  حقوق  و  لراردادی  حقوق 
با   حقوق  این  كنوني  شرایط  نظير  خاص  شرایط  در  و  مالكانه  حقوق  نه  است  مطلق 

5شوند«.هایي روبرو ميمحدودیت

های مربوط به شرط تعهد دولت به پشتيباني دالر نده ی پرو ان به استث دیوان    1935در سال   
های دولت فدرال را مغایر با لانون اساسي اعالم در آرای خود لانونگذاری  6با پرداخت طال،

نو،   طر    انتشارات:  تهران)دوم    چاپ  راسخ،  محمد   جمهتر  ،غرب  رد  ليحقو  تئوری  مختصر   تاریخ  جان كلي، .1

. 534-529 صص( 1388

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 2534-

2564. 

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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 اتفاق به عالي است كه طبق آن دیوان 1نماید. از جمله این موارد پرونده صنف مرغداریمي 
ملي  صنایع احيای   لانون  بر  مبتني  را  مرغداری  صنف تنظي   ر ب  مبني فدرال  دولت  تصمي  آرا،
 ده   اصالحيه  ، 2اختيارات  تفویض  دكترین   به   توجه  و(  دیل   نيو  طر    ترین لانون مه  )   1933

دهد؛ بعبارت دیگر دیوان مي   تشخيص اساسي  لانون  خالف 3بازرگاني،  اصل و   اساسي  لانون
 بسيار  صنفي كه آثار   های اليت ع فتنظي     عالي تصویب لانون توسط دولت فدرال را به منظور 

تجارت بر  غيرمستقيمي  و  اساسي   ایالتي   بين   اندک  لانون  ده   اصالحيه  به  توجه  با  دارد، 
های ایالتي را در مردود اعالم نمود و تفكيك اختيارات لانونگذاری دولت فدرال و دولت 

ساخت. نشان  خاطر  تمركزگرایي  با  مقابله  در   4راستای  دیوان  خود، گ ید   5رای  همچنين  ر 
به فراز آخر اصالحيه پنج  لانون اساسي كه سلب مالكيت  استناد  با  اتفاق آرا و  به  مجددًا 

مي  ممنوع  را  عادله  خسارت  جبران  كشاورزانبدون  ورشكستگي  لانون  در   6داند،  كه  را 

  استناد   به  را  طال  تعهد   و لغ  بر  مبني  جمهور  ریيس  اجرایي  دستور  و  ره كنگ  مصوبه  آمریكا،  عالي  دیوان  آرا  این  در

 .  دهدمي لرار  تایيد مورد( Plenary Power) جمهور ریيس  ویژه  اختيارات

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.

  حكومتي   لوای  سایر  به  خود  اختيارات  تفویض  در  كنگره   است،  لوا  يكتفك  مفهوم  بر  مبتني  كه   اصل  این  بنابر

 سری  یك  ه كنگر   كه  تاس  ل لبو  مورد  رام  این  صورتي  در  تنها  و  است  روبرو  هایيتمحدودی  با  مجریه  لوه   خصوصاً

 Garner, Bryanک. ر.  باشد  كرده   بيني پيش  عليه   مفوض   توسط  یافته   تفویض   امر  اجرای  جهت   ي عقالی  اصول 

A., op.cit. at 459.

3. Commerce Clause.

  اختيار   نای  كنگره  است  آمریكا  متحده  ایاالت  اساسي   لانون(  1)  ماده(  8)  لسمت (  3)  بند   بر  مبتني   كه  اصل   این  طبق 

 . نماید تنظي   لوانين  وضع با را  الملليببين و تي ایال بين تجارت كه ددار را رینحصاا

4. Schechter Poultry Corp. V. United States, 295 U.S. 495- 1935.

-Panama Refining Co. v. Ryan, 293 U.S. 388)  رای  در  عالي  دیوان  رای،  این  بر  سابق  همچنين

نفت  المللي،بين  و  تيایال  بين  فروش  و  ریدخ  ممنوعيت  بر  مبني  فدرال   دولت  تصمي (  1935 بر    يالالم  مازاد 

لانون    يرا كه مبتن  یالتيا  بندیيهسهم   لانون   خالف  اختيارات،  تفویض  دكترین  به  توجه  با   است  ملي  احيای صنایعبر 

 .ک. ر. دهدمي تشخيص اساسي

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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به آنان مهلت   به تصویب رسيده بود و  به كشاورزان  ای برای ساله   5راستای اعطای مهلت 
 1كرد مغایر با لانون اساسي اعالم كرد.درصد اعطا مي   1ود با نر  بهره  خ  هي دب پرداخت  باز 
سال    در  دیوان  مخالفت  لوانين    1936همچنين  برخي  و  جمهور  ریيس  نو  طر   با 

پرونده در  ایاالت  مختلف التصادی  پرونده،  2های  یك  از  غير  كه    3به  گردید  موجب 
انتخابا  در  مجدد  پيروزی  از  پس  ریاست روزولت  الیحه    ت  اصال   "جمهوری 

را به كنگره ارائه و پيشنهاد نماید كه ریيس جمهور این اختيار را    4" های لضایي رسيدگي
از   باالتر  سني  كه  دیوان  لضات  به  باشد  و    70داشته  اضافه    6سال  لاضي  یك  دارند  ماه 

غربي  ساحل  هتل  به  معروف  پرونده  در  دیوان  رویه  تغيير  به  توجه  با  مخالفت   و  5نماید. 
این اصالحات    6ن امور لضایي مجلس سنا و مرگ پشتيبان طر  جوزف رابينسونكميسيو

های التصادی  خود سياست  8با این وجود دیوان در آرای بعدی   7به فراموشي سپرده شد.
هزینه صرف  بر  دال  كارگران  دولت  حقوق  تامين  و  همگاني  رفاه  زمينه  در  دولتي  های 
ع از اختيارات كنگره در زمينه تنظي  تجارت  ی موسري با تفس  خصوصاً در زمينه اعتصاب را 

9به رسميت شناخت.

 های بحراني . آرای دیواني در حوزه3
با پنج حوزه  با بررسي آرای دیوان عدالت اداری مي توان آرای موصوف را در برخورد 

و    های تجاری، رلابت، انحصارمشتمل بر مقررات ارزی، تورم و دستمزد، تاسيس فعاليت
النهایه واردات و صادرات دانست. غير از آرای حوزه اول كه مربوط به هر    وشي ورف گران

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 86-

88. 
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ها مربوط به بحران التصادی كنوني  دو دوره بحراني مورد بحث است، آرای سایر حوزه
 است كه در ادامه به تحليل آنها خواهي  پرداخت. 

كسب و  هر نوع    ند كه بهافراد آزاد هست   های تجاری:آزادی در تاسیس فعالیت  -اول
مدلي  هر  و  كالن(  یا  خرد  تجاری  فعاليت  از  )اع   لالب  هر  در  )تجارت(  كاری 

الدام  )مغازه نشود  دیگران  تجاری( كه موجب ضرر  یا شركت  تجارتخانه  تاسيس  داری، 
اصل   در  آزادی  این  و  است.   28نمایند  گرفته  لرار  تاكيد  مورد  اساسي  جمله    1لانون  از 

تج آزادی  آزامصادیق  هرگونه    تاسيس   ی دارت،  ایجاد  آن  موجب  به  كه  است  تجارتي 
گردد؛ چرا  مانع لانوني و نهادی بر سر راه ایجاد تاسيسات تجاری غيرلابل پذیرش تلقي مي

استفاده   نحوه  مستقي   به صورت  انتخاب مدل تجاری  افراد در  نمودن آزادی  كه محدود 
جدی با اصل تسليط )الناس   در تضاد  این امر دهد وافراد از اموالشان را تحت تاثير لرار مي

 باشد. مسلطون علي امواله ( مي
23طلبانه كشورهای بيگانه نه تنها در اصول  با این وجود به دليل سابقه الدامات سلطه  
شركت  24و   و  كمپاني  تشكيل  اعطای  مشروطه،  اساسي  امتيازات  لانون  و  عمومي  های 

 81س لرار گرفت بلكه در اصل  ار مجلي تو در اخ  انحصاری تجاری و غيره از دولت سلب
شركت تشكيل  امتياز  دادن  نيز  اسالمي  جمهوری  اساسي  امور  لانون  در  موسسات  و  ها 

تجارتي، صنعتي، كشاورزی، معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع اعالم گردید. این  
شماره    ری )آرایالمللي موجب صدور آرای تفسي ممنوعيت و لزوم تعامل در التصاد بين 

مور    7661  و شماره   03/02/1362مور     24-ر  1723  ، شماره02/02/1362مور     1771
( از جانب شورای نگهبان به منظور ایجاد نوعي گشایش در عرصه تجارت  07/12/1361

جلب   و  تشویق  لانون  تصویب  با  النهایه  كه  گردید  ایران  در  بيگانگان  فعاليت  و  دولت 
 لندی در این خصوص برداشته شد. گام ب 1381ر سال  گذاری خارجي دسرمایه
كنندگان از  ضرورت نظارت بر فعاليت بيگانگان در ایران و حمایت از حقوق مصرف 

لانون فروش، موجب تصویب  از  ارائه خدمات پس  نمایندگي   و  شعبه   ثبت   اجازه  طریق 
سال    هایشركت در  مصرف  1376خارجي  از حقوق  لانون حمایت  سو  در  ال  كنندگان 
برگ  1388 ماده  دید.  موجب  و    4ه  واردكنندگان  كليه  فعاليت  اخيرالذكر،  لانون 

  ص ص (  1393  مجد،  انتشارات:  تهران)  فرانسه   و   ایران  تطبيقي  العه مط  التصادی؛  عمومي   حقوق   موذني،  اهلل   رو   .1

200-234 . 
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داشتن  به  ایران  در  خارجي  بادوام  كاالهای  تعميرگاه   و  رسمي  نمایندگي  فروشندگان 
های  فروش طبق دستورالعمل  از  بعد  خدمات  و  سرویس   ارائه  و  یدكي  لطعات  تأمين   مجاز،

مواد   لنامه  آیين   39و    38،  37موضوع  حمانااجرایي  مصرفون  حقوق  از  كنندگان یت 
عنوان مرجع صدور گواهينامه نمایندگي  منوط گردید و وزارت صنعت، معدن و تجارت ب

 های خارجي در ایران اعالم گردید.شركت
سال  التصادی  تحری   پيرو  التصادی  بحران  در    1394الي   1389های  بروز  دشواری  و 

نمایندگان   فعاليت  گواهي  صدور  هوحن   تورالعملمبادالت تجاری موجب گردید كه »دس
در   ایسرمایه  كاالهای   كنندهعرضه  خارجي  هایشركت  شعب  و  دفاتر  كنندگان،توزیع

مصوب   تحری 29/01/1394ایران  با  مقابله  رویكرد  با  وزیر  «  تصویب  به  التصادی  های 
تس خارجي  نمایندگي  گواهينامه  اعطای  شرایط  و  برسد  تجارت  و  معدن  هيل  صنعت، 

تحری از    س پ.  گردد بين رفع  تاریخ  های  در  جدید   18/06/1395المللي  دستورالعمل 
شركت   نمایندگي  گواهينامه  اعطای  تحری ،  شرایط  در  كه  لبل  دستورالعمل  برخالف 

شركت به  ميسر  خارجي  متقاضي  شركت  تعهدنامه  سپردن  به  مشروط  را  واسط  های 
به  مي را  نمایندگي  گواهينامه  اعطای  رادانست،  شركت  لرار   هبط داشتن  با  مستقي   دادی 

نمایندگي برخي  مسئله موجب شد  این  نمود.  منوط  استناد نقض  خارجي  به  های خارجي 
 حقوق مكتسبه، ابطال دستورالعمل جدید را از دیوان عدالت اداری مطالبه نمایند.  

و   معدن  صنعت،  وزارت  نماینده  دفاعيات  به  توجه  بدون  نيز  اداری  عدالت  دیوان 
دالت تبصره  اینك  رب  جارت  تصریح  »بنابر  گواهينامه    2ماده    1ه  موصوف،  دستورالعمل 

شاكي در شرایط بحراني و با اخذ تعهد از نامبرده صادر شده است؛ لذا حق مكتسب وی  
و   لفظي  تفسيری  با  است«.  تعهدنامه  و  دستورالعمل  در  مندرج  شرایط  به  محدود 

رسمي«  اطالق »نمایندگي  اصطال   از  درگيری  مصرف   4ه  دام  مندرج  از  لانون حمایت 
مصوب   موجب  1388كنندگان  را  غيرمستقي   و  مستقي   رسمي  نمایندگي  بين  تفكيك   ،

شماره  دادنامه  موجب  به  و  دانسته  غيرمستقي   رسمي  نمایندگي  دارندگان  حقوق  تضييع 
1نماید. دستورالعمل مذكور را به این دليل ابطال مي 14/ 1396/9 مور   881

  دستورالعمل (  45)  ماده   القاط  ابطال   خصوص  در  مشابه  استدالل   و  شرایط  با  دیوان  دیگر  رای  از  اطالع  جهت  .1

  295  شماره  رای .  ک. ر  اعتبار   و  پول  شورای  28/05/1393  مصوب   ها صرافي  بر  نظارت   و   فعاليت   تاسيس،  ایياجر

 . 1395/ 05/05 مور 
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لف هرچند   خارجي  یواند  ظيتفسير  نمایندگي  گواهي  دارندگان  مكتسبه  حق  حافظ   ،
هزینه تحميل  از  مانع  و  تجاری  نهادهای  آزادی  اصل  و  تغيير  غيرمستقي   از  ناشي  های 

های الصادی دولت بر فعاالن التصادی بخش خصوصي است اما این مزایا ناگهاني سياست
مقررا  تصویب  زمان  شرایط  از  غفلت  موجب  دولتي  نباید  جهت  كار  .دشو ت  دولت  ایي 

بيني و مقابله با  توجهي به سرعت عمل در پيش حفظ مصالح و منافع عمومي به ميزان لابل  
    های التصادی ارتباط دارد.های اجتماعي اع  از بحرانبحران

تورم و دستمزد:  -دوم بحراني    نرخ  تنها موجب  نه  كه  است  موضوعاتي  از  یكي  تورم 
است برای خروج از بحران. به عبارت دیگر هرگاه    استي ي س   لكه بعضاًشدن التصاد است ب

ای عمل كند كه مستمراً لدرت  تورم از طریق رشد مداوم ليمت كاالها و خدمات به گونه
تنها سپرده نه  یابد،  پول كاهش  برای خرید  تقاضا  ملي كاهش و  پول  به  اعتماد  و  گذاری 

غيرمولدسرمایه اما  امن  كاالهای  در  طال  گذاری  مي  مسكن  و  نظير  به  افزایش  بلكه  یابد، 
گردد.  گذاری نيز دچار ركود ميهای التصادی، سرمایهدليل مبه  شدن دورنمای فعاليت

های التصادی خصوصاً نوع ركودی  روی دیگر سكه تورم آن است كه در برخي از بحران
 1حران.آن، ایجاد تورم به منظور تحریك طرف تقاضا راهي است برای خروج از ب 

كه    ش ه كا  است  حاالتي  جمله  از  كارگران  و  بازنشستگان  كارمندان،  خرید  لدرت 
غالباً سعي ميگردد و دولتآفرین ميتورم مشكل نر  تورم ساالنه در  ها  اعمال  با  كنند 

دستمزد كارگران و كاركنان از تاثير منفي آن بر معيشت خانوارهای دارای درآمد ثابت  
)ب  بهتوان  ميبكاهند و در این خصوص   برنامه سوم توسعه اشاره كرد    3ز( ماده  ند  لانون 

را  كه كهمي  مكلف  دولت  مستمری  كليه  حقوق  نماید  بازنشستگان،  و   بگيرانكاركنان، 
متناسب  كنندمي  كار  كه  لراردادی  هر  با  كارگران حدالل  تورم  با  را   آن  با  مساوی  و 
تفاوت    ...  بود  یش حقوق ازفا  از  بيش  تورم  رشد  سال،   هر  پایان  در   چنانچه   و   دهد  افزایش 

ماده  .  نماید  پرداخت  بعد  سال  اول  ماهه  سه  در  دیون  عنوان  به  را لانون   125همچنين 
مدیریت خدمات كشوری با محفوظ للمداد نمودن حدالل افزایش حقوق به ميزان تورم،  

  نوربخش   فاطمه  و  عزیزی  احمد  ترجمه  ،عمل  و  نظریه:  مالي  و  پولي  ثبات  مركزی؛  بانكداری  مُئنجاک،  تاماراک  .1

. 31-29  و 16-14 ص ص(  1397 ایران، المياس جمهوری بانكي  و  يپول هشكده پژو انتشارات: تهران)
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... در سالاعالم مي »ضرایب حقوق  هر  دارد  تورم كه  اندازه  به  بعد حدالل  از  های  ساله 
 1یابد«. گردد، افزایش ميمركزی اعالم مي بانك یسو
باید   بازنشستگان و كارگران را  بدیهي است فلسفه وجودی افزایش حقوق كاركنان، 

 2نماید.در عدالت توزیعي و اصل الضرر دانست كه وارد شدن زیان به اشخاص را منع مي
مي تاثي البته  خصوص  در  اداری  عدالت  دیوان  آرای  بتوان  تورم  حقوق    تمزدسدر  ر  و 

ماده   به  استناد  با  اداری  اول، دیوان عدالت  تقسي  كرد. در دوره  دو دوره  به  كاركنان را 
ماده    125 در  »متناسب«  واژه  لفظي  تفسير  و  مدیریت خدمات كشوری  لانون   150لانون 

نر   افزایش  با  متناسب  دستمزد  »افزایش  عبارت  دانستن  معادل  و  توسعه  چهارم  برنامه 
نامه شماره  تصویب  6و    2،  1تورم« بندهای    نر   افزایش دستمزد معادل بارت »اب ع   تورم« با
مور     37150/ت  11008 بند    28/01/1386هـ  شماره  تصویب  10و  /ت 35095نامه 
مور     39916 به    1387/ 07/03هـ  دولت  كاركنان  حقوق  افزایش  بر  دال  وزیران  هيات 

   3ود.ب  تهنون دانسميزاني كمتر از نر  تورم را مغایر لا
تصویب  ابطال  با  »پس نامهمتاسفانه  كه  استدالل  این  با  و  فوق  مصوبه   ابطال  از  های 

نظر   مورد  حقوق  افزایش   احتساب  چگونگي  و  نحوه  مبين   كه  دیگری  مصوبه  مذكور،
است«    نشده  فراه   لانون  اجرای  موجبات  و  نرسيده  تصویب   به  هنوز   است،   شاكي 

كارمندا  از  برخي  بازندادخواست  و  دگت شسن  رد  ان  اداری  عدالت  دیوان  شعب  ر 
ولي با توجه به اینكه برخي از شعب دیوان عدالت اداری بدون توجه به عدم   4گردید. مي

برنامه چهارم توسعه مصوب  150ماده )  .1 »دولت موظف است كه حقوق كليه    :داردمقرر مي  1383/ 11/06( لانون 

ب با نر   سای شغلي، متناهو در ابتدای هر سال برای تمامي رشتهكاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم  

 تورم افزایش دهد«. 

: تهران)  ومد  چاپ  ،اسالمي  التصاد  در  پولي  سياست  اعمال   هایبنيان  و  پول   ماهيت  تحليل  توسلي،  محمداسماعيل  .2

. 134-131  صص ( 1396 دانشگاه، و حوزه  پژوهشگاه 

  مور    667  شماره   ،1388/ 04/05  مور   388-377  شماره  ،26/12/1386  مور   1551-1507شماره   آرای.  ک.ر  .3

. 22/12/1390  مور  585-584 شماره  و 16/09/1388

  مور    1152  شماره   و  اداری  عدالت  دیوان  اول   شعبه  09/06/1388  مور    1084  شماره   هایدادنامه.  ک.ر  .4

.اداری عدالت دیوان 24 شعبه  13/05/1389
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نمودند رای  به صدور  الدام  شكات  نفع  به  اجرایي،  مقررات  بين    1،تصویب  آرا  تعارض 
 584-585ره  شعب دیوان عدالت اداری حادث و دیوان به موجب رای وحدت رویه شما

ضمن رفع تعارض بين شعب دیوان، شكایات كاركنان را مورد تایيد   22/12/1390مور   
 2لرار داد.

و  1386های اما دیوان عدالت اداری در دوره دوم و متاثر از لوانين بودجه سنواتي سال 
ماده    1387 الف  بند  آخر  شق  حقوق    50و  افزایش  نر   كه  توسعه  پنج   برنامه  لانون 
محدكاركنا را  منب   ودن  ماده  ه  طبق  صراحتاً  بود،  كرده  بودجه  و    91ابع  تشكيالت  لانون 

شماره   آرای  لالب  در  اداری  عدالت  دیوان  دادرسي  1220و    1219،  1218،  1217آیين 
تاریخ   به  تورم،    29/10/1394همگي  نر   به  توجه  بدون  و  عدول  خود  سابق  رویه  از 

حد ارلام تعيين شده در  در    و  ود نابع موجافزایش حقوق كاركنان دولت را در چارچوب م
به والع این چرخش، حكایت از غلبه تفسير لفظي در آرای  لوانين بودجه مجاز مي داند. 

دیوان عدالت اداری دارد؛ چرا كه دیوان در آرای دوره اول با وجود لوانين محدودكننده  
تور نر   با  مساوی  افزایش حقوق  به  كاركنان، حك   افزایش حقوق  ا سقف  داده  . ستم 

این همچن از  ماده  ين  پ  بند  در  نيز  لانونگذار  كه  است  این    28رو  شش ،  برنامه  لانون 
 3چرخش رویه را صرفاً در طول عمر برنامه تایيد كرده است. 

بحران    گذاری و تحدید تجارت داخلي:قیمت  -سوم همچنانكه ذكر شد، در شرایط 
ضروری، دولت ناگزیر    سي و اسا  و خدمات  التصادی به دليل نياز مبرم مردم به تامين كاال

و در این خصوص لوانين متعددی لابل اشاره است كه از یك    4گردد گذاری ميبه ليمت
تببين  سو موضوعات و اشخاص مشمول و از سوی دیگر مرجع و نحوه ليمت گذاری را 

  مور  1788  شماره  دادنامه  و  داری ا  عدالت  دیوان  21  شعبه   ،5/1387/ 20  ر  مو   941  شماره   دادنامه .  ک.ر  .1

. اداری عدالت  دیوان 3  بهشع 1388/ 18/9

  ، « مركزی  بانك  تورم  نر   قمطاب  دولت  كاركنان  حقوق  افزایش»  دهالاني،  حيدری  شكوه   و   مشهدی  علي  .2

. 16-13 صص  ،(1397) ،5  شماره  ،5  دوره  اداری، عدالت دیوان شعب لضایي  رویه دوفصلنامه 

  حقوق   ضریب   تعيين   به   نسبت   تورم   نر   با   متناسب   و   ساالنه   ایهزینه  اتراعتبا  حدود   در   دولت.  28  ماده  پ  بند  .3

.  كند  الدام  سنواتي   بودجه  لوایح  در  كشوری  خدمات  تمدیری  لانون   غيرمشموالن  و  مشموالن   از  اع   دولت  كاركنان

 .بود خواهد كشوری  خدمات مدیریت لانون 125  ماده  بر حاك  برنامه  طول  در حك  این

  ضوابط »   لراملكي،  بهاری  حسن  و   موسویان  يدعباسس.  ک.ر  گذاریليمت  يفقه   بانيم  تحليل  خصوص  در  4.

. 109 ـ136  صص  ،(1389) ،2شماره ،1 دوره  اسالمي، تصادال معرفت نشریه ،«اماميه فقه  منظر از  گذاریليمت
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ليمت  1اند. كرده كه  مبنا  همانطور  خدمات  و  كاالها  بودن  انحصاری  خاطر  به  و گذاری 
گذاری سایر كاالها و خدمات  را دارد، ضرورت مولت بودن ليمت  خود  صاخ  مصادیق
ماده   شدن    52در  محدود  مجموعاً  وجود  این  با  است.  تاكيد  مورد  صنفي  نظام  لانون 

مصرف دسترسي  بهانه  به  داخلي  نتيجه  تجارت  بازار،  بر  مسلط  مولعيت  نفي  و  كنندگان 
بيگذاریليمت بود.  های  خواهد  این ضابطه  احكام   ظارتن  و،راز  و  مقررات  بر  جدی 

ليمت به  شفافيت،  مربوط  تبعيض،  عدم  رلابت،  اصول  رعایت  راستای  در  باید  گذاری 
اعمال   شرایط  بودن  بحراني  به  استناد  و  باشد  عقالنيت  و  لانوني  تشریفات  رعایت 

تحری ليمت با  مقابله  و  نميگذاری  التصادی  درهای  باشد.  فوق  اصول  نافي  زمينه    تواند 
مق ي ف فاش ليمتت  ميوله  شماره  گذاری  رای  به  هيات    05/08/1393مور     1288توان 

 عمومي دیوان عدالت اداری اشاره كرد.
تاریخ    و   معدن  صنعت،   وزارت   به  بند  1390/ 23/11تجارت  موجب  به  بخشنامه   4  و 

در   غييرت  برای مقابله با گرانفروشي مقرر داشته بود »هرگونه  ص /م/  6684  شماره  محرمانه
 نشده ثبت  توليدكنندگان و  كنندگانمصرف حمایت  سازمان های ليمت نه ساما در  كه   رازبا

تلقي   گرانفروشي   منزله   به  حمایت  سازمان   و  استاني   هایسازمان  با  هماهنگي   بدون  باشد
در   مقرر   هایمجازات  حداكثر  استان،   در  حكومتي  تعزیرات  سازمان  هماهنگي  با  و  شده
 «. شود  اعمال لانون
و    ررمق وضع    جرای   بودن  لانوني  اصل  استناد  به  شاكي  كه  بود  شده  موجب  فوق 

)اصل  مجازات )مواد    36ها  االجرا  لوانين الزم  انتشار  اصل  و  اساسي(  لانون    2و    1لانون 
اساسي   لانون  و  بالبيان(  عقاب  لبح  لاعده  به  )مستند  اسالم  با  آن  مخالفت  مدعي  مدني( 

اداری مطالبه نماید. در مقابل نيز مشتكي عنه  الت  دعن  از دیوا  بوده و ابطال بند مذكور را 
مي این اعالم  »اوالً  كه   تشدید  زمان  كه  حساس  بسيار   زماني  برهه  یك  در  بخشنامه  دارد 

(  د)  دبن   ،1368  مصوب  تيحكوم  تعزیرات  لانون  به  توانمي  صوص خ  این  در  لانوني  مستندات  مهمترین  جمله  از  .1

  به   كه  كرد  اشاره  1392  اصالحات  با   1382  مصوب   صنفي  نظام   لانون   51  ماده  و   توسعه  پنج    هبرنام  لانون  101  اده م

  بدون   است،  بوده  روبرو   تورم   فزاینده  رشد  و   التصادی  بحران   با  كه  هایي سال   در  دولت   كه   است  آن   از  كي حا  روشني

.  است  كرده   تصویب  نيني لوا  چنين  التصادی  چككو   حتي  ن عامال  مجازات  و   تنبيه  جهت  بحران  هایریشه  به   توجه

  پژوهش   و  آموزش  عالي  موسسه:  تهران)  1. ج  ،هاابرچالش  از  گذر  چگونگي   ایران؛  التصاد   همكاران،  و  نيلي  مسعود

 . 144-138 صص ( 1397 ریزی،برنامه و مدیریت
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 شده   صادر  داشت،  دنبال  به  را   دالر   شدن   گران  و   ارزی  تحری   آن   دنبال  به  و   هاتحری 
ثانياًش يم  گرفته  هاليمت  این   افزایش   جلوی  بایدمي  حتماً  كه  است و   اینگونه  صدور  د 

مرسوم   لضایي  حتي   و  اجرایي  های دستگاه  در  محرمانه  هایبخشنامه  همچنين   و  هابخشنامه
 عدم   لحاظ  به  و  جامعه  سطح   در  تنش   هرگونه  از  جلوگيری  جهت  به  شاید  و  است

 آن  بودن  محرمانه  لذا  باشد؛  شده  صادر   محرمانه  صورت  به  مردم  عامه  اطالع  ضرورت
به   توجه  است. بنابراین با  مجری   هایدستگاه  به  محوله  وظایف  انجام  بر  كيدأت   تجه  صرفاً
كاربرد   خویش   زماني   برهه   در   و  صادر   وزارتخانه  وظایف  چارچوب   در   بخشنامه   این   اینكه
و   فقهي  مباني  با  مغایرتي  هيچگونه  و  باشدنمي  جدید  مجازات  اعمال  جنبه  است،  داشته
   ندارد«. لانوني و شرعي
ت اداری در این خصوص نيز بدون اینكه وضع مقرره محرمانه با موضوع لادع  دیوان 
فعاليتجرم مقررات انگاری  و  لوانين  شفافيت  و  صراحت  اصل  نقض  را  التصادی   1های 

عنه دال بر حدوث شرایط بحران التصادی را تحليل  تشخيص دهد یا آنكه ادعای متشكي
ا به  صرفاً  دهد،  لرار  پاسخ  مورد  اییا  وزرات  جرم  ه نكستناد  حدود صالحيت  در  انگاری 

 2. نمایدصنعت، معدن و تجارت نيست، نسبت به ابطال مصوبه الدام مي
گذاری  همچنين رویه و صالحيت دیوان عدالت اداری در خصوص تعيين مرجع ليمت 

ليمت لواعد  تحت  باید  الزاماً  كه  انحصاری  بازار  تشخيص  مرجع  آن  از  پيش  گذاری  و 
لاتدبير   شماره  الش  چ  بلگردد،  رای  موجب  به  دیوان  مثال،  برای  مور    931است. 
نتيجه    21/09/1396 در  و  انحصاری  پتروشيمي  محصوالت  بازار  آیا  اینكه  خصوص  در 

ليمت بازارهای  مشمول  تعيين  در  رلابت  شورای  لانوني  و  نهادی  اختيار  است،  گذاری 
ي را نادیده گرفته  اساس  ننو لا  44صل  لانون اجرای ا  58ماده    5و    3انحصاری طبق بندهای  

، دولت  1389لانون برنامه پنج  توسعه مصوب    101و صرفاً به استناد اینكه در بند د ماده  
نيز  و  عمومي  خدمات  و  انحصاری   اساسي،  كاالهای  تعيين   مكلف شده است كه ضوابط

برساند،   التصاد  شورای  تصویب  به  را  و خدمات  كاالها   این   ليمت   تعيين  ضوابط  و  فهرست
شوادال لانوني  م  وجاهت  فالد  را  پتروشيمي  بازار  بودن  انحصاری  اعالم  در  رلابت  رای 

. 23-21  صص  ،(1384) ،51 شماره  ،13 ره دو هش،پژو و  مجلس «لانون عرضي و ذاتي  هایویژگي»  راسخ، مد مح .1

ر مو   931  شماره  و   05/1396/ 24  مور   487  شماره   ،1371/ 30/04  مور   61و62  شماره  آرای.  ک.ر  همچنين   .2

21/09/1396 .
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مادام كه  لانون اساسي    44لانون اجرای اصل    92این در حالي است كه طبق ماده    1داندمي
در لوانين بعدی نسخ و یا اصال  مواد و مقررات این لانون صریحاً و با ذكر نام این لانون  

 .  معتبر خواهد بوداحكام این لانون ، نشود دلي ورد نظر و ماده م
و صادرات:  -چهارم شرایط    واردات  در  جامعه  اساسي  نيازهای  تامين  كه  در صورتي 

ليمت طریق  از  التصادی  از  بحران  اساسي  نيازهای  تامين  سياست  نگردد،  ميسر  گذاری 
د بیاياری ميهای خاص التصادی نظير بخش كشاورزی اهميت بسطریق حمایت از بخش 

د در  و  خارجي  ارز  كمبود  دليل  به  خارجي  تجارت  حوزه  در  ناچار  به  دولت  نتيجه  ر 
محدودیت  2دسترس  برخي  سو،  یك  كاالهای  از  نظير  رليب  كاالهای  واردات  بر  را  ها 

مي تحميل  تجملي  و  تعرفهلوكس  دیگر،  سوی  از  و  و  كند  كاال  صادرات  برای  هایي 
توان  ایجاد محدودیت بر واردات ميصوص خ  دركند. ميخدمات اساسي مورد نياز ایجاد  

 هيات عمومي دیوان عدالت اداری اشاره كرد. 24/06/1394مور   784به رای شماره 
بازمي به این مسئله  افزایش    گمرک  واردات   گردد كه دفترلضيه  بر تصویب  ایران عالوه 

مصوبه    ،3كشاورزی   كاالهای  از  لل   159  بازرگاني  سود  آن  تااجرای  به  خ ری را 
این   01/05/1390 از  بود،  نموده  بماسبق  كه  عطف  واردكنندگاني  از  یكي  شكایت  با  رو 

روبرو   كاالهای خود را لبل از تاریخ موصوف ثبت سفارش و ترخيص لطعي نموده بود
شد. شاكي در دادخواست خود عالوه بر اینكه اصل عطف بماسبق نشدن لوانين را حاك   

مكتسب خود ناشي از ترخيص لطعي كاال استناد  حق    هب،  كردم ميبر لانون و مقرره اعال 
نماید. مي

  رای،   فصلنامه  ،«رلابت  شورای  لطعي  يماتتصم  در  اداری  عدالت  دیوان  مداخله  نحوه   بر  نقدی»  رهبری،  ابراهي   .1

.58-54  صص  ،(1396) ، 19 هشمار ،6 دوره 

  ارز   تحصيل  مطلوبيت  و  است  صادرات  رونق  موجب  خارجي  ارزهای  مقابل  در  ملي  پول   ارزش  كاهش  كلي  . بطور2

  درات صا  كه  است  بدیهي   این رو،  از .  گردد  صادر  بيشتر  داخل  توليد   خدمات  و  كاالها   كه   گردديم  موجب  خارجي

  از   ناشي  ملي  پول   ارزش  كاهش  اگر  خصوصاً)ملي    پول   ارزش  كاهش  زمان  در  یضرور  و  اساسي  كاالهای  برخي

  ارزی؛   هایجنگ  ریكاردز،  جميز.  ک.ر.  گردد  محدود(  باشد  التصادی  ركود  دليل  به  خارجي  ارزهای  كميابي
  پنج ،   چاپ:  تهران)  راهداری  ين حس  ترجمه  ،طال  و  پول   ابزار  با  كشورها  التصادی  جنگ  از  انگيزحيرت  روایتي

. 51-21  صص ( 1397  د،التصا دنيای نتشاراتا

  شماره   بخشنامه  و  1390/ 20/09  مور   ک  47330ت  /183069  ماره ش  نامهتصویب.  ک.ر  .3

. 28/09/1390  مور  740/466/73/24/ 192686/ 90/ 194190
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متشكي مقابل  ميدر  اعالم  ماده  عنه  به  مستند  مذكور  سياست  كه   افزایش   لانون  16دارد 
صورت گرفته و با تفسير عبارت لانوني    1389/ 23/04كشاورزی مصوب    بخش   وریبهره
وضع  هفرتع   كشاورزی  بخش   محصوالت  و  كاالها  كليه  واردات  »برای  به  نماید  مؤثر 
دولت   داخلي  كنندهتوليد  نفع  به  همواره  مبادله  نر   كه  ایگونه كه  است  مدعي  باشد« 
اجرای   زمان  داخلي،  كنندهتوليد  از  حمایت  برای  "همواره"گيری از لفظ  تواند با بهرهمي

رفه عت  یا  و  گيرد  لرار  حمایت  مورد  لبلي  هایتوليد  تا  نماید  ماسبقبهعطف    را  هاتعرفه
با   متناسب  نشده  ترخيص  گمرک  از  تاكنون  ولي  است  شده  كشور  وارد  كه  كاالهایي

 داخلي گردد. كاالهای ليمت
به   توجه  با  اداری  عدالت  دیوان  نهایت،  وزارت  در  لانوني   و   معدن  صنعت،   وظيفه 

اینكه   1تجارت  بر  قررات م  ضميمه  جداول  و  لانون  اجرایي  نامهآیين   2كلي   تغييرات  دایر 
و   بعد  سال  برای  سال  هر  پایان  از  لبل  و  مقرر  تشریفات  رعایت   با  را  واردات  و  تادرصا

وزیران  هيأت  تصویب  به مكتسب حقوق  رعایت با و  تهيه  سال طي  را  آنها  موردی تغييرات
تأخير از    انجام  در   برساند،  مذكور در خارج  تكليف  انجام  و  دانسته  لبول  غيرلابل  را  آن 

كه   داندمي  كنندگانيوارد  مكتسب   حقوق  نافي  آن راودن  منق  طف بماسبزمان لانوني و ع
لبلي   تعرفه  اساس  بر  را  بازرگاني  سود  و  الدام  كشور  به  كاال  واردات  به  نسبت  لبلي  تعرفه  با

 اند. پرداخته
مهلت  نظير  ظاهراً رعایت  دولتي  مقررات  اجرای  و  اعالم  تصویب،  لانوني جهت  های 

ماده   در  م  4آنچه  و  تادرقررات صالانون  اداری و  دیوان عدالت  نزد  است  آمده  اردات 
مي اهميت  حائز  شماره  بسيار  رای  در  كه  چرا  دیوان 10/05/1396مور     437باشد؛   ،

تبصره   در  مقرر  موعد  رعایت  عدم  اداری  ماده  3عدالت  ب  بند  برنامه   لانون  104  ذیل 

 . 1372  مصوب واردات و  صادرات  مقررات لانون  4 ماده  موضوع  .1

  هلت م  مشمول   واردات  و  تصادرا  مقررات  مهيضم   جداول   و  لانون  اجرایي  نامهآیين  جزیي  تغييرات  درسمي  نظر  به  .2

  ناف اص  و  مالي  التصادی،  تخصصي  هيات06/1396/ 29  مور 121  شماره   رای.  ک.ر  خصوص  این  در.  نباشد  مقرر

. اداری عدالت دیوان
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ه سازمان نام شخب  ی ابطالجهت اجرای مقررات دولتي را موجبي برا   1توسعه   پنج    سالهپنج
 توسعه تجارت ایران دانسته است.

مي صادرات،  بر  ممنوعيت  خصوص  در  شماره  باالخره  رای  به  مور    2427توان 
مسئله    21/08/1398 این  به  لضيه  كرد.  اشاره  اداری  عدالت  دیوان  عمومي  هيئت 

شماره  بازمي بخشنامه  موجب  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  كه  60/ 187713گردد 
بند    16/07/1397مور    به  مستند  هماهنگي    4و  عالي  شورای  جلسه  نهمين  مصوبات 

شماره   نامه  طي  ابالغي  صادرات    29/05/1397مور     70118التصادی،  جمهور؛  ریيس 
 نماید.سيب زميني، خوراک دام و طيور و رب گوجه فرنگي را تا اطالع ثانوی ممنوع مي

لانون   23جب نقض  بند الف ماده  مو  يمال وعيت اع در مقابل شاكي با این استدالل كه ممن 
ابطال بخشنامه موصوف را تقاضا مي به ذكر  احكام دائمي توسعه كشور است  كند. الزم 

است طبق ماده موصوف، جلوگيری از صادرات هرگونه كاال حتي به منظور تنظي  بازار  
 داخلي ممنوع است.  

ت بر صادرات كاال را مستند به  وعي ن مم ، تعيينالنهایه دیوان با وجود تایيد مفاد ماده مذكور
مي مجاز  التصادی  هماهنگي  شورای  شورای  مصوبه  مصوبه  طبق  كه  آنجایي  از  اما  داند 

موصوف، وضع ممنوعيت باید مولتي و تا زمان رفع اضطرار بوده باشد، بخشنامه موصوف  
 نماید. را فقط به این دليل كه مفيد مولتي بودن نيست ابطال مي

ا  وهعال  ابطالي    هكین بر  رای  استناد  به  و  نيست  به كيفيت مذكور روشن  ابطال بخشنامه  اثر 
توان مدتي برای اجرای بخشنامه تعيين كرد، در هيچ كجای رای مشخص نشده  دیوان نمي

توان به استناد مصوبه شورای عالي هماهنگي التصادی، حك  لانون را  است كه چگونه مي
شنيده در  نمود؟  كه  ها  تعليق  ش ب ومصاست  اعتبار  ه  به  و  رسيده  رهبری  مقام  تایيد  به  ورا 

 حك  حكومتي بر لانون تفوق یافته است. 

  ممنوع   نامهبر  طول   در  خدمات  و  غيرنفتي  كاالهای  صادرات  از  عوارض  و   ماليات  هرگونه   اخذ  ـ   ب.  104  ماده   .1

 . است

  ارزش   دارای  یا  خام  مواد  صادرات  برای  ایویژه   عوارض  كشور،  منابع  از  صيانت  منظور  به  است  مجاز  دولت  ـ2تبصره 

 .  یدنما دریافت و  وضع پایين افزوده 

  داخلي،   افزوده   ارزش  سه   افزایش  با  متناسب   كه   است  جدولي  برحسب  ماده  این  موضوع  عوارض   ميزان  ـ 3تبصره 

  این .  رسدمي  التصاد  شورای   تصویب  به  مذكور  دول ج  و  كاالها  این   همربوط  ارضعو   و  فهرست .  بدیامي  كاهش

 . است وصول  لابل عمومي اعالم و وضع از پس  ماه  سه حدالل عوارض
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ارزی:  پیمان  -پنجم  و  پيمانسپاری  كاالها  صادركنندگان  كه  معنا  این  به  ارزی  سپاری 
نر    یا  روز  نر   به  خود  صادرات  از  حاصل  ارز  از  ميزاني  فروش  به  مكلف  خدمات 

انگاری شده  های مجازی باشند كه تخلف از آن جرمنكابا  دولت ی  گذاری شده بهليمت
و    1309/ 31/04است، برای اولين بار در لانون متم  لانون تفتيش اسعار خارجي مصوب  

پيرو بحران التصادی آن سال تصویب گردید. این لانون پيرو تصمي  مجلس شورای ملي  
لوایح مربوطه به مجلس  ی   دق ت  تصادی ودایر بر دعوت دولت به اتخاذ تدابير رفع بحران ال

ملي   لانون    27/11/1308شورای  نظير  دیگری  لوانين  مجموعه  تكميل  و  اصال   برای  و 
اسعار   نر   وسيله كميسيون  به  اسعار خارجي  فروش  و  در خرید  نظارت  و  تفتيش  اجازه 

بجای  06/12/1308 ملي  التصاد  وزارت  و  شوارع  و  طرق  وزارت  تاسيس  اجازه  لانون   ،
فواوز ایران  27/12/1308  امهع  ئدارت  لانوني  پول  مقياس  و  واحد  تعيين  لانون   ،
شركت27/12/1308 بر  ماليات  لانون  غيره  ،  و  تجارت  و  مبادله  1309/ 22/01ها  لانون   ،

نمره   ایران    5ضميمه  شاهنشاهي  بانك  بحران   06/03/1309امتيازنامه  شرایط  با  مقابله  و 
البته پس   ب التصادی تصویب شده است.  شرایط بحراني لوانين دیگری نظير  يل  ل ده  از آن 

دولت   به  مملكت  خارجي  تجارت  انحصار  واگذاری  متم   06/09/1309لانون  لانون  و 
  1نيز به تصویب رسيد. 20/12/1309لانون انحصار تجارت خارجي 

از آن زمان تاكنون نيز در نظام حقولي و التصادی ما از طریق تصویب لانون راجع به   
معامواگذا ایران  ارز  تال ری  ملي  بانك  به  آیين 24/12/1336ی  بانك  نامه،  متعدد  های 

مركزی و آرای لضایي این سياست ارزی ادامه داشته است؛ لذا در ادامه پيش از تحليل  
لرار   اشاره  مورد  نيز  كشور  عالي  دیوان  آرای  مختصراً  اداری،  عدالت  دیوان  آرای 

 گيرد.مي
در اختالف بين شعب مختلف    2رای خود ز آا  ردر دو مودر والع دیوان عالي كشور د 

لانون راجع به واگذاری معامالت ارزی به بانك   72و    51دیوان عالي كشور در تفسير مواد  

  دوره   رد  خارجي   تجارت  انحصار  و   ارز   از  اسنادی   جمهور،  ریيس  دفتر   رساني اطالع  و  مدیریت  خدمات  ونتمعا  .1
  ص ص(  1380  اسالمي،  دارشا  و  فرهنگ   وزارت  انتشارات  و  چاپ  سازمان  رتانتشا:  تهران)  (1311-1305)رضاشاه  

35-110 .

. 04/1384/ 28 ور  م 678  شماره  و07/1372/ 13 مور  584 شماره  یهحدت روو آرای. ک.ر .2
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ایران و ماده   دو تفسير متفاوت    3، 1352اصالحي لانون مجازات عمومي مصوب    48ملي 
 48ن ماده  نمود  معال ا منسو  اعبارت دیگر، دیوان در رای مقدم خود بارائه داده است. ب

اصالحي لانون مجازات اسالمي طبق نظریه تفسيری شورای نگهبان مبني بر عدم پذیرش 
لضایي   تعقيب  از  ناشي  مخاطرات  به  توجه  بدون  جزایي،  امور  در  زمان  مرور 
مته ،   نفع  به  كيفری  لوانين  تفسير  اصل  و  طوالني  زمان  گذشت  از  پس  صادركنندگان 

متخلفين   پيمانتعقيب  ارزراسپ از  مادتين ی  مشمول  را  واگذاری    7و  5  ی  به  راجع  لانون 
ایران دانسته و مهلت  ملي  بانك  به  ارزی  به    مدتي  یا  معامالت  الامه دعوای كيفری  برای 

 شناسد.رسميت نمي
مابين شعبه    1384با این وجود دیوان عالي كشور در سال    14با حدوث اختالف في 

شعبه   و  تهران  بهف اصتجدیدنظر    9تجدیدنظر  جرای   ان،  در  زمان  مرور  اصل  پذیرش  ا 
لانون باور كه  این  با  و  نموده  نظر سابق عدول  از  معامالت   واگذاری  به  راجع  بازدارنده، 

و  ملّي  بانك  به  ارزی مقررات   جمله  از  1351  مصوب   كشور  بانكي  و  پولي  لانون  ایران 
بحران امز  در  ملّي  عمناف  حفظ  و  عمومي  مصالح  رعایت  منظور  به  كه  است  حكومتي ن 

موجب   به  و  دانسته  بازدارنده  آنها را  در  مقرر  هایمجازات  التصادی تصویب شده است،
دادرسي   لانون  173  ماده تحقق   با  كيفری  امور  در  انقالب  و  عمومي  هایدادگاه  آیين 

داند.مي تعقيب زمان  مرور مشمول لانوني شرایط
وح  رای  دیگر  در  كشور  عالي  دیوان  خالنهایه  رویه  شماب   وددت  مور     616ره  ه 
پيمان06/03/1376 به  مربوط  تعهدات  نقض  شدن  كارآمد  به  توجه  با  از  ،  ارزی  سپاری 

باب مرور زمان توسط صادركنندگان  به  ماده  4طریق تمسك  به تفسير حك   ناگزیر   ،13

  سپرده  رانای ملي بانك به گمرک یابي ارز اساس بر ارزی  تعهد كاال  صدور  مولع در مكلفند صادركنندگان  :5 ماده  .1

 ... .  و ه داد انتقال  ایرانهب  را خود ادراتص از حاصل  زار و

% 50معادل  تا   نقدی   جزای  به   هدتع   مورد   مبلغ   پرداخت  بر  عالوه ...  لانون    این  6  و   5  و   3  مواد   از   متخلفين  : 7  ماده   .2

  بانك   و  ه بود  ایران  ملي  بانك  شكایتبه    منوط  يفریك  تعقيب. ...  شوندمي  محكوم   ممنوع  معامله  یا  عمل  موضوع  مبلغ

.دارد مسترد را شكایت لطعي  حك  صدور   از لبل  تا ستا مجاز ایران يمل

  اطالع   تاریخ  از  ماه   شش  تا  هرگاه   است،  جرم  از  متضرر  شكایت  به  موكول   جزایي  تعقيب  كه  مواردی  در  :48  ماده   .3

 ... .  شوديم سالط جزایي حق تعقيب نكند  شكایت جرم ولوع از

 سابقاً)  مركزی  بانك  جانب  از  دعوا  امهال   به  منوط  كنندگانصادر  تعقيب  یك سو  از  اینكه  به  توجه  با  گردی  عبارتب  .4

 بانك   كه  دارد  وجود  امكان  این  دیگر  سوی  از  و  تاس(  زمان  مرور  لاعده   استناد  به)  ماه   6  مدت  ظرف(  ملي  بانك
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مصوب   واردات  و  صادرات  مقررات  كليه04/07/1372لانون  معافيت  بر  كاالهای   دال 
مقررات   تابع  كه  آن  دستي  پایين   هایفرآورده   و  خام  نفت  تثنایسا  هب)  كشور  صادراتي
لانون مجازات اسالمي سابق    11ارزی و ماده    پيمان  یا  تعهد  هرگونه  از(  است  خود  خاص
 شد.
استدالل كه  این  پذیرش  با  پرونده  این  مصالح   تابع  ارزی  لوانين   و  مقررات  دیوان در 

كند،  تغيير مي  خاص  موارد  و  احوال  و  عاضوا  بر حسب   و   است   كشور   ارزی  و  التصادی 
 11ماده    1لانون صادرات و واردات را مشمول لسمت اخير بند    13معافيت مقرر در ماده  

سابق  اسالمي  مجازات  را    1لانون  مقررات  این  خصوص  در  فوری  اثر  ادعای  و  دانسته 
زه مقررات  وحر  د  2لوانيننپذیرفته است. در والع دیوان در این رای، ویژگي دائمي بودن  

بند كلي  اذن  به  اشاره  با  را  بر    كشور  بانكي  و  پولي  لانون  11  ماده  از  ج  ارزی  مبني 
تنظي  در  مركزی  بانك  تضمين  یا  تعهد  و  ارزی  معامالت  به  مربوط  مقررات  صالحيت 

مورد   هر  در  ایران  مركزی  بانك  مذكور دال بر اینكه   لانون  29  ماده  و  ارزی   هایپرداخت
نوع   چند  یا  یك  صادركنندگان  تواندمي  كند  ایجاب  كشور  ارزی  و  دیالتصا  لحتمص  كه
 نماید.  نماید، انكار مي معاف ارزی پيمان سپردن از  را كاال
به دليل نوسانات    همچنانكه   بررسي آرای دیوان عالي كشور نشان داد مقررات ارزی 

اینكه منظ  بر  اارزی همواره اختالفي بوده است و دیوان عالوه  وانين  ویب لصت ز  ور مقنن 
پيمان ميحوزه  اعالم  ملي  منافع  و  عمومي  مصالح  رعایت  را  ارزی  و  سپاری  تغيير  كند، 

تر  تحول در آن لوانين را به همين استناد مجاز و در این حوزه اجرای فوری لوانين خفيف
كند.  نسبت به حال مجرمين را ممنوع اعالم مي

  تعهدات   بار  ریز  از  ردنك  خالي  شانه  د،كن  دعوا  الامه   آنها  همه  عليه  نتواند  محوله  تكاليف  حج   دليل  به  مركزی

لرارداد  نقض  نظریة»  انصاری،  مهدی.  ک.ر.  گرددمي   آمدكار   ، «حقوق  التصادی  تحليل  مكتب  دیدگاه   از  كارآمد 

  نقض »  كدیور،  حسام   و  محمدی   سام   ؛.57-39  ، ص(1390)  ،1  شماره  ،41  دوره  خصوصي،  حقوق  مطالعات   فصلنامه 

. 271-231 ص  ،(1395) ، 2 ارۀ مش ،31 رۀدو خصوصي، حقوق ،«ایران حقوق در لرارداد مدكارآ

  اجرا   لطعي  حك   صورت   این  در  نشود  شناخته  جرم   الحق  لانون   موجب  به  بوده   جرم   گذشته  در  كه   عملي  گرا  ـ  1  .1

  حك    كه  موردی  در  ينهمچن  و  دو مورد  این  در  و  ماند  خواهد  االجرا  مولوف  باشد  اجرا  جریان  در  اگر  و  شد  نخواهد

  معين   مدت  برای  كه  لوانيني  مورد  در  مقررات  این.  بود  نخواهد  تبمتر  آن  بر   كيفری  راث  چگونههي  باشد  شده   رااج  لبالً

.گرددنمي اعمال است گردیده  ضع  و  خاصي موارد و

. 120و 119  ص ص(  1393 انتشار، سهامي شركت: تهران) 2 لدج ،حقوق فلسفه كاتوزیان، ناصر .2
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عالي كشور،   دیوان  آرای  بر  تعالوه  مق ري غي در خصوص  ابطال  ات  تقاضای  ارزی،  ررات 
بخشنامه و  وزیران  هيات  در  مصوبات  نيز  اداری  عدالت  دیوان  از  مركزی  بانك  های 
مي باال  ارزی  نوسانات  سال  بحبوحه  در  كمبود    1374گيرد.  و  ارز  نر   نوسانات  پيرو 

مصوب  لانون مقررات صادرات و واردات    13نقدینگي در كشور با وجود تصویب ماده  
نال،  1372 تاریخ  نون  به  ارز  و  كاال  لاچاق  به  راجع  حكومتي  تعزیرات  اعمال  حوه 
مي  12/02/1374 نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  تصویب  و  به  حدود  كه  رسد 

 دهد. گذاری نحوه استفاده از ارز را در اختيار دولت لرار ميمقررات
بند    موجب  به  ابتدا  نيز  مور   تصویب  1دولت  ب  27/02/1374نامه  عطف  ق  ب سماكه 
سپردن   به  موظف  صادركنندگان  كليه  و خدمات،  كاال  صدور  هنگام  داشت  بود مقرر  شده

برای  مقرر   موعد   در   خدمات  و   كاال   صادرات   از  حاصله  ارز  %100  برگرداندن  تعهد 
تصویبمي موجب  به  سپس  و  شمارهباشند  09/09/1375-  هـ1588.  ت31399  نامه 

این خص در  كيفری  اجرای  ميضمانت  اامنوص وضع  مقرراتید.  تصویب  ین  با  گذاری 
شماره   ضمانت    1374/ 02/ 30مور     60/ 1034بخشنامه  تعيين  و  مركزی  اجرای  بانك 

مي اجرایي  تصویبكيفری  مغایرت  بماسبق  گردد.  اصل عطف  با  مذكور  بخشنامه  و  نامه 
جرم امر  انحصار  و  لوانين  مص نشدن  ابطال  موجب  مقننه  لوه  صالحيت  در  وبات  انگاری 

 1شود. ات در دیوان عدالت اداری ميشكای ورپي فوق 
پرونده دیگر  ارز  2همچنين در  نر   التصادی كشور و جهش  به علت شرایط خاص   ،
به    1226)از   مابه  2450تومان  از  ناشي  رانت  تحصيل  ثبت  تومان(  زمان  نر   التفاوت 

ه  ب ومص  3جب بند  رو، بانك مركزی به موگردد. از این سفارش و ترخيص كاال فراه  مي
كارگروه التصادی ستاد تدابير ویژه التصادی شورای عالي امنيت ملي   1391/ 10/12  مور

گونه به  بانكي  نظام  با  واردكنندگان  ارز  تسویه حساب  به  »نسبت  اینكه  بر  الدام  مبني  ای 
هنوز   كه  نه (  تا  اول  اولویت  )از  كاالهایي  كليه  برای  مبادله  مركز  ارز  نر   كه  شود 

د  ترخيص و  ترخاحر  نشده  ميل  به  يص  مستند  و  گيرد«  لرار  حساب  تسویه  مبنای  باشند 

  ارز   شفرو  به  كاال  صادركنندگان  امالز  نامهتصویب  1  بند  1  رهتبص  ابطال   بر  ردای  05/1375/ 27  مور    رای  .ک.ر  .1

  بانك   2/74/ 30  مور   نامهبخش  د   لسمت  1  بند  و  ب  لسمت  1  بند  1  تبصره   و  لتيدو  هایبانك  به  صادرات  از  حاصل

مركزی. 

. 09/1395/ 23  مور  737  -729 شماره  رای. ک.ر .2
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ماليات    14ماده   لانون امور گمركي )كه شرط محاسبه حقوق ورودی و حقوق دولتي و 
مي ترخيص  روز  نر   به  ارز  ليمت  تعيين  را  وارداتي  كاالهای  پرداخت  برای  داند( 

)تخصيصمابه مرجع  ارز  نر   یا  التفاوت  تعهدیافته  باناظن  مورد  مبادلهم  و  توسط  كي(  ای 
 1كند. واردكنندگان كاال از تاریخ تصویب را مصوب مي

مصوبات مذكور به دليل عطف به ماسبق شدن، مغایرت با حقوق مكتسبه و مخالفت با   
لرار مي واردكنندگان  از  برخي  اعتراض  مورد  نيز مالک  شرع،  نگهبان  گيرد كه شورای 

ما دریافت  بودن  ارزرنت  التفاوبهشرعي  را       كاال  ترخيص  زمان  و  سفارش  ثبت  زمان 
مي اعالم  بانكي  نظام  و  واردكننده  مابين  في  لرارداد  در  مسئله  این  دیوان    2دارد. اشتراط 

لراردادی   بر رد دعاوی  نيز در اجرای تكليف لانوني و برخالف رویه خود مبني  عدالت 
به دليل تعارض با  ف را  و صموهای  نامهمغایرت شرعي بخش  3مابين مردم و بخش دولتي، في

مي اعالم  منعقده  لرارداد  بي  4نماید. مفاد  است  به  بدیهي  اداری  عدالت  دیوان  توجهي 
با رانت مقابله  نظير  مقرره  التصادی كشور را  مقاصد وضع  منافع  جویي و حفظ مصالح و 
توان توجيه كرد.صرفاً با نقش حمایتي دیوان از مردم مي

گیرینتیجه
 زیر را به عنوان نتيجه ارائه داد: مطالب نوات هایه ميالن 

های التصادی در لياس با دیوان عالي  ميزان تاثير دیوان عدالت اداری در برخورد با بحران
بحران با  دولت  فوری  برخورد  اوالً  كه  چرا  است؛  چشمگير  بسيار  التصادی  كشور  های 

آیين  وضع  طریق  از  ابطالعموماً  امكان  كه  است  دی   نامه  در  ميسر    عدالت   نواآن  اداری 
های دولتي غيرشفاف، متشتت  است، ثانياً هرچند تفسير لضایي محاك  عمومي از بخشنامه

. 1392/ 05/ 01 مور   129075/90 شماره  و 1392/ 01/ 26 مور   16246/90 شماره هایبخشنامه.  ک.ر لمثا برای .1

  ـ   93/100/3337  شماره   نامه  و  نگهبان  شورای   دبير  مقام  لائ   27/ 1393/10  ـ  102/3323/ 93  شماره  نامه.  ک.ر  .2

. نگهبان شورای دبير 28/ 1393/10

  ور  م  228  مارهش  رای   ویژه   طورب   و06/1379/ 20  مور   197  رهشما  ،1371/ 30/04  مور    59  شماره  آرای  ک .ر  .3

26/04/1391 .

  بهانه  به كه لانوني  خالف هایستانيماليات ابطال در  اداری عدالت  دیوان عمومي  هيات رویه  خصوص  در  همچنين .4

  گرفته   ورتص   كشور  مالياتي   امور  سازمان  های بخشنامه  و  وزیران  هيات   مصوبات  موجب  به   و  التصادی  تحری   شرایط

 . 05/08/1394   مور  985 شماره و 12/1393/ 18 مور  1969  اره شم آرا. ک.ر است
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موجب   دولتي  مقرره  یك  از  لضایي  برداشت  اختالف  اینكه  امكان  اما  است  پرنوسان  و 
صالحيت   ثالثاً  و  است  غيرمحتمل  بسيار  باشد  كشور  عالي  دیوان  جانب  از  رای  صدور 

عالي  دی م  رو كشوان  مولوفدر  یا  )ابطال  دارای  ورد  دولتي،  مصوبات  نمودن(  االجرا 
بحران شرایط  در  عالي  دیوان  كارآمدی  كه  است  تضعيف  ابهاماتي  را  التصادی  های 

سازد. مي
مقرره   بحراني وضع  به دفاعيات دولت حول شرایط  از یك سو  اداری  دیوان عدالت 

اداری به شرایط التصادی جهت    عدالت   نوار توجه دیكند و از سوی دیگغالباً اعتنا نمي
تضمين حقوق مردم صرفاً پيرو اذن لانونگذار بوده و چرخش دیوان در زمينه تاثير تورم بر 
ماسبق   به  عطف  مالكيت،  اصل  به  احترام  البته  است.  امر  این  موید  دستمزد  افزایش  نر  

مهلت رعایت  و  مقررات  و  لوانين  مقرنشدن  در  لانوني  ین  مهمتر  ز ا  گذاریراتهای 
استدالالت دیوان عدالت اداری برای دفاع از مردم بوده است. 

بي  برای  هرچند  لراردادی رابطه دولت و مردم  مبنای  به  اداری  دیوان عدالت  توجهي 
رسد، اما با  بررسي ادعای مغایرت مقررات دولتي با لوانين و مقررات بال اشكال به نظر مي

دی برای احراز مغایرت یا عدم مغایرت با شرع راردال  ایهبان، مبنتوجه به رویه شورای نگ 
بي استناد  از  جلوگيری  منظور  به  لذا  است؛  اهميت  مغایرت  حائز  ایراد  به  مردم  رویه 

گردد كه دیوان عدالت اداری مبنای لراردادی  مصوبات دولتي با شرع اسالم، پيشنهاد مي
ع به شورای نگهبان  موضو  ندش  از احاله  را در نظر گرفته و به منظور سرعت در رسيدگي

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  
اسایي مفهوم  در شن   ا ر  عالي كشورتوان آرای دیوان  كند، ميعمومي و منافع ملي عمل مي

بحران التصادی به عنوان یك مسئله حقولي، پيشگامانه توصيف كرد. 
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