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 چکیده:

ام ی مارجع عر عهدهقانون اساسی جمهوری اسالمی وظیفه رسیدگی به دعاوی و شکایات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را ب

قضاییه، اصل نظارت قضایی بر این مراجع ایجاب قضایی خارج از تشکیالت قوهگیری مراجع شبهبا شکلدادگستری قرارداده است اما 

گذار مرجعی های عمومی، قانونقضایی در دادگاهبینی امکان شکایت از تصمیمات برخی از مراجع شبهکرد که علیرغم پیش

ور است، جع  مذکعنوان دیوان عدالت اداری را که دارای صالحیت عام نسبت به رسیدگی به شکایات از آرای مرااختصاصی تحت 

قضایی و جع شبهتشکیل دهد، با این وجود عدم رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به شکایت نهادهای دولتی نسبت به آرای مرا

متصرف در  وه به نمایندگی از مردم اداره کننده که عنوان شخصیت حقوقی ی آن بهای زیر مجموعهتوجه به جایگاه دولت و نهاد

ا بین شکایات اگردد که نیل به هدف نظارتی مذکور را  با چالش رو به رو شود چرا که عدم رسیدگی به اموال کشور است موجب می

خوانی ندارد؛ بر همین اساس ست همای حفظ حقوق اشخاص از تعرض بودهکنندهروح حاکم بر اصول قانون اساسی که تضمین

چنین اصل نظارت قانون اساسی و هم 159دستگاه قضایی با استناد به اصل صالحیت عام مراجع قضایی دادگستری مندرج در اصل 

و ده رسیدگی کر قضایی به این قبیل شکایات نهادهای دولتی از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با قوانین و شرعقضایی بر مراجع شبه

 دارد.در جهت رفع این چالش گام برمی

 

 مراجع شبه قضایی، شکایت.دیوان عدالت اداری، نهاد دولتی، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

تظلمات  وایران، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات  اسالمی جمهوری قانون اساسی 159بموجب اصل  

در  حقوقی اصاشخ و حقیقی اشخاص با دولتی واحدهای رابطه نوع به جهت  شوند عالوه بر محاکم دادگستری،مردم قلمداد می

ی، عد اجتماعنامسا های مواجهه با شرایطهایی از قبیل افزایش دسترسی به عدالت برای گروههای مختلف، و همچنین انگیزهزمینه

راکم ت، رفع در سطوح مورد نیاز کاهش تاخیر در حل اختالف، کاهش هزینه های حل اختالف، تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی

 شخاص امریا با اهایی مناسب جهت حل اختالفات میان این واحدهپرونده ها در محاکم دادگستری و .. ضرورت استقرار مکانیزم

در  د گردیده وقلمدا مجریه قوه مراجع غیرقضایی که نوعاً از نهادهای زیر مجموعه رسد. بر این اساسغیر قابل اغماض به نظر می

ری و صی اداکتب و مقاالت حقوقی تحت عنوان مراجع غیر قضایی، مراجع اختصاصی غیر قضایی، مراجع اداری، مراجع اختصا

ی از دگی به برخرسی تیذا صالحیت دولت بوده و شود و در واقع جزء ساختار تشکیالتی بدنهمراجع شبه قضایی و ... به کار برده می

از  «خصوصی  حقوق» وردار از امتیازات حقوق عمومی از یک سو و اشخاص حقیقی و حقوقی اختالفات میان اشخاص حقوقی برخ

ی و وقی، ادارامانه حق. در سآمدند وجود به  های حل اختالف و ...سوی دیگر را دارا می باشند با عنوان سازمان، هیات، کمیسیون

مراجع  »ین کرد: را تبی ارائه نشده است و می توان اینگونه آنقضایی کشور، هنوز تعریف واحد و جامع و مانع در مورد این مراجع 

رسیدگی  یگیری،پغیر قضایی یا شبه قضایی مراجعی هستند که خارج از صالحیت عام دادگستری، در موضوع هایی ویژه، صالحیت 

 «.... قانون شهرداری ها و  100و صدور حکم را دارند مثل هیات های حل اختالف مالیاتی، کمیسیون ماده 

ضییع حقوق حتمال تاباشند و همیشه یهر چند این مراجع دارای استقالل نسبی هستند اما وابسته به اداره متبوع خود م

جلوگیری  حفظ و افراد و اشخاص خصوصی وجود دارد از این رو برای حفظ هر چه بیشتر حقوق اشخاص در مقابل اداره و همچنین

 آن مراجع ز تشکیلخورد. ) در کشورهایی نیقضایی، ضرورت نظارت بر این مراجع به چشم میاز تعرض به قانون توسط مراجع غیر 

مال براین احتو بنا با مخالفتهای جدی مواجه است زیرا علماء حقوق بر این عقیده اند این مراجع تحت نفوذ حکومت قرار گرفته

ساسی نظارت قضایی ااز قانون  173بر همین اساس طبق اصل زیادی وجود دارد که حقوق مهم مردم به نحو شایسته تأمین نگردد.( 

آراء و  به نقض باشد که ضمن نظارت بر اجرای قوانین، نسبتیبر برخی از مراجع شبه قضایی بر عهده دیوان عدالت اداری م

ر داری است. الت ادعد عموماً دیوان نمایند و مرجع شکایت از آرای مراجع شبه قضاییتصمیمات خالف قانون این مراجع اقدام می

 ماهیت به وجهت با گردد می صادر قضایی غیر مراجع در عمومی مراجع یا دولتی واحدهای قطعی محکومیت بر رای  مواردی که

ز مراجع راء صادره اآویه ی آن دیوان در عدم پذیرش اعتراض واحدهای دولتی یا مراجع عمومی به ر و اداری، عدالت دیوان تشکیل

م از شخاص اعاهای عمومی دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و دادخواهی جایی که دادگاهاز آنغیرقضایی و 

حیت در صال اشخاص حقوق خصوصی یا حقوق عمومی و وابسته به دولت می باشد، لذا رسیدگی به اعتراض این قبیل از اشخاص

  باشد.مراجع عمومی دادگستری می

برای ابطال آراء مراجع شبه قضایی روش دوگانه ای را در پیش گرفته است، بدین معنا که برای  در واقع رویه ی قضایی

برخی مرجع ابطال دادگاه های عمومی دادگستری و برای برخی دیگر دیوان عدالت اداری را مرجع صالح دانسته است و ثانیًا 

تشکیالت  قانون 10ه قرارداده است. اگرچه بنابر نص ماد رغم چنین تعددی اصل و پایه را در صالحیت دیوان عدالت اداریعلی
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 دیوان عدالت اداری، دیوان بدون قید و شرط مرجعی صالح برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای دادگاه وآیین دادرسی

ی به تبع خواهان صالحیت های تشخیص و حل اختالف کارگر و کارفرما( است، اما در مواردهای اداری ) به عنوان مثال آرای هیات

رسیدگی از آن سلب میگردد، به عبارت دیگر باید در موضوعات مشابه، خواسته و خوانده یکسان، صالحیتی متزلزل و متغیر برای 

دیوان عدالت اداری به تبع خواهان فرض نمود، بدین صورت که اگر خواهان یکی از واحدهای دولتی یا از مراجع عمومی باشد، 

را صالح به رسیدگی نمی داند، در واقع رویه قضایی صالحیت آن را مشروط به شخص خواهان کرده است و مقرر نموده  دیوان خود

 .است خصوصی حقوق  که چنین صالحیتی مطلق نیست و مقید به اشخاص حقیقی و حقوقی،

 رددای و آرای محاکم، بررسی گکتابخانه حلیلی و با استفاده از منابعت -با روش توصیفی است کهآن این پژوهش  بنابراین هدف از

رای به شده اگر یک واحد دولتی یا عمومی در یک مرجع شبه قضایی بطور قطعی محکوم شود چون امکان شکایت از آرای گفت

را در  ین موضوعامی توان رسیدگی به  159دولت در دیوان عدالت وجود ندارد این پرسش مطرح می شود که آیا به استناد اصل 

 یا خیر؟ الحیت محاکم عمومی دانستص

 

 مفهوم صالحیت -1

داند و درصدد احقاق حق خود  و یا اثبات حق انکار شده خود حق میهر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که خود را ذی

ترین آن، بایست در درخواست رسیدگی خود مقرراتی را رعایت نماید که یکی از مهمباشد الجرم میبه وسیله مراجع قضاوتی می

 مقررات مربوط به صالحیت مراجع قضاوتی می باشد.

، مرجع مذکور 1قانون آیین دادرسی مدنی 26که شخص درخواست خود را به مرجعی تقدیم می نماید، وفق ماده زمانی

ر کند و در صورتی که مکلف است که ابتدائاً در مورد این امر که آیا نسبت بدین پرونده صالح به رسیدگی می باشد یا خیر، اظهار نظ

 غیرقضایی هایهیات خصوص در .وفق مقررات خود را صالح به رسیدگی تشخیص دهد نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام نماید

 اختیار در و مراجع همان با قانونی صالحیت موضوع انطباق وظیفه و باشد می منوال همین بر روال رسیدگی )شبه قضایی( نیز

 . است مردود و قبول قابل غیر کنند تعیین تکلیف امر این در دیگران چنانچه باشد ومی ربوطههیات م همان اعضای

نخستین و  دانان، تشخیص صالحیت داشتن مرجع مبنی بر رسیدگی به پرونده مطروحه،بنابر اعتقاد قریب به اتفاق حقوق

پذیر اساسًا رسیدگی به پرونده امکان ین مرحلهباشد به طوری که بدون طی شدن ایترین شرط برای ورود به رسیدگی ممهم

 باشد؟گردد این است که دلیل اهمیت این امر چه میباشد؛ سؤالی که مطرح مینمی

صالحیت از آن جهت اهمیت دارد که از یک سو موجب جلوگیری از هرج و مرج و حدوث ابهام و در پاسخ باید گفت، 

قبیل تقسیم کار، رسیدگی تخصصی و تحقق اهداف کالن نظام قضایی کشور از  گردد و از سوی دیگرسردرگمی برای مدعی می

                                                           
ت تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صالحیت تاریخ تقدیم دادخواس -1

 مگر در موردی که خالف آن مقرر شده باشد.است 
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رسد بر همین اساس بندی صالحیتی محال به نظر میگذاری بدون در نظر گفتن نظام طبقهافزایش دقت در حل وفصل و حق

دیده است که موضوع صالحیت فلذا در قوانین دادرسی مقرر گر قوانین صالحیت جنبه انتظامی داشته و از شئون حاکمیت است؛

 مرجع، ابتدائاً مورد رسیدگی قرار گیرد.

نظر حقوقی هیچ اما از م  ]1[در فرهنگ لغات فارسی، واژه صالحیت به معنای شایستگی، درخوری، سزاواری و اهلیت تعریف شده

 ست.دکترین حقوقی گشته اد که این امر موجب ارائه تعاریف متعدد از سوی آن وجود ندار تعریفی در قوانین در خصوص

ه دکتر شمس معتقد است که صالحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست ک

االصول، دستور دار از بی حق و اعالم آن به موجب رای و علیگذار، آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حققانون

یی یا ) قضا بنابراین صالحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی اجرای آن تشخیص داده است.

دگان حقوقی معتقدند برخی نویسن]2[ باشند.اداری( در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون، دارا می

 ]3[ اوی دارا می باشدصالحیت، آن مقدار اختیاری است که محاکم برای رسیدگی و قطع و فصل دع

محاکم  دانند که به موجب قوانین به مراجع ودر مقابل، برخی صالحیت را به معنای اهلیت اجرای حق و تکلیفی می

ییع شده قوق تضحقضایی یا اداری واگذار شده تا به تظلمات و دعاوی رسیدگی کنند و نسبت به حل و فصل اختالفات و احقاق 

ون مجاز به قضایی و یا قضایی به حکم قان مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه چه گفته شد،بنابر آن [4] اینداشخاص یا جامعه اقدام نم

که  کم هستندحن مکلف به رسیدگی و صدور اکه در صورت ارجاع موضوع به آناینرسیدگی به شکایات و دعاوی می باشند ضمن 

  باشد.میحکم قانون ناشی از این توانایی و الزام 

ی، الحیت ذاتصجنبه  ز دو، باید مسئله را اشدهبرای تشخیص وجود یا عدم وجود صالحیت مراجع قانونی در رسیدگی به دعوی اقامه

  بررسی نمود که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.صالحیت محلی 

 

 صالحیت ذاتی: 1-1

 گیرد:در تشخیص صالحیت ذاتی سه مشخصه وجود دارد که باید مورد بررسی قرار 

 

 صنف مرجعالف: 

واحدهای قضایی تشکیل دهنده نظام حقوقی ایران در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع صنف مراجع قضایی و مراجع شبه 

قضایی تقسیم می شود در نتیجه برای تعیین مرجع صالح به رسیدگی به موضوعی می بایست این امر که در مراجع قضایی یا شبه 

با روشن شدن صنف مرجع، نخستین گام در راه تعیین صالحیت ذاتی مراجع ؛ رد توجه قرار گیرد.قضایی مطرح می گردد، مو

 برداشته شده است؛ چرا که صالحیت مراجع قضایی نسبت به مراجع شبه قضایی ذاتی محسوب می شود.
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 : نوع مرجعب

استثنایی  مومی وعیگر به نام مرجع در هر صنف از مراجع قضاوتی ) اعم از قضایی و شبه قضایی( یک نوع تقسیم بندی د

از  ف عبارتمرجع عمومی در هر صن نیز وجود داردکه در خصوص تشخیص مرجع صالح به رسیدگی باید مورد توجه قرار گیرد.

ی را دارا م هایی که صریحاً در صالحیت مراجع استثنائی آن صنف قرار گرفتهمرجعی که صالحیت رسیدگی به کلیه امور، جزء آن

ر صالحیت دریحاً . مرجع استثنائی، در هر صنف مرجعی است که صالحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جزء آن هایی که صباشد

 . آن قرار گرفته باشد

 اعمال از شکایات کهاین مثل است شده شناخته ذاتی صالحیت مدنی دادگاه مقابل در اداری دادگاه بنابراین صالحیت

 اصل به متکی قاعده ینا است اداری دادگاه آن رسیدگی محل بلکه کرد مطرح مدنی دادگاه در توانمین را دولت کارمندان اداری

 هتج از هستند قضاییه قوه جزو که مدنی هایدادگاه یا قراردارند مجریه قوه در که اداری مراجع و هادادگاه تعیین. قواست تفکیک

 امری به سیدگیر صالحیت مثال و رعایت نکرده را ذاتی صالحیت قانون استثناء نحو به اوقات بعضی الوصف مع متفاوتند صنف

 اند.داراست داده را مدنی موضوع به رسیدگی صالحیت اداری مرجع یک به یا مدنی دادگاه به را اداری

 

 : درجه ی مرجعپ

نمود تا زمانی که در  دگیی باالتر رسیتوان در مرحلهبه ماهیت هیچ دعوایی نمی»قانون آیین دادرسی مدنی  7وفق ماده 

 ز هر نوعیوتی و ادر واقع  در هر صنف از مراجع قضا« مرحله نخستین در آن دعوی حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون.

ح ص مرجع صالباشند، که در تشخیکه باشد، درجاتی وجود دارد که مراجع قضاوتی تالی نسبت به مراجع قضاوتی عالی، متمایز می

 گی باید مورد لحاظ واقع شود.به رسید

ن عدالت اداری مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوا 10از ماده  2به عنوان مثال دیوان عدالت اداری به موجب بند 

ن هایی های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیومرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات 1392

ه مراجع شب ننده )کن های مالیاتی و ... می باشد، در نتیجه دیوان عدالت اداری نسبت به مراجع اداری رسیدگی مانند کمیسیو

 قضایی( جزء مراجع عالی محسوب می شود.

 

 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

6 
 

 : صالحیت نسبی )محلی(1-2

ومی بدوی مستلزم توجه های عم، تعیین صالحیت نسبی دادگاه1373های عمومی و انقالب تا قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه 

 به دو دسته قواعد بود:

نمود ابتدا قواعدی که صالحیت مرجع را با توجه به موضوع دعوا، میزان و یا ارزش خواسته آن، از این جهت مشخص می

الحیت نسبی نخستین )دادگاه حقوقی یک یا حقوقی دو( باید اقامه شود بنابراین، این قواعد، ص که دعوا، در کدام یک از دو دادگاه

کرد که دعوا در دادگاه کدام حوزه نمود سپس با توجه به این موضوع باید مشخص میها مشخص میمرجع را با توجه به تعدد آن

های عمومی و انقالب و این امر که کلیه دعاوی قضایی بایستی مطرح شود. درحال حاضر این موضوع با اجرای قانون تشکیل دادگاه

های حل اختالف و اختصاص ر صالحیت دادگاه عمومی است تا حدی منتفی گشته است اما با تشکیل شورایدر مرحله نخستین د

 توان صالحیت نسبی از دو جنبه بررسی نمود.رسیدگی بدوی بخشی از دعاوی از حیث موضوع یا ارزش خواسته به آن می

 : صالحیت محلیالف

ننده کسیدگی رت ذاتی، با مشخص نمودن صنف، نوع و درجه مرجع همانطور که توضیح داده شد، قواعد مربوط به صالحی

رسیدگی  ه دعویباعمال می شود. پس از آن باید مشخص گردد که از بین تمام مراجع همان صنف، نوع، درجه، کدام مرجع باید 

 شور است وکراسر ر در سنماید. این مسئله برای کلیه دادگاه ها مطرح می شود جزء دیوان عالی کشور که یگانه مرجع تجدیدنظ

 قواعد صالحیت محلی به طور کلی برای آن موردی ندارد.

مر ابیشتر در  سهیالتوضع قواعد مربوط به صالحیت محلی و لزوم تبعیت از آن، مبتنی بر رعایت حال خوانده و یا ایجاد ت

باشد و د نمیکلی و مطلق محل تردی رسیدگی است و در این مورد قواعد آمره حکمفرما نیست. زیرا صالحیت رسیدگی به طور

با  ورح نمایند توانند با تراضی یکدیگر، دعوای خود را در هر یک از مراجع هم عرض از حیث صنف، نوع، درجه، مططرفین دعوی می

فی  حلیحیت ماعد صالاین وصف، عدول و انصراف از آن به شرط اجتماع شرایط الزم مانعی ندارد و باالخره هر چند عدم رعایت قو

شود و  محسوب حد ذاته تخطی از قانون می باشد، ولی اهمیت آن به درجه ای نیست که مخالف قواعد آمره و مخل نظم عمومی

 تصمیمات متخذه محکوم به بطالن باشد

ر تی سایقوق سندر صالحیت محلی قاعده این است که دعوی در محل اقامت خوانده اقامه می شود، این قاعده در حقوق رم و ح

ح از دادگاه صال»ی دارد: مکد آیین دادرسی مدنی فرانسه آمده است، این ماده اشعار  44کشورها پذیرفته شده است. این امر در ماده 

انون آیین دادرسی ق 11این قاعده در ماده ؛ ]5[  «نظر صالحیت محلی دادگاه اقامت خوانده است مگر اینکه شرط خالف شده باشد

 دارد: است؛ این ماده مقرر میآمده  1379مدنی مصوب 

 «.دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد» 
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 : صالحیت نسبیب

 ینسب تیا صالحرا اصطالح گرددیم نییخواسته تع زانیم ایحد نصاب خواسته  ایکه از نظر موضوع خواسته  یدعاو

و...  دیخلع  ه،یا تخلآن است. مانند دعو یخوانده مدع تیکه خواهان به طرف یزیاز چ است منظور از موضوع خواسته عبارت ند،یگو

با  توانندیم نیاعاست که موضوع ادعا واقع شده است. متد یزیو ارزش چ زانیمحد نصاب خواسته،  ایخواسته  یو مقصود از بها

 عدول کنند. ینسب تیاز صالح گریکدی یتراض

 

 ی: تقسیم بندی مراجع قضاوت2

مود. توان، معرفی نیبه طور کلی سازمان قضاوتی در نظام حقوقی ایران را در دو صنف نهاد های قضایی و نهاد های غیر قضایی م

 این تقسیم مانع از آن نیست که هر یک از این صنف ها به انواع  و درجاتی تقسیم شوند.

 

 : نهادهای دادرسی قضایی2-1

جدیدنظر یوان عالی کشور شامل: دادگاه تداشد، نهادهای دادرسی قضایی به صورت ترین مرجع قضایی مدنظر باگر عالی

گاه ویژه ظامی، داددگاه ناستان، دادگاه کیفری استان، دادگاه عمومی حقوقی و جزایی، دادگاه خانواده، دادگاه انقالب اسالمی، دا

ر ان کل کشوست دادستدادسرای دیوان عالی کشور با ریادر کنار این نهادهای قضایی، یت، شوراهای حل اختالف خواهد بود؛ روحان

 کنند.ت میو دادسرای عمومی و انقالب با ریاست دادستانان، بازپرسان و دادیاران، در امر کشف و تعقیب متهم فعالی

تقسیم یگر دو شکل دمعرفی این نهادها از نظر صنف مانع از آن نیست که بتوان آنها را به شکل دیگری نیز تقسیم کرد. 

کنار  ح داده شد. درکه در مبحث مربوط به انواع صالحیت توضی« درجه » و « نوع » بندی نهادهای دادرسی قضایی عبارت است از 

 این صنف قضایی، مراجع غیر قضایی نیز وجود دارد که در ادامه بدان پرداخته می شود.

 

 : نهادهای دادرسی غیر قضایی 2-2

نهادهای کشور و دولت، امروزه در اغلب کشورها یکی از دو روش انگلیسی و فرانسوی برای رسیدگی به دعاوی علیه 

براساس همان مقررات و آیین ها و « اداره»با « اداره»پذیرفته شده است. در روش انگلیسی، دعاوی مردم به نهادهای اداری، یا 

شده و در نتیجه مرجع مستقلی تأسیس نگردیده  شوند که برای سایر دعاوی پیش بینیبنابراین در همان مراجعی رسیدگی می

باشد. اما در روش فرانسوی، است؛ این روش در انگلستان و کشورهای که نظام قضایی کشور مزبور را اختیار نموده اند معمول می

و مقررات خاصی به نامه ها برای رسیدگی به دعاوی مزبور مراجعی پیش بینی شده که از مراجع قضایی متمایز بوده و براساس آیین
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نمایند. در ایران از آغاز پیروزی انقالب مشروطه، برای اداره کشور، قوانین غرب، به ویژه امور داخل در صالحیت خود رسیدگی می

  قوانین فرانسوی و کشورهای فرانسه سرمشق بوده است.

ز شوند و به برخی استگاه های اداری تشکیل میه طبق قانون در سازمان ها و دکها و مراجع اداری هستند این مراجع، کمیسیون 

 دامه به صورت مفصل بدان پرداخته خواهد شد.کنند که در ادعاوی و شکایات اداری رسیدگی می

 

 : مراجع شبه قضایی3

می  ل را انجامن اعماعمل شبه قضایی در حقوق موضوعه ایران تعریف نگشته؛ در قوانین ایران نیز حتی برای مراجعی که ای

 مطرح شده گلستاندهند از اصطالح مراجع شبه قضایی استفاده نشده است. اصطالح عمل شبه قضایی برای اولین بار در حقوق ان

ل شبیه عمل عمل شبه قضایی یک عم» برخی نویسندگان حقوقی عمل شبه قضایی را این گونه تعریف نموده اند: ؛ ]6[  است.

به قضایی عمال شاه مراجع قضایی ) دادگستری( انجام می دهند، چرا به این گونه قضایی است و مشابه همان اعمالی است که ک

آثار  عمال همانا این گفته می شود. چون این اعمال توسط مراجع قضایی انجام نمی شود بنابراین اعمال ذاتاً قضایی نیست ثانیاً

جرای او ضمانت  جراستد حق و تکلیف می کند و الزم االاعمال قضایی را دارد و به مانند اعمال و احکام قضایی برای اشخاص ایجا

 [7] «قانونی دارد، از این نظر شبه قضایی نامیده می شود.

قضایی  جع شبهاما در خصوص مراجع شبه قضایی، همان طور که گفته شد در هیچ یک از قوانین ایران از اصطالح مرا 

ی هستند ایی مراجعمراجع شبه قض» تعریف آن ابتکار عمل داشته است: سخنی به میان نیامده و این دکترین حقوقی بوده که در 

؛ [7] « ند.که خارج از صالحیت عام دادگستری، در موضوع های ویژه، صالحیت پیگیری، رسیدگی و صدور حکم را دارا هست

 وابطی حکومترکنندگان(، بر دارد حقوق عمومی حاکم بر روابط اشخاص و دولت )اداره شوندگان و اداره حقوقدان دیگری بیان می

دیگر  نماید که طرفین در آن خصوصیت نابرابری دارند؛ در حقیقت یک طرف رابطه قوای سیاسی و اداری کشور و در طرفمی

 بارت مراجعکنند از منافع شخصی خود دفاع کنند؛ ایشان که از عبارت مراجع اداری به جای عاشخاصی وجود دارند که تالش می

ست ادهد که در این شرایط دو فرض قابل اعمال است، یک: طریق قضاوتی که عبارت نماید، اینطور ادامه میستفاده میقضایی اشبه

از  شخص شاکی اینکه از مراجعه به قاضی در جهت اعالم غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت؛ دو: طریق اداری که عبارت است از

دم عش اخیر را تراست به منظور جبران خسارت مراجعه نماید؛ ایشان اشکال رووال آگاهتصمیم نهاد دولتی، به شخص مافوق که معم

شود نتیجه رسیدگی همواره در معرض تغییر باشد البته ایشان در داند که موجب میبرخورداری از اعتبار امر قضاوت شده می

ست داند و روشن نییدارای اعتبار امر قضاوت شده مقسمتی دیگر از تالیف خویش آرای صادره از محاکم اداری را با جمع حاالت 

  باشد.مراد ایشان از بیان این اشکال چه می

های اداری و کمیسیون ها و هیات های مزبور مراجعی هستند که به دادگاه» بنا به توضیح یکی دیگر از مولفان حقوقی: 

وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت، در سازمان ها تشکیل  موجب قوانین خاصی در خارج از سازمان قضایی کشو ولی در رابطه با

شده اند و وظایف آنها رسیدگی به اختالفات و شکایاتی است که معموالً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری ها، قانون کار، 
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مراتع کشور و قانون استخدام  قانون مالیات بر درآمد، قانون اراضی شهری، قانون بازرسی کل کشور، قانون ملی شدن جنگل ها و

در همه جای دنیا به » یکی دیگر از مولفین حقوقی بدین شرح توضیح داده اند: ؛ [8] « کشوری، بین دولت و افراد به وجود می آید.

همه  کند و نه بهشود که به کارهای ویژه رسیدگی میهایی که وابسته به قوه مجریه است، دادگاه های اختصاصی گفته میدادگاه

 [9] «اختالف ها و دعاوی، چنانچه که در دادگاه های عمومی عمل می شود... 

دادگاه »  باشد: در میان تعاریف حقوقی از مراجع شبه قضایی، تعریفی گویا و جامعی از مراجع ذکر شده بدین شرح می

سمی رازمان سین خاص در خارج از های اختصاصی اداری، مراجع اداری با صالحیت ترافعی اختصاصی هستند که به موجب قوان

ند و شده ا قضایی و محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحدهای کم و بیش مستقل ولی مرتبط به ادارات عمومی تشکیل

، استخدامی دعاوی صالحیت آنها منحصر به رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختالفات، شکایات و دعاوی اختصاصی اداری از قبیل

یت های می و فعالات عمومالی، اراضی و ساختمانی می باشد که معموالً به هنگام اجرای قوانین خاص مرتبط با ارائه خدم انضباطی،

جود ( به ودولت، میان سازمان های دولتی و موسسات عمومی ) اشخاص حقوقی حقوق عمومی( و افراد ) اشخاص حقوق خصوصی

 عنوانی یا میسیونک یا هیات از اعم عنوانی هر تحت و خاصی قانون هر در است نممک مراجع این؛ ]10[ «ی آید و مطرح می گرددم

 توسط قانونی واعدق تدوین هنگام در واحدی ادبیات واقع در و. باشد شده بینیپیش اشخاص اعتراضات به رسیدگی برای دیگر

و مصرف آن در موارد معین  برخی از درآمدهای دولتقانون وصول   3ماده  22در بند  مثال. است نگرفته قرار استفاده مورد قانونگذار

 مراجع» اصطالح از مستقیم هایمالیات قانون 103 ماده اینکه یا است شده برده کاربه «غیردادگستری مراجع»عبارت  (1373)

 .است برده نام «غیرقضایی اختصاصی

گر متمایز سو و از مراجع دولتی از سوی دیضایی از یک توان به نحوی از مراجع قعلی ایحال مراجع شبه قضایی را می

جع از که عامل ممیز در تفکیک مراجع شبه قضایی از مراجع قضایی همانطور که گفته شد محرومیت این مرادانست به طوری 

ز ا اباشد و در عین حال به دلیل وجود جنبه رسیدگی و قضاوتی در آن باید اینگونه مراجع رهای مراجع قضاوتی میبعضی ویژگی

 [11] سایر مراجع دولتی مجزا بدانیم.

 

 : فلسفه ایجاد مراجع شبه قضایی4

وقتی اختالفی میان افراد و سازمان های عمومی، شکل می گیرد در واقع این اختالفات در اصل میان منافع شخصی که 

مطرح می باشد. بنابراین چنین دعوی و  افراد به دنبال آن هستند و مصالح عمومی که دولت متولی حمایت از آن است، برزو نموده و

توان از همان قواعد و اصولی برای حل و فصل این اختالفات اختالفی قابل مقایسه با دعاوی خصوصی میان افراد نمی باشد و نمی

رتو قواعد ها استفاده می شود. دادگاه های اختصاصی اداری در پاستفاده نمود که در حل و فصل اختالفات و دعاوی خصوصی از آن

و اهداف حقوق عمومی، به داوری میان منافع شخصی و سود همگانی اجتماعی می پردازند، در حالی که اساساً به طور سنتی در 

توانند در تصمیم محاکم قضایی، هدف دادرس، قضاوت میان حقوق و اموال شخصی طرفین دعوی است و به همین جهت نمی

 ومی قرار داشته باشند.های خود تحت تاثیر ترجیحات عمگیری
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 به طور خالصه می توان موارد ذیل را به عنوان مبانی تشکیل مراجع شبه قضایی بیان نمود:

یژگی ویاد و زاصل تخصص: این اصل به موضوعات اختصاصی که در صالحیت این مراجع است توجه دارد و دلیل آن تنوع  .1

 های فنی بسیار زیاد آنهاست.

انونی ا موازین قبها صرفا ی، مقتضیات اداری و اجتماعی: دادگاه ها با پرونده های مطروحه در آنلزوم توجه به منافع عموم .2

ها در چرخه دادرسی کنند مثال دعاوی مالیاتی که دخل و خرج دولت بدان وابسته است، ممکن است سالبرخورد می

 ایی را الزم میداند.قضایی قرار گیرد بنابر این اصل تداوم ارائه خدمات عمومی مراجع شبه قض

 ضرورت رسیدگی به این نوع دعاوی و اختالفات. .3

ه آمدن شائب ه وجودبمحظورات و مشکالت قضایی از قبیل کمبود امکانات الزم برای رسیدگی به انبوه اختالفات و شکایات  .4

 ر.ن اموه ایو مشکل مداخله قوا در صورت مداخله قوه قضاییه نبود تجربه و تخصص کافی در قضات در رسیدگی ب

 ]12[  اصل قضازدایی و کیفرزدایی. .5

 

 : اعتبار امر قضاوت شده در مراجع شبه قضایی5

 زمانی باید باشد اما نزاع و دعوای موجود، باالخرهاقامه دعوا، رسیدگی و صدور حکم همه در راستای اجرای عدالت می

مه مجدد ستی از اقامند گردد بنابراین پس از قطعیت حکم بایرهمرتفع گردد تا محکوم له با خیالی آسوده تواند از منفعت حاصله به

الی که گردد، اما سومی دعوا جلوگیری شود؛ در محاکم دادگستری این هدف با استفاده از ایراد امر قضاوت شده توسط خوانده تامین

ه مراجع شب ا شاملیتری تعلق دارد؟ ممکن است مطرح گردد آن است که اعتبار امر قضاوت شده تنها به آرای مراجع قضایی دادگس

 گردد؟قضایی یا اداری و غیر وابسته به دادگستری نیز می

ندارد.  تاثیری حدود و وسعت صالحیت دادگاه از نظر اصول در اعتبار حکم»در پاسخ به این پرسش بیان شده است که: 

ادگستری دمند است، آرای مراجع استثنایی و خارج از ه بهرههای عمومی از اعتبار امر قضاوت شدگونه که آرای دادگاهبنابراین همان

  «کند.نیز از این امتیاز استفاده می

باید پذیرفت، فلسفه عدم رسیدگی مجدد به دعوایی که سابقا نسبت به آن رای قطعی صادر شده است هرچه که در نظر 

شود و اساسا نباید نوع مرجع را در وجود یا عدم وجود آن گرفته شود، بایستی نسبت به آرای مراجع شبه قضایی نیز جاری دانسته 

گردد لذا عدم که بنا به نظر حقوقدانان اعتبار امر قضاوت شده به مثابه یک قاعده حقوقی محسوب میدخیل دانست خصوصا آن

ر صورتی که در حدود باشد بنابراین آرای صادره از مراجع شبه قضایی و اداری را نیز داجرای آن مستلزم وجود نص صریح می

  صالحیت آن مرجع صادر شده باشد باید دارای وصف اعتبار امر قضاوت شده دانست.
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 : انواع مراجع شبه قضایی6

آزادی های  قانون اساسی به منظور احیای حقوق عامه وکسترش عدل و 156اصل  2قوه قضائیه ایران در اجرای بند 

ستری به تناسب اساسی یعنی وظایف قوه قضائیه ) ایجاد تشکیالت الزم در دادگقانون  158اصل  1مشروع و با تشبت به بند 

 ظم عمومی ون( لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسالمی را تهیه و به کمک قوه ی مجریه برای حفظ 156مسئولیت های اصل 

یئت های تی و هون تعزیرات حکوم امنیت اجتماعی و مراعات مصلحت اجتماع، به تنظیم سیاست کیفری پرداخته و سازمان هایی

ل اختالف حقانون شهرداری، مراجع  100جل اختالف مالیاتی، کمیسیون های رسیدگی به اختالفات گمرکی، کمیسیون ماده 

یند که قضایی گو جع شبهکارگر و کارفرما، را در کنار دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری ساماندهی نموده است. این مراجع را مرا

جع حل اختالف (. تعزیرات حکومتی، مرا100، 99، 77 کمیسیون های شهرداری) ماده :توان به ایم موارد اشاره کردنمونه می برای

دان، ان و استاانشجویکارگری و کارفرمایی، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت، هیأت های انضباطی و انتظامی د

 هیآت داوری بورس و...

 

 کننده به آنض به آرای مراجع شبه قضایی و مراجع رسیدگی: اعترا7

م گذار طرق خاصی را برای شکایت از آرا نخستین اغلب مراجع شبه قضایی در نظر گرفته است، اما باز هکه قانونبا این

گذار مراجع انونقنبود مرجعی برای شکایت از آرا قطعی این مراجع ممکن است موجب تضییع حق یکی از طرفین گردد؛ بنابراین 

های هامل دادگاش که ستقضاوتی را به منظور شکایت از آرا قطعی بعضی از مراجع شبه قضایی با هدف تأمین عدالت در نظر گرفته ا

ا های دادگستری مرجع دیگری رگذار عالوه بر دادگاهقانون باشد.مهمترین آن دیوان عدالت اداری می های خاص وعمومی، دادگاه

ات و اعتراضات مردم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلم»دارد: مقرر می 173ل خواهی اشخاص در نظر گرفته است، اصلمبرای تظ

قوه  ر نظر رییسزی« اریدیوان عدالت اد»ها، دیوانی به نام های دولتی و احقاق حقوق آننامهنسبت به مأمورین یا واحدها با آیین

دالت اداری به عبر طبق این اصل دیوان « .کندیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میگردد. حدود اختقضاییه تأسیس می

باشد؛ می ا دارارعنوان مرجعی مستقل در کنار دادگستری و زیر نظر قوه قضاییه، وظیفه رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروحه 

صوص حدود باشد، کماکان مناقشاتی در خانقالب اسالمی می زه تاسیس پس ازجا که دیوان عدالت اداری نهادی نسبتا تاازآن

های دولتی از آرای قطعی مراجع شبه قضایی باشد که مهمترین موضوع مورد مناقشه قابلیت اعتراض نهادصالحیت آن مطرح می

لت درنظر گرفته ابل طرح در دیوان عداخواهان دعاوی ق« مردم»قانون اساسی  173براساس اصل باشد؛ با این توضیح که می

 تواند اشخاصی را از ذیل شمول آن خارجاند؛ روشن است که این واژه به نوعی عمومیت داشته و صرف درنظر گرفتن آن نمیشده

لزوم  و در صورت تر شرایط خواهان، الجرم باید به قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالتنماید بنابراین برای بررسی دقیق

 ب رسیدگی دیوان عدالت رجوع نماییم. رویه جاری شع
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به حدود صالحیت دیوان اشاره شده است؛  21392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  10در ماده 

دم در ارتباط با شاکی استفاده نموده است که با توجه به ع« اشخاص حقیقی یا حقوقی »گذار، از عبارت در ابتدای ماده مذکور قانون

آید که آیا خواهان شامل هر شخص تفکیک اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی این ابهام به وجود می

 باشد؟گردد یا تنها ناظر به اشخاص حقوقی خصوصی میحقوقی به طور مطلق و صرف نظر از نوع آن می

 اند:ر جهت تحکیم آن استدالالتی مطرح نمودهدکترین حقوقی در پاسخ بدین سوال دو نظر متفاوت ارائه داده و د

 ( صالحیت مطلق دیوان عدالت از حیث خواهان1

شکایت  دگی بههمانطور که از عنوان آن پیداست طرفداران این نظر معتقدند که صالحیت دیوان عدالت اداری در رسی

ی د؛ استداللز حق دادخواهی در دیوان منع نموومی را اتوان اشخاص حقوقی حقوق عماشخاص صالحیتی عام و مطلق بوده فلذا نمی

و یا  1385ی مصوب قانون دیوان عدالت ادار 19و  13که این اساتید مطرح می نمایند این است که بر اساس نص موجود در ماده 

شکایات  یدگی بهصالحیت دیوان عدالت شامل رس 1392قانون فعلی تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  10ماده 

یوان داشخاص حقیقی و حقوقی بوده و تفکیکی میان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی انجام نشده است؛ بنابراین 

 باشد.صالحیت رسیدگی به شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نیز دارا می

ر خالف قوانین وضع شده نامه هایی که بنامه ها و تصویبنتواند ابطال آییقانون اساسی هرکس می 170عالوه بر آن بر اساس اصل 

 باشد.دالت مییوان عباشند را از دیوان تقاضا کند که این اطالق دلیلی محکم بر حق دادخواهی اشخاص حقوقی حقوق عمومی نزد د

 دانند( اشخاصی که صالحیت دیوان از حیث خواهان را تنها شامل مردم می2

گذار را دریافت؛ اساسا فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری بایست قصد قانونیاین گروه معتقدند که در تفسیر قوانین م

باشد؛ به عالوه آنکه در عرف عموم جامعه استفاده از واژه مردم جلوگیری از تخلفات دولتی و ورود خسارت به اشخاص حقیقی می

                                                           
 :صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است - 2

 :ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از1

تشکیالت  ومین اجتماعی ها و سازمان تاریالف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهردا

 و نهادهای انقالبی و موسسات وابسته به آنها

 در امور راجع به وظایف آنها« الف»ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند 

 های مالیاتی، هیاتهایی مانند کمیسیونسیونـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمی 2

 ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنهاقانون شهرداری( 100اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده )حل

ستخدمان موسساتی و م( 1مذکور در بند )ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات 3

 که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

وع تخلف با دادگاه دیوان بر وق این ماده پس از صدور رای در( 2و )( 1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ) 1تبصره 

 .عمومی است

 ابل شکایت درای مسلح قـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروه 2تبصره 

 .باشد دیوان عدالت اداری نمی 
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اشخاص حقوقی در قانون تشکیالت و آیین  این اشخاص در پاسخ به چرایی عدم تفکیک میان تنها ظهور در اشخاص حقیقی دارد.

استناد جسته و از آنجا که واژه مردم ظهور  173گذار در مقدمه قانون مذکور به اصل دارند که قانوندادرسی دیوان عدالت بیان می

  در اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی دارد تفکیکی میان اشخاص حقوقی انجام داده و به قرینه حذف گردیده است.

دیوان عدالت اداری، مهر تاییدی بر این ادعا بوده و به هر گونه ابهامی  39، 38، 37عالوه بر ادله فوق وجود رای وحدت رویه شماره 

 پایان خواهد داد.

 

 : دولت و قابلیت اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی نزد مراجع عمومی دادگستری8

قانون اساسی مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت  173ری اسالمی در اصل گذار جمهوطور که سابقا اشاره شد قانونهمان

و در قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  بینی نمودهاداری را برای رسیدگی به شکایات مردم از ماموران یا نهادهای دولتی پیش

تحت صالحیت دیوان قرار داده است؛  یزعدالت اداری رسیدگی به شکایات به آرای قطعی صادره از بعضی مراجع شبه قضایی را ن

شود این است که علیرغم عدم وجود حکم صریح مبنی بر عدم صالحیت شعب دیوان عدالت اداری بر اساس مشکلی که مطرح می

از قبول شکایت نهادهای دولتی نسبت به آرای قطعی مراجع  3هیات عمومی دیوان عدالت اداری 39و  38، 37رای وحدت رویه 

 گردد. های دولتی از دسترسی به نظارت و عدالت قضایی میساز محرومیت نهادکنند که این امر زمینهیی امتناع میقضاشبه

به آرای  ا توسلبخوشبختانه سیستم قضایی کشور به این مسئله توجه نموده و علیرغم نبود احکام صریح قانونی، در حد توان 

های دولتی نموده است که ذیال به مواردی از آن اشاره های موجود در مسیر دادخواهی نهادبستوحدت رویه سعی در برداشتن بن

 شود.می

 

 دیوان عالی کشور 699رای وحدت رویه شماره 

طور آغاز شد که شرکت دخانیات ایران به عنوان یک شرکت دولتی از رای صادر شده توسط ماجرای صدور این رای این

ها به دادگاه عمومی دادگستری شکایت کرده و تقاضای ابطال رای مذکور را نمود؛ دادگاه پس از قانون شهرداری 77کمیسیون ماده 

قانون مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون  30های غیرمستقیم و ماده قانون وصول مالیات 3از ماده  2تبصره استناد به رسیدگی با 

 گردد.نماید که این رای عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید میمی 77ماده 

                                                           
مستضعفان و جانبازان در زمره  ادیکه بن نیبه ا. نظرستین وانیدر د یدگیح و رسمورد قابل طر چیمذکور در ه یدولت یو اعتراضات واحدها اتیشکا... - 3

آنها متعلق به  هیرما% سهام و س50از  شیب ایتمام موتور که ادیبن -مارکو  رانیشرکت ا رینظ ییشرکتها تی( قرار دارد شکایدولت یواحدها ) یانقالب ینهادها

شعبه ششم  73.6.19مورخ  438دادنامه شماره  نیا. بنابرباشدینم وانیدر د یدگیقابل رس شوند،یمحسوب م یشرکت دولت جهیمزبور است و در نت ادیبن

 یعدالت ادار وانیقانون د 20ماده  آخربه استناد قسمت  یرأ نی. اشودیداده م صیتشخ یقانون نیموافق اصول و مواز باشدیم یمعن نیکه متضمن ا وانید

 االتباع است.مراجع مربوط در موارد مشابه الزم ریو سا وانیشعب د یبرا
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اری طرح هردش 77چندی بعد شرکت مذکور با توجه به موفقیت در طرح دعوای گذشته خود، مجددا علیه کمیسیون ماده 

گذار در ه قانونبار دادگاه بدوی با استناد به اینککند اما برخالف انتظار ایندعوا کرده و ابطال رای کمیسیون را از دادگاه تقاضا می

یت دیوان عدالت شهرداری را تنها در صالح 77قضایی از جمله کمیسیون ماده قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آرای مراجع شبه

ر عدم ور قراه و نصی در ارتباط به صالحیت مراجع عمومی دادگستری در رسیدگی به دعاوی مذکور وجود ندارد به صددانست

شور و یوان عالی کسرانجام پس از ارجاع موضوع به دگردد؛ ر دادگاه تجدیدنظر تایید مینماید که این رای داستماع دعوا اقدام می

 نماید: ، دیوان اقدام به صدور رای وحدت رویه میتشخیص تناقض میان آرای این دو پرونده

ت و رفع عتراضاقانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به ا»

است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون اشتباهات احتمالی تعیین نموده

است، بنا به مراتب، بینی نشدهنماید چنین مرجعی پیشابتدائاً رسیدگی میقانون شهرداری که  77 ماده

ردم مقانون دیوان عدالت اداری  13 موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و مادهطور که بههمان

ای رفع هر توانند برهای دولتی نیز میتوانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانمی

ت و مخالفت با آنها، از حیث نقض قوانین یا مقررا 77 نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده

عمومی به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیأت

با این نظر تطابق داشته باشد  در حدی کهدادگاه تجدیدنظر استان تهران  35 عالی کشور رأی شعبهدیوان

 .«گرددصحیح تشخیص می

ای ابراز رباشد که در جریان صدور این تر از رای وحدت رویه فوق استدالالت نماینده دادستان کل کشور میاما جالب

ساس احالی که بر مستلزم تصرف در حقوق اشخاص است در  77دارد که اجرای آرای کمیسیون ماده نموده است؛ وی اظهار می

ل یی )اصمندرجات اصول قانون اساسی مصونیت حقوق اشخاص از تعرض تضمین گردیده است و حق دادخواهی نزد مراجع قضا

 وجب خدشه بهمباشد؛ حال آنکه عدم استماع این دعاوی در دیوان عدالت اداری قانون اساسی( از لوازم این تضمین می 173و  159

لیه کایت نهادهای دولتی عشایست براساس اصول کلی و صالحیت عام مراجع دادگستری، رسیدگی به بگردد که میاین حق می

کایت شوجود حق  شهرداری را در صالحیت مراجع دادگستری دانست تا پیش از این رای، نظر محاکم بعضا عدم 77آرای کمیسیون 

 زی، اراک( مشهود است:)مرک 10/11/1380خ های دولتی بود که در نشست قضایی موربرای نهاد

 نظر هیات عالی: 

 دادگسـتری عمـومی محـاکم در اعتـراض غیرقابـل و قطعـی هـاشـهرداری قانون 77 ماده کمیسیون رأی »

 نهادهای و شـرکت دعوا، طرف که درمواردی» اینکه به هاشهرداری قانون 77 ماده مورد در اکثریت نظر. اسـت

 خالف «است مالی اعتراض، صـورت این در است دادگستری صالحیت در راضاعت به رسیدگی که باشند دولتی

 بر مبنی اکثریت نظر چهارم بعد. است قطعی 77 مـاده کمیسیون رأی مذکور ماده صراحت به زیرا است قانون

 با منطبق کندمی تحمیل حقوقی و حقیقی اشخاص به را خـود نظر مذکور کمیسیون در دولت اصوالً اینکه
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 از جلوگیری جهت اختالف حل هایکمیسیون هدف و هاهیأت وجودی فلسـفه چـون نیست، قانونی موازین

 هـاکمیسـیون آرای بـه اعتـراض اکثریت، نظر رغم علی و است اشخاص حقوق تضییع و نظـر اعمـال هرگونه

 مقید را مزبور هـایهیـأت رأی بـه اعتـراض قـانون که مواردی در مگر گیردمی صورت قانونی مقرر فُرجه در

 مورد خصوص در هاکمیسیون و هیـأت آرای کـه حـد ایـن در نظراکثریـت. باشـد نکـرده معـین مهلـت بـه

 4«.است تأیید مورد است، غیرمالی سؤال

 

 دیوان عالی کشور 792رای وحدت رویه  

ی نزد های زیرزمیندگی به امور آباین رای نیز در خصوص قابل شکایت بودن یا نبودن آرای صادره از کمیسیون رسی

شود ای یزد که شرکتی دولتی محسوب میمراجع دادگستری صادر گردید؛ ماجرا بدین صورت است که شرکت سهامی آب منطقه

ار کند اما مطابق انتظهای زیرزمینی نزد دیوان عدالت اداری شکایت میعلیه رای صادر شده توسط کمیسیون رسیدگی به امور آب

دم ور قرار عم به صدرسیدگی کننده با استناد به عدم صالحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراض نهادهای دولتی اقداشعبه 

ه رجع صالح بنماید؛ دادگاه عمومی یزد نیز با قرار عدم صالحیت پرونده را جهت تعیین مصالحیت به صالحیت دادگاه عمومی می

می را به دادگاه عمو پرونده وان عالی کشور با تشخیص صالحیت دادگاه عمومی یزد مجدداکند که دیدیوان عالی کشور ارسال می

 نماید. ذکور پس از بررسی اقدام ابطال رای کمیسیون مربوطه میدهد و شعبه میزد ارجاع می

میسیون ای یزد مجددا نسبت به رای دیگری از کگردد که شرکت سهامی آب منطقهی موفق موجب میکسب این تجربه

کمیسیون آیین ی مشورتی نماید که نظریهبینی دادگاه بدین صورت حکم میبار برخالف پیشمذکور اعالم شکایت کند که این

باشد که مؤید استنباط این محکمه هم می 1398/ 1/ 26مورخ  7/ 97/ 1647دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 

احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری »عبارت  مقرر داشته است: با توجه به

برداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع  های آب فاقد پروانه بهرهقانون تعیین تکلیف چاه  5مندرج در ذیل تبصره « است

ای هر استان یکی از که نماینده شرکت آب منطقه و نیز توجه به اینخواهی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس  تظلم

که مفروض آن است که قانونگذار با علم به حدود باشد و عنایت به اینهای زیرزمینی می  اعضای کمیسیون رسیدگی به آب

                                                           
 اداری عدالت دیـوان در اعتـراض قابل و است قطعی متخذه، تصمیم شهرداری، قانون 77 ماده مورد در »نظر اکثریت:  10/11/1380نشست قضایی مورخ  - 4

 اعتراض، صورت این در است، دادگستری صالحیت در اعتراض به رسیدگی کـه باشـند دولتـی نهادهـای و شـرکت دعـوا، طـرف کـه مواردی در مگر است

 و مالی پیرامون مانعی و جامع تعریف به هنوز دانانحقوقـ چون رسدنمی نتیجه به دهیم قرار غیرمالی و مالی محور حول را موضوع اگر ثالثاً،. است مالی

 غیر در باشد؛ مـال آن از مقصـود بـالعرض و ثانیاً یا باشد مال بالذات و اوالً خواسته مورد که است آن مالی، دعـوای شرایط عموماً و اندنیافته دست غیرمالی

 عادالنه پس. کندمی تحمیـل حقوقی و حقیقی اشخاص بر را خود نظر مذکور، هاییونکمیس در دولت اصوالً  رابعاً،. نیست مالی مطروحه دعوای صورت این

 خامساً،. ندارد معینی مهلت ها،هیأت و هاکمیسیون آرای به اعتراض که است ذکر بـه الزم. کننـد پرداخت را دادرسی هزینه نیز اعتراض برای مردم که نیست

 که شد خواهیم مشکل دچار دادگاه توسط کمیسیون رأی نقض از پـس معترض، توسط دادرسی هزینه مطالبه دمور در بدانیم مالی را دعاوی اینگونه اگر

 غیرمـالی مـوارد تمـام در سـؤال، مـورد خصوص در هاکمیسیون و هاهیأت آرای نتیجه در. است گرفته قرار مدنظر قانونگذاری هنگام در موضوع، این ظاهراً

 «.شهرداری قانون 77 ماده کمیسیون مورد در مگر است
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ه است، بنابراین احکام صادره از صالحیت دیوان عدالت اداری این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مقرر کرد

 .باشدهای عمومی قابل تجدیدنظر نمی ای نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاهکمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقه 

وضیح که تداند با این در این خصوص اما نماینده دادستان رابطه منطقی بین دو آرا مخالف را عموم و خصوص مطلق می

ماده واحده  5بصره تهر دو رأی از حیث اظهارنظر نسبت به صالحیت محاکم دادگستری حوزه مشترک با استنباط متفاوت از  اوالً:

 .برداری دارندهای آب فاقد پروانه بهره  قانون تعیین تکلیف چاه

به اول ما شعاست، ثانیاً: از حیث اظهارنظر نسبت به صالحیت دیوان عدالت اداری، شعبه هشتم اظهارنظری ننموده ا

وع در گی به موضکه رسید؛ با این مقدمه ایشان با تاکید بر اینرسیدگی به موضوع را در صالحیت دیوان عدالت اداری ندانسته است

ون تعیین ماده واحده قان 5ه موجب نص صریح تبصره دارد که بباشد در استدالل خود بیان میصالحیت دیوان عدالت اداری می

بیست روز  ، احکام صادره از ناحیه قاضی کمیسیون مذکور، ظرف89/ 4/ 13برداری مصوب  های آب فاقد پروانه بهره تکلیف چاه

رأی قاضی  باشد. این مقرره آمره در تعیین صالحیت، اطالق دارد کهپس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می 

اجتهاد  وی است م مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آن دیوان عدالت ادارکمیسیون هم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است و ه

یجاب ای منصفانه ها به منظور نیل به یک دادرس صل برابری و تساوی سالح؛ عالوه بر آن ادر مقابل نص و رجوع به اصل جایز نیست

رجع واحد که م، به تجدیدنظرخواهی طرفین در ای برابر تجدیدنظرخواهی برای شرکت آب منطقه کند که عالوه بر پذیرش حقمی 

بینی دو مرجع تجدیدنظر برای حکم واحد به اقتضاء هویت همان دیوان عدالت اداری است رسیدگی شود. مضافاً پیش 

ر صورت احد، دتجدیدنظرخواه با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش دو مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع و

 ض هر دو طرف ایراد در تقدم و تأخر رسیدگی و حتی صدور آراء مغایر متصور است.اعترا

 یی، با هدفقضازدا رسیدگی در محاکم دادگستری نسبت به موضوع عالوه بر مغایرت با سیاستایشان با بیان این نکته که 

 ستاناسازگار  ون مذکور نموده نیزبه کمیسیهای مطروحه  و غرض مقنن در ماده واحده مذکور که محاکم را مکلف به احاله پرونده

می بوده و تکلیف عام به قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمو 159که به موجب اصل استدالل به این نماید کهاضافه می

اخیر ش وجب بخمباشد، چرا که به رسیدگی موضوع آن هم در مرحله تجدیدنظر دارد استدالل اصولی و منطبق بر همان اصل نمی

صرح مص صریح ها منوط به حکم قانون است و در موضوع مطروحه به موجب نها و تعیین صالحیت آناصل مذکور تشکیل دادگاه

ه داشت که یستی توجالبته با ماده واحده مذکور، رسیدگی به موضوع در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است 5در تبصره 

آیین دادرسی دیوان  قانون تشکیالت و 10ماده  2اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند  استدالل بهبراساس نظر ایشان، 

م از ه هیچ کداکرسیدگی به تجدیدنظرخواهی شرکت دولتی وارد نیست؛ چرا  درآن دیوان مبنی بر عدم صالحیت  عدالت اداری، 

یان موارد نفی صالحیت قانون مذکور مقنن در مقام ب 10ماده  2مقررات مذکور در مقام بیان موارد نفی نیستند و تنها در تبصره 

 باشد که موضوع مطروحه با هیچ کدام از موارد مذکور انطباق ندارد. دیوان عدالت اداری می 

ماده مذکور از حیث قابلیت شکایت نهادهای دولتی از  5تبصره  حیسالح و نص صر یاصل تساو هب استناد رسدیبه نظر م

های قضازدایی های عمومی در تضاد با سیاستشبه قضایی قابل دفاع می باشد اما این گفته که رسیدگی در دادگاه آرای مراجع
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باشد قابل انتقاد است زیرا درست است که یکی از اهداف ایجاد مراجع شبه قضایی، قضا زدایی و رسیدگی تخصصی تر به دعاوی می

بینی قابلیت کند چرا که اساسا پیشپیدا می نان از رسیدگی صحیح و عادالنه ارزشباشد اما این اهداف در کنار اطمیمربوط می

باشد، پذیرش این مسئله شکایت از آرای این گونه مراجع در دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین اهداف تشکیل نهاد مذبور می

نمایند بنابراین دهای دولتی خودداری میشکایت نهابینیم در حال حاضر شعب دیوان از پذیرش کند که میجا اهمیت پیدا میآن

 باشد. دولتی محکوم در جهت دفاع از خویش می ی چنین استداللی تضییع حق نهادنتیجه

 در هر حال پس از طرح این پرونده، هیات عمومی دیوان کشور به شرح ذیل اقدام به صدور رای کرد:

برداری مصوب  های آب فاقد پروانه بهره ه قانون تعیین تکلیف چاهماده واحد 5با توجه به اینکه برابر تبصره »

دالت عهای زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان ، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب 13/4/1389

دادرسی دیوان عدالت  قانون تشکیالت و آیین 10ماده  2اداری دانسته شده است و با عنایت به اطالق بند 

ای، نافی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه  1392/ 3/ 25داری مصوب ا

یوان ر در دلزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکو

ظر استان یزد تجدیدنشعبه هشتم دادگاه  1395/ 10/ 19مورخ  1076عدالت اداری نیست؛ بنابراین رأی شماره 

با این  ای )در حد مذکور(که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آراء کمیسیون یاد شده از سوی شرکت آب منطقه 

ون آیین قان 471شود. این رأی طبق ماده نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می 

یر غز قضایی و شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم ا ، در موارد مشابه برای1392دادرسی کیفری مصوب 

 «.االتباع استآن الزم 

 

شکیالت و آیین تقانون  10ماده  2نکته حائز اهمیت در این رای، استناد دیوان عالی کشور به اطالق موجود در بند 

مرجع  های دولتی ازنظر خواهی شرکتدادرسی دیوان عدالت اداری و اظهار عقیده مبنی بر عدم نفی لزوم رسیدگی به تجدید

ه بباشد؛ رای فوق از این حیث که بیانگر چرخش دیدگاه دستگاه قضاوتی کشور در رسیدگی قضایی نزد دیوان عدالت اداری میشبه

یوان د نزد شعب باشد چرا که تا پیش از این دیوان عالی کشور در رابطه با حق شکایت نهاد دولتیچنین دعاوی است قابل تأمل می

 عدالت سکوت کرده بود.

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

 شوند: دی میمراجع شبه قضایی از نظر قابلیت شکایت آرائشان نزد مراجع قضایی به چهار دسته ذیل تقسیم بن به طورکلی

 کایت از آرای آن شعب دیوان عدالت اداری است. شمراجع شبه قضایی که مرجع  -
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 باشد.های عمومی دادگستری میشکایت از آرای آن دادگاهقضایی که مرجع مراجع شبه -

 اص قضایی است.ها در صالحیت محاکم خقضایی که رسیدگی به شکایت از آرای آنمراجع شبه -

 بینی نشده است. ها در قانون پیشکه رسیدگی به شکایت از آرای آن مراجع شبه قضایی -

 دادرسی آیین و تتشکیال قانون 10 ماده 2 بند به ر دسته اول، مستندادر سه دسته اول ایرادی به نظر نمیرسد زیرا د

 مراجع آرای از شکایت به نسبت عام صالحیت دارای عدالت اداری را دیوان بایستمی اساسی قانون 173 اصل و اداری عدالت دیوان

 یجنبه تنها مذبور ندب در مراجع شمارش که است اطالق عبارات به کار رفته در نص ماده واضح وجود با که چرا بدانیم قضایی شبه

 مراجع کلیه آرای به سبتن که است شده پذیرفته اصل این است بنابراین نداشته موارد احصا در سعی گذارقانون و داشته تمثیلی

 ین آرای اکثر مراجعد؛ بنابراباش کرده منع را آن صراحتا قانون که آن مگر نمود شکایت اداری عدالت دیوان نزد توانمی قضایی شبه

 گیرد.بندی جای میشبه قضایی در این تقسیم

ه است که ر گرفتدسته ای دیگر مراجعی هستند که صالحیت سیدگی به اعتراض نسبت به آنان بر عهده دادگاه عمومی قرا

و  مین هدف نظارت قضاییهای انتظامی نظام پزشکی و .... اشاره کرد در این دسته نیز از حیث تاتوان به ثبت احوال، هیاتمی

جع رسمی گردیم چرا که محاکم عمومی دادگستری بازوی اصلی قوه قضاییه و مرتضمین دادرسی منصفانه با ایرادی مواجه نمی

ضایی )به باشد. همین مسئله در مورد مراجع شبه قضایی که مرجع تجدید نظر از آرای آنها محاکم خاص قدادخواهی اشخاص می

د گردد چرا که آنچه که اهمیت دارد نظارت قضایی بر فراینباشد مطرح میاداری و محاکم عمومی دادگستری( میجز دیوان عدالت 

ن ابی به ایع دستیدادرسی و بهرمندی آحاد جامعه از عدالت قضایی می باشد و وجود دادگاه خاصی در تشکیالت قوه قضاییه مان

 باشد.اهداف نمی

راجع ه در سایر مشود آنجا که امکان شکایت از آرا، نه در دیوان عدالت و نآخر مطرح می اما اشکال در ارتباط با دسته ی

الی قضایی نماید که عمل اداری مشمول کنترل و نظارت مرجع عقضایی وجود ندارد؛ همانطور که گفته شد اصل مذکور الزام می

صل اباشد. بر اساس الت اداری تضمین حفظ چنین اصلی میقرار گیرد اساسا یکی از اهم دالیل وجود نهاد قضایی مانند دیوان عد

های دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص جامعه ی قضاییه و دادگاهقانون اساسی، قوه 159و  156، 34

ها در نظر یس آنرای تاسباشد اما در نظام حقوقی ایران وظیفه رسیدگی به بعضی امور و ترافعات با توجه به اهداف کالنی که بمی

ی اصلی قوه قضاییه قرارگرفته است که اصطالحا به آن مراجع هایی خارج از بدنهها و کمیسیونی نهادگرفته شده است بر عهده

ه بهای مربوطه شکل گرفته و گویند، مراجع مذکور عموما در داخل قوه مجریه و در درون سازمانشبه قضایی یا مراجع اداری می

جاهت ایی فاقد وپردازند؛ بنابراین در نظام کلی قانون اساسی ایران وجود چنین نهادهفصل موضوعات و اختالفات مربوطه می حل و

اییه را بر عهده قوه قض ؛ واضح است که وجود این مراجع با اصول قانونی که وظیفه رسیدگی]13[  باشدو دلیل قانونی صریحی می

ه ایجاد بارد نسبت دسی را ین توصیف چرا شورای نگهبان که وظیفه انطباق قوانین با اصول قانون اساقرارداده است مغایرت دارد با ا

 چنین نهادهایی ساکت بوده است؟
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راجع شبه رسد آن است که شورای نگهبان به منظور رفع مغایرت مذبور با این استدالل که آرای مآنچه که به نظر می

ا ن مراجع رجود ایوع قضایی )دیوان عدالت اداری یا مراجع عمومی دادگستری( خواهد رسید قضایی در نهایت به تایید نظر مراج

 لی برای اثبات این مدعا محسوب شود:تواند شاهد مثابالاشکال دانسته است، موارد ذیل می

شکایات راجع به  کارگروه موظف است به»( که بیان میداشت: 15/10/1387ای)الیحه جرایم رایانه 22الف: تبصره دوم ماده 

شورای نگهبان به دلیل آن که شکایات « گیری کند رای کارگروه قطعی است.مصادیق پاالیش شده رسیدگی و نسبت به آن تصمیم

 5قانون اساسی دانست. 156و  34باشد، ماده مذکور را مغایر اصول نمی مطرح شده در این کارگروه قابل شکایت در دادگاه

، 27مواد »ند مقرر می ک در مورد مصوبه طرح قانونی دیوان محاسبات، شورای نگهبان 29/11/1360رخ مو 4306ب: نظر شماره 

ی مستشاری دیوان که اشعار می دارد هیات ها 38و ماده  37و صدر ماده  36، 35، 33و تبصره هایش،  32و تبصره أن،  31، 29

جدیدنظر تهند و ت وارده یا پرداخت مطالبات دولت رأی می دمحاسبات بر اساس مقررات حقوقی رسیدگی کرده و به جبران خسار

ین نوع ا؛ چون و اعاده دادرسی نیز در همان هیأتهای مستشاری به عمل می آید و سرانجام، رأیشان قطعی و الزم االجراست

 قانون اساسی مغایر می باشد. 156و  61رسیدگی و اظهار نظر، امر قضایی است، با اصول 

الیحه اصالح قانون  شورای نگهبان درباره 1387/ 3/22 مورخ 87/ 30/ 27295نظر شماره  7دیگر این مسأله، بند شاهد مثال ج:  

لس شورای مج 1387/2/31، مصوب «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

نمودن رأی  قطعی، قلمداد( 17در تبصره ماده )»کرده است که: اسالمی است. شورای نگهبان در این اظهارنظر خویش مقرر 

تبصره کمیسیون  با این شرح که در این« قانون اساسی شناخته شد. ....  159و  156کمیسیون موضوع این ماده، مغایر اصول 

ان ه بیمه گرتحادیعرفی اموضوع نظر شورا را مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل، یک نفر کارشناس بیمه با م

ی، وی انتظامگی نیرایران، تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانند

 بود.معرفی کرده 

یل از قب جعیای مراالبته این رویه شورای نگهبان همیشه جاری نبوده است؛ همانطور که در مطالب پیشین اشاره شد در خصوص آر

ه تلقی کرد ا قطعیرهیات داوری بورس یا هیات انتظامی نظام مهندسی با وجود این که قوانین مربوط به آن آرای مراجع مذکور 

 بود، شورای نگهبان نسبت به آن واکنشی نشان نداده است.

ا قاضی در آن حضور دارد یا ای بیان کنند که مراجع شبه قضایی از حیث اینکه آیبرای توجیه این تعارض عملی شاید عده

بندی نمود؛ در توان تقسیمگیری با اکثریت آراست میخیر و اینکه در صورت حضور قاضی آیا تصمیم نهایی با قاضی است یا تصمیم

مراجعی که مقام قضایی در آن حضور دارد خصوصا آنکه تصمیم گیرنده نهایی نیز باشد به دلیل آن که یک مقام قضایی اقدام به 

نماید پس مراد نظارت قضایی تامین گشته و نیازی به رسیدگی مجدد به آن نخواهد بود اما این برداشت اشتباه به دور رای میص

که حضور یا عدم حضور مقام قضایی در هیات رسیدگی اهمیت داشته باشد این مسئله اهمیت دارد که رسد زیرا بیش از آننظر می

                                                           
 .26/12/1387مورخ  31777/30/87نظر شماره  7بند  - 5
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ییه تشکیل شده است یا خیر؟ زیرا اگر مرجع مذکور خارج از دستگاه قضایی تشکیل شده باشد، مرجع تجدیدنظر آیا داخل قوه قضا

قانون اساسی مشهود است چرا که  159و  156و  34حتی اگر مقام قضایی رای نهایی را صادر کند باز هم مغایرت این امر با اصول 

باشد، چیزی که دم به عدالت قضایی و دادرسی منصفانه میهدف از قراردادن این اصول تامین نظارت قضایی، دسترسی آحاد مر

که اغلب این مراجع از رسد خصوصا آنبدون رعایت اصل تفکیک قوا و نظارت خاصه قوه قضاییه نیل به آن غیر ممکن به نظر می

ع شبه قضایی در مراجع رسد عدم امکان شکایت نسبت به آرای بعضی مراجقوانین دادرسی بهره چندانی نبرده اند لذا به نظر می

ای مقنن یا سختگیری مراجع قضایی است که جز به همت ایشان قضایی ناشی از برداشت اشتباه از اهداف قانون اساسی وکج سلیقه

 قابل اصالح نیست.

دا دبحث را مج توان دسته بندی ابتدایاما در مورد امکان شکایت از آرای مراجع شبه قضایی توسط نهادهای دولتی نیز می

های عمومی نسبت به عمومی باشد مشکلی وجود نخواهد داشت و دادگاهمطرح کرد به این صورت که اگر مرجع تجدیدنظر دادگاه

اید نمایند. در صورتی که آرای مراجع شبه قضایی به طور کلی غیر قابل شکایت نزد مراجع قضایی باشد بمیشکایت اعمال صالحیت 

 یز رسیدگیولتی نتی میان نهادهای دولتی و سایر اشخاص وجود نخواهد داشت و به شکایت نهاد دپذیرفت که در این مورد تفاو

ت و ین شده اسری تعینخواهد شد؛ در این مورد ایراد اصلی در خصوص مراجعی است که مرجع تجدیدنظر از آرا آن دیوان عدالت ادا

 نماید.د میبودن خواهان، اقدام به نفی صالحیت از خودیوان بدون ذکر مبنای منطقی و قانونی و صرفا به دلیل دولتی 

ی پتوان به دو طیف دیدگاه مخالفان و موافقان حق شکایت نهاد دولتی ها میبا بررسی رویه دیوان عدالت در این پرونده

 دولتی ادهاینه تشکای حق مخالفان که گرددمی صای که سابقا اشاره شد مشخ آرای وحدت رویه در دقت برد؛ به عنوان مثال با

 که است قانون این اساسا و است قانون حکم به منوط دعاوی به رسیدگی صالحیت وجود که معتقدند دادگستری محاکم در

 بیان و کرده اشاره مدنی رسیداد آیین قانون 330 ماده به مستندا ایشان باشد،می خواهی تجدیدنظر قابل آرای چه کندمی مشخص

 خصوصا است قانون تصریح مندنیاز آن از خواهی تجدیدنظر قابلیت باشد، می محاکم آرا بودن قطعی بر صلا که آنجا از دارندمی

 ایتشک امکان به صریحا گذارقانون گاههیچ مذکور نهاد به مربوط قوانین در تاکنون اداری عدالت دیوان تاسیس ابتدای از کهآن

 به توجه با گذار قانون که است آن مفروض که درحالی است ننموده ایاشاره التعد دیوان شعب نزد اداری مراجع از دولتی نهادهای

 هیخوا تجدیدنظر قابل دولتی هاینهاد علیه صادره آرای لذا نمایدمی قوانین تدوین به اقدام اداری عدالت دیوان نام به نهادی وجود

 عبارت اطالق ابتدائا خویش لدالی بیان در موافقان مقابل طرف در اما. باشدنمی عمومی هایدادگاه یا اداری عدالت دیوان نزد

 نیز مومیع حقوق حقوقی اشخاص شامل را اداری دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 10 ماده در موجود( حقوقی اشخاص)

 دارا را یحقوق شخص یک عنوان به دولتی هاینهاد شکایت به رسیدگی صالحیت دیوان که معتقدند حیث این از و دانندمی

 عام صالحیت و اساسی نقانو 159 اصل به تمسک با دیوان، در رسیدگی عدم صورت در حتی که دارندمی بیان ایشان باشدمی

 .بدانیم عمومی دادگاه در تجدیدنظر قابل را آن بایست می هرحال در دادگستری مراجع

ایی برای رسیدگی به اعتراض به آرای مراجع بینی مرجعی قضدر تایید دیدگاه اخیر باید اضافه کرد که دلیل پیش

قانون اساسی، بهرمنده از آیین دادسی منصفانه، کاهش اشتباهات و  159و 156، 34قضایی، نظارت قضایی بر اساس اصول شبه

جع مورد باشد چرا که نظارت قضایی بر مرانواقص در صدور رای و همچنین از بین بردن شائبه جانبداری و سؤنیت در صدور رای می
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ها بیم تضییع حقوق اشخاص وجود خواهد بینی مرجعی قضایی برای بررسی آرای آنبحث حداقلی بوده و در صورت عدم پیش

داشت حال باید پرسید که چه تفاوتی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی با اشخاص حقوقی حقوق عمومی وجود دارد 

های دولتی اتفاقا به واسطه دولتی ها و شرکتگذار گردد؟ مگر نه این است که نهادکه موجب تفاوت در رویکرد حمایتی قانون

باشند؟ مگر به واسطه همین ویژگی در صورت لزوم منافع عمومی بر منافع شخصی بودنشان متعلق به کلیه اشخاص جامعه می

شود که علت اصلی تبعیض بیان شده یشود؟ اگر پاسخ به سواالت اخیر مثبت است مجدد این پرسش مطرح مترجیح داده نمی

 چیست؟ 

 های دولتی علیهی عملی خود نسبت به پذیرش شکایت نهادها و شرکتبه هر صورت، دیوان عدالت اداری بر اساس رویه

به دنبال تحقق آن بوده، به  173گذار در اصل کند و امتیازی که قانونقضایی خودداری میآرای قطعی صادره از مراجع شبه

ی، گردد؛ اما جدای از نظرات ارائه شده پیرامون صالحیت دیوان در رسیدگی بدین دعاوی دولتی بودن شاکی از وی سلب میاسطهو

 باشد.های دولتی میکه در حال حاضر اهمیت دارد تعیین مرجعی قضایی به منظور تجدیدنظر خواهی نهادآنچه

رگزید، حق ناسایی حق اعتراض نهادهای دولتی بحق ناشی از عدم ش توان برای جلوگیری از تضییعیگانه راه حلی که می

قانون اساسی و پذیرش اصل  159بینی اصل باشد زیرا با پیشهای عمومی دادگستری میی نهادهای مذکور به دادگاهمراجعه

یفه و وظ ین نشده(صالحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی  به دعاوی ) خصوصا دعاوی که مرجع خاصی برای رسیدگی تعی

شود زیرا باید توجه ی مورد بحث را جبران نمود؛ اما ایراد به اینجا ختم نمیتوان تاحدودی نقیصهقضاییه مینظارت قضایی قوه

ز اننده دور کهای رسیدگی داشت که به دلیل عدم وجود نص صریح قانونی در ارتباط با این موضوع، اختالف نظر میان شعب دادگاه

مبنی بر  ای نامهبخش رویه و یا صدور دستور یارسد راه برون رفت از این اختالف توسل به آرای وحدتنخواهد بود؛ به نظر میانتظار 

باشد؛ در خصوص رای وحدت رویه مشکلی وجود دارد می اییهقض قوه ریاست ها نسبت به رسیدگی به این دعاوی توسطالزام دادگاه

 699ویه ای وحدت ردر آر خ خواهد داد که آرای متعارضی در ارتباط با موضوع مشابه، مانند آنچه کهاین است که این اتفاق زمانی ر

رویه شود که به خصیصه آرای وحدتتر میدیوان عالی کشور مشاهده کردیم از محاکم صادر گردد؛ این اشکال زمانی پر رنگ 792و 

 مثال رای عنوان مکان تسری حکم به سایر دعاوی نیز توجه شود؛ بهیعنی مضیق بودن تفسیر و موردی بودن موضوع رای و عدم ا

شهرداری الزام  100 شهرداری نسبت به آرای صادره از کمیسیون ماده 77وحدت رویه صادر شده در ارتباط با آرای کمیسیون ماده 

کند؛ در ارتباط با نی میدعاوی را طوال آور نیست؛ این اشکال عالوه بر ایراد خسارت احتمالی به نهاد دولتی روند پذیرش این گونه

 صدور بخشنامه نیز متاسفانه تاکنون اقدامی در ارتباط با آن شگل نگرفته است.

کند نوع نگرش غالب بر محاکم رسیدگی کننده است به این موضوع از همه در اینجا نقش ایفا می به هرحال آنچه که بیش

اند با رویکردی ماده محور و اغلب با استناد به اصل قطعیت آرا ز توجه خود قرار دادهاست، محاکمی که سیاست قضازدایی را در مرک

آرا در قانون مربوطه و یا تخصصی بودن  قضایی، تصریح به قطعیتقانون آیین دادرسی مدنی، هدف تشکیل مراجع شبه 330در ماده 

گذار با توجه به این که آرای مراجع مذکور در که قانوناین اند غافل ازموضوع مورد رسیدگی به دنبال نفی صالحیت از خود بوده

نهایت به تایید و رسیدگی محاکم قضایی خواهد رسید اقدام به تدوین قانون و تشکیل این دست از مراجع زده اند در طرف مقابل اما 

جلوگیری از تضییع حقوق به مسئله  محاکمی وجود دارند که از دریچه احقاق حق و وظیفه ذاتی دستگاه قضایی در نظارت قضایی و

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

22 
 

و صالحیت عام مراجع دادگستری، تاکید بر اهداف  159نگرند، ایشان اغلب با استفاده از ابزار و مستندات موجود از جمله اصل می

 باشند.تاسیس مرجعی مانند دیوان عدالت اداری و ... در پی احراز صالحیت رسیدگی خود نسبت به این دعاوی می

ای را قضایی که اغلب رسیدگی دو درجهکه مشخص است، پذیرش حق اعتراض به آرای مراجع شبهه نگارنده با اینبه عقید

گردد قضایی می اند عالوه بر طوالنی کردن فرایند رسیدگی و اجرای رای، موجب اشتغال مضاف و کاهش کارایی دستگاهنیز پذیرفته

ده است، های مراجع قضایی بوایی تسریع در رسیدگی و سبک نمودن حجم پروندهقضدرحالی که یکی از اهداف تشکیل مراجع شبه

پوشی مذکور چشم توان نسبت به احتمال تضییع نهاد دولتی در دستیابی به دادرسی منصفانه و لزوم نظارت قضایی بر مراجعاما نمی

ی و گونه شکایات نرمن اساسی در قبال پذیرش اینپیروی از اهداف و اصول قانو رسد محاکم قضایی بایستی باکرد لذا به نظر می

رای م قطعیت آیا عد انعطاف حداکثری نشان دهند و در این مسیر به این مسئله توجه نمایند که تصریح قوانین مربوطه به قطعیت

قضایی که همانا  هی اصلی دستگاقضایی نبایستی منجر به برداشت تک بعدی نسبت به آن گردد چرا که وظیفهصادره از مراجع شبه

قق قتضیات محیط و مجلوگیری از تضییع حق آحاد جامعه با به کار بردن نظارت قضایی بر مراجع مذکور جز با در نظر گرفتن شرا

 شود؛ چه بسا عدالت و حقوق اشخاص قربانی رویکرد خشک و انعطاف ناپذیر در تفسیر قوانین گردد.نمی

 

 

 منابع

 

 رات دانشگاه تهران.، انتشا10لغت نامه، ج  ،(1377دهخدا، علی اکبر )( 1

 اک، تهران.آیین دادرسی مدنی، ج اول، انتشارات در(، 1384شمس، عبداهلل )( 2  

 تشارات ماجد.آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چ چهارم، ان (،1376صدرزاده افشار، محسن )( 3

 یار.اری، انتشارات شهردولت در دیوان عدالت ادنظارت قضایی بر اعمال  (،1372صدرالحفاظی، سید نصراهلل )( 4 

انون، رساله دکتری، قو نقش نظارتی دیوان عالی کشور در اجرای صحیح  (، فرجام خواهی از آرای مدنی1383هرمزی، خیراله، )( 5  

 ، تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

ان، مجله علوم ی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه آنها در حقوق ایر( مبان1383امامی، محمد و موسوی، سید نصراهلل )( 6

 اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. 

 ( حقوق اداری، جلد دوم، نشر میزان، تهران.1391امامی، محمد و استوار سنگری، کوروش )( 7

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

23 
 

 .تهران.، ات سمت، چ پانزدهمانتشار ،یحقوق ادار( 1389) منوچهر ،یموتمن ییطباطبا( 8

  چ دوم.، تهراننتشارات توس، حقوق اداری ایران، ا (1388ابوالحمد، عبدالحمید )( 9

نصفانه ) حقوق مدادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین های دادرسی  (،1389هداوند، مهدی و آقایی، مسلم )( 10

 شارات خرسندی، تهران. ایران و مطالعه تطبیقی(، انت

 گاه پیام نور، تهران.، انتشارات دانش1آیین دادرسی مدنی  (،1396ضا )ایرانشاهی، علیر( 11

 ،یصلنامه علمف ران،یدر حقوق ا ییمراجع شبه قضا تیقلمرو و صالح (1396) رسول ،یاسدپور کندلج و محمد ا،ین یمسعود( 12

 .یحقوق اسالم یفقه و مبان یپژوهش

مراجع شبه  یراآبه اعتراض از  یدگیدر رس یعدالت ادار وانید تیحصال (،1399) نیحس ،ینینگ نهییآ و راهللیخ ن،یپرو( 13

 .زییپا ،24شماره  ،یحقوق ادار هینشر ،«یرا کیبر  یتامل» ییقضا

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

