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واکاوی مبانی استماع دعاوی بند  2ماده  10قانون
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
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محسن آهنگر سماکوش **
چکیده

یکــی از صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری ،رســیدگی بــه اعتــراض بــه آرای قطعــی مراجــع
شــبهقضایــی ،بــر اســاس بنــد  2مــاده 10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت
اداری اســت .مبتنــی بــر رویــه قضایــی غالــب ،مبنــای اســتماع دعــاوی هــر ســه بنــد مــاده ،10
اصــل  173قانــون اساســی اســت و بــه دلیــل تصریــح بــر شــکایت «مــردم» علیــه دولــت در
ایــن اصــل ،تنهــا شــکایت اشــخاصی را میشــنود کــه عنــوان «مــردم» بــر آنهــا صــدق کنــد.
اعتــراض اشــخاص دولتــی بــه آرای مراجــع شــبه قضایــی بــه عنــوان شــاکی نــزد دیــوان اســتماع نمیشــود
و حســب اینکــه شــاکی ،دولــت یــا مــردم باشــند ،مرجــع رســیدگی ،متغیــر خواهــد بــود .ایــن امــر
ش ماهــوی موجــب صــدور آرای وحــدت رویــه ناهمگــون متعــددی بــرای حــل و
عــاوه بــر ایجــاد چالــ 
فصــل ایــن مشــکل شــده کــه بــه مشــکالت بســیاری دامــن زده اســت .بــا توجــه بــه صالحیــت و الزامــات
متفــاوت مراجــع شــبهقضایــی از اعمــال و تصمیمهــای اداری بــه نظــر میرســد بنــد  2مــاده  ،10فــارغ
از اصــل  173قانــون اساســی اســت و در اصــل  159و لــزوم دسترســی اشــخاص بــه محکمــه ریشــه دارد.
دیــدگاه ایــن مقالــه آن اســت کــه بــا توجــه بــه جایــگاه دیــوان عدالــت اداری در نظــارت قضایــی بــر آرای
مراجــع شــبهقضایــی و الــزام قانــون اساســی بــر وجــود ایــن نــوع نظــارت شایســته اســت صالحیــت
دیــوان تنهــا بــه اصــل  170و  173قانــون اساســی محــدود نشــود .همچنیــن ضمــن پذیــرش دیــوان بــه
عنــوان یــک محکمــه دادگســتری در حــوزه اداری ،صالحیــت عــام آن در خصــوص آرای مراجــع شــبه
قضایــی وفــق اصــول  34و  159قانــون اساســی بــه رســمیت شــناخته شــود .ایــن نــگاه ســبب میشــود
کــه مرجــع قضایــی صالــح حســب شــاکی ،متغیــر نباشــد و متعاقــب آن ،معضــات دادرســی رخ ندهــد.
کلیدواژهها:دیوان عدالت اداری ،دادگستری ،مراجع شبهقضایی ،محاکم عمومی ،مردم ،دولت ،بند 2
ماده  10قانون دیوان عدالت اداری.
* .استادیار گروه حقوق اداری ،پژوهشکدۀ قوه قضائیه ،تهران ،ایران

Afshari399@jri.ac.ir
** .دانشجوی دکتری حقوق عمومی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسؤل)
mohsenpubliclaw@gmail.com
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واکاوی مبانی استماع دعاوی بند  2ماده  10قانون
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری

مقدمه
بــر اســاس اصــل  159قانون اساســــى جمهورى اســــامى ایــران« ،دادگســــترى» ،مرجع رســمى
تظلمــات و شــــکایتهاست .مقصــود از «دادگســــترى» ،نهــادى اســت در بدنــه حاکمیــت کــه بــا بــه-
کارگیــرى آییــن دادرســی مشــخص بــه دعــاوى و شــکایتها رســــیدگى میکنــد .چنانکــه در ادامــه
ایــن اصــل مقــرر شــــده اســت ،عمــل دادگســــترى در دادگاههایــى انجــام میشــود کــه تشــکیل و
1
صالحیــت آن را قانــون معیــن میکنــد.
از ســوی دیگــر ،بــر اســاس اصــل  173قانــون اساســی ،دیــوان عدالــت اداری بــرای رســیدگی بــه
شــکایتها ،تظلمــات و اعتــراض مــردم بــه مأمــوران یــا واحدهــای دولتــی و احقــاق حقــوق آنهــا
شــکل گرفــت .بــر اســاس همیــن اصــل ،حــدود صالحیــت دیــوان را قانــون معیــن میکنــد کــه بــه
ایــن ترتیــب و بــه اســتناد ذیــل اصــل  170قانــون اساســی ،دیــوان عدالــت اداری از بــدو امــر ،مرکــب
از هیئــت عمومــی و شــعب ایجــاد شــد تــا شــکایت مــردم علیــه مقــررات و تصمیمهــای نوعــی را در
هیئــت عمومــی و شــکایت علیــه مأمــوران و تصمیمهــای مــوردی را در شــعب رســیدگی کنــد.
اولیــن موضــوع در رســیدگی قضایــی در محاکــم ،توجــه بــه صالحیــت اســت 2.صالحیــت دیــوان عدالت
ـتکیعنــه و شــاکی نســبت بــه دیگــر محاکــم پیچیدگــی بیشتــری دارد .مهمتریــن
اداری از نظــر مشـ ٌ
3
صالحیتهــای شــعب دیــوان عدالــت اداری ،از نظــر ماهــوی ،در مــاده  10قانــون فعلــی و مــواد  13و

 .1محسنی ،حسن« ،مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور» ،مجله حقوقی دادگستری ،دوره هفتاد و ششم،1391 ،
شماره  ،79ص .۱۰۰
 .2افتخار جهرمی ،گودرز و مصطفی السان ،آیین دادرسی مدنی ،تهران :میزان ،1398 ،ج  ،1ص .۲۲۶
 .3مــاده  13قانــون دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب  .۱۳« :1385صالحیــت و حــدود اختیــارات دیــوان بــه قــرار زیــر اســت:
 .1رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات و اعتراضــات اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی از :الــف) تصمیمــات و اقدامــات واحدهــای
دولتــی اعــم از وزارتخانههــا و ســازمانها و مؤسســات و شــرکتهای دولتــی و شــهرداریها و تشــکیالت و نهادهــای
انقالبــی و مؤسســات وابســته بــه آنهــا .ب) تصمیمــات و اقدامــات مأمــوران واحدهــای مذکــور در بنــد (الــف) در امــور راجــع
بــه وظایــف آنهــا .۲ .رســیدگی بــه اعتراضــات و شــکایات از آرا و تصمیمــات قطعــی دادگاههــای اداری ،هیئتهــای بازرســی و
کمیســیونهایی ماننــد کمیســیونهای مالیاتــی ،شــورای کارگاه ،هیئــت حــل اختــاف کارگــر و کارفرمــا ،کمیســیون موضــوع
مــاده  ۱۰۰قانــون شــهرداریها ،کمیســیون موضــوع مــاده  ۵۶قانــون حفاظــت و بهرهبــرداری از جنگلهــا و منابــع طبیعــی
و اصالحــات بعــدی آن منحصــراً از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات یــا مخالفــت بــا آنهــا .۳ .رســیدگی بــه شــکایات قضــات و
مشــمولین قانــون اســتخدام کشــوری و ســایر مســتخدمان واحدهــا و مؤسســات مذکــور در بند  ۱و مســتخدمان مؤسســاتی که
شــمول ایــن قانــون نســبت بــه آنهــا محتــاج ذکــر نــام اســت اعــم از لشــکری و کشــوری از حیــث تضییع حقــوق اســتخدامی.
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

 1 11قانــون ســابق و اســبق احصــا شــدند .بــر اســاس بنــد  2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن
دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،رســیدگی بــه اعتــراض بــه آرای مراجــع شــبهقضایــی در صالحیــت
شــعب دیــوان عدالــت اداری اســت.
بســیاری از حقوقدانــان معتقدنــد کــه صرف ـاً رســیدگی بــه شــکایت اشــخاص حقــوق خصوصــی
در دیــوان عدالــت اداری قابلیــت اســتماع دارد .پــس اصــوالً دعــاوی اشــخاص حقــوق عمومــی در آن
مرجــع قابــل رســیدگی نیســت 2.ایــن اشــخاص بایــد در محاکــم عمومــی اقامــه دعــوا کننــد .برخــی
از چالشهــای صالحیــت دوگانــه یادشــده شــامل اختــاف در صالحیــت شــعب دیــوان عدالــت اداری
و دادگاههــای عمومــی ،نفــی صالحیــت از ســوی تمامــی مراجــع قضایــی ،صــدور آرای متعــارض در
خصــوص صالحیــت ،تناســب نداشــتن مقــررات آییــن دادرســی مدنــی بــا اقتضائــات دعــاوی مربــوط،
رســیدگی غیــر تخصصــی بــه دعــاوی مربــوط از ســوی دادگاههــای حقوقــی و رســیدگی بــه دعــاوی
3
مربــوط بــر اســاس نظــام هنجــاری متفــاوت اســت.
 .1مــاده  11قانــون دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب « :1360مــاده  ۱۱ـ صالحیــت و حــدود اختیــارات دیــوان بــه قــرار زیــر اســت:
 .1رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات و اعتراضــات اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی از :الــف) تصمیمــات و اقدامــات واحدهــای
دولتــی اعــم از وزارتخانههــا و ســازمانها و مؤسســات و شــرکتهای دولتــی و شــهرداریها و تشــکیالت و نهادهــای انقــاب
و مؤسســات وابســته بــه آنهــا .ب) تصمیمــات و اقدامــات مأموریــن واحدهــای مذکــور در بنــد الــف در امــور راجــع بــه وظایــف
آنهــا .پ) آییننامههــا و ســایر نظامــات و مقــررات دولتــی و شــهرداریها از حیــث مخالفــت مدلــول آنهــا بــا قانــون و احقــاق
اشــخاص در مــواردی کــه تصمیمــات یــا اقدامــات یــا مقــررات مذکــور بــه علــت برخــاف قانــون بــودن آن و یــا عــدم صالحیــت
مرجــع مربــوط یــا تجــاوز یــا ســوء اســتفاده از اختیــارات یــا تخلــف در اجــرای قوانیــن و مقــررات بــا خــودداری از انجــام وظایفــی
کــه موجــب تضییــع حقــوق اشــخاص میشــود .2 .رســیدگی بــه اعتراضــات و شــکایات از آرا و تصمیمــات قطعــی دادگاههــای
اداری هیئتهــای بازرســی و کمیســیونهایی ماننــد کمیســیونهای مالیاتــی ،شــورای کارگاه ،هیئــت حــل اختــاف کارگــر
و کارفرمــا ،کمیســیون موضــوع مــاده  ۱۰۰قانــون شــهرداریها ،کمیســیون موضــوع مــاده  ۵۶قانــون حفاظــت و بهرهبــرداری
از جنگلهــا و مراتــع منحصــراً از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات یــا مخالفــت بــا آنهــا .3 .رســیدگی بــه شــکایات قضــات و
مشــمولین قانــون اســتخدام کشــوری و ســایر مســتخدمین واحدهــا و مؤسســات مذکــور در بنــد یک مســتخدمین مؤسســاتی که
شــمول ایــن قانــون نســبت بــه آنهــا محتــاج ذکــر نــام اســت اعــم از لشــکری و کشــوری از حیــث تضییــع حقــوق اســتخدامی».
 .2امامــی ،محمــد و کــوروش اســتوار ســنگری ،حقــوق اداری ،تهــران :میــزان ،1397 ،ج  ،1ص ۱۷۵؛ گرجــی ازندریانــی،
علیاکبــر« ،عدالــت رویــهای و تحولگرایــی در الیحــه آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه
پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال دوازدهــم ،1389 ،شــماره  ،29ص  .۳۵۷بـــه دیگـــر ســـخن ،دیــوان عدالــت اداری نمیتواند
بــه شــكایات مــردم علیــه دولــت رســیدگی نكنــد؛ زیــرا فلـــسفه وجـــودی و بنیــان آن در قانــون اساســی چنیــن اجــازهای را
بــه او نمیدهــد ،امــا رســیدگی بــه شــكایات دولــت علیــه دولــت نیــز منافاتــی بــا ایــن فلســفه وجــودی نــدارد.
 .3بــرای مطالعــه بیشتــر نــک :تنگســتانی ،محمدقاســم و محمدرضــا رفیعــی« ،امکانســنجی طــرح شــکایت از
ســوی اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی در دیــوان عدالــت اداری» ،در :گفتارهایــی در دیــوان عدالــت اداری
(جلــد  ،)3تهــران :مرکــز مطبوعــات و انتشــارت قــوه قضاییــه ،1400 ،صــص 86ـ.88
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فــارغ از صحــت ایــن گــزاره و رویــه قضایــی کــه بــر ایــن مبنــا شــکل گرفتــه اســت ،ســؤال مهمــی
کــه در ایــن جــا مطــرح میشــود و دس ـتمایه اختالفــات زیــادی شــده ،آن اســت کــه آیــا صالحیــت
شــعب دیــوان عدالــت اداری در خصــوص اســتماع اعتــراض علیــه آرای مرجــع شــبهقضایــی (موضــوع
بنــد  2مــاده  ،)10فــارغ از ماهیــت شــاکی اســت یــا اینکــه همچــون بنــد  1و  3مــاده  10فقــط
از جانــب اشــخاصی قابــل طــرح اســت کــه در ایــن مــاده احصــا نشــدهاند و در واقــع ،اشــخاصی را
دربرمیگیــرد کــه مصــداق دولــت نباشــند؟ پــس ســؤال اساســی ایــن پژوهــش آن اســت کــه آیــا
بنــد  2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در مبنــا و از نظــر ماهــوی،
دارای مبنایــی ماننــد بنــد  1و  3بــوده و مبنــای رســیدگی آن ،اصــل  173قانــون اساســی و در راســتای
تظلمخواهــی اشــخاص (حقــوق خصوصــی) از دولــت و مأمــوران آن اســت؟
دو فــرض در ایــن زمینــه مطــرح اســت :فــرض اول مبتنــی بــر رویــه موجــود ،وحــدت مبنایــی را
بیــان مــی-دارد کــه دالیــل طرفــداران آن بررســی خواهــد شــد .فــرض دوم کــه نظریــه نویســندگان
ایــن مقالــه اســت ،مبنــای رســیدگی بنــد  2مــاده  10را اصــول  34و  159قانــون اساســی و در راســتای
حــق دادخواهــی در مرجــع قضایــی و نظــارت قضایــی بــر تمامــی مراجــع و فــارغ از اصــل  173قانــون
اساســی میدانــد .ایــن مســئله حتــی شــاید در دوگانــه اصــل  159و  173قانــون اساســی ،ناظــر بــر
دادگســتری بــودن دیــوان عدالــت اداری و اعمــال صالحیــت آن در کنــار مراجــع دیگــر دادگســتری یــا
خــروج آن از اصــل  159قانــون اساســی و مفهــوم دادگســتری و در برابــر آنهــا بــودن 1نیــز بگنجــد.
تعییــن مبنــای اساســی بنــد  2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت
اداری ،چنــد مناقشــه قدیمــی را مرتفــع میکنــد :اگــر مبنــای صالحیــت ،اصــل  173قانــون اساســی و
تظلمخواهــی اشــخاص علیــه دولــت باشــد ،بــا توجــه بــه فلســفه وجــود دیــوان عدالــت اداری اصــوالً
اشــخاص حقــوق عمومــی نمیتواننــد بــر مبنــای بنــد  2در دیــوان طــرح دعــوا کننــد و دعــاوی ایشــان
یــا قابــل اســتماع نیســت یــا صرفـاً نــزد دادگاه عمومــی قابــل طــرح خواهــد بــود .در صــورت پذیــرش
مبنــای اصــل  159قانــون اساســی بــرای اســتماع ایــن دعــاوی مبتنــی بــر حــق دادخواهــی ،شــعب
دیــوان عدالــت اداری ،فــارغ از ماهیــت شــخصیت شــاکی و تفکیــک میــان اشــخاص حقــوق عمومــی و
حقــوق خصوصــی میتواننــد دادخواســت رســیدگی بــه اعتــراض نســبت آرای مراجــع شــبه قضایــی را
بپذیرنــد؛ زیــرا دیــوان عدالــت اداری ،مرجــع عــام رســیدگی بــه ایــن نــوع اعتراضهاســت.
از ســوی دیگــر ،ایــن امــر ســبب میشــود تــا محاکــم عمومــی حقوقــی ،صالحیــت مــوازی بــا
دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه اعتراضهــای اقامهشــده علیــه مراجــع شــبه قضایــی را نداشــته
باشــند و تفســیری همچــون آرای تغییــر مرجــع صالــح بــه تبــع تغییــر شــاکی یــا صالحیــت همزمــان
 .1امامــی ،محمــد ،ســید مجتبــی واعظــی و مهســتی ســلیمانی ،ضوابــط دعــاوی قابــل طــرح در دیــوان عدالــت
اداری ،تهــران :میــزان ،1391 ،ص .۱۴۲
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دیــوان عدالــت اداری و دیگــر مراجــع قضایــی مطــرح نشــود .ناگفتــه نمانــد کــه توجیههــای دیگــری
نیــز بــر لــزوم اســتماع دعــاوی اعتــراض دســتگاههای اجرایــی بــه آرای مراجــع شــبه قضایــی وجــود
دارد 1کــه از حوصلــه ایــن تحقیــق خــارج اســت.
در ایــن پژوهــش ،بــرای پاســخ بــه ســؤالهای بیانشــده ،بــا مطالعــه کتابخانــهای و رویــه
قضایــی و مبتنــی بــر روش توصیفــی ـ تحلیلــی ،ابتــدا نظریــه وحــدت مبنایــی بندهــای  3گانــه مــاده
 10بــا بررســی مبنــای صالحیــت دیــوان عدالــت اداری ،بررســی اصــول قانــون اساســی و آرای وحــدت
رویــه موجــود در ایــن زمینــه بررســی میشــود .در ادامــه ،نظریــه نویســندگان مبتنــی بــر افتــراق
مبنایــی بنــد  2مــاده  10بیــان شــده و اســتداللها بــرای موجــه بــودن ایــن نظریــه ارائــه میگــردد و
آثــار پذیــرش ایــن نظریــه در عرصــه حقوقــی کشــور نیــز بیــان خواهــد شــد .گفتنــی اســت ایــن نظریــه
کام ـ ً
ا بدیــع و مبتنــی بــر اســتدالل نگارنــدگان ایــن نگاشــته اســت و ســابقه پژوهشــی مســتقلی در
خصــوص آن وجــود نــدارد.

گفتار نخست ـ وحدت مبنایی بندهای ماده ۱۰
بــر اســاس نظریــه وحــدت ،میــان مبنــای اســتماع دعــوا در تصمیمهــا و اقدامــات موجــود در
بندهــای  1و  3از یــک ســو و بنــد  2مــاده  10از ســوی دیگــر ،تفاوتــی وجــود نــدارد و تمــام مــوارد،
مصــداق اعمــال و تصمیمهــای اداره اســت .قائــان بــه ایــن نظریــه معتقدنــد تمامــی دعــاوی مطــرح
در شــعب دیــوان ،ذیــل عنــوان نظــارت قضایــی 2قــرار میگیــرد کــه بــه موجــب آن ،شــعبه دیــوان
بــه اعتــراض بــه تصمیــم یــا اقدامــی اداری رســیدگی میکنــد کــه ایــن تصمیــم یــا اقــدام ،معتبــر و
3
الزماالتبــاع اســت و حتــی طــرح دعــوا در دیــوان مانــع اجــرای آن نخواهــد شــد.
بــر ایــن اســاس ،آرای صادرشــده از مراجــع شــبه قضایــی همچــون تصمیمهــای مــوردی یــا
اقدامــات اداره قلمــداد شــده اســت و مســتفاد از اصــل  173قانــون اساســی ،نظــارت بــر آرای ایــن
مراجــع در دیــوان عدالــت اداری صــورت میپذیــرد .در ایــن صــورت ،مبتنــی بــر اصــل یادشــده کــه
تنهــا حــق دادخواهــی «مــردم» علیــه دولــت را در دیــوان عدالــت اداری شناســایی کــرده اســت ،تنهــا
اشــخاص حقیقــی و اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی میتواننــد شــاکی ایــن دعــاوی نــزد دیــوان
عدالــت اداری باشــند و شــکایت طــرف دولتــی از آرای مراجــع شــبه قضایــی نــزد دیــوان اســتماع
 .1امامــی و اســتوار ســنگری ،پیشــین ،ص ۱۷۶؛ آقایــی طــوق ،مســلم و حســن لطفــی ،حقــوق اداری ،تهــران :شــرکت
ســهامی انتشــار ،1398 ،ص .۳۱۵
2-Judicial review.

 .3رفیعــی ،محمدرضــا ،قالبهــای طــرح دعــوا و صــدور حکــم در شــعب دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :مرکــز
مطبوعــات و انتشــارات قــوه قضاییــه ،1398 ،ص .72
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نمیشــود .پــس اشــخاص حقــوق عمومــی بــرای شــکایت از آرای ایــن مراجــع بایــد بــه محکم ـهای
جــز دیــوان مراجعــه کننــد 1.گفتنــی اســت کــه تمامــی اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی مشــمول
ایــن محدودیــت نیســتند و تنهــا مراجعــی کــه در قســمت «الــف» بنــد  1مــاده  10احصــا شــدهاند،
2
نمیتواننــد در دیــوان طــرح دعــوا کننــد.
قائــان بــه ایــن نظریــه ،دالیلــی را بــرای ســخن خــود ارائــه میدهنــد کــه برخــی از آنهــا بیــان
میشــود:
دلیــل اول ـ بیــان مصداقهــای مراجــع شــبه قضایــی ایجادشــده در دســتگاههای
اجرایــی در مــاده 10
دلیــل اول مؤیــد ایــن نظریــه ،بیــان قانونگــذار در مــاده  10قانــون دیــوان عدالــت اداری
ـرح در قانــون توجــه کنیــم،
اســت .اگــر بــه مصداقهــای مراجــع شــبه قضایــی بنــد  2مــاده  10مصـ ّ
مشــخص میشــود کــه قانونگــذار بــه آن دســته از مراجــع شــبه قضایــی اشــاره کــرده اســت کــه
در دســتگاههای اجرایــی ایجــاد شــدهاند ،نــه تمامــی مراجــع شــبه قضایــی .پــس مبتنــی بــر بیــان
نشــدن دیگــر مراجــع شــبه قضایــی ماننــد مراجــع تشکیلشــده در کنــار نظامهــای حرفــهای و
جالبتــر از آن ،اســتماع شــکایت از مرجــع شــبه قضایــی ایجادشــده در دســتگاه اجرایــی بــا نــام
خوانــده دســتگاه دولتــی ،نــه نــام مســتقل مرجــع (در رویــه قضایــی) ،ایــن نظریــه را تقویــت میکنــد
کــه نــگاه قانونگــذار بــر نظــارت دیــوان عدالــت اداری در بنــد  2مــاده  10بــر مراجــع شــبه قضایــی،
ـرح در بندهــای  1و  3اســت و ایــن نظــارت مبتنــی
از جنــس نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت مصـ ّ
بــر اصــل  173قانــون اساســی صــورت میپذیــرد.

 .1گرچــه در رأی وحــدت رویــه شــماره  ۷۸۶مــورخ 1398/10/24هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور مبتنــی بــر اعــام
قطعــی بــودن آرای شــورای انتظامــی نظــام مهندســی در قانــون و اعــام عــدم صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بــرای
نظــارت بــر مراجــع شــبه قضایــی تشکیلشــده در کنــار نظــام حرف ـهای بــه دلیــل ماهیــت دولتــی نداشــتن ایــن مراجــع
(در نظامهــای حرفـهای ،اشــخاص خصوصــی ،عهــدهدار امــر عمومــی هســتند) ،نــه دیــوان عدالــت اداری و نــه دادگاههــای
عمومــی را بــرای نظــارت قضایــی بــر ایــن مرجــع شــبه قضایــی صالــح ندانســت و عمـ ً
ا آرای مرجــع یادشــده بــدون نظــارت
قضایــی اســت( .بــرای مطالعــه بیشتــر در ایــن زمینــه نــک :اکبــری ،مینــا و فاطمــه افشــاری« ،امکانپذیــری نظــارت

قضایــی بــر شــورای انتظامــی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا نگاهــی بــه رویــه قضایــی» ،مجلــه
حقوقــی دادگســتری ،دوره هشــتاد و پنجــم ،1400 ،شــماره  ،116صــص 59ـ)80
 .2موالبیگی ،غالمرضا ،صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،تهران :جنگل ،1393 ،ص .۲۴
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دلیل دوم ـ تلقی مرجع شبه قضایی به عنوان بخشی از اداره
دلیــل دوم ایــن اســت کــه مرجــع شــبه قضایــی ،بخشــی از اداره اســت و اعتــراض بــه تصمیــم آن
نیــز شــکایت از اداره قلمــداد میشــود .شــکایت از اداره بــر اســاس اصــل  173قانــون اساســی در دیــوان
عدالــت اداری از ســوی مــردم قابــل اســتماع اســت .بنابرایــن ،مبانــی متفاوتــی ورای بنــد  1و  2مــاده
 10وجــود نــدارد.
دلیل سوم ـ رویه قضایی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور
دلیــل ســوم ایــن نظریــه ،رویــه متقــن دیــوان عدالــت اداری و دیــوان عالــی کشــور اســت کــه
معتقــد اســت میــان مبانــی نظارتــی بندهــای  ۱و  ۲تفــاوت ماهــوی وجــود نــدارد و دولــت نمیتوانــد
از آرای مراجــع شــبه قضایــی در دیــوان عدالــت اداری در راســتای بنــد  2مــاده  10شــکایت کنــد و
مرجــع صالــح در ایــن خصــوص ،محاکــم عمومــی هســتند .در ایــن راســتا ،آرای وحــدت رویــه زیــادی
از دیــوان عدالــت اداری و دیــوان عالــی کشــور صــادر شــده اســت کــه بــرای نمونــه ،چنــد مــورد از آن
بیــان و بررســی میشــود:
اولیــن رأی وحــدت رویــه دیــوان عدالــت اداری در ایــن خصــوص ،رأی شــماره  38 ،37و  39مــورخ
 1 1368/07/10اســت .در چهــار پرونــده متفاوتــی کــه بــه ایــن رأی منتهــی شــدند ،در دو مــورد،
شــکایت اداره از اداره و دو مــورد دیگــر ،شــکایت اداره از رأی مرجــع شــبه قضایــی مطــرح بــود .هیئــت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــا یکــی پنداشــتن ماهیــت همــه شــکایات ،رأی وحــدت رویــه یادشــده
را صــادر کــرد و طــرح هیــچ شــکایتی را از مرجــع دولتــی در دیــوان عدالــت قابــل اســتماع ندانســت.
در پــی آن ،آرای وحــدت رویــه شــماره  79مــورخ  1374/04/14و شــماره  146مــورخ 1373/11/29
از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری صــادر شــد کــه در مــورد شــاکی دولتــی مراجــع شــبه قضایــی
نبــود ،ولــی در رد شــکایتی کــه ایــن اشــخاص از آرای ایــن مراجــع میکردنــد ،بــه آن اســتناد میشــد.
در همــه ایــن مــوارد ،اســتناد قضــات دیــوان دایــر بــر ایــن بــود کــه صالحیــت دیــوان عدالــت اداری از
نظــر شــاکی صرف ـاً در حــدود اشــخاص غیــر دولتــی یــا مــردم خالصــه میشــود و هیــچ شــکایتی از
ناحیــه دولــت قابــل پذیــرش نیســت.

« .1نظــر بــه اینکــه در اصــل  173منظــور از تأســیس دیــوان عدالــت اداری ،رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات مــردم
نســبت بــه مأموریــن بــا واحدهــای دولتــی تصریــح گردیــده و بــا توجــه بــه معنــی لغــوی و عرفــی کلمــه «مــردم»،
واحدهــای دولتــی از شــمول مــردم ،خــارج و بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی حقــوق خصوصــی اطــاق میشــود و
مســتفاد از بنــد یــک مــاده  11دیــوان نیــز اشــخاص حقیقــی و حقوقــی حقــوق خصوصــی میباشــد ،علــی هــذا شــکایات و
اعتراضــات واحدهــای دولتــی در هیــچ مــورد قابــل طــرح و رســیدگی در شــعب دیــوان عدالــت اداری نمیباشــد».
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واکاوی مبانی استماع دعاوی بند  2ماده  10قانون
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری

آرای وحــدت رویــه دیــوان عالــی کشــور نیــز کــم و بیــش بــر همیــن منطــق اســتوار هســتند کــه
اکنــون چنــد مــورد از آنهــا را بررســی میکنیــم:
اولیــن رأی وحــدت رویــه هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور در ایــن حــوزه ،رأی شــماره ۶۰۲
مــورخ  1374/10/26اســت .در ایــن پرونــده ،بانــک ملــی ایــران نســبت بــه رأی صادرشــده از طــرف
هیئــت تشــخیص و حــل اختــاف اداره کار و امــور اجتماعــی در دادگاه حقوقــی اعتــراض کــرد و ایــن
دادگاه ،بــه اعتبــار صالحیــت دیــوان عدالــت اداری ،قــرار عــدم صالحیــت صــادر کــرد .دیــوان عدالــت
اداری نیــز بــه علــت دولتــی بــودن شــاکی ،رســیدگی بــه موضــوع را خــارج از حــدود صالحیــت و
اختیــارات خــود دانســت .در رســیدگی بــه اختــاف در صالحیــت ،شــعبه  ۲۴دیــوان عالــی کشــور،
بانــک ملــی را جزئــی از اجــزای دولــت نشــناخت و رســیدگی بــه موضــوع را در صالحیــت دیــوان
عدالــت اداری تشــخیص داد.
1
از ســوی دیگــر ،شــعبه اول دیــوان عالــی کشــور در دعــوای مشــابه دیگــری ،بانــک ملــی ایــران
را از جملــه شــرکتهای دولتــی تلقــی کــرد .ایــن شــعبه بــا عنایــت بــه مــاده  ۱۱قانــون دیــوان
عدالــت اداری و آرای وحــدت رویــه شــمارههای  ۳۷و  ۳۸و  ۳۹مــورخ  1368/07/22هیئــت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری و اصــل  ۱۷۳قانــون اساســی ،قــرار عــدم صالحیــت صادرشــده از شــعبه دیــوان
عدالــت اداری را صحیــح و منطبــق بــا موازیــن قانونــی تشــخیص داد و بــا فســخ قــرار عــدم صالحیــت
صادرشــده از دادگاه حقوقــی یــک بروجــرد ،حــل اختــاف کــرد.
فــارغ از وجــود اختــاف در رویــه ،مســئله مهــم در ایــن رأی ،توجــه بــه ماهیــت دولتــی یــا غیــر
دولتــی بــودن خواهــان اســت .هیئــت عمومــی دیــوان عالــی در رأی وحــدت رویــه خــود بــا ایــن
اســتدالل کــه بانــک ملــی ،شــرکت دولتــی اســت و نــه خصوصــی ،رســیدگی بــه اعتــراض بانــک ملــی
بــه آرای مراجــع اداره کار و امــور اجتماعــی را خــارج از صالحیــت دیــوان دانســت و بــر اســتدالل دیــوان
عدالــت اداری کــه تنهــا شــاکی مــورد پذیــرش نــزد دیــوان عدالــت اداری« ،مــردم» (مبتنــی بــر اصــل
 173قانــون اساســی) اســت ،صحــه گذاشــت.
« .1حــدود صالحیــت و اختیــارات دیــوان عدالــت اداری کــه بــر اســاس اصــل  173قانــون اساســی تشــکیل گردیــده ،در مــاده
 ۱۱قانــون دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب ســال  ۱۳۶۰معیــن و مشــخص شــده و مبتنــی بــر رســیدگی بــه شــکایات و تظلمات
و اعتراضــات اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی از تصمیمــات و اقدامــات واحدهــای دولتــی اعــم از وزارتخانههــا و ســازمانها
و مؤسســات و شــرکتهای دولتــی و نیــز تصمیمــات و اقدامــات مأموریــن واحدهــای مذکــور در امــور راجــع بــه وظایــف
آنهاســت و بــه صراحــت مــواد  ۴و  ۵قانــون محاســبات عمومــی کشــور ،مصــوب ســال  ۱۳۶۶و تبصــره ذیــل مــاده  ۵قانــون
مزبــور و قانــون فهرســت مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی ،مصــوب  ۱۳۷۳/4/19و قانــون ملــی شــدن بانکهــا و نحــوه اداره
متمــم آن ،مصــوب شــورای انقــاب ،بانــک ملــی ،شــرکتی دولتــی ،محســوب و واجــد شــخصیت حقوقــی
امــور بانکهــا و ّ
مســتقل اســت و بــا ایــن وصــف ،شــکایت آن نســبت بــه آرای صــادره از هیئتهــای حــل اختــاف مســتقر در وزارت کار و

امــور اجتماعــی ،موضــوع مــاده  ۱۵۹قانــون کار ،مصــوب ســال  ۱۳۶۹قابــل طــرح در دیــوان عدالــت اداری نیســت».
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دومیــن رأی وحــدت رویــهای کــه در ایــن خصــوص صــادر شــد ،رأی شــماره  699مــورخ
 1386/03/22بــود .در ایــن پرونــده ،شــرکت دخانیــات ایــران ،دادخواســتی بــه خواســته صــدور حکــم
بــه ابطــال رأی کمیســیون مــاده  ۷۷شــهرداری در دادگاه حقوقــی ارائــه کــرد .دادگاه بــدوی بــا ایــن
اســتداللها ،دعــوا را غیــر قابــل اســتماع تشــخیص داد و قــرار رد آن را صــادر کــرد:
یــک ـ قانونگــذار ،آرای قطعــی صادرشــده از مراجعــی غیــر دادگســتری از جملــه کمیســیون
مــاده  ۷۷شــهرداری را حســب مــاده  ۱۱قانــون دیــوان عدالــت اداری ،تنهــا در آن دیــوان قابــل طــرح
دانســته اســت.
دو ـ در ایــن بــاره ،نصــی دایــر بــر رســیدگی در دادگاههــای عمومــی بــه آرای قطعــی مراجــع
یادشــده وجــود نــدارد.
سه ـ خواهان ،شخصی دولتی است.
ً
ایــن رأی در شــعبه تجدیــد نظــر نیــز عین ـا تأییــد شــد .البتــه در دعوایــی مشــابه آنچــه وصــف
شــد ،بــا طرفیــن و موضــوع یکســان ،رأی قطعــی دایــر بــر صالحیــت محاکــم عمومــی صــادر شــد.
هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور در ایــن پرونــده اســتدالل کــرد کــه «مــردم» میتواننــد اعتــراض
خــود را از رأی کمیســیون مــاده  77بــر اســاس مــاده  13قانــون دیــوان عدالــت اداری در دیــوان مطــرح
کننــد .ســازمانهای دولتــی بــرای اعتــراض بــه رأی مراجــع شــبه قضایــی میتواننــد بــه مراجــع
1
دادگســتری مراجعــه و اعتــراض خــود را پیگیــری کننــد.
در ایــن پرونــده نیــز دیــوان عالــی کشــور بــا تصریــح بــر صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در اســتماع
دعــاوی مــردم مبتنــی بــر اصــل  173قانــون اساســی ،اعتــراض بخــش دولتــی بــه رأی مرجــع شــبه
قضایــی نــزد دیــوان عدالــت را نپذیرفتــه و آن را در صالحیــت دادگاه عمومــی دانســته اســت .بــه ایــن
ترتیــب ،بــا وجــود ماهیــت یکســان رأی ،مبتنــی بــر اعتــراض هــر یــک از طرفیــن ،دو نهــاد مختلــف
ن طــور کــه مشــاهده میشــود ،در آرای وحــدت
صالــح بــرای رســیدگی شناســایی شــده اســت .همــا 
رویــه ذکرشــده ،مبنــای اســتماع دعــوا ،در بندهــای  2 ،1و  3مــاده  10قانــون دیــوان عدالــت اداری،
یکســان و مبتنــی بــر اصــل  173قانــون اساســی تلقــی شــده اســت.
« .1قانونگــذار بــرای آرای صــادره از مراجــع غیــر دادگســتری نوع ـاً مرجعــی را بــرای رســیدگی بــه اعتراضــات و رفــع
اشــتباهات احتمالــی تعییــن نمــوده اســت ،در حالــی کــه بــرای رســیدگی بــه اعتــراض نســبت بــه آرای کمیســیون مــاده
 ۷۷قانــون شــهرداری کــه ابتدائ ـاً رســیدگی مینمایــد ،چنیــن مرجعــی پیشبینــی نشــده اســت .بنــا بــه مراتــب ،همــان
طــور کــه بــه موجــب اصــل  173و مــاده  ۱۳قانــون دیــوان عدالــت اداری ،مــردم میتواننــد اعتراضــات خــود را در دیــوان
عدالــت مطــرح نماینــد ،ســازمانهای دولتــی نیــز میتواننــد بــرای رفــع هــر نــوع تخلــف احتمالــی از قانــون ،در صــدور
آرای کمیســیون مــاده  ۷۷از حیــث نقــض قوانیــن یــا مقــررات و مخالفــت بــا آنهــا ،بــه مراجــع دادگســتری کــه مرجــع
تظلــم عمومــی اســت ،مراجعــه نماینــد و بــه نظــر اکثریــت اعضــای هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور ،رأی شــعبه ۳۵
ـدی کــه بــا ایــن نظــر تطابــق داشــته باشــد ،صحیــح تشــخیص میگــردد».
دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران در حـ ّ
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واکاوی مبانی استماع دعاوی بند  2ماده  10قانون
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری

گفتــار دوم ـ افتــراق مبنــای اســتماع دعــاوی بنــد  2مــاده  ۱۰از
بندهــای  1و 3
بــر اســاس نظریــه افتــراق ،ماهیــت تصمیمهــای بنــد یــک و دو مــاده  10کامــ ً
ا متفــاوت بــا
یکدیگــر اســت .ایــن تفــاوت معنــادار بــه ســبب اختــاف در مبانــی قانــون اساســی صالحیــت دیــوان
از نظــر موضــوع در نظــارت قضایــی بــر مــوارد یادشــده در ایــن دو بنــد اســت .بــا ایــن توضیــح کــه
مبنــای قانــون اساســی بنــد  ،1اصــل  173قانــون اساســی اســت ،امــا مبنــای نظارتــی در بنــد  2مــاده
 10قانــون دیــوان عدالــت اداری ،اصــول  159و  34قانــون اساســی اســت .اســتداللی کــه میتــوان
بــرای ایــن نظریــه بیــان کــرد ،چنــد مــورد اســت:
دلیل اول ـ تفاوت در ماهیت تصمیمهای مورد شکایت در بندهای  1و 2
اولیــن دلیــل ،تفــاوت در ماهیــت تصمیمهــای مــورد شــکایت در بنــد  1و  2اســت .توضیــح آنکــه
مراجــع شــبه قضایــی ماننــد محاکــم قضایــی رســیدگی را آغــاز کــرده و در مقــام حــل اختــاف بیــن
افــراد رأی داده یــا آنکــه درصــدد رســیدگی بــه تخلفــات اداری یــا انتظامــی و اعمــال مجــازاتباشــند.
برخــی ،ایــن تفــاوت را بــا عنــوان عمــل رســمی و عمــل غیــر رســمی بیــان میدارنــد .از جملــه اعمــال
رســمی ،تصمیمهــای ناشــی از قضاوتهــای رســمی اســت کــه بــا دعــاوی موضــوع بنــد  2مــاده 10
قانــون دیــوان منطبــق اســت؛ 1چــون امــور مــورد رســیدگی در ایــن مراجــع اصــوالً دارای ماهیــت
قضایــی هســتند کــه بــر اســاس اصــل  156قانــون اساســی در صالحیــت قــوه قضاییــه و دادگســتری
2
اســت .بــرای تحقــق اهدافــی ماننــد ســرعت و کاهــش اطالــه ،رســیدگی تخصصــی و کمهزینــه بــودن،
در طــول زمــان ،از حــوزه صالحیــت دادگســتری ،خــارج و بــه ایــن مراجــع واگــذار شــدهاند.
امــر دارای ماهیــت قضایــی در نــگاه اهــل ســنت ،متضمــن بعضــی از قیــود ماننــد فصــل خصومــت
و حــل و فصــل اختــاف اســت 3.در فقــه امامیــه نیــز قضــا بــه اعمالــی همچــون حــل اختــاف،
 .1نــک :نجابتخــواه ،مرتضــی ،فاطمــه افشــاری و ســید شــهابالدین موســویزاده« ،آسیبشناســی ســاختار و

صالحیتهــای مراجــع اختصاصــی اداری در حقــوق اداری ایــران» ،دیدگاههــای حقــوق قضایــی ،1396 ،شــماره

 77و  ،78صــص ۲۰۳ـ.۲۰۵
 .2امامــی ،محمــد و ســید نصراللــه موســوی« ،مبانــی نظــری مراجــع شــبه قضایــی و جایــگاه آنهــادر حقــوق

ایــران» ،مجلــه علــوم انســانی و اجتماعــی دانشــگاه شــیراز ،ویــژه نامــه حقــوق ،دوره بیســت و یکــم ،1382 ،شــماره 2
(پیاپــی  ،)41ص .۹۴
 .3حمیضــی ،عبدالرحمــان ابراهیــم ،القضــاء و نظامــه فــی الكتــاب و الســنة ،مکــه مکرمــه :مرکــز بحــوث الدراســات
اإلســامیه ،1409 ،ص .۴۰
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

رســیدگی بــه تعدیــات ،شــکایت اشــخاص از همدیگــر یــا دولــت اطــاق میشــود 1کــه چنــد جنبــه در
آن ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد .نظــر بــه تعریــف و شناســایی امــر دارای ماهیــت قضایــی بایــد
بپذیریــم کــه مبنــای موضوعــات در صالحیــت مراجــع شــبه قضایــی همــان مــواردی اســت کــه قاضــی
بایــد در محکمــه بــه آنهــا رســیدگی کنــد کــه بــه دالیــل یادشــده ،بــا وجــود ماهیــت قضایــی ،در
ـیت میشــود .البتــه ایــن تغییــر مرجــع
مرجعــی بــه جــز دادگســتری بــه آن رســیدگی و در اداره تمشـ ّ
رســیدگی موجــب تغییــر ماهیــت ایــن اعمــال نمیشــود.
بــر خــاف ماهیــت قضایــی تصمیمهــای بنــد  2مــاده  ،10تصمیمهــای بنــد  1دارای ماهیــت اداری،
یکجانبــه و امــر و نهیگونــه اســت 2.اوامــر و نواهــی اداره ،صــدور و تمدیــد مجــوز یــا پروانــه ،رســیدگی
ـیت امــور دولــت و پیــش بــردن امــور روزمــره ،موضــوع بنــد  ۱اســت .ایــن مــوارد،
بــه درخواســت و تمشـ ّ
3
همگــی ذیــل امــور و اقدامــات اجرایــی و در برابــر امــور قضایــی و تقنینــی قــرار میگیرنــد .پــس بایــد
بگوییــم آنچــه در بنــد  1مــاده  10بــر آن نظــارت قضایــی صــورت میگیــرد ،دارای ماهیــت اداری اســت.
بــا توجــه بــه تفکیــک ارائهشــده در ماهیــت اقدامــات انجامشــده در بنــد  1و  2مــاده  10و نظــر بــه
اینکــه اصــل  173قانــون اساســی در مقــام بیــان نظــارت قضایــی بــر امــور اداری و اجرایــی در حــدود
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت ،بایــد بپذیریــم کــه مبنــای نظــارت قضایــی بــر بنــد  2مــاده ،10
متفــاوت از بنــد  1اســت و نمیتــوان هــر دو را یکســان انگاشــت و مشــمول قواعــد یکســان کــرد.
دلیل دوم ـ الزامات متفاوت عمل شبه قضایی از عمل اداری
دلیــل دوم در افتــراق دو بنــد 1و  ،2الزامــات و اقتضائــات اعمــال شــبهقضایــی اســت .نظــر بــه
ماهیــت اقدامــات مراجــع شــبه قضایــی ،الزاماتــی نیــز بــرای ایــن مراجــع وجــود دارد کــه متفــاوت از
اقدامــات و اعمــال اداری صــرف اســت .همــان طــور کــه اظهــار شــد ،از نظــر ماهــوی ،بنــد  1و  3مــاده
 10ناظــر بــر تضییــع حقــوق یــا تظلمخواهــی در برابــر اداره اســت ،امــا بنــد  2در مقــام درخواســت
رســیدگی قضایــی بــه حکمــی اســت کــه مرجــع شــبه قضایــی در مقــام تظلمخواهــی یــا اعمــال کیفــر
صــادر کــرده اســت .بــه دلیــل صالحیــت مراجــع شــبه قضایــی در رســیدگی بــه امــور دارای ماهیــت
 . .1نــک :مدنــی تبریــزی ،یوســف ،کتــاب القضــاء ،قــم :مکتــب آیةاللــه الســید یوســف المدنــی التبریــزی ،1430 ،ص
۷؛ آشــتیانی ،محمدحســن بــن جعفــر ،کتــاب القضــاء ،تهــران :رنگیــن ،1425 ،ص ۲؛ عراقــی ،ضیاءالدیــن و ابوالفضــل
نجمآبــادی ،کتابالقضــاء (تقریــرات) ،قــم :مؤسســه معــارف اســامی امــام رضــا (ع) ،1379 ،صــص  ۱۹ ،۷و .۲۰

 .2امامی و استوار سنگری ،پیشین ،ص ۱۷۶؛ آقایی طوق و لطفی ،پیشین ،ص .۱۶۹
 .3واعظــی ،مجتبــی« ،گســتره مفهومــی قــوه مجریــه در حقــوق اساســی ایــران» ،مجموعــه مقــاالت اولیــن
همایــش ملــی قــوه مجریــه در حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،تهــران :معاونــت تدویــن ،تنقیــح و انتشــار
ت جمهــوری ،1391 ،ص .۴۳
ریاســ 
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قضایــی ،مشــروعیت ایــن مراجــع بــه قابلیــت اعمــال نظــارت از جانــب دادگســتری (بــا بــه رســمیت
1
شــناختن امــکان اعتــراض بــه آرای صادرشــده از ایشــان در دادگســتری) اســت.
ایــن مســئله در رویــه شــورای نگهبــان در اجــازه تأســیس ایــن مراجــع نیــز وجــود دارد .شــورای
نگهبــان در رویــه عملــی ،بنــد  2مــاده  10را جهتــی میدانــد کــه صالحیــت مرجــع شــبه قضایــی
قابــل توجیــه اســت .بنابرایــن ،آنچــه شــورا را مجــاب بــه تأییــد جایــگاه مراجــع شــبه قضایــی در نظــم
حقوقــی ایــران کــرده ،امــکان اعتــراض از نظرهــا و آرای ایــن مراجــع نــزد دادگســتری اســت .بــه دیگــر
ســخن ،از دیــدگاه شــورای نگهبــان ،ایجــاد ایــن مراجــع تــا زمانــی مغایــر قانــون اساســی نیســت کــه
منجــر بــه تحدیــد یــا مســدود شــدن حــق دادخواهــی افــراد در دادگســتری نگــردد 2.در غیــر ایــن
صــورت ،وجــود ایــن مراجــع در نظــم حقوقــی ایــران مخــدوش اســت 3.در خصــوص اینکــه کــدام یــک
از مراجــع دادگســتری چنیــن صالحیــت مهمــی را بــر عهــده دارد ،در قانــون اساســی یــا رویــه شــورا
بــه آن اشــاره نشــده اســت.
بنابرایــن ،درمییابیــم کــه صالحیــت پذیــرش اعتــراض بــه آرای مراجــع شــبه قضایــی ماننــد بنــد
 1مبتنــی بــر اصــل  173قانــون اساســی نیســت ،بلکــه از بــاب مشــروعیت اساســی ایــن تصمیمهــا و
پیشبینــی مرجــع قضایــی بــرای نظــارت بــر آرای صادرشــده و اقدامــات قضایــی ایــن مراجــع اســت.
تمرکــز قانونگــذار در ایــن بنــد بــر صالحیــت عــام رســیدگی فرجامگونــه 4دادگســتری اســت کــه از
اصــل  173قانــون اساســی اســتخراج نمیشــود .دیــوان عدالــت اداری در راســتای اصــل  173قانــون
اساســی تأســیس شــده اســت ،ولــی همــه صالحیتهــای ایــن نهــاد در آن اصــل یــا اصــل  170احصــا
نشــده اســت .دیــوان عدالــت پیــش از آنکــه مرجــع اســتماع دعــاوی علیــه دولــت باشــد ،خــود ،یــک
 .1پرویــن ،خیراللــه و حســین آیینهنگینــی« ،صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه اعتــراض از آرای

مراجــع شــبه قضایــی (تأملــی بــر یــک رأی)» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال هشــتم ،1399 ،شــماره  ،24ص .۳۲
 .2شــورا در مقــام بررســی و تطبیــق مصوبــه مجلــس بــا شــرع و اصــول قانــون اساســی در نظــر شــماره  4139مــورخ
 1371/10/30در خصــوص «طــرح قانونــی غیــر قابــل تجدیــد نظــر بــودن احــکام صــادره هیئتهــای هفــت نفــره و ســتاد
مرکــزی آن در مــورد اراضــی کشــت موقــت در مراجــع قضایــی و ملغــی شــدن احــکام صــادره ،مصــوب 1371/10/30
مجلــس شــورای اســامی» اعــام داشــت« :مــاده واحــده از ایــن جهــت کــه بــا بنــد  14از اصــل ســوم و اصــول ،57 ،34
 159 ،156 ،61و  173قانــون اساســی مغایــر اســت ،بــه تأییــد شــورای نگهبــان نرســید» .بــر اســاس بنــد  15نظــر شــماره
 30/82/6421مــورخ  1382/4/11شــورا راجــع بــه «طــرح نظــام صنفــی کشــور» ،مصــوب  1382/09/10مجلــس ،قطعــی
و الزم االجــرا دانســتن نظــر هیئــت عالــی نظــارت را خــاف موازیــن شــرعی و مغایــر اصــول  156 ،34و  159اعــام کــرد.
 .3پروین و آیینهنگینی ،پیشین ،ص .۳۵
 .4هداونــد ،مهــدی و مســلم آقایــی طــوق ،دادگاههــای اختصاصــی اداری در پرتــو اصــول و آیینهــای دادرســی

منصفانــه ،تهــران :معاونــت حقوقــی و توســعه قضایــی قــوه قضاییــه ،1389 ،ص .۱۴۲
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

مرجــع قضایــی دادگســتری اســت کــه اصــل  34قانــون اساســی ،حــق دسترســی همــگان را بــه آن بــه
عنــوان مهمتریــن پشــتیبان حقهــا و آزادیهــا تضمیــن کــرده اســت 1و بــر اســاس اصــل  159قانــون
اساســی ،یکــی از مراجــع رســمی تظلــم خواهــی دادگســتری قلمــداد میشــود .از ســوی دیگــر ،امــکان
فعالیــت مراجــع شــبه قضایــی و دخالــت آنهــا در امــور دارای ماهیــت قضایــی بــه امــکان رســیدگی بــه
اعتــراض از آرای ایــن مراجــع در دادگســتری و نظــارت قضایــی بــر آن وابســته اســت .توجــه بــه قانــون
اساســی نشــان میدهــد کــه مراجــع شــبه قضایــی کــه در نظــم حقــوق کنونــی ایــران بــا عملکــردی
2
ماهیتـاً قضایــی فعالیــت دارنــد ،در هندســه قانــون اساســی جایگاهــی ندارنــد.
بنــد  2مــاده  10در واقــع ،صالحیــت اضافــی اســت کــه بــر صالحیــت اصلــی دیــوان عدالــت اداری
در اصــل  173و  170قانــون اساســی افــزوده شــده و در طــول ادوار مختلــف اصــاح قانــون دیــوان
عدالــت اداری ،جایــگاه خــود را حفــظ کــرده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،بنــد  ،2مشــروعیتبخش
صالحیــت عــام مراجــع شــبه قضایــی اســت و دیــوان عدالــت اداری را بــه عنــوان بخشــی از دادگســتری
شناســایی کــرده اســت کــه صالحیــت مطلــق نظــارت بــر مراجــع شــبه قضایــی را دارد .ایــن اعمــال
صالحیــت دادگســتری میتوانســت بــه صــورت نامتمرکــز و در کل مراجــع دادگســتری صــورت پذیــرد
و محاکــم کیفــری ،حقوقــی و نظامــی یــا دیــوان عدالــت اداری حســب موضــوع میتوانســتند بــر آرای
مراجــع شــبهقضایــی نظــارت قضایــی کننــد .بــا تصریــح ایــن بنــد ،صالحیــت دیــوان بــه عنــوان اصــل
شــناخته میشــود و دیگــر مراجــع دادگســتری ،مــوارد اســتثنا در نظــارت قضایــی بــر ایــن مراجــع بــه
شــمار میرونــد .بنابرایــن اســتدالل ،مبنــای بنــد  ،2نظــارت قضایــی بــر آرای مراجــع شــبه قضایــی
مبتنــی بــر اصــول  159و  34قانــون اساســی اســت ،نــه اصــل  173قانــون اساســی 3و مبتنــی بــر ایــن
اســتدالل ،دیگــر تفکیــک میــان شــاکی دولتــی و غیــر دولتــی قابــل اســتماع نیســت.
دلیل سوم ـ داللت لفظی ماده  10قانون دیوان عدالت اداری
دلیــل ســوم در بیــان نظریــه افتــراق ،داللــت لفظــی مــاده  10قانــون دیــوان عدالــت اداری اســت.
بــر اســاس بنــد  ،1یکــی از صالحیتهــای شــعب ،رســیدگی بــه شــكایتها و تظلمــات و اعتراضهــای
«اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی» از تصمیــم دولــت اســت .عبــارت «اشــخاص حقیقــی و حقوقــی»
اطــاق دارد و شــامل اشــخاص حقــوق عمومــی نیــز میشــود ،امــا بــه داللــت اصــل  173قانــون اساســی
 .1راسخ ،محمد ،آزادی چون ارزش ،حق و مصلحت ،تهران :نی ،1387 ،ج  ،1ص .۲۹۷

 .2صدرالحافظی ،نصرالله ،نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری ،تهران :شهریار ،1372 ،ص .۲۸۰

 .3نــک :اســتوار ســنگری ،کــوروش« ،رأی وحــدترویــه  792مــورخ  99/4/24هیئــت عمومــی دیــوان عالــی

کشــور و تأثیــر آن بــر صالحیــت شــعب دیــوان عدالــت اداری و دادگاههــای عمومــی» ،مجلــه حقوقــی

دادگســتری ،دوره هشــتاد و پنجــم ،1400 ،شــماره  ،115ص .۷
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کــه در آن از عبــارت «مــردم» اســتفاده شــده اســت ،میتــوان ایــن اطــاق را تخصیــص زد .بنــد  3نیــز
بــا توجــه بــه محــدود کــردن موضــوع شــکایت بــه حقــوق اســتخدامی ،شــکایت دیگــر اشــخاص غیــر
از کارمنــدان را موضوع ـاً منتفــی کــرده اســت .بنــد  2بــه ایــن روال تدویــن نگشــته و بــر صالحیــت
انحصــاری دیــوان عدالــت اداری در اســتماع شــکایت علیــه تصمیمهــای مراجــع شــبهقضایــی متمرکــز
1
اســت و گریــزی بــر خواهــان نیســت.
در ضمــن بــه جــز اصــل  173قانــون اساســی کــه عبــارت «مــردم» را در خصــوص شــکایت در
دیــوان عدالــت اداری آورده و مبنــای بندهــای 1و  3مــاده  10در رســیدگی اســت ،در قانــون دیــوان
عدالــت اداری در خصــوص ماهیــت شــاکی ســخنی بــه میــان نیامــده اســت .از ایــن رو ،بــه نظــر
میرســد مبنــای رســیدگی در دیــوان ،تنهــا محــدود بــه صالحیتهــای اصــل  173قانــون اساســی
نشــود و فیلتــر صالحیــت شــعب از نظــر خواهــان مبتنــی بــر ماهیــت دعــوا یعنــی دعــاوی اداری در
نظــر گرفتــه میشــود .البتــه رویــه قضایــی فهــم متفاوتــی از ایــن امــر دارد.
دلیل چهارم ـ استناد به رویه قضایی مبتنی بر پذیرش نظریه افتراق
دلیــل چهــارم پذیــرش نظریــه افتــراق ،رویــه قضایــی اســت .رأی وحــدت رویــهای کــه مبنــای
نتیجــه تفکیــک میــان بنــد  1و  2را در عمــل پذیرفتــه ،رأی شــماره  792مــورخ  1399/04/24هیئــت
عمومــی دیــوان عالــی کشــور اســت .توضیــح آنکــه شــرکت آب منطق ـهای بــدواً از رأی کمیســیون
آبهــای زیرزمینــی در دیــوان عدالــت اداری شــکایت کــرد .دیــوان بــا ایــن اســتدالل کــه صالحیــت
رســیدگی بــه شــکایت دولــت و ســازمانها و شــرکتهای دولتــی علیــه اشــخاص را نــدارد ،قــرار عــدم
صالحیــت بــه صالحیــت دادگاه عمومــی را صــادر کــرد .دادگاه عمومــی نیــز ضمــن نفــی صالحیــت از
خــود ،پرونــده را بــه دیــوان عالــی کشــور فرســتاد .بــا تشــخیص صالحیــت دادگاه عمومــی یــزد در آن
مرجــع ،پرونــده در شــعبه هشــت تجدیــد نظــر یــزد بررســی نهایــی شــد.
در پرونــده دوم ،شــرکت ســهامی آب منطق ـهای یــزد از رأی کمیســیون در دادگاه حقوقــی طــرح
دعــوا کــرد کــه شــعبه اول دادگاه تجدیــد نظــر بــا ایــن اســتدالل کــه احــکام صادرشــده از کمیســیون،
ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر در دیــوان عدالــت اداری اســت و دیــوان عدالــت
اداری هــم مرجــع تظلمخواهــی اشــخاص غیــر دولتــی علیــه دولــت اســت و قانونگــذار بــا علــم
بــه حــدود صالحیــت دیــوان عدالــت اداری ،ایــن مرجــع را مرجــع تجدیــد نظــر از آرای کمیســیون
مقــرر کــرده اســت ،شــکایت واصلشــده از ســوی شــرکت آب منطق ـهای علیــه احــکام صادرشــده از
ایــن کمیســیون را نــه در دیــوان عدالــت اداری و نــه در صالحیــت دادگاههــای عمومــی قابــل اســتماع
ندانســت.
 .1امامی ،واعظی و سلیمانی ،پیشین ،ص .۱۰۵
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بــا ارجــاع پرونــده بــه دیــوان عالــی ،هیئــت عمومــی بــا ایــن اســتدالل کــه دولتــی بــودن شــرکت
ســهامی آب منطق ـهای ،نافــی لــزوم رســیدگی بــه تجدیــد نظرخواهــی بــه عمــل آمــده از ســوی ایــن
شــرکت نســبت بــه آرای کمیســیون یادشــده در دیــوان عدالــت اداری نیســت و آرای کمیســیون
رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی بــه طــور مطلــق ،در دیــوان عدالــت اداری قابــل تجدیــد نظــر
دانســته شــده اســت و نظــر بــه اطــاق بنــد  2مــاده  10قانــون دیــوان 1،رأی شــعبه هشــتم تجدیــد
نظــر را صرف ـاً از نظــر قابــل اعتــراض بــودن آرای کمیســیون تأییــد کــرد.
نکتــه بســیار مهــم در ایــن رأی ،اســتناد بــه اطــاق تبصــره  5مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف
چاههــای آب فاقــد پروانــه مبنــی بــر قابــل تجدیــد نظرخواهــی بــودن آرای صادرشــده در دیــوان
عدالــت اداری اســت .بــه عبــارت دیگــر ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــا اســتناد بــه ایــن
اطــاق ،رأی بــه صالحیــت دیــوان عدالــت اداری داده اســت .همیــن نــوع اطــاق در بنــد  2مــاده 10
هــم وجــود دارد و هیــچ تصریحــی مبتنــی بــر ماهیــت خواهــان وجــود نــدارد کــه ایــن مســئله نیــز در
رأی دیــوان بیــان شــده اســت .پــس دیــوان عالــی کشــور در عمــل ،تأثیــر ماهیــت خواهــان در طــرح
دعــوا نــزد دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر اصــل  173قانــون اساســی را در دعــاوی موضــوع بنــد 2
مــاده  10رد کــرده اســت.

گفتار سوم ـ ارزیابی و آثار پذیرش نظریات وحدت و افتراق
بــا بررســی رویــه و آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری و دیــوان عالــی کشــور مشــخص
میشــود کــه پیشزمینــه ذهنــی آنهــا در طــول چنــد دهــه بــر ایــن فــرض اســتوار بــوده اســت
کــه تفاوتــی میــان مبنــای رســیدگی بندهــای  1و  2وجــود نــدارد و در واقــع ،بنــد  ،2ادامــه و تابــع
بنــد  1اســت .در نتیجــه ،بــا فــرض پذیــرش ضــرورت نظــارت قضایــی بــر آرای مراجــع شــبه قضایــی
و فــارغ از مــوارد تصریــح قانونــی بــر مرجــع صالــح نظــارت ،مرجــع رســیدگیکننده بــه اعتــراض،
حســب خواهــان متغیــر بــوده اســت .تفــاوت در مرجــع نظــارت قضایــی از نظــر ماهیــت معتــرض بــه
رأی مرجــع شــبه قضایــی ســبب شــده اســت کــه دعــاوی بیپایانــی در خصــوص مرجــع صالــح بــه
« .1بــا توجــه بــه اینکــه برابــر تبصــره  ۵مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهرهبــرداری،
مصــوب  ،۱۳۸۹/۴/۱۳آرای کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی ،بــه طــور مطلــق ،قابــل تجدیــد نظــر در
ن دادرســی
دیــوان عدالــت اداری دانســته شــده اســت و بــا عنایــت بــه اطــاق بنــد  ۲مــاده  ۱۰قانــون تشــکیالت و آیی ـ 
دیــوان عدالــت اداری ،دولتــی بــودن شــرکت ســهامی آب منطق ـهای ،نافــی لــزوم رســیدگی بــه تجدیــد نظرخواهــی بــه
عمــل آمــده از ســوی وی نســبت بــه آرای کمیســیون مذکــور در دیــوان عدالــت نیســت؛ بنابرایــن ،رأی شــماره ۱۰۷۶
مــورخ  ۱۳۹۵/۱۰/۱۹شــعبه هشــتم دادگاه تجدیــد نظــر اســتان یــزد کــه از لحــاظ قابــل اعتــراض دانســتن آرای کمیســیون
یادشــده از ســوی شــرکت آب منطق ـهای (در حــد مذکــور) بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد ،بــه اکثریــت آرا ،صحیــح و قانونــی
تشــخیص داده میشــود».
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واکاوی مبانی استماع دعاوی بند  2ماده  10قانون
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری

رســیدگی بــه اعتراضهــای مراجــع دولتــی از آرای مراجــع شــبه قضایــی آغــاز شــود .بــه عــاوه،
چالشهــای متعــددی ناشــی از ایــن تفکیــک و پذیــرش نظریــه وحــدت بــروز میکنــد کــه مــواردی
از آن را میتــوان چنیــن برشــمرد:
 .1آیین دادرسی متفاوت در دو مرجع مختلف با وجود موضوع و طرفین دعوای یکسان؛
 .2صــدور آرای وحــدت رویــه متعــارض در موضــوع واحــد از دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت
اداری؛
 .3امکان طرح همزمانی اعتراض از دو طرف و درگیر شدن آنها در دو مرجع قضایی؛
 .4تعارض صالحیت و تعارض آرای دیوان عدالت و محاکم عمومی؛
 .5چالشهای اجرایی از نظر تفاوت در آیین دادرسی؛
 .6تحمیل هزینه اضافی بر دادگستری به سبب تعدد مراجع رسیدگی به اعتراض.
نظریــه افتــراق مبنــای بندهــای  1و  ،2نظریــه جدیــدی اســت و در رویــه قضایــی بــر مبنــای آن
تصریــح نشــده اســت .بــا ایــن حــال ،در آرای اخیــر دیــوان عالــی کشــور ،رگههایــی از تمایــل بــه
پذیــرش عملــی ایــن نظریــه دیــده شــده اســت .بــه دلیــل مشــکالت پیشآمــده در عرصــه قضایــی،
بــا اســتداللهای مختلــف ،وجــود دو نهــاد مختلــف دادرســی بــرای موضــوع واحــد و طرفیــن دعــوای
یکســان بــه اعتبــار خواهــان دعــوا رد شــده اســت .در رأی وحــدت رویــه  792دیــوان عالــی کشــور
کــه دربــاره نظریــه افتــراق بیــان شــد ،بــرای اولیــن بــار ،دیــوان عالــی کشــور ،اطــاق بنــد  2را در
برابــر بنــد  1قــرار داد و بــه صالحیــت شــعب دیــوان بــرای رســیدگی بــه موضوعــات بنــد  ،2فــارغ از
شــخصیت شــاکی اذعــان کــرد .ایــن رأی در برابــر چندیــن رأی هیئــت عمومــی ســابق در ایــن زمینــه
قــرار دارد و بــا توجــه بــه مــوردی بــودن آن ،در حــال حاضــر ،تنهــا در کمیســیون آبهــای زیرزمینــی
الزماالجراســت .بــرای ایجــاد تحــول در ایــن زمینــه و حــل مشــکالت و چالشهــای عملــی ناشــی از
پذیــرش نظریــه وحــدت بایــد نظریــه افتــراق در حــوزه اندیشــه و رویــه قضایــی پذیرفتــه شــود.
در رأی شــماره  803مــورخ 1399/09/18هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور نیــز رویکــرد عــدم
تفکیــک صالحیــت دادگاه مبتنــی بــر خواهــان و خوانــده وجــود دارد .اســتداللهای بیانشــده در
پروندههــای مــورد تعــارض ایــن رأی ،ایرادهــای بســیار دارد .بــا ایــن حــال ،اســتدالل نهایــی دیــوان
کــه اظهــار م ـیدارد« :مطابــق تبصــره  ١٠مــاده  ١٠٠قانــون شــهرداری ،مصــوب  ١٣٣۴بــا اصالحــات
و الحاقــات بعــدی ،آرای صــادره از کمیســیون موضــوع ایــن مــاده ،قابــل اعتــراض در کمیســیون
همعــرض اســت و برابــر بنــد  ٢مــاده  ١٠قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری،
رســیدگی بــه شــکایات از آرا و تصمیمــات قطعــی کمیســیون موضــوع مــاده  ١٠٠قانــون شــهرداری
در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت .لــذا اعتــراض اشــخاص حقوقــی دولتــی و عمومــی نســبت
بــه آرای کمیســیون یادشــده قابــل طــرح و رســیدگی در دادگاههــای عمومــی نیســت  ،»...در راســتای
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حرکــت بــه ســوی نظریــه افتــراق اســت.
وجــه شــبه رأی حاضــر بــا رأی شــماره  792در شناســایی مرجــع واحــد نظــارت در مــواردی
ماننــد تصریــح بــر صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بــرای رســیدگی بــه اعتــراض و شــکایت از آرا و
تصمیمهــای قطعــی کمیســیون موضــوع مــاده  ١٠٠قانــون شــهرداری اســت کــه بــه اطالقگیــری
رأی  792از بنــد  2مــاده  10شــباهت بســیاری دارد .البتــه بــه دلیــل اذعــان نکــردن ایــن رأی بــه
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری ،آن را میتــوان بــر خــاف رأی وحــدت رویــه شــماره  792و متمایــل
بــه رأی وحــدت رویــه شــماره  ۷۸۶مــورخ  1398/10/24هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور دانســت
کــه در آن ،قطعیــت رأی مرجــع شــبه قضایــی (شــورای انتظامــی نظــام مهندســی) 1را مانــع از نظــارت
2
قضایــی دانســته اســت.
رویکــرد محاکــم عمومــی ،دیــوان عدالــت اداری و هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور در محــدود
کــردن صالحیــت دیــوان بــه صــرف اصــول  170و  173قانــون اساســی موجــب نادیــده گرفتــن
قابلیتهــای صالحیتهــای عــام ایــن محکمــه قضایــی مبتنــی بــر اصــول  34و  159قانــون اساســی
بنــد  2مــاده  10شــده اســت .بــر همیــن اســاس ،ایــن نــگاه مضیــق از مفهــوم «محاکــم عمومــی» یــا
«دادگســتری» یــا «محکمــه» کــه همــواره ناظــر بــر محاکــم عمومــی حقوقــی یــا کیفــری اســت و
بنیــاد اصــل عــدم صالحیــت دیــوان در مقابــل دیگــر محاکــم عمومــی 3شــکل گرفــت .بــا ایــن حــال،
محاکــم عمومــی صرفـاً دادگاه حقوقــی و کیفــری نیســتند .دیــوان عدالــت اداری نیــز بــه عنــوان مرجــع
صالــح در حــوزه حقــوق اداری و دعــاوی ناظــر بــر دولــت ،نــوع ســومی از ایــن محاکــم اســت .پــس
صالحیتهــای آن عــام اســت و شایســته نیســت محــدود و مضیــق تفســیر گــردد.
اجتنــاب از ایــن امــر موجــب ایجــاد مشــکالت عملــی متعــدد در نظــارت قضایــی بــر مراجــع شــبه
قضایــی شــده کــه تنهــا یکــی از مــوارد آن ،تعــدد مراجــع رســیدگی مبتنــی بــر شــکات متفــاوت اســت.
ایــن رویکــرد عمـ ً
ا موجــب افزایــش حجــم کار قــوه قضاییــه و ســردرگمی مــردم در مراجعــات متعــدد
بــه محاکــم گوناگــون مبتنــی بــر تعــارض در صالحیــت میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه بــا نــگاه
موســع بــه مفهــوم «محکمــه» و «دادگســتری» میتــوان دیــد کــه دیــوان عدالــت اداری نیــز ذیــل آن
 .1مطابــق قســمت اخیــر اصــل « ،159تشــکیل دادگاههــا و تعییــن صالحیــت آنهــا منــوط بــه حکــم قانــون اســت» و
طبــق مــاده  ۲۴قانــون ســازمان نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان ،مص ـ ّوب « ،۱۳۷۴نظــرات شــورای انتظامــی نظــام

مهندســی بــا اکثریــت ســه رأی موافــق ،قطعــی و الزماالجراســت» و قطعیــت مــورد نظــر قانونگــذار در مــاده یادشــده
اطــاق دارد .بنابرایــن ،بــه نظــر اکثریــت اعضــای هیئــت عمومــی ،رأی شــعبه  ۲۸دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران کــه
نظــر صادرشــده از شــورای انتظامــی نظــام مهندســی را قابــل اعتــراض در مرجــع قضایــی ندانســته ،صحیــح و مطابــق بــا
موازیــن قانونــی اســت.
 .2اکبری و افشاری ،صص 59ـ.80
 .3طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،1391 ،ص .۴۷۸

165

واکاوی مبانی استماع دعاوی بند  2ماده  10قانون
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری

قــرار گرفتــه اســت .پــس برخــی صالحیتهــا را میتــوان مبتنــی بــر اصــول دیگــر بــرای ایــن دیــوان
شناســایی و در قالــب قوانیــن عــادی بــه آن محــول کــرد.
دیــوان عدالــت اداری و هیئــت عمومــی بــه جــای آنکــه بــه اطــاق بنــد  2و ماهیــت آرای مراجــع
شــبه قضایــی توجــه کننــد ،درصــدد توجیــه عاریـهای صالحیــت خــود در خصــوص موضــوع ایــن بنــد
بــا اســتمداد از بنــد  1یــا اصــل  173قانــون اساســی بــوده اســت .بــه همیــن دلیــل ،آرایــی همچــون
رأی وحــدت رویــه شــماره  792صــادر شــده اســت .از ایــن رو ،میتوانیــم ادعــا کنیــم کــه پذیــرش
نظریــه افتــراق مبنایــی میتوانــد موجــب تحولــی در عرصــه نظــارت قضایــی بــر مراجــع شــبه قضایــی
شــود و مشــکالت عملــی موجــود در ایــن عرصــه را از بیــن ببــرد.
ادعــای صالحیــت اضافــی بنــد  2مــاده  10بــر اصــول  170و  173و دیــوان عدالــت اداری میتوانــد
بــا چالــش مغایــرت قانــون اساســی و ر ّد اصــل نظریــه افتــراق شــود .در نتیجــه ،وحــدت مبنــا ،تنهــا موجه
اساســی بنــد  2مــاده  10اســت و همــه مشــکالت احصاشــده را بایــد بــه جــان خریــد؛ زیــرا افــزودن
اختیــارات در صورتــی خــاف قانــون اساســی اســت کــه اختیــار افزودهشــده در قانــون اساســی بــر عهــده
نهــاد دیگــری گذاشــته شــده باشــد .اگــر اختیــار در قانــون عــادی بــه عهــده نهــاد دیگــری گذاشــته شــده
یــا امــری اســت کــه ســابقهای نــدارد ،میتــوان آن را بــه نهــادی واگــذار کــرد کــه بــر اســاس قانــون
اساســی تشــکیل شــده اســت ،هــر چنــد جــزء اختیــارات آن در قانــون اساســی ذکــر نشــده باشــد.
همچنیــن افــزودن اختیــارات در صورتــی خــاف قانــون اساســی اســت کــه از اصــل قانــون اساســی
نتــوان حصــر را برداشــت کــرد 1.حــال بایــد پرســید کــه آیــا انحصــار دیــوان عدالــت اداری در ایــن
حــوزه ،انحصــاری اساســی اســت یــا مبتنــی بــر روی ـه قضایــی؟ رویــه شــورای نگهبــان در خصــوص
مشــتکیعنــه یــا
انحصــار ناظــر بــر دیــوان عدالــت اداری بــه شــاکی برنمیگــردد ،بلکــه ناظــر بــر
ٌ
طــرف شــکایت اســت ،چنانکــه بــر اســاس تفســیر اصــل  170قانــون اساســی 2،ایــن مســئله را بیــان
کــرده اســت و در نظــارت اساســی بــر قوانیــن نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد 3.بــا ایــن حــال ،در
خصــوص شــاکیان موضــوع بنــد  2مــاده  10ایــن انحصارطلبــی اختصاصــی وجــود نــدارد.
مشــتکیعنــه همــواره از طــرف مجمــع تشــخیص
از ســوی دیگــر ،تفســیر شــورای نگهبــان از
ٌ
مصلحــت نظــام مغایــر مصلحــت نظــام تشــخیص و تعدیــل شــد ،چنانکــه در جریــان تصویــب مــواد
 .1انصــاری ،علــی و ســید محمدهــادی راجــی« ،نقــد و بررســی رأی شــماره 146ـ 1373/11/29هیئــت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری در خصــوص صالحیــت دیــوان عدالــت اداری جهــت رســیدگی بــه شــكایات
شــركتهای وابســته بــه بنیــاد جانبــازان و مســتضعفان» ،تحقیقــات حقوقــی آزاد ،1388 ،شــماره  ،4ص .58
 .2نظریــه شــماره  ۹۳۸۷/۳۰/۸۳تاریــخ« :۲/۱۰/۸۳ :بــا توجــه بــه قرینــه «قــوه مجریــه» در قســمت اخیــر اصــل ،173
مقصــود از تعبیــر «دولتــی» در ایــن اصــل ،قــوه مجریــه اســت».
 .3بــرای مثــال ،در خصــوص شــمول الیحــه قانــون دیــوان بــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،قــوه قضاییــه و مؤسســات
عمومــی غیــر دولتــی ،بــه اســتناد اصــل  173و  ،170آن را مغایــر قانــون اساســی دانســته اســت.
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 10و  12قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری یــا مــواد  13و  19قانــون ســابق
نیــز مشــاهده میشــود .بــه نظــر میرســد تفســیر اساســی نمیتوانــد مانعــی بــر ســر راه اطــاق
صالحیــت دیــوان نســبت بــه شــاکیان در بنــد  2مــاده  10باشــد.
پافشــاری بــر نظریــه وحــدت لزومـاً بــه صالحیــت محاکــم عمومــی و دیــوان عدالــت اداری حســب
شــاکی نمیانجامــد ،بلکــه از بررســی برخــی رویههــای محاکــم حقوقــی 1،ایــن امــر قابــل اســتنباط
اســت کــه دولــت یــا اداره اصــ ً
ا نمیتوانــد از ایــن دســت آرا شــکایت کنــد؛ زیــرا از یــک طــرف،
محکمـهای کــه صالحیــت عــام در ایــن حــوزه دارد ،بــر اســاس بنــد  2مــاده  ،10دیــوان عدالــت اداری
اســت .از طــرف دیگــر ،فقــط اشــخاص حقــوق خصوصــی میتواننــد در دیــوان طــرح دعــوا کننــد .پــس
هیــچ محکمـهای بــرای اســتماع دعــاوی دولــت وجــود نــدارد ،نــه آنکــه محاکــم عمومــی حقوقــی یــا
کیفــری ،جایگزیــن دیــوان عدالــت اداری شــوند .ایــن برداشــت از رأی وحــدت رویــه شــماره 699
دیــوان عالــی کشــور بســیار منطقیتــر اســت و صــدر و ذیــل اســتدالل آن ،ســازگاری بیشتــری بــا
هــم دارنــد.

 .1برای مثال ،در گردش کار رأی وحدت رویه  803به این مسئله اشاره شده است.
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نتیجهگیری
دیــوان عدالــت اداری بــر اســاس اصــل  170و  173قانــون اساســی ،یگانــه مرجــع عمومــی
دادگســتری اســت کــه دعــاوی علیــه دولــت را اســتماع میکنــد .مهمتریــن صالحیــت دیــوان
عدالــت اداری ،رســیدگی بــه شــکایت از تصمیمهــا و اقدامــات دســتگاههای اجرایــی و دعــاوی ابطــال
تصمیمهــای عــام و مقــررات اداره اســت .در ایــن میــان ،دیــوان صالحیــت اضافــی مهمــی مبتنــی بــر
بنــد  2مــاده  10نیــز دارد و آن ،صالحیــت نظــارت قضایــی بــر آرای مراجــع شــبه قضایــی بــه عنــوان
تنهــا مرجــع قضایــی دارای صالحیــت متمرکــز و مطلــق بــرای ایــن نــوع نظــارت اســت .ایــن صالحیــت
مضیــق تفســیر شــده اســت.
مطلــق دیــوان همــواره در ســایه بنــد  1آن مــاده و بــه صــورت ّ
تفکیــک بیــن صالحیــت دو مرجــع قضایــی در موضــوع واحــد مبتنــی بــر شــاکی یــا معتــرض،
فــارغ از آنکــه بــا دادرســی عادالنــه ناســازگاری دارد و موجــب پراکندگــی آرا و تبعیــض نــاروا در
بهکارگیــری اصــول دادرســی میشــود ،ســبب تحمیــل هزینــه اضافــی بــر دادگســتری میگــردد و
رفــع عامــل نــزاع و رســیدن بــه رأی الزماالجــرا را دشــوار میســازد.
علــت چنیــن تفســیری از بنــد  2در نظریــه اندیشــمندان حقوقــی و رویــه قضایــی آن اســت کــه
مبنــای نظــارت بنــد  2مــاده  ،10همچــون بندهــای  1و  ،3اصــل  173قانــون اساســی تلقــی میشــود
و بــا توجــه بــه تصریــح بــر واژه «مــردم» بــرای اقامــه دعــوا نــزد دیــوان عدالــت اداری در ایــن اصــل،
دعــاوی واحــد دولتــی در اعتــراض بــه رأی مرجــع شــبه قضایــی نــزد دیــوان اســتماع نمیشــود .ایــن
در حالــی اســت کــه بــه نظــر میرســد مبنــای بنــد  2مــاده  ،10متفــاوت از دو بنــد دیگــر ایــن مــاده
و مبتنــی بــر اصــل  159قانــون اساســی اســت کــه بــر صالحیــت عــام دادگســتری در حــل و فصــل
دعــاوی و رســیدگی بــه تظلمــات و مشــروط بــودن مشــروعیت مراجــع شــبه قضایــی بــه آن داللــت
دارد.
بیــان نظریــه افتــراق مبنــای بندهــای  1و  3از بنــد  2بــه ایــن دلیــل اســت کــه در نظــام حقــوق
اساســی ،بــه امــوری کــه ماهیــت قضایــی دارنــد ،بایــد در دادگســتری رســیدگی شــود .شناســایی
مراجــع شــبه قضایــی در نظــام حقــوق موضوعــه ایــران بــرای رســیدگی بــه برخــی امــور دارای ماهیــت
قضایــی بــدون پیمــودن فرآینــد موجــود در محکمــه و بــا شــرایط و رونــد خــاص ،بــه قابــل اعتــراض
بــودن آرای آنهــا در محاکــم قضایــی وابســته اســت؛ زیــرا ضرورتهــای اجرایــی همچــون نیــاز بــه
ســرعت و تخصــص فنــی نمیتوانــد از صالحیــت اساســی محاکــم بکاهــد.
بــه همیــن دلیــل ،ایــن مراجــع در قالــب رســیدگی پیــش از ارجــاع بــه محاکــم دادگســتری در
نظــر گرفتــه میشــوند کــه مشــروعیت خــود را در امــکان رســیدگی نهایــی در محاکــم جســتوجو
میکننــد و بنــد  2مــاده  10نیــز اقتضــای چنیــن امــری را ممکــن میســازد .ایــن در حالــی اســت
کــه ماهیــت امــور مــورد رســیدگی در بندهــای  1و  ،3تصمیمهــا و اقدامــات دســتگاههای اجرایــی
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اســت کــه ماهیــت اداری و اجرایــی دارنــد .پــس مبنــای اصــل  173قانــون اساســی در پذیــرش دعــاوی
مــردم نســبت بــه دولــت و مأمــوران آن در ایــن بخــش صحیــح اســت.
نکتــه قابــل ذکــر دیگــر آن اســتکــه در نظــام حقوقــی بــه ویــژه نظــام قضایــی کشــور ،بــه ســبب
درک نکــردن صالحیتهــای دیــوان و برداشــت نادرســت از جایــگاه آن ،دیــوان عدالــت اداری را
مرجــع قضایــی دارای صالحیــت اســتثنایی قلمــداد میکننــد و در مــوارد متعــدد بــه ویــژه تصریــح
قانونگــذار بــر عنــوان «محکمــه» ،اصــل را بــر صالحیــت محاکــم عمومــی میداننــد .ایــن در حالــی
اســت کــه ایــن برداشــت بــا واقعیــت مطابقــت نــدارد و دیــوان عدالــت اداری نیــز واجــد ماهیــت دادگاه
و دارای صالحیــت بــرای رســیدگی بــه دعــاوی تخصصــی در حــوزه خــود ،ذیــل اصــل  159قانــون
اساســی اســت.
دیــوان عالــی کشــور بــه دلیــل مشــکالت عملــی ناشــی از وجــود نظریــه وحــدت مبنــای بندهــای 1
مضیــق صالحیــت دیــوان عدالــت اداری ،در آخریــن آرای وحــدت رویــه خــود ،تــا حــدی
و  2و تفســیر ّ
درصــدد تعدیــل دیــدگاه خــود برآمــده و اطــاق بنــد  2مــاده  10را فــارغ از نــگاه ســنتی بــه بنــد 1
تفســیر کــرده اســت .ایــن تفســیر در نــوع خــود ،حرکــت رو بــه جلوســت ،ولــی در فضایــی آکنــده از
ابهــام و تردیــد صــورت پذیرفتــه و همچنــان محــدود بــه مصــداق مــورد تصریــح در رأی اســت؛ زیــرا
مبانــی اساســی ایــن دو بنــد همچنــان یکســان پنداشــته میشــود.
بــرای حرکــت بــه ســوی جلــو و رفــع مشــکالت عملــی الزم اســت اندیشــمندان حقوقــی و رویــه
موســع بــه حــدود صالحیــت
قضایــی ،مبنــای بنــد  2مــاده  10را بــه صــورت مســتقل و بــا نگاهــی ّ
دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان یــک محکمــه قضایــی بــه رســمیت بشناســند .البتــه چنیــن امــری
صرف ـاً نیازمنــد تغییــر نــگاه جامعــه حقوقــی و قضایــی اســت و بــه تفســیر اساســی یــا تقنیــن نیــاز
نــدارد.
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عدالــت اداری (جلــد  ،)3تهــران :مرکــز مطبوعــات و انتشــارت قــوه قضاییــه.1400 ،
نــا گرجــی ازندریانــی ،علیاکبــر« ،عدالــت رویــهای و تحولگرایــی در الیحــه آییــن
دادرســی دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال دوازدهــم،1389 ،
شــماره  ،29صــص 351ـ.386
 .8محســنی ،حســن« ،مفهــوم مرجــع قضایــی در نظــام قضایــی کشــور» ،مجلــه حقوقــی
دادگســتری ،دوره هفتــاد و ششــم ،1391 ،شــماره  ،79صــص 99ـ.123
 .9نجابتخــواه ،مرتضــی ،فاطمــه افشــاری و ســید شــهابالدین موســویزاده« ،آسیبشناســی
ســاختار و صالحیتهــای مراجــع اختصاصــی اداری در حقــوق اداری ایــران» ،دیدگاههــای
حقــوق قضایــی ،1396 ،شــماره  77و  ،78صــص 199ـ .224
 .10واعظــی ،مجتبــی« ،گســتره مفهومــی قــوه مجریــه در حقــوق اساســی ایــران»،
مجموعــه مقــاالت اولیــن همایــش ملــی قــوه مجریــه در حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران،
تهــران :معاونــت تدویــن ،تنقیــح و انتشــار ریاســت جمهــوری ،1391 ،صــص 39ـ.51
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واکاوی مبانی استماع دعاوی بند  2ماده  10قانون
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری

ج) آرای وحدت رویه
 .1رأی وحدت رویه شماره  38 ،37و  39مورخ  1368/07/10هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .2رأی وحدت رویه شماره  79مورخ  1374/04/14هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .3رأی وحدت رویه شماره  146مورخ  1373/11/29هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .4رأی وحدت رویه شماره  ۶۰۲مورخ  1374/10/26هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
 .5رأی وحدت رویه شماره  699مورخ  1386/03/22هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
 .6رأی وحدت رویه شماره  ۷۸۶مورخ  1398/10/24هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
 .7رأی وحدت رویه شماره  792مورخ  1399/04/24هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
 .8رأی وحدت رویه شماره  803مورخ  1399 /09/18هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
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Analyses of the grounds for hearing the at subject to section 2 of article 10 from the organization and procedure
of administrative court of justice act
Fatemeh Afshari*
Mohsen Ahangar Samakosh**
Abstract:
One of the jurisdiction of administrative court of justice in according to section 2 of
article 10 from the organization and procedure of administrative court of justice act
is consideration of the objection to the final verdicts of the quasiـjudicial tribunals.
Based on the prevailing judgmental procedure, the basis for hearing the claims of
all three sections of Article 10, is principle 173 of constitutional act, and because of
the stipulation of “people’s” complaints against the government in this principle, it
hears only the complaints of citizens.Therefore, will not be heard in the court the objection of government officials to the verdicts of quasiـjudicial tribunals as plaintiffs,
and depending on whether the plaintiff is the government or the people, the review
authority will be variable.In addition to creating a substantive challenge, this has led
to numerous heterogeneities of the procedural unity verdicts to resolve this problem,
which in itself has been the root of many problems. Jurisdictions and requirements of
quasiـjudicial tribunals are different from administrative actions and decisions, so it
seems the grounds of paragraph 2 of Article 10 is not in principle 173 and is rooted in
principle 159 and the need to have access to a court for persons. The theory presented
in this article is that considering the position of the Court in judicial review on
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quasiـjudicial tribunals and the constitutional act requirement for this control, it
is not appropriate to limit the Court’s jurisdiction to principles 170 and 173 and to
accept the Administrative Court of Justice as an only court that control on administrative sphere, has general jurisdiction on quasiـjudicial tribunals in accordance
with principles 34 and 159 of Constitutional act. This view causes that the competent judicial authority is not variable according to the plaintiff and consequently, the
problems of the trial do not occur.
Keywords: Court of Administrative Justice; Justice; Quasiـjudicial tribunals; Public
courts; People; Government; Paragraph 2 of Article 10 of the Court of AdministrativeJusticeAct.
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