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دیــوان عالــی کشــور عالیتریــن محکمــه در سلســلهمراتب محاکــم ایــران محســوب میشــود.
اصــل  161قانــون اساســی صراحت ـاً نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم و ایجــاد وحــدت
رویــه قضایــی را در صالحیــت ایــن مرجــع قــرار داده اســت .قانــون عــادی نیــز متناســب بــا جایــگاه ایــن
دیــوان ،برخــی از صالحیتهــای خــاص همچــون حــل اختــاف در صالحیــت محاکــم را بــرای دیــوان
عالــی کشــور در نظــر گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه ابهامــات و اشــکاالت موجــود در قوانیــن مختلــف
در زمینــۀ نســبت جایــگاه و صالحیت¬هــای دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری ،ایــن مقالــه
در قالبــی توصیفــی ـ تحلیلــی بــه تبییــن نســبت ایــن دو مرجــع قضایــی پرداخــت .مبتنــی بــر نتایــج
حاصلــه ،بــا توجــه بــه شناســایی دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان «دادگاهــی اختصاصــی» ،ایــن دادگاه
از نظــر سلســلهمراتب در ذیــل دیــوان عالــی کشــور اســت و بــه تبــع آن ،صالحیتهــای نظــارت بــر
اجــرای صحیــح قوانیــن و ایجــاد وحــدت روی ـهی قضایــی ،در ارتبــاط بــا دیــوان عدالــت اداری نیــز
برعهــدۀ دیــوان عالــی کشــور اســت .همچنیــن ،رویکــرد قانونگــذار عــادی در شناســایی نقــش دیــوان
عالــی جهــت حــل اختــاف در صالحیــت بیــن دیــوان عدالــت و ســایر محاکــم منطبق بــا جایــگاه دیوان
عالــی کشــور دانســته شــد .البتــه ،بــا توجــه بــه فقــدان وجــود ظرفیتهــای تخصصــی در زمینــۀ امــور
اداری در دیــوان عالــی کشــور ،تمرکــز همــۀ امــور ذکــر شــده در دیــوان عالــی بــا اشــکاالتی روب ـهرو
خواهــد شــد کــه بــر ایــن اســاس ،بایســتی در ســاختار دیــوان عالــی کشــور اصالحاتــی ایجــاد شــود.
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مقدمه

ضــرورت پیشبینــی مرجعــی عالــی و قضایــی جهــت اعمــال نظــارت بــر دادگاههــای دادگســتری
موجــب شــد تــا در جریــان تدویــن قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،دیــوان عالــی کشــور در
رأس نظــام قضایــی کشــور پیشبینــی شــود .اصــل  161قانــون اساســی 1در مقــام شناســایی جایــگاه
و صالحیتهــای ایــن مرجــع ،دیــوان عالــی کشــور را بــه عنــوان مســئول نظــارت بــر اجــرای صحیــح
قوانیــن در محاکــم و ایجــاد وحــدت رویــۀ قضایــی و انجــام مســئولیتهایی کــه طبــق قانــون بــه آن
محــول میشــود ،معرفــی کــرد .مســتند بــه اصــل  162قانــون اساســی 2نیــز رئیــس قــوه قضائیــه
بــا مشــورت قضــات دیــوان عالــی کشــور ،مجتهــدی عــادل و آگاه بــه امــور قضایــی را بــرای مــدت
پنجســال بــه عنــوان رئیــس دیــوان عالــی کشــور منصــوب میکنــد.
عــاوه بــر دیــوان عالــی کشــور کــه بنــا بــر تصریــح قانــون اساســی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
ارکان قــوه قضائیــه محســوب میشــود ،بــر طبــق اصــل  173قانــون اساســی 3بــه منظــور رســیدگی بــه
شــکایات ،تظلمــات و اعتراضــات مــردم نســبت بــه مأموریــن یــا واحدهــا یــا آییننامههــای دولتــی و
احقــاق حقــوق آنهــا ،دیــوان عدالــت اداری زیــر نظــر رئیــس قــوه قضائیــه تشــکیل شــد .بــر طبــق نــص
اصــل مزبــور ،دیــوان عدالــت اداری تحــت عنــوان «دیــوان» تأســیس شــد و تعییــن حــدود اختیــارات و
نحــوهی عمــل ایــن مرجــع بــه قانــون عــادی واگــذار گردیــد.
علیرغــم تصریــح قانــون اساســی بــه نقــش و صالحیتهــای ویــژۀ دیــوان عالــی کشــور در نظــام
قضایــی ایــران کــه مؤیــد تفــوق ایــن مرجــع بــر تمــام محاکــم ذیــل قــوه قضائیــه میباشــد ،بــا توجــه
بــه زمینههــای شــکلگیری دیــوان عدالــت اداری در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران کــه
جایگزیــن «شــورای دولتــی» قبــل از انقــاب اســامی شــده و بــه تقلیــد از الگــوی شــورای دولتــی
فرانســه در عــرض نظــام قضایــی محســوب میشــد ،پــس از تصویــب قانــون اساســی جمهــوری اســامی
 .1اصــل 161ـ دیــوان عالــی کشــور بــه منظــور نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم و ایجــاد وحــدت
رویــه قضایــی و انجــام مســئولیتهایی کــه طبــق قانــون بــه آن محــول میشــود ،بــر اســاس ضوابطــی کــه رئیــس
قــوه قضاییــه تعییــن میکنــد تشــکیل میگــردد.
 .2اصــل 162ـ رئیــس دیــوان عالــی کشــور و دادســتان کل بایــد مجتهــد عــادل و آگاه بــه امــور قضایــی باشــند
و رئیــس قــوه قضاییــه بــا مشــورت قضــات دیــوان عالــی کشــور آنهــا را بــرای مــدت پنــج ســال بــه ایــن ســمت
منصــوب میکنــد.
 .3اصــل 173ـ بــه منظــور رســیدگی بــه شــکایات ،تظلمــات و اعتراضــات مــردم نســبت بــه مأموریــن یــا واحدهــا
بــا آییننامههــای دولتــی و احقــاق حقــوق آنهــا ،دیوانــی بــه نــام «دیــوان عدالــت اداری» زیــر نظــر رئیــس قــوه
قضاییــه تأســیس میگــردد .حــدود اختیــارات و نحــوه عمــل ایــن دیــوان را قانــون تعییــن میکنــد.
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ایــران ،در ســطح قوانیــن عــادی ،تفــوق و شــمول صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور نســبت بــه
دیــوان عدالــت اداری مــورد تردیــد قــرار گرفــت و ایــن تلقــی تــا امــروز باقــی مانــده اســت .ایــن
امــر موجــب شــده تــا برخــی حقوقدانــان نیــز از دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان مرجعــی عالــی و
همســطح بــا دیــوان عالــی کشــور یــاد کننــد .بــه عنــوان نمونــه ،دکتــر طباطبایــی مؤتمنــی در ایــن
زمینــه بیــان داشــتهاند« :در رأس دادگاههــای عمومــی ،دیــوان عالــی کشــور قــرار دارد ... .در رأس
دادگاههــا و مراجــع اداری ،دیــوان عدالــت اداری قــرار دارد .دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری
دو رکــن اصلــی قــوه قضائیــه را تشــکیل میدهنــد کــه زیــر نظــر رئیــس قــوه قضائیــه انجــام وظیفــه
میکننــد( ».طباطبایــی مؤتمنــی)424-423 :1387 ،
مبتنــی بــر مقدمــات فــوق ،ایــن پژوهــش بنــا دارد تــا در قالبــی توصیفــی ـ تحلیلــی بــه ایــن
پرســش پاســخ دهــد کــه نســبت جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری
چگونــه اســت؟
در راســتای پاســخ بــه پرســش ذکــر شــده ،فرضیــه نویســندگان آن اســت کــه دیــوان عدالــت اداری
بــه عنــوان یــک دادگاه اختصاصــی در ذیــل قــوه قضائیــه ،از نظــر جایــگاه ذیــل دیــوان عالــی کشــور
قــرار دارد و مشــمول صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور میشــود؛ لــذا ،بــه منظــور اجــرای دقیــق و
صحیــح قانــون اساســی بایســتی تمهیــدات قانونــی الزم جهــت تحقــق ایــن تفــوق فراهــم گــردد.
درخصــوص پیشــینۀ انجــام ایــن تحقیــق ،اشــاره بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه در مقالــه «مقایســه
اجمالــی بیــن دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری» (یــزدی )1370 ،اختصــاراً بــه بررســی
تفــاوت ویژگیهــای دو دیــوان پرداختــه شــده و بــدون بیــان اســتدالل خاصــی تنهــا بــر برتــری دیــوان
عالــی کشــور تأکیــد شــده اســت .در مقالــه «مرجــع نهایــی حــل اختــاف در صالحیــت دیــوان عالــی
کشــور یــا دیــوان عدالــت اداری؟» (ســوادکوهی )1381،تنهــا صالحیــت حــل اختــاف در صالحیــت
دو دیــوان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .کتــاب دو جلــدی «صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در
آراء دیــوان عالــی کشــور» کــه توســط معاونــت آمــوزش و پژوهــش دیــوان عدالــت اداری تدویــن
شــده نیــز تنهــا بــه گــردآوری آراء قضایــی پرداختــه و وجــه تألیــف و تحلیلــی نــدارد .مبتنــی بــر ایــن
مطالــب ،هرچنــد در زمینــۀ جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری در
مقالههــا و کتابهــای مختلــف نــکات زیــادی قابــل مشــاهده اســت ،ولیکــن تاکنــون در هیــچ کتــاب
و مقالــهای بــه صــورت تفصیلــی بــه بررســی نســبت جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور
و دیــوان عدالــت اداری پرداختــه نشــده و در معــدود مــوارد همچــون کتــاب حقــوق اداری دکتــر
طباطبایــی مؤتمنــی نیــز نظــر متفــاوت از فرضیــۀ نویســندگان ایــن تحقیــق بیــان شــده اســت؛ بنابراین،
اســتداللها و نتیجــه ایــن تحقیــق متمایــز از آثــار موجــود میباشــد و مجمــوع ایــن مــوارد ،ایــن مقالــه
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را واجــد وصــف بدیــع بــودن کــرده اســت.
از ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه اینکــه از نظــر نویســندگان ایــن تحقیــق بیــن مفــاد قانــون اساســی
ایــران و رویــۀ قانونــی پذیرفتــه شــده تناقــض وجــود دارد و ایــن موضــوع نظــام حقوقــی کشــور را دچــار
آشــفتگی کــرده ،انجــام ایــن پژوهــش ضــروری اســت.
مبتنــی بــر مقدمــات فــوق ،در ادامــه تــاش خواهــد شــد تــا ابتــدا نســبت جایــگاه دیــوان عالــی
کشــور و دیــوان عدالــت اداری تبییــن گــردد (بنــد )1؛ ســپس ،نســبت صالحیتهــای دیــوان عالــی
کشــور و دیــوان عدالــت اداری بررســی شــوند (بنــد )2؛ در نهایــت بــه جمعبنــدی و نتیجهگیــری
نــکات فــوق پرداختــه میشــود.
 .1نسبت جایگاه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
پیشــینه دیــوان عالــی کشــور بــه عنــوان عالیتریــن مرجــع قضایــی در نظــام حقوقــی جمهــوری
اســامی ایــران را میتــوان در اصــل  75متمــم قانــون اساســی مشــروطه مصــوب  1 1286مشــاهده
کــرد .بــر طبــق اصــل مزبــور مقــرر شــده بــود کــه بــه منظــور رســیدگی بــه امــور عرفــی ،دیوانخانــه
تمیــز در پایتخــت تشــکیل شــود .بــا توجــه بــه ایــن نکتــۀ کلــی کــه بــه عقیــدۀ نویســندگان حقوقــی
«نخســتین قانــون اساســی ایــران از قانــون اساســی بلژیــك ،فرانســه و تــا حــدودی كشــورهای بالــكان
اقتبــاس شــده اســت» (هریســینژاد ،)373 :1388 ،برخــی حقوقدانــان پیشبینــی دیوانخانــه تمیــز
در اصــل  75متمــم قانــون اساســی مشــروطه را مقتبــس از مــاده  95قانــون اساســی بلژیــک مصــوب
 1831دانســتهاند (عابدینــی.)33 :1378 ،
بــا پیشبینــی دیوانخانــه تمیــز در متمــم قانــون اساســی مشــروطه ،بــه موجــب مــاده  5قانــون
اصــول تشــکیالت عدلیــه و محاضــر شــرعیه و حــکام صلحیــه مصــوب  ،2 1290رســماً تأســیس
دیوانخانــه تمیــز در پایتخــت پیشبینــی شــد .البتــه در ســال  1316بــا تصویــب شــورای زبــان و ادب
فارســی نــام دیوانخانــه تمیــز بــه دیــوان عالــی کشــور تغییــر یافــت (ثابتیپــور کرمانــی.)390 :1397 ،
پــس از اســتقرار نظــام سیاســی جمهــوری اســامی ایــران ،اهمیــت دیــوان عالــی کشــور ســبب
 .1اصــل 75ـ در تمــام مملكــت فقــط يــك ديوانخانــۀ تميــز بــراي امــور عرفيــه دايــر خواهــد بــود ،آن هــم در شــهر
پايتخــت و ايــن ديوانخانــۀ تميــز در هيــچ محاكمــه ابتــدا رســيدگی نمیكنــد مگــر در محاكماتــی كــه راجــع بــه
وزراء باشــد.
 .2مــاده  -5مافــوق محاكــم مزبــوره در مــادﮤ ( *)2فقــط در پايتخــت مملكــت ايــران ديــوان تميــز تشــكيل
میشــو د.
[* مــاده  -2محاكــم عمومــی آنســت كــه حــق رســيدگی بــه تمــام دعــاوی دارد غيــر آنچــه قانــون صراحتــاً
اســتثناء كــرده اســت].
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شــد تــا اصــل  ۱۶۱قانــون اساســی بــه تعییــن ســاختار ســازمانی و صالحیتهــای ایــن مرجــع عالــی
قضایــی اختصــاص داده شــود و دیــوان عالــی کشــور بــه منظــور نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در
محاکــم و ایجــاد وحــدت رویــه قضایــی و ســایر مســئولیتهایی کــه بــه موجــب قانــون بــه آن محـ ّول
میشــود ،تشــکیل گــردد.
برخــاف دیــوان عالــی کشــور کــه قبــل از تصویــب قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران
تشــکیل شــده بــوده و دارای صالحیتهــای مشــخص قانونــی بــوده اســت ،بررســی پیشــینۀ تشــکیل
دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان مرجــع رســمی رســیدگی بــه شــکایات ،تظلمــات و اعتراضــات مــردم
از دولــت ،گویــای آن اســت کــه تشــكیل ایــن دیــوان برآمــده از نقــش شــورای دولتــی ،قبــل از انقــاب
اســامی بــوده اســت .درخصــوص شــورای دولتــی بایــد توجــه نمــود کــه تأســیس شــورای مزبــور در
«قانــون راجــع بــه شــورای دولتــی» مصــوب  1 1339پیشبینــی شــده بــود تــا مهمتریــن ابــزار
جهــت صیانــت از حقــوق شــهروندان در برابــر خودكامگــی حكومــت باشــد (حیــدری 28 :1346 ،و
متیندفتــری .)202 :1338 ،البتــه ،قبــل از انقــاب اســامی ،در عمــل شــورای دولتــی هیــچگاه در
نظــام حقوقــی ـ سیاســی ایــران تشــكیل نشــد؛ بنابرایــن ،بایســتی دیــوان عدالــت اداری کــه مولــود
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران در ســال  1358بــود را بهعنــوان اولیــن مرجــع اختصاصــی
قضایــی جهــت رســیدگی بــه شــکایات مــردم از اعمــال اداری دولــت شــناخت.
شــاید بتــوان یکــی از مهمتریــن دالیــل تشــکیل نشــدن شــورای دولتــی پیــش از انقــاب اســامی
و شــناخته نشــدن آن بــه عنــوان یــک مرجــع قضایــی را ایــن مطلــب دانســت کــه برخــاف دیــوان
عدالــت اداری كــه تأســیس آن در قانــون اساســی پیشبینیشــده و از ایــنجهــت جایــگاه مســتحكمی
در نظــام قضایــی جمهــوری اســامی ایــران دارد ،شــورای دولتــی در قانــون اساســی مشــروطه و متمــم
آن شناســایی نشــده بــود و مولــود قانــون عــادی بــود .بــر همیــن اســاس ،برخــی معتقــد بودنــد كــه
بــا توجــه بــه اینكــه در متمــم قانــون اساســی مشــروطه كلیــۀ اختیــارات قضایــی بــه محاكــم عمومــی
عدلیــه محــول شــده بــود و شــورای دولتــی بهعنــوان یــك مرجــع قضایــی بــه شــمار نمیآمــد ،عم ـ ً
ا
ایــن شــورا کارویــژه رســیدگی قضایــی نداشــته و صالحیــت آن بــه رســیدگی اداری محــدود میشــد
(یــاوری .)41 :1357 ،از ســوی دیگــر ،در نظــام دادرســی اداری ایــران بــا توجــه بــه اینکــه تشــکیل
شــورای دولتــی تــا حــدود زیــادی از حقــوق اداری فرانســه تأثیــر پذیرفتــه بــود (ابوالحمــد809 :1349 ،
و طباطبایــی مؤتمنــی 476 :1387 ،و صدرالحفاظــی )34 :1370 ،و در فرانســه نظــام دادرســی اداری
خــارج از قــوه قضائیــه و در ذیــل قــوه مجریــه تعریــف میشــود ،برخــی حقوقدانــان بــدون توجــه بــه
 .1ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه مقــدم بــر «قانــون راجــع بــه شــورای دولتــی» ،در برخــی مــواد «قانــون
اســتخدام کشــوری» مصــوب ( 1301ازجملــه مــواد  64 ،60 ،58و )...بــه شــورای دولتــی و صالحیتهــای آن
اشــاره شــده بــود.
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اقتضائــات تاریخــی و حقوقــی ایــن دو کشــور ،حتــی پــس از تصویــب قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران و پیشبینــی دیــوان عدالــت اداری ذیــل فصــل قــوه قضائیــه ،کمــاکان دیــوان عدالــت اداری
را بهعنــوان یــك مرجــع عالــی اداری مــورد شناســایی قــرار دادهانــد و آن را بهعنــوان قســیم مراجــع
قضایــی معرفــی كردهانــد (شــمس 113 :1386 ،و محمــودی.)42 :1390 ،
مبتنــی بــر دالیــل فــوق کــه در برخــی حوزههــا نیــز مــورد پذیــرش قانونگــذار عــادی قــرار گرفتــه،
تفــوق جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور نســبت بــه دیــوان عدالــت اداری هماننــد ســایر
محاکــم و دادگاههــا نیســت و گویــا دیــوان عدالــت اداری در عــرض دیــوان عالــی کشــور و بــه عنــوان
مرجــع عالــی دادرســی اداری قلمــداد شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در شــرایط فعلــی و از نظــر
ســاختاری هیــچ تناســبی میــان دیــوان عدالــت اداری و شــورای دولتــی فرانســه وجــود نــدارد .توضیــح
آنکــه ،دیــوان عدالــت اداری در نظــام جمهــوری اســامی ایــران یكــی از مراجــع قضایــی قــوه قضائیــه
میباشــد و همچنانکــه در مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی نیــز بــه صراحــت مطــرح شــده،
ایــن دیــوان مصــداق اجــای دادگاه اختصاصــی و مصادیــق «دادگســتری» در ایــران بــوده و صالحیــت
اعمــال نظــارت قضایــی بــر اعمــال اداری دولــت را دارا اســت (اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط
عمومــی مجلــس شــورای اســامی .)1652 :1364 ،بــر مبنــای همیــن نظــر ،برخــی حقوقدانــان همچون
نماینــدگان مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی ،لفــظ «دادگســتری» در اصــل  159قانــون اساســی
را شــامل همــه محاكــم ازجملــه دیــوان عدالــت اداری دانســتهاند (امامــی و ســلیمانی.)8 :1393 ،
بــا پذیــرش نظــر اخیــر ،همچنانکــه از عنــوان دیــوان عالــی کشــور و صالحیتهــای مقــرر بــرای
آن مرجــع (نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم و ایجــاد وحــدت رویــه قضایــی) بــه دســت
میآیــد ،دیــوان عالــی کشــور عالیتریــن دادگاه در سلســله مراتــب قضایــی ایــران محســوب میشــود
و دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان یــک دادگاه اختصاصــی پایینتــر از دیــوان عالــی محســوب خواهــد
شــد .بــر ایــن اســاس ،در مقــام نسبتســنجی و ارتبــاط بیــن اصــول  161 ،156و  173قانــون اساســی
بایــد گفــت باتوجــه بــه اینکــه دیــوان عدالــت اداری از نظــر ســازمانی دادگاه و از منظــر ماهــوی عملکــرد
آن قضایــی اســت ،ایــن دیــوان در عــداد مصادیــق «محاکــم» منــدرج در اصــل  161قانــون اساســی
بــوده و از نظــر جایــگاه در ذیــل دیــوان عالــی کشــور تعریــف میشــود.
 .2نسبت صالحیتهای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
بــا اثبــات ایــن مطلــب کــه در نظــام سیاســی و حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران دیــوان عدالــت
محاکــم قــوه قضائیــه و بــه تبــع آن ذیــل دیــوان عالــی کشــور محســوب میشــود،
اداری یکــی از
ِ
تردیــدی نیســت کــه شــمول صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور نســبت بــه «محاکــم» در اصــل
 ،161شــامل دیــوان عدالــت اداری نیــز میشــود .بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت کــه علیاالصــول
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صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور کــه در اصــل  161قانــون اساســی تصریــح شــدهاند ،بــه امــور
حقوقــی و کیفــری محــدود نخواهنــد بــود و اســتثناء کــردن امــور اداری از اطــاق صالحیتهــای ایــن
نهــاد ،نیازمنــد بیــان دلیــل و قرینــۀ قانونــی اســت کــه حداقــل در قانــون اساســی چنیــن قرین ـهای
وجــود نــدارد .از ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه اینکــه بــر طبــق اصــل  161قانــون اساســی تعییــن ســایر
صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور بــه قانــون عــادی واگــذار شــده ،طبیعــی اســت کــه مبتنــی بــر
جایــگاه دیــوان عالــی کشــور ،صالحیتهایــی کــه بایســتی بــرای مراجــع عالــی قضایــی در نظــر گرفتــه
شــوند (نظیــر تنظیــم ارتبــاط دیــوان عدالــت اداری و ســایر محاکــم) میتوانــد برعهــدۀ دیــوان عالــی
کشــور قــرار داده شــود.
بــا ایــن مقدمــه ،درادامــه ،مبتنــی بــر صالحیتهــای مصــرح در قانــون اساســی و قانــون عــادی
در دو بنــد بــه بررســی نســبت صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری پرداختــه
خواهــد شــد و در ضمــن آن ،میــزان انطبــاق قوانیــن و مقــررات موجــود بــا قانــون اساســی و جایــگاه
دیــوان عالــی کشــور تحلیــل خواهــد شــد.
 .1.2صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور در ارتبــاط بــا دیــوان عدالــت اداری مبتنــی
بــر قانــون اساســی
دیــوان عالــی کشــور بنــا بــر تصریــح اصــل  161قانــون اساســی مســئولیت «نظــارت بــر اجــرای
صحیــح قوانیــن در محاکــم» و «ایجــاد وحــدت رویــه قضایــی» را برعهــده دارد .بــا پذیــرش ایــن مطلــب
کــه دیــوان عدالــت اداری از نظــر جایــگاه در ذیــل دیــوان عالــی کشــور محســوب میشــود ،تردیــدی
نیســت کــه دیــوان عدالــت اداری مشــمول صالحیتهــای مزبــور خواهــد بــود .بــا ایــن مقدمــه ،در
ادامــه بــه بررســی نســبت صالحیتهــای مزبــور بــا دیــوان عدالــت اداری پرداختــه خواهــد شــد.
 .1.1.2صالحیت دیوان عالی کشور جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
بنــد  3اصــل  156قانــون اساســی ،نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن را بــه صــورت مطلــق در
صالحیــت قــوه قضائیــه قــرار داده اســت .در مقــام تشــریح و تبییــن ایــن صالحیــت قــوه قضائیــه ،اصــل
 161قانــون اساســی ،نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم را در صالحیــت دیــوان عالــی
کشــور دانســته و اصــل  174قانــون اساســی 1نیــز نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در دســتگاههای
اداری را در صالحیــت ســازمان بازرســی کل کشــور قــرار داده اســت.
 .1اصــل 174ـ بــر اســاس حــق نظــارت قــوه قضائیــه نســبت بــه حســن جریــان امــور و اجــرای صحیــح قوانیــن
در دســتگاههای اداری ســازمانی بــه نــام «ســازمان بازرســی کل کشــور» زیــر نظــر رئیــس قــوه قضائیــه تشــکیل
میگــردد .حــدود اختیــارات و وظایــف ایــن ســازمان را قانــون تعییــن میکنــد.
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بــا عطــف توجــه بــه اطــاق و عمــوم صالحیــت دیــوان عالــی کشــور جهــت نظــارت بــر حســن
اجــرای قوانیــن در «محاکــم» و اینکــه بنــا بــر مطالــب معروضــه در بنــد قبــل ،دیــوان عدالــت اداری
در نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان یكــی از مراجــع قضایــی ذیــل قــوه قضائیــه
و مصــداق اجــای دادگاه اختصاصــی قلمــداد میشــود ،تردیــدی نیســت کــه دیــوان عالــی کشــور
صالحیــت نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن در دیــوان عدالــت اداری را برعهــده دارد.
بــا پذیــرش ایــن مطلــب کــه صالحیــت نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن در دیــوان عدالــت
اداری ،بــرای دیــوان عالــی کشــور مفــروض اســت بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه بــر طبــق رویــۀ
موجــود ،نظــارت بــر حســن اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم بــه دو صــورت فعــال (بــدون نیــاز
بــه شــکایت و از طریــق نظــارت مســتمر ،ادواری و مــوردی) و انفعالــی (بــه واســطۀ طــرح شــکایت و
اعتــراض نســبت بــه آراء قطعــی محاکــم در دیــوان عالــی کشــور) پیشبینــی شــده اســت.
در ایــن زمینــه ،بــا بررســی آییننامــه اجرایــی نحــوه نظــارت دیــوان عالــی کشــور بــر اجــرای
صحیــح قوانیــن در محاکــم (مصــوب  1389/4/30رئیــس قــوه قضائیــه) ایــن نکتــه بــه دســت میآیــد
کــه مســتند بــه مــاده  4آییننامــه یــاد شــده ،1دادگاههــای تحــت نظــارت دیــوان عالــی کشــور تنهــا
شــامل دادگاههــای عمومــی ،انقــاب ،نظامــی ،كیفــری اســتان و تجدیدنظــر دانســته شــدهاند و دیــوان
عدالــت اداری از شــمول نظــارت دیــوان عالــی کشــور خــارج دانســته شــده اســت؛ بنابرایــن ،مــاده
مزبــور کــه مبتنــی بــر برداشــت متــداول از جایــگاه دیــوان عالــی کشــور و نســبت آن بــا دیــوان عدالــت
اداری بــوده ،مغایــر بــا اطــاق و عمــوم صالحیــت دیــوان عالــی کشــور در اصــل  161قانــون اساســی و
جایــگاه آن دیــوان در ســاختار قضایــی کشــور میباشــد.
عــاوه بــر آییننامــه مذکــور ،در حــال حاضــر بخشــی از صالحیــت دیــوان عالــی کشــور جهــت
نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم بــه موجــب قوانیــن عــادی پیشبینــی شــده اســت
کــه رســیدگی بــه اعتــراض از آراء محاکــم حقوقــی و کیفــری را بــرای دیــوان عالــی کشــور پیشبینــی
کــرده اســت .ازجملــه ایــن مــواد میتــوان بــه مــاده  462قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب
 1392و مــواد  366و  367قانــون آییندادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب (در امــور مدنــی)
مصــوب  1379اشــاره کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه در قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری ،هیچگونــه صالحیــت رســیدگی بــه شــکایت از آراء دیــوان عدالــت اداری بــرای دیــوان
عالــی کشــور در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
بــا اثبــات ایــن مطلــب کــه مبتنــی بــر قانــون اساســی صالحیــت دیــوان عالــی کشــور جهــت
 .1مــاده 4ـ نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در کلیــه دادگاههــا شــامل عمومــی ،انقــاب ،نظامــی ،کیفــری
اســتان و تجدیدنظــر برعهــده رئیــس دیــوان میباشــد کــه از طریــق معاونتــی تحــت عنــوان معاونــت نظــارت
دیــوان عالــی کشــور اعمــال میشــود.

126

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال اول  /شمــــاره اول  /زمستـــان 1398

نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم شــامل دیــوان عدالــت اداری نیــز میشــود و بایســتی
در قوانیــن و مقــررات مربوطــه ،بــه ایــن موضــوع توجــه شــود ،تردیــدی نیســت کــه در حــال حاضــر،
اقتضائــات ســازمانی و تخصصــی دیــوان عالــی کشــور ،امــکان تحقــق چنیــن مقصــودی را نمیدهــد
و بــه منظــور اجراییشــدن ایــن هــدف الزم اســت تــا در دیــوان عالــی کشــور ســاختاری تخصصــی
بدینمنظــور پیشبینــی شــود.
 .2.1.2صالحیت دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت روی ه قضایی
رویــه قضایــی در مفهــوم عــام بــه طــرز تلقــی و اســتنباط واحــد دادگاههــا از قوانیــن جــاری کــه از
مجمــوع آراء و احــکام ایشــان حاصــل میشــود ،اطــاق میگــردد (ابــاذری .)840 :1392 ،در مفهــوم
خــاص نیــز ایــن عنــوان بــر آراء مرجــع مشــخصی همچــون «هیــأت عمومــی تمیــز» اطــاق میشــود.
در ایــن مفهــوم رویــه قضایــی مبتنــی بــر اینکــه بــه موجــب قانــون ،الزماالتبــاع دانســته شــده باشــد
یــا خیــر بــه رویــه الزماالتبــاع و رویــه عــادی تقســیم میشــود (جعفــری لنگــرودی.)2071 :1386 ،
مبتنــی بــر تعاریــف ارائ ـه شــده و بــا توجــه بــه اصــل  161قانــون اساســی کــه ایجــاد وحــدت رویــه
قضایــی را در عــداد صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور قــرار داده اســت ،بــه آن گــروه از آرائــی کــه بــه
منظــور یکسانســازی رویــۀ دادگاههــا توســط دیــوان عالــی کشــور صــادر میشــوند ،آراء وحدترویــه
گفتــه میشــود.
شــاید بتــوان مهمتریــن ثمــرۀ آراء وحــدت رویــه در نظــام قضایــی هــر کشــوری را ممانعــت از ارائــه
و اعمــال تفاســیر مختلــف از یــک حکــم قانونــی در محاکــم دانســت کــه از ایــن طریــق از بــروز تشــتت
در رویــۀ قضایــی جلوگیــری خواهــد شــد.
در نظــام حقوقــی ایــران ،صــدور آرای وحــدت رویــه از ســابقهای طوالنیمــدت برخــوردار اســت.
پیشــینۀ صــدور آرای وحدترویــۀ قضایــی را بایــد بــه دهــه اول ســده حاضــر ( )1300نســبت داد.
فــارغ از قوانیــن و مقرراتــی کــه در آن بره ـه زمانــی بــه صــورت پراکنــده بــه آراء وحدترویــه اشــاره
کــرده بودنــد ،در تاریــخ 1328/4/7بــا تصویــب «قانــون مربــوط بــه وحــدت رویــه قضایــی» در مجلــس
شــورای ملــی ،فرآینــد و مرجــع صالــح بــرای صــدور رأی وحدترویــه در نظــام حقوقــی ایــران مشــخص
شــد .در مــاده واحــده قانــون یادشــده 1ضمــن تعییــن موضــع و مقــام صالــح بــرای تقاضــای صــدور رأی
 .1مــاده واحــده ـ هــرگاه در شــعب دیــوان عالــی كشــور نســبت بــه مــوارد مشــابه رویههــای مختلــف اتخــاذ
شــده باشــد ،بــه تقاضــای وزیــر دادگســتری یــا رئیــس دیــوان مزبــور و یــا دادســتان كل هیئــت عمومــی دیــوان
عالــی كشــور كــه در ایــن مــورد الاقــل بــا حضــور  3ربــع از رؤســاء و مستشــاران دیــوان مزبــور تشــكیل مییابــد،
ٌ
مختلففیــه را بررســی كــرده و نســبت بــه آن اتخــاذ نظــر مینماینــد در ایــن صــورت نظــر اكثریــت
موضــوع
هیئــت مزبــور بــرای شــعب دیــوان عالــی كشــور و ســایر دادگاههــا در مــوارد مشــابه الزماالتبــاع اســت و جــز بــه
موجــب نظــر هیئــت عمومــی یــا قانــون قابــل تغییــر نخواهــد بــود... .
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وحدترویــه ،ایــن آراء بــرای هم ـه دادگاههــا ازجملــه شــعب دیــوان عالــی کشــور ،در مــوارد مشــابه
الزماالتبــاع دانســته شــدند .عــاوه بــر ایــن ،بــه موجــب ایــن قانــون ،تغییــر مفــاد رأی وحدترویــه
قانــون جدیــد پیشبینــی
صــادره ،صرفــاً از دو طریــق صــدور رأی وحدترویــۀ جدیــد یــا تصویــب
ِ
شــده بــود .بــر ایــن اســاس پیشبینــی ایــن صالحیــت بــرای دیــوان عالــی کشــور در اصــل  161قانــون
اساســی ،موضوعــی ابتــکاری نبــود؛ بلکــه قانــون اساســی تنهــا صالحیــت جــاری دیــوان عالــی کشــور
را بــه رســمیت شــناخت.
بــا عطــف توجــه بــه مقدم ـه فــوق و بــه اســتناد اطــاق و عمــوم اصــل  161قانــون اساســی کــه
ایجــاد وحدترویــه قضایــی در نظــام قضایــی ایــران را در صالحیــت دیــوان عالــی کشــور دانســته،
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اگــر دیــوان عدالــت اداری دادگاه محســوب میشــود ،قطعــاً ایجــاد
وحدترویــه در بیــن شــعب دیــوان عدالــت اداری و یــا بیــن شــعب دیــوان عدالــت اداری و ســایر
محاکــم دادگســتری در صالحیــت دیــوان عالــی کشــور میباشــد .بــر ایــن اســاس ،درادامــه مبتنــی بــر
مواضــع صــدور آراء متعــارض در موضوعــات مشــابه ،بــه بررســی ایــن موضــوع در ارتبــاط بــا دیــوان
عدالــت اداری پرداختــه خواهــد شــد.
 .1.2.1.2تعارض آراء شعب دیوان عدالت اداری با یکدیگر
همچنانکــه پیشتــر اشــاره شــد ،تفــاوت در تفســیر از احــکام قانونــی ،مهمتریــن مبنــای صــدور
آراء متعــارض در محاکــم اســت .بــر ایــن اســاس ،صــدور آراء متعــارض در موضــوع واحــد و بــه ســبب
برداشــتها و تفاســیر مختلــف از احــکام قانونــی در شــعب دیــوان عدالــت اداری امــری طبیعــی و
مفــروض بــه نظــر میرســد .بــا توجــه بــه اشــکاالت و آســیبهای ایــن پدیــده بــرای نظــام قضایــی
کشــور ،بنــد « »2مــاده  12قانــون تشــکیالت و آییندادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1392
صــدور آراء وحدترویــه در فــرض صــدور آراء متعــارض از شــعب دیــوان عدالــت اداری در موضــوع
واحــد را ازجملــه صالحیتهــای هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری قــرار داده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه بــا توجــه بــه تصریــح اصــل  161قانــون اساســی مبنــی بــر صالحیــت دیــوان عالــی کشــور
در ایــن زمینــه ،تنهــا در صورتــی میتــوان چنیــن صالحیتــی را بــرای دیــوان عدالــت اداری در نظــر
گرفــت کــه دیــوان عدالــت اداری را مشــمول عنــوان محاکــم دادگســتری و از ارکان قضایــی قــوه قضائیه
ندانســت .موضوعــی کــه بــه تفصیــل مــورد بررســی قــرار گرفــت و اشــتباه بــودن چنیــن تلقــی اثبــات
شــد؛ بنابرایــن ،در ایــن مــوارد ،پیشبینــی صالحیــت صــدور آراء وحدترویــه بــرای هیــأت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری خــاف اصــل  161قانــون اساســی اســت.
در ایــن زمینــه ،فــارغ از تمایــزات قابــل شناســایی بیــن «رأی وحدترویــه» و «رأی ایجــاد رویــه»
 .1جهــت مطالعــه بیشــتر درخصــوص تمایــزات بیــن «رأی وحدترویــه» و «رأی ایجــاد رویــه» رک( :ابریشــمیراد
و آئینــه نگینــی.)99-98 :1398 ،
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کــه در بنــد  3مــاده  12قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1392
بــرای هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری شناســایی شــده اســت 1،بــا توجــه بــه اینکــه اثــر هــر دوی
ایــن آراء نســبتاً یکســان اســت و از طرفــی ،اصــل  161بــه صــورت مطلــق صالحیــت ایجــاد هرگونــه
وحدترویــه قضایــی در محاکــم را بــرای دیــوان عالــی کشــور پیشبینــی کــرده ،ایــن صالحیــت هیــأت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری نیــز مغایــر بــا اصــل مذکــور میباشــد.
 .2.2.1.2تعارض آراء شعب دیوان عدالت اداری و سایر محاکم دادگستری
عــاوه بــر فــرض ذکــر شــده ،بــروز تعــارض در آراء شــعب دیــوان عدالــت اداری و ســایر محاکــم
دادگســتری یکــی دیگــر از فــروض بــروز تشــتت در آراء قضایــی اســت کــه محتــاج تمهیــد ســازکاری
مناســب جهــت جلوگیــری از آســیبهای آن بــه نظــام قضایــی کشــور میباشــد .در ایــن زمینــه ،بــا
توجــه بــه اینکــه صرفـاً اشــخاص خصوصــی صالحیــت طــرح دعــوا در دیــوان عدالــت اداری را دارنــد و
شــکایت اشــخاص وابســته بــه دولــت از موضوعــات اداری عمدت ـاً بایــد در محاکــم عمومــی رســیدگی
شــود ،فــرض بــروز تعــارض در آراء شــعب دیــوان عدالــت اداری و ســایر مراجــع قضایــی محتمــل اســت.
بــه عنــوان نمونــه ،هرچنــد شــکایت اشــخاص حقیقــی از آراء کمیســیون موضــوع مــاده  77قانــون
شــهرداری قابــل رســیدگی در شــعب دیــوان عدالــت اداری اســت ،امــا شــکایت از آراء ایــن کمیســیون
توســط نهادهــای دولتــی در محاکــم عمومــی رســیدگی میشــود 2.بــر ایــن مبنــا ،محتمــل اســت کــه
در مــوارد مشــابه ،آراء متعارضــی از دیــوان عدالــت اداری و محاکــم عمومــی راجــع بــه موضوعــی واحــد
صــادر شــود .ایــن در حالــی اســت کــه راجــع بــه شــیوۀ یکسانســازی ایــن رویههــا ،قوانیــن جــاری
 .1در این زمینه رأی شماره ۶۹۹ـ  ۲۲/۳/۱۳۸۶وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشته است:
«قانونگــذار بــرای آراء صــادره از مراجــع غیردادگســتری نوع ـاً مرجعــی را بــرای رســیدگی بــه اعتراضــات و رفــع
اشــتباهات احتمالــی تعییــن نمــوده اســت ،درحالیکــه بــرای رســیدگی بــه اعتــراض نســبت بــه آراء کمیســیون
مــاده  ۷۷قانــون شــهرداری کــه ابتدائ ـاً رســیدگی می¬نمایــد چنیــن مرجعــی پیش¬بینــی نشــده اســت .بنابــه
مراتــب ،همانطورکــه بهموجــب اصــل یکصدوهفتادوســوم قانــون اساســی و مــاده  ۱۳قانــون دیــوان عدالــت
اداری [در حــال حاضــر بنــد  2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن¬دادری دیــوان عدالــت اداری] مــردم می¬تواننــد
اعتراضــات خــود را در دیــوان عدالــت اداری مطــرح نماینــد ،ســازمان¬های دولتــی نیــز می¬تواننــد بــرای رفــع
هــر نــوع تخلــف احتمالــی از قانــون ،در صــدور آراء 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
اعضــاء هیــأت عمومــی دیــوان عالــی کشــور رأی شــعبه  ۳۵دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران در حــدی کــه بــا ایــن
نظــر تطابــق داشــته باشــد صحیــح تشــخیص می¬گــردد .ایــن رأی بهموجــب مــاده  ۲۷۰قانــون آییــن دادرســی
دادگاه¬هــای عمومــی و انقــاب در امــور کیفــری در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان عالــی کشــور و دادگاههــا
الزماالتبــاع اســت».
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کشــور فاقــد حکــم صریحــی میباشــد.
بــا مشــخص شــدن محــل نــزاع بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه موضــوع تعــارض بیــن آراء
دادگاههــای عمومــی و دادگاههــای اداری در ســایر نظامهــای سیاســی کــه دارای الگــوی تعــدد مراجــع
نظارتــی میباشــند نیــز وجــود دارد .بــه عنــوان نمونــه ،در نظــام قضایــی فرانســه گاهــی قضاوتهایــی
جداگانــه روی یــك موضــوع واحــد توســط نظــام قضاوتــی اداری و نظــام قضاوتــی قضایــی رخ میدهــد
كــه بــا هــم متبایــن و متفــاوت هســتند (رضایـیزاده.)46 :1391 ،
مبتنــی بــر مقدمـه فــوق ،بــا توجــه بــه جایــگاه دیــوان عالــی کشــور بــه عنــوان عالیتریــن محکمــه
در نظــام حقوقــی ـ قضایــی ایــران (صدرالحفاظــی )392 :1372 ،و پیشبینــی صالحیــت ایجــاد
وحدترویــه قضایــی بــه صــورت مطلــق و در تمامــی موضوعــات اصــل  161قانــون اساســی بــرای آن
دیــوان ،میتــوان گفــت کــه در ایــن قبیــل مــوارد ،ایجــاد وحدترویــۀ قضایــی در صالحیــت دیــوان
عالــی کشــور اســت .بــه عبــارت دیگــر ،بــر مبنــای اطــاق صالحیــت دیــوان عالــی کشــور در صــدور
آراء وحــدت رویــه ،فــارغ از اینکــه تعــارض ایجادشــده صرفـاً در آراء شــعب دیــوان عدالــت اداری باشــد
یــا آراء شــعب دیــوان عدالــت اداری و ســایر محاکــم دادگســتری ،مرجــع ایجــاد وحدترویــه دیــوان
عالــی کشــور اســت.
درخصــوص مطلــب فــوق ،توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه در مــاده  471قانــون آیین دادرســی
کیفــری مصــوب  1 1392در مقــام تعییــن مواضــع صــدور آراء وحدترویــه توســط دیــوان عالــی کشــور
 .1مــاده 471ـ هــرگاه از شــعب مختلــف دیــوان عالــی كشــور یــا دادگاههــا نســبت بــه مــوارد مشــابه ،اعــم از
حقوقــی ،كیفــری و امــور حســبی ،بــا اســتنباط متفــاوت از قوانیــن ،آراء مختلفــی صــادر شــود ،رئیــس دیــوان
عالــی كشــور یــا دادســتان كل كشــور ،بــه هــر طریــق كــه آگاه شــوند ،مكلفانــد نظــر هیــأت عمومــی دیــوان
عالــی كشــور را بــه منظــور ایجــاد وحدترویــه درخواســت كننــد .هریــك از قضــات شــعب دیــوان عالــی كشــور
یــا دادگاههــا یــا دادســتانها یــا وكالی دادگســتری نیــز میتواننــد بــا ذكــر دلیــل از طریــق رئیــس دیــوان
عالــی كشــور یــا دادســتان كل كشــور ،نظــر هیــأت عمومــی را دربــاره موضــوع درخواســت كننــد .هیــأت
عمومــی دیــوان عالــی كشــور بــه ریاســت رئیــس دیــوان عالــی یــا معــاون وی و بــا حضــور دادســتان كل كشــور
یــا نماینــده او و حداقــل س ـهچهارم رؤســا و مستشــاران و اعضــای معــاون تمــام شــعب تشــكیل میشــود تــا
موضــوع مــورد اختــاف را بررســی و نســبت بــه آن اتخــاذ تصمیــم كننــد .رأی اكثریــت در مــوارد مشــابه بــرای
شــعب دیــوان عالــی كشــور و دادگاههــا و ســایر مراجــع ،اعــم از قضایــی و غیــر آن الزماالتبــاع اســت ،امــا نســبت
بــه رأی قطعــی شــده بیاثــر اســت.
درصورتیكــه رأی ،اجــراء نشــده یــا در حــال اجــراء باشــد و مطابــق رأی وحدترویــه هیــأت عمومــی دیــوان
عالــی كشــور ،عمــل انتســابی جــرم شــناخته نشــود یــا رأی بــه جهاتــی مســاعد بــه حــال محكــو ٌم علیــه باشــد،
رأی هیــأت عمومــی نســبت بــه آراء مذكــور قابــل تســری اســت و مطابــق مقــررات قانــون مجــازات اســامی
عمــل میشــود.
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از عبــارت «اعــم از حقوقــی ،كیفــری و امــور حســبی» اســتفاده شــده اســت کــه ســیاق عبــارت مزبــور
حاکــی از تمثیلــی بــودن ایــن مواضــع بــوده و علیاالصــول بایــد در مــواردی کــه از شــعب دادگاههــای
مختلــف (اعــم از دادگاههــای کیفــری ،حقوقــی و اداری) در موضوعــی واحــد آراء متعارضــی صــادر
میشــود نیــز دیــوان عالــی کشــور را مســئول صــدور رأی وحدترویــه دانســت.
از ســوی دیگــر ،فــارغ از اینکــه صالحیــت ایجــاد وحــدت رویــه قضایــی توســط دیــوان عالــی
کشــور ،موضوعــات در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری را شــامل میشــود یــا خیــر ،راجــع بــه آثــار آراء
وحدترویــه دیــوان عالــی کشــور ،بــا توجــه بــه بخــش اخیــر مــاده مذکــور کــه مقــرر داشــته اســت
«رأی اكثریــت در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان عالــی كشــور و دادگاههــا و ســایر مراجــع ،اعــم از
قضایــی و غیــر آن الزماالتبــاع اســت» ،بایــد همــه ارکان دیــوان عدالــت اداری (اعــم از شــعب و هیــأت
عمومــی) را ملــزم بــه مراعــات مفــاد آرائ وحدترویــه دیــوان عالــی کشــور دانســت.
راجــع بــه مطلــب اخیــر ،اشــاره بــه ایــن نکتــه مفیــد خواهــد بــود کــه برخــی حقوقدانــان
درخصــوص مــاده  270قانــون آییندادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور کیفــری مصــوب
 1 1378کــه آراء وحدترویــه دیــوان عالــی کشــور را صرفــاً بــرای شــعب دیــوان عالــی و دادگاههــا
الزماالتبــاع دانســته بــود ،بیــان داشــته بودنــد کــه اگرچــه در رویــه عملــی دیــوان عدالــت اداری ،بــه
آراء وحــدت رویــه دیــوان عالــی کشــور توجــه خاصــی میشــود ،امــا باتوجــه بــه عــدم شــمول اطــاق
عنــوان «دادگاه» بــر دیــوان عدالــت اداری ،ایــن نهــاد ملــزم بــه تبعیــت از آرای دیــوان عالــی کشــور
نمیباشــد (پژوهشــگاه قــوه قضائیــه .)15 :1394 ،ایــن درحالــی اســت کــه در قانــون مــورد اشــاره نیــز
بــا عطــف توجــه بــه ماهیــت دیــوان عدالــت اداری کــه «دادگاه» محســوب میشــود ،دیــوان عدالــت
اداری از لــزوم تبعیــت از آراء وحــدت رویــه دیــوان عالــی کشــور مســتثنی نبــوده اســت.
 .1مــاده 270ـ هــرگاه در شــعب ديــوان عالــی كشــور و يــا هريــک از دادگاههــا نســبت بــه مــوارد مشــابه اعــم از
حقوقــی ،كيفــری و امــور حســبی بــا اســتنباط از قوانيــن آراء مختلفــی صــادر شــود رئيــس ديــوان عــای كشــور
يــا دادســتان كل كشــور بــه هــر طريقــي كــه آگاه شــوند ،مكلفانــد نظــر هيــأت عمومــی ديــوان عالــی كشــور
را بــه منظــور ايجــاد وحدترويــه درخواســت كننــد .همچنيــن هريــک از قضــات شــعب ديــوان عالــی كشــور يــا
دادگاههــا نيــز میتواننــد بــا ذكــر داليــل از طريــق رئيــس ديــوان عالــی كشــور يــا دادســتان كل كشــور نظــر
هيــأت عمومــی را درخصــوص موضــوع كســب كننــد .هيــأت عمومــی ديــوان عالــی كشــور بــه رياســت رئيــس
ديــوان عالــی يــا معــاون وی و بــا حضــور دادســتان كل كشــور يــا نماينــده او و حداقــل ســهچهارم رؤســا و
مستشــاران و اعضــاء معــاون كليــه شــعب تشــكيل میشــود تــا موضــوع مــورد اختــاف را بررســی و نســبت بــه
آن اتخــاذ تصميــم نمايــد .رأی اكثريــت كــه مطابــق موازيــن شــرعی باشــد مــاك عمــل خواهــد بــود .آراء هيــأت
عمومــی ديــوان عالــی كشــور نســبت بــه احــكام قطعیشــده بیاثــر اســت ولــی در مــوارد مشــابه تبعيــت از آن
بــرای شــعب ديــوان عالــی كشــور و دادگاههــا الزم میباشــد.
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 .2.2صالحیت دیوان عالی کشور در ارتباط با دیوان عدالت اداری مبتنی بر قانون عادی
همچنانکــه پیشتــر اشــاره شــد ،بــا توجــه بــه صراحــت اصــل  161قانــون اساســی مبنــی بــر اینکــه
دیــوان عالــی کشــور بــه منظــور «انجــام مســئولیتهایی کــه طبــق قانــون بــه آن محــول میشــود ...تشــکیل
میگــردد» ،روشــن اســت کــه صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور منحصــر در «نظــارت بــر اجــرای صحیــح
قوانیــن در محاکــم» و «ایجــاد وحدترویــه قضایــی» نیســت و ممکــن اســت کــه برخــی از صالحیتهــا
و مســئولیتهای ایــن مرجــع بــه موجــب قانــون عــادی تعییــن گردنــد .بــا ایــن مقدمــه ،میتــوان انتظــار
داشــت کــه حتــی در ارتبــاط بــا دیــوان عدالــت اداری ،در هــر مــوردی کــه اقتضــای پیشبینــی صالحیتــی
بــرای یــک مرجــع عالــی قضایــی بــوده اســت ،قانونگــذار مبتنــی بــر جایــگاه دیــوان عالــی کشــور ،آن صالحیت
را بــرای ایــن دیــوان در نظــر بگیــرد.
بــا بررســی قوانیــن عــادی میتــوان ادعــا نمــود کــه مهمتریــن و شــاید تنهــا صالحیتــی کــه در قوانیــن
عــادی بــرای دیــوان عالــی کشــور تعییــن شــده و در مقــام تبییــن نســبت صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور
بــا دیــوان عدالــت اداری نیازمنــد تأمــل اســت ،موضــوع حــل اختــاف در صالحیــت محاکــم میباشــد.
اهمیــت موضــوع حــل اختــاف در صالحیــت محاکــم از آن جهــت واجــد اهمیــت میباشــد کــه
یکــی از اولیــن موضوعاتــی اســت کــه در هــر دعوایــی ممکــن اســت مــورد اختــاف و بحــث قــرار گیــرد.
توضیــح آنکــه ،مراجــع رســیدگیکننده اعــم از دیــوان عدالــت اداری یــا محاکــم عمومــی ،قبــل از ورود
بــه موضــوع شــکایت ،ابتــدا بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهنــد کــه آیــا صالحیــت رســیدگی بــه موضــوع
مطروحــه را دارنــد یــا خیــر .در ایــن زمینــه ،گاهــی مرجعــی کــه پرونــده در آنجــا مطــرح میگــردد ،از
خــود نفــی صالحیــت مینمایــد و رســیدگی بــه پرونــده را در صالحیــت مرجــع دیگــری میدانــد ،امــا
مرجوعالیــه نیــز ضمــن رد صالحیــت خــود ،مرجــع اولیــه را صالــح بــه رســیدگی میدانــد .در
مرجــع
ٌ
ایــن شــرایط اختــاف در صالحیــت بیــن محاکــم ایجــاد خواهــد شــد (تعــارض منفــی) .از ســوی دیگــر،
گاهــی موضوعــی در دو یــا چنــد مرجــع طــرح میشــود و همــه مراجــع خــود را جهــت رســیدگی بــه
آن موضــوع صالــح میداننــد .در ایــن مــوارد اختــاف در صالحیــت جنبــه «اثباتــی یــا ایجابــی» بــه
خــود میگیــرد( .شــمس)407 :1386 ،
در صــورت تحقــق اختــاف در صالحیــت محاکــم ،بــر طبــق یــک قاعــدۀ کلــی کــه در مــاده 28
قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی مصــوب  1 1379تعییــن شــده،
تشــخیص مرجــع صالحی ـتدار در مــوارد بــروز اختــاف در صالحیــت محاکــم برعهــده دیــوان عالــی
 .1مــاده  -28هــرگاه بیــن دادگاههــای عمومــی ،نظامــی و انقــاب در مــورد صالحیــت ،اختــاف محقــق شــود
همچنیــن در مــواردی كــه دادگاههــا اعــم از عمومــی ،نظامــی و انقــاب بــه صالحیــت مراجــع غیرقضایــی از
خــود نفــی صالحیــت كننــد و یــا خــود را صالــح بداننــد ،پرونــده بــرای حــل اختــاف بــه دیــوان عالــی كشــور
ارســال خواهــد شــد .رأی دیــوان عالــی كشــور درخصــوص تشــخیص صالحی ـت ،الزماالتبــاع میباشــد.
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کشــور اســت .در ایــن راســتا ،بــا توجــه بــه عــدم تصریــح مــاد ه مزبــور بــه شــمول آن نســبت بــه دیــوان
عدالــت اداری ،مــاده  14قانــون تشــکیالت و آییندادرســی دیــوان عدالــت اداری در ایــن زمینــه مقــرر
داشــته اســت« :مرجــع حــل اختــاف در صالحیــت بیــن شــعب دیــوان و ســایر مراجــع قضایــی ،شــعب
دیــوان عالــی كشــور اســت» کــه ایــن تمهیــد قانونگــذار بــا توجــه بــه جایــگاه و نقــش دیــوان عالــی
کشــور در نظــام قضایــی کشــور متناســب و قابــل تقدیــر اســت.
درخصــوص صالحیــت اخیــر دیــوان عالــی کشــور اشــاره بــه ایــن نکتــه مفیــد خواهــد بــود کــه ماده
 48قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری 1در ارتبــاط بــا اختــاف در صالحیــت
دیــوان عدالــت اداری و ســایر محاکــم دادگســتری مقــرر داشــته اســت کــه هــرگاه شــکایتی در شــعبه
دیــوان عدالــت اداری مطــرح شــود و دیــوان خــود را صالــح بــه رســیدگی ندانــد ،بــا صــدور قــرار عــدم
صالحیــت موضــوع مطروحــه را بــرای ســایر مراجــع قضایــی ارســال میکنــد .نکتــه مهــم در ایــن
فــرض آن اســت کــه در ایــن صــورت قــرار صــادره بــرای مراجــع قضایــی الــزامآور نبــوده و ایــن مراجــع
نیــز میتواننــد در صــورت تشــخیص ،رســیدگی بــه موضــوع مطروحــه را در صالحیــت خــود نداننــد .در
مرجوعالیــه نیــز بــا نفــی صالحیــت از خــود رســیدگی بــه موضــوع مطروحــه
ایــن فــرض هــرگاه دادگاه
ٌ
را در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بدانــد ،مصــداق کامــل تعــارض منفــی در صالحیــت پیــش خواهــد
آمــد و بــا توجــه بــه مــاده  14قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مرجــع حــل
اختــاف در ایــن مــوارد شــعب دیــوان عالــی کشــور هســتند2 .
 .1مــاده 48ـ هــرگاه رســیدگی بــه شــكایت ،در صالحیــت ســایر مراجــع قضایــی باشــد ،شــعبه دیــوان بــا صــدور
قــرار عــدم صالحیــت ،پرونــده را بــه مرجــع مذكــور ارســال و مراتــب را بــه شــاكی اعــام مینمایــد و چـــنانچه
موضــوع را در صالحیــت مراجــع غیرقضایــی بدانــد ،ضمــن صــدور قــرار عــدم صالحیــت ،پرونــده را بــه مرجــع
صالــح ارســال مینمایــد .مرجــع اخیــر مكلــف بــه رســیدگی اســت.
 .2در نظــام حقوقــي جمهــوري اســامي ايــران بــا توجــه بــه اينكــه بهموجــب نظــرات مختلــف شــوراي نگهبــان،
امــكان نظــارت ديــوان عدالــت اداري بــر بخــش قابلتوجهــی از مقــررات مراجــع حاكميتــي كــه در ذيــل قــوه
مجريــه تعريــف نميشــوند وجــود نــدارد؛ از ســوي ديگــر ،بهموجــب اصــول  156و  159قانــون اساســي
دادگســتري بهعنــوان مرجــع رســمي و عــام رســیدگی بــه تظلمــات و شــكايات محســوب ميشــود ،برخــي
از حقوقدانــان رســيدگي بــه شــكايت از مقــررات برخــي از مراجــع و مقامــات خــارج از قــوه مجريــه همچــون
رئيــس قــوه قضائيــه را در صالحيــت دادگاههــاي دادگســتري دانســتهاند (شفيعيسردشــت و گرجياَزندريانــی
و قانعــي)134 :1395 ،؛ بنابرایــن ،باتوجــه بــه مشــتبه بــودن گســتره صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری بــر مصوبــات نهادهایــی همچــون مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،آییننامههــای مصــوب
کمیســیونهای مجلــس و آییننامههــای شــورای انقــاب در قوانیــن و رویــه عملــی دیــوان عدالــت اداری،
ایــن فــرض وجــود دارد کــه بــا طــرح شــکایت از مصوبــات ایــن نهادهــا در دادگاههــای عمومــی ،دادگاه بــا نفــی
صالحیــت از خــود ،دیــوان عدالــت اداری را بــرای رســیدگی بــه ایــن موضوعــات صالــح تشــخیص دهــد.
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بــا وجــود تصریــح بــه صالحیــت دیــوان عالــی کشــور جهــت حــل اختــاف در صالحیــت بیــن
شــعب دیــوان عدالــت اداری و محاکــم دادگســتری ،متأســفانه در قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی
دیــوان عدالــت اداری در زمینــۀ بــروز اختــاف در صالحیــت و ترتیبــات حــل آن بیــن هیــأت عمومــی
دیــوان و ســایر محاکــم دادگســتری حکــم خاصــی پیشبینــی نشــده اســت؛ حــال آنکــه ،بــا توجــه بــه
صالحیتهــای هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری و صالحیــت عــام محاکــم دادگســتری ،احتمــال
بــروز تعــارض در صالحیــت بیــن ایــن دو مرجــع کام ـ ً
ا محتمــل اســت؛ لــذا ،بهتــر بــود تــا در ایــن
زمینــه نیــز شــیو ه حــل اختــاف در قانــون تشــکیالت و آییـن دادرســی دیــوان عدالــت اداری تصریــح
میشــد.
1
البتــه ،بــا توجــه بــه مــاده  122قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری کــه
تعییــن تکلیــف در مــوارد ســکوت ایــن قانــون را بــه قانــون آییندادرســی دادگاههــای عمومــی و
انقــاب در امــور مدنــی ارجــاع داده و بــا عطــف توجــه بــه حکــم کلــی مقــرر در مــاده  28ایــن قانــون
کــه تشــخیص مرجــع صالحی ـتدار در مــوارد بــروز اختــاف در صالحیــت محاکــم را برعهــده دیــوان
عالــی کشــور قــرار داده اســت ،در شــرایط موجــود نیــز میتــوان گفــت کــه در صــورت بــروز اختــاف
در صالحیــت ،بیــن هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری و ســایر محاکــم دادگســتری نیــز صالحیــت
تعییــن تکلیــف موضــوع برعهــده دیــوان عالــی کشــور اســت کــه ایــن موضــوع بــا نقــش و جایــگاه
دیــوان عالــی کشــور بــه عنــوان عالیتریــن محکم ـه قضایــی تناســب دارد.
بــا مشــخص شــدن رویکــرد مثبــت قانونگــذار عــادی بــه جایــگاه دیــوان عالــی کشــور در ارتبــاط بــا
دیــوان عدالــت اداری در موضــوع حــل اختــاف در مــوارد بــروز تعــارض در صالحیــت دیــوان عدالــت
اداری و ســایر محاکــم دادگســتری ،اشــاره بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه معمــوالً در کشــورهایی کــه
از الگــوی نظــام قضایــی دوپایــه اســتفاده میکننــد 2،تعــارض صالحیــت در بیــن دادگاههــای اداری
و عمومــی رایــج اســت (یزدانمهــر .)38 :1394 ،بــر ایــن اســاس ،معمــوالً در ایــن قبیــل كشــورها
بهمنظــور حــل تعــارض در صالحیــت بیــن دادگاههــای اختصاصــی و دادگاههــای عمومــی مرجــع
خاصــی پیشبینــی میشــود .بهعنــوان نمونــه در كشــور فرانســه« ،دیــوان تعارضــات» 3كــه متشــكل از
 .1مــاده 122ـ مقــررات مربــوط بــه رد دادرس و نحــوه ابــاغ اوراق ،آراء و تصميمــات ديــوان و وكالــت و ســاير
مــوارد ســكوت در ايــن قانــون بــه ترتيبــی اســت كــه در قانــون آييــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب
در امــور مدنــی و قانــون اجــرای احــكام مدنــی مقــرر شــده اســت.
 .2جهــت آشــنایی بــا الگــوی نظــام قضایــی تکپایــه و دوپایــه کــه از آن بــا عنــوان الگــوی متمرکــز نظــارت
قضایــی و الگــوی غیرمتمرکــز نظــارت قضایــی نیــز یــاد میشــود رک( :زارعــی و مواليــی :1392 ،ص  )194و
(زارعــي و مركــز مالميــری :1384 ،صــص  159و .)161
3. Tribunal De Conflicts.
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اعضــای برابــر از «شــورای دولتــی» و «دیــوان عالــی» اســت ،بــه ریاســت وزیــر دادگســتری مســئولیت
حــل ایــن تعارضــات را برعهــده دارد 1.بــا ایــن مقدمــه ،بــا توجــه بــه مزایــای ســاختار فــوق کــه از
متخصصیــن حوزههــای مــورد اختــاف بــه صــورت برابــر در آن حضــور دارنــد ،پیشــنهاد میشــود
کــه بــا تمهیــد مشــابه چنیــن ســاختاری ذیــل دیــوان عالــی کشــور ،حــل اختــاف در صالحیــت بیــن
دیــوان عدالــت اداری و محاکــم عمومــی در چنیــن شــورایی انجــام شــود.
نتیجه
توجــه بــه مفــاد قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و بــه صــورت خــاص مفــاد اصــل 161
حاکــی از آن اســت کــه در نظــم قضایــی ایــران ،دیــوان عالــی کشــور در رأس سلســلهمراتب دادگاههــا
قــرار دارد .بــر همیــن اســاس اصــل مزبــور ،صالحیتهایــی چــون ایجــاد وحــدت رویــه قضایــی و
نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم را در صالحیــت آن دیــوان قــرار داده اســت .اطــاق
صالحیتهــای ذکــر شــده بــرای ایــن نهــاد در اصــل مزبــور حاکــی از آن اســت کــه در ســاختار قضایــی
ایــران ،ایــن نهــاد بــر ســایر محاکــم تفــوق داشــته و مجمــوع ارکان قضایــی اعــم از دادگاههــای عمومــی
و اختصاصــی را شــامل میشــود .بــا ایــن وجــود ،رویکــرد قوانیــن و مقــررات موجــود در زمینــۀ تســری
صالحیتهــای مصــرح دیــوان عالــی کشــور در اصــل  161قانــون اساســی بــه همــۀ دادگاههــا از جملــه
دیــوان عدالــت اداری مناســب نبــوده و ایــن رویکــرد حاکــی از وجــود ابهــام در زمینــۀ نســبت جایــگاه و
صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور بــا دیــوان عدالــت اداری در نظــام حقوقــی ـ قضایــی ایــران اســت.

«الگوی مد نظر تدوینکنندگان قانون اساسی»
دیوان عالی کشور
محاکم عمومی

محاکم اختصاصی
دیوان عدالت اداری

 .1ايــن ديــوان از  4نفــر از ميــان مستشــاران ديــوان عالــی كشــور و چهــار نفــر از ميــان مستشــاران شــورای
دولتــی بــه ترتيــب ويــژهای تشــكيل میشــود (عباســی :1395 ،ص  .)258درخصــوص ديــوان تعارضــات فرانســه
توجــه بــه ايــن نكتــه الزم اســت كــه تنهــا قضــات و برخــی از مقامــات دولتــی میتواننــد بــه ديــوان تعارضــات
مراجعــه كننــد و افــراد از چنيــن صالحيــت برخــوردار نيســتند( .هداونــد ،1389 ،ج دوم)730 :
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«الگویی که برخی قوانین ،مقررات و نظرات حقوقدانان گواه بر آن هستند»
دیوان عالی کشور
محاکم عمومی

دیوان عدالت اداری

محاکم اختصاصی

بــر ایــن اســاس ،همچنانکــه در قوانیــن و مقــررات موضوعــه و جــاری ایــران طــرق مختلفــی بــرای
نظــارت فعــال و انفعالــی دیــوان عالــی کشــور بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در دادگاههــا پیشبینــی شــده،
الزم اســت تــا فرآینــد و ســازوکار اِعمــال ایــن صالحیــت دیــوان عالــی کشــور نســبت بــه دیــوان عدالــت
اداری نیــز فراهــم گــردد .عــاوه بــر ایــن ،باتوجــه بــه صالحیــت عــام دیــوان عالــی کشــور در ایجــاد
وحــدت رویــه قضایــی ،الزم اســت تــا بــا پیشبینــی راهکارهایــی همچــون تشــکیل هیــأت متخصــص
در امــور اداری در دیــوان عالــی کشــور ،زمینـه تحقــق ایــن صالحیــت دیــوان عالــی کشــور راجــع بــه
مســائل در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری نیــز فراهــم گــردد.
برخــاف صالحیتهــای اساســی دیــوان عالــی کشــور کــه رویکــرد قانونگــذار و مقامــات مقررهگــذار
مبنــی بــر عــدم تســری ایــن صالحیتهــا نســبت بــه دیــوان عدالــت اداری محــل نقــد اســت و بایســتی
بــا اصــاح رویکــرد قانونگــذار و مقامــات مقررهگــذار ،زمینــۀ تســری ایــن صالحیتهــای دیــوان عالــی
کشــور نســبت بــه دیــوان عدالــت اداری نیــز فراهــم شــود ،در زمینــۀ تســری آن دســته از صالحیتهای
دیــوان عالــی کشــور کــه بــه موجــب قانــون عــادی پیشبینــی شــدهاند ،بــه دیــوان عدالــت اداری،
رویکــرد قانونگــذار عــادی قابــل دفــاع بــوده اســت و در زمینــۀ حــل اختــاف در صالحیــت محاکــم کــه
مهمتریــن صالحیــت دیــوان عالــی کشــور در ارتبــاط بــا دیــوان عدالــت اداری میباشــد ،قانونگــذار
عــادی در قوانیــن مختلــف بــه خصــوص مــاده  14قانــون تشــکیالت و آییندادرســی دیــوان عدالــت
اداری ،بــر تفــوق دیــوان عالــی کشــور نســبت بــه دیــوان عدالــت اداری در ایــن زمینــه تصریــح داشــته
ا ست .
در پایــان ،تأکیــد بــر ایــن نکتــه از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت کــه نویســندگان ایــن تحقیــق
اذعــان دارنــد کــه بــا توجــه بــه مغفــول واقــع شــدن نســبت جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عالــی
کشــور و دیــوان عدالــت اداری در طــی چهــار دهـه گذشــته (پــس از تصویــب قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران) ،اقتضائــات عملیاتــی ســاختن الگــوی مدنظــر ایــن تحقیــق بــا دشــواریهای مختلفــی
ازجملــه خــأ وجــود ظرفیــت قضــات متخصــص در حــوزه حقــوق عمومــی در دیــوان عالــی کشــور
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یــا عــدم وجــود ســاختار تخصصــی در حــوز ه حقــوق عمومــی در دیــوان عالــی کشــور مواجــه اســت.
البتــه ،ایــن موانــع اجرایــی نبایــد باعــث شــوند تــا جایــگاه و صالحیتهــای مقــرر بــرای دیــوان عالــی
کشــور در قانــون اساســی کمــاکان نادیــده انگاشــته شــوند و بایســتی جهــت انطبــاق نظــام قضایــی بــا
مفــاد قانــون اساســی ،اقتضائــات اجرایــی ایــن نظریــه فراهــم شــود و یــا بــا اصــاح قانــون اساســی،
مشــروعیت الگــوی در پیشگرفتــه شــده تأمیــن شــود.
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فهرست منابع
الف .کتابها
 .1ابــاذری فومنــی ،منصــور ( ،)1392ترمینولــوژی حقــوق نویــن ،تهــران :انتشــارات شــهید داریــوش
نوراللهــی ،جلــد دوم.
 .2ابوالحمد ،عبدالحمید ( ،)1349حقوق اداری ،تهران :دانشگاه تهران ،جلد اول.
 .3اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ( ،)1364صــورت مشــروح مذاکــرات
مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،تهــران :چاپخانــه مجلــس ،جلــد
ســوم.
 .4پژوهشــگاه قــوه قضائیــه ( ،)1394ارزیابــی رأی وحــدت رویــه و ایجــاد رویــه در دیــوان عدالــت
اداری ،تهــران :مرکــز مطبوعــات و انتشــارات قــوه قضائیــه.
 .5جعفــری لنگــرودی ،محمــد جعفــر ( ،)1386مبســوط در ترمینولــوژی حقــوق ،تهــران :کتابخانــه گنــج
دانــش ،چــاپ ســوم ،جلــد ســوم.
 .6رضایـیزاده ،محمدجــواد ( ،)1391حقــوق اداری تطبیقــی (بــا تأكیــد بــر دادرســی اداری در شــورای
دولتــی فرانســه) ،تهــران :انتشــارات مجــد.
 .7شــمس ،عبداللــه ( ،)1386آییــن دادرســی مدنــی (دوره پیشــرفته) ،تهــران :انتشــارات دراك ،چــاپ
پانزدهــم ،جلــد نخســت.
 .8صدرالحفاظــی ،نصراللــه ( ،)1372نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت در دیــوان عدالــت اداری،
تهــران :شــهریار.
 .9طباطباییمؤتمنی ،منوچهر ( ،)1387حقوق اداری ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ چهاردهم.
 .10عباسی ،بیژن ( ،)1395حقوق اداری تطبیقی ،تهران :نشر دادگستر.
 .11محمــودی ،جــواد ( ،)1390بررســی تحلیلــی دادرســی اداری در حقــوق ایــران ،تهــران :انتشــارات
جنــگل.
 .12هداوند ،مهدی ( ،)1389حقوق اداری تطبیقی ،تهران :انتشارات سمت ،جلد دوم.
 .13یــزدان مهــر ،محمــد ( ،)1394تحلیلــی بــر قانــون تشــكیالت و آئیــن دادرســی دیــوان عدالــت
اداری ،تهــران :انتشــارات مجــد.
ب .مقالهها
 .14ابریشــمی راد ،محمــد امیــن و حســین آئینــه نگینــی« ،نقــد صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در صدور رأی
وحــدت رویــه» ،فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی ،1398 ،شــماره  ،25صــص  ،102-85صــص .99-98
 .15امامــی ،محمــد و مهســتی ســلیمانی (« ،)1393شــخصیت خواهــان در دیــوان عدالــت اداری» ،مطالعــات
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حقوقــی دانشــگاه شــیراز ،دوره ششــم ،ش ،1صــص .30-1
 .16ثابتیپــور کرمانــی ،بهــزاد (« ،)1397جایــگاه و اهمیــت و کاربــرد رویــه قضایــی در آرای دیــوان عدالــت
اداری» ،فصلنامــه الکترونیکــی پژوهشهــای حقوقــی قانونیــار ،دوره اول ،ش .2
 .17زارعــی ،محمدحســین و احمــد مركــز مالمیــری (« ،)1384مفهــوم و مبانــی كنتــرل قضایــی بــا تأكیــد بــر
نظــام حقوقــی ایــاالت متحــده امریــكا» ،مجلــه تحقیقــات حقوقــی ،شــماره ،42صــص .198-149
 .18زارعــی ،محمدحســین و آیــت موالیــی (« ،)1392آسیبشناســی ویژگیهــای قــرارداد اداری ایــران در
مقایســه بــا حقــوق فرانســه و انگلســتان» ،دیدگاههــای حقــوق قضایــی ،شــماره  ،63صــص .208-169
 .19حیدری ،مسعود (« ،)1346شورای دولتی و عدالت» ،حقوق امروز ،شماره  ،20صص .29-26
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