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چکیده
ــود.  ــوب می ش ــران محس ــم ای ــله مراتب محاک ــه در سلس ــن محکم ــور عالی تری ــی کش ــوان عال دی
اصــل 161 قانــون اساســی صراحتــًا 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 صالحیت هــای خــاص همچــون حــل اختــالف در صالحیــت محاکــم را بــرای دیــوان 
ــه ابهامــات و اشــکاالت موجــود در قوانیــن مختلــف  ــا توجــه ب ــی کشــور در نظــر گرفتــه اســت. ب عال
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 
ــر  ــه تبــع آن، صالحیت هــای نظــارت ب ــی کشــور اســت و ب ــوان عال از نظــر سلســله مراتب در ذیــل دی
ــز  ــت اداری نی ــوان عدال ــا دی ــاط ب ــی، در ارتب ــه ی  قضای ــن و ایجــاد وحــدت روی ــح قوانی اجــرای صحی
برعهــدۀ دیــوان عالــی کشــور اســت. همچنیــن، رویکــرد قانونگــذار عــادی در شناســایی نقــش دیــوان 
عالــی جهــت حــل اختــالف در صالحیــت بیــن دیــوان عدالــت و ســایر محاکــم منطبق بــا جایــگاه دیوان 
عالــی کشــور دانســته شــد. البتــه، بــا توجــه بــه فقــدان وجــود ظرفیت هــای تخصصــی در زمینــۀ امــور 
ــا اشــکاالتی روبــه رو  اداری در دیــوان عالــی کشــور، تمرکــز همــۀ امــور ذکــر شــده در دیــوان عالــی ب
خواهــد شــد کــه بــر ایــن اســاس، بایســتی در ســاختار دیــوان عالــی کشــور اصالحاتــی ایجــاد شــود. 
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مقدمه
ضــرورت پیش بینــی مرجعــی عالــی و قضایــی جهــت اعمــال نظــارت بــر دادگاه هــای دادگســتری 
موجــب شــد تــا در جریــان تدویــن قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، دیــوان عالــی کشــور در 
رأس نظــام قضایــی کشــور پیش بینــی شــود. اصــل 161 قانــون اساســی1 در مقــام شناســایی جایــگاه 
و صالحیت هــای ایــن مرجــع، دیــوان عالــی کشــور را بــه عنــوان مســئول نظــارت بــر اجــرای صحیــح 
قوانیــن در محاکــم و ایجــاد وحــدت رویــۀ قضایــی و انجــام مســئولیت هایی کــه طبــق قانــون بــه آن 
ــه  ــوه قضائی ــس ق ــز رئی ــون اساســی2 نی ــه اصــل 162 قان ــرد. مســتند ب ــی ک ــود، معرف محــول می ش
ــرای مــدت  ــی را ب ــور قضای ــه ام ــادل و آگاه ب ــی کشــور، مجتهــدی ع ــوان عال ــا مشــورت قضــات دی ب

ــد. ــی کشــور منصــوب می کن ــوان عال ــس دی ــوان رئی ــه عن پنج ســال ب
عــالوه بــر دیــوان عالــی کشــور کــه بنــا بــر تصریــح قانــون اساســی بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
ارکان قــوه قضائیــه محســوب می شــود، بــر طبــق اصــل 173 قانــون اساســی3 بــه منظــور رســیدگی بــه 
ــا آیین نامه هــای دولتــی و  ــا واحدهــا ی ــه مأموریــن ی شــکایات، تظلمــات و اعتراضــات مــردم نســبت ب
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 

نحــوه ی عمــل ایــن مرجــع بــه قانــون عــادی واگــذار گردیــد.
علی رغــم تصریــح قانــون اساســی بــه نقــش و صالحیت هــای ویــژۀ دیــوان عالــی کشــور در نظــام 
قضایــی ایــران کــه مؤیــد تفــوق ایــن مرجــع بــر تمــام محاکــم ذیــل قــوه قضائیــه می باشــد، بــا توجــه 
ــه  ــران ک ــوری اســالمی ای ــون اساســی جمه ــت اداری در قان ــوان عدال ــای شــکل گیری دی ــه زمینه ه ب
ــد از الگــوی شــورای دولتــی  ــه تقلی ــن »شــورای دولتــی« قبــل از انقــالب اســالمی شــده و ب جایگزی
فرانســه در عــرض نظــام قضایــی محســوب می شــد، پــس از تصویــب قانــون اساســی جمهــوری اســالمی 

نسبت سنجی جــایــگاه و صالحیت هـــای 
دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

1. اصــل 161ـ دیــوان عالــی کشــور بــه منظــور نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم و ایجــاد وحــدت 
رویــه قضایــی و انجــام مســئولیت هایی کــه طبــق قانــون بــه آن محــول می شــود، بــر اســاس ضوابطــی کــه رئیــس 

ــد تشــکیل می گــردد. ــه تعییــن می کن ــوه قضایی ق
2. اصــل 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 

ــد. ــوب می کن منص
3. اصــل 173ـ بــه منظــور رســیدگی بــه شــکایات، تظلمــات و اعتراضــات مــردم نســبت بــه مأموریــن یــا واحدهــا 
بــا آیین نامه هــای دولتــی و احقــاق حقــوق آنهــا، دیوانــی بــه نــام »دیــوان عدالــت اداری« زیــر نظــر رئیــس قــوه 

قضاییــه تأســیس می گــردد. حــدود اختیــارات و نحــوه عمــل ایــن دیــوان را قانــون تعییــن می کنــد.
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ــه  ــبت ب ــور نس ــی کش ــوان عال ــای دی ــمول صالحیت ه ــوق و ش ــادی، تف ــن ع ــطح قوانی ــران، در س ای
ــن  ــت. ای ــده اس ــی مان ــروز باق ــا ام ــی ت ــن تلق ــت و ای ــرار گرف ــد ق ــورد تردی ــت اداری م ــوان عدال دی
ــی و   ــی عال ــوان مرجع ــه عن ــت اداری ب ــوان عدال ــز از دی ــان نی ــا برخــی حقوقدان ــر موجــب شــده ت ام
هم ســطح بــا دیــوان عالــی کشــور یــاد کننــد. بــه عنــوان نمونــه، دکتــر طباطبایــی مؤتمنــی در ایــن 
ــرار دارد. ... در رأس  ــور ق ــی کش ــوان عال ــی، دی ــای عموم ــته اند: »در رأس دادگاه ه ــان داش ــه بی زمین
دادگاه هــا و مراجــع اداری، دیــوان عدالــت اداری قــرار دارد. دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری 
دو رکــن اصلــی قــوه قضائیــه را تشــکیل می دهنــد کــه زیــر نظــر رئیــس قــوه قضائیــه انجــام وظیفــه 

ــی، 1387: 424-423( ــی مؤتمن ــد.« )طباطبای می کنن
ــن  ــه ای ــی ب ــی ـ تحلیل ــی توصیف ــا در قالب ــا دارد ت ــش بن ــن پژوه ــوق، ای ــات ف ــر مقدم ــی ب مبتن
پرســش پاســخ دهــد کــه نســبت جایــگاه و صالحیت هــای 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 صالحیت هــای دیــوان عالــی کشــور می شــود؛ 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 
ــی  ــه بررس ــاراً ب ــزدی، 1370( اختص ــت اداری« )ی ــوان عدال ــور و دی ــی کش ــوان عال ــن دی ــی بی اجمال
تفــاوت ویژگی هــای دو دیــوان پرداختــه شــده و بــدون بیــان اســتدالل خاصــی تنهــا بــر برتــری دیــوان 
عالــی کشــور تأکیــد شــده اســت. در مقالــه »مرجــع نهایــی حــل اختــالف در صالحیــت دیــوان عالــی 
ــت اداری؟« )ســوادکوهی،1381( تنهــا صالحیــت حــل اختــالف در صالحیــت  ــوان عدال ــا دی کشــور ی
ــت اداری در  ــوان عدال ــرار گرفتــه اســت. کتــاب دو جلــدی »صالحیــت دی ــوان مــورد بررســی ق دو دی
ــن  ــت اداری تدوی ــوان عدال ــش دی ــوزش و پژوه ــت آم ــط معاون ــه توس ــور« ک ــی کش ــوان عال آراء دی
شــده نیــز تنهــا بــه گــردآوری آراء قضایــی پرداختــه و وجــه تألیــف و تحلیلــی نــدارد. مبتنــی بــر ایــن 
مطالــب، هرچنــد در زمینــۀ جایــگاه و صالحیت هــای دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری در 
مقاله هــا و کتاب هــای مختلــف نــکات زیــادی قابــل مشــاهده اســت، ولیکــن تاکنــون در هیــچ کتــاب 
ــی کشــور  ــوان عال ــای دی ــگاه و صالحیت ه ــه بررســی نســبت جای ــی ب ــه صــورت تفصیل ــه ای ب و مقال
ــر  ــوق اداری دکت ــاب حق ــون کت ــوارد همچ ــدود م ــده و در مع ــه نش ــت اداری پرداخت ــوان عدال و دی
طباطبایــی مؤتمنــی نیــز نظــر متفــاوت از فرضیــۀ نویســندگان ایــن تحقیــق بیــان شــده اســت؛ بنابراین، 
اســتدالل ها و نتیجــه ایــن تحقیــق متمایــز از آثــار موجــود می باشــد 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 تــالش خواهــد شــد تــا ابتــدا نســبت جایــگاه دیــوان عالــی 
ــی  ــوان عال ــت اداری تبییــن گــردد )بنــد 1(؛ ســپس، نســبت صالحیت هــای دی ــوان عدال کشــور و دی
ــری  ــدی و نتیجه گی ــه جمع بن ــت ب ــد 2(؛ در نهای ــوند )بن ــی ش ــت اداری بررس ــوان عدال ــور و دی کش

ــود. ــه می ش ــوق پرداخت ــکات ف ن

1. نسبت جایگاه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
پیشــینه دیــوان عالــی کشــور بــه عنــوان عالی تریــن مرجــع قضایــی در نظــام حقوقــی جمهــوری 
ــون اساســی مشــروطه مصــوب 1286 1 مشــاهده  ــوان در اصــل 75 متمــم قان ــران را می ت اســالمی ای
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 کشــورهای بالــکان 
ــز  ــه تمی ــی دیوانخان ــان پیش بین ــده اســت« )هریســی نژاد، 1388: 373(، برخــی حقوقدان ــاس ش اقتب
در اصــل 75 متمــم قانــون اساســی مشــروطه را مقتبــس از مــاده 95 قانــون اساســی بلژیــک مصــوب 

ــی، 1378: 33(.   ــته  اند )عابدین 1831 دانس
ــون  ــاده 5 قان ــه موجــب م ــون اساســی مشــروطه، ب ــز در متمــم قان ــه تمی ــا پیش بینــی دیوانخان ب
ــیس  ــمًا تأس ــوب 1290 2، رس ــه مص ــکام صلحی ــرعیه و ح ــر ش ــه و محاض ــکیالت عدلی ــول تش اص
دیوانخانــه تمیــز در پایتخــت پیش بینــی شــد. البتــه در ســال 1316 بــا تصویــب شــورای زبــان و ادب 
فارســی نــام دیوانخانــه تمیــز بــه دیــوان عالــی کشــور تغییــر یافــت )ثابتی پــور کرمانــی، 1397: 390(.

ــی کشــور ســبب  ــوان عال ــران، اهمیــت دی پــس از اســتقرار نظــام سیاســی جمهــوری اســالمی ای

1. اصــل 75ـ در تمــام مملکــت فقــط یــك دیوانخانــۀ تمیــز بــراي امــور عرفیــه دایــر خواهــد بــود، آن هــم در شــهر 
پایتخــت و ایــن دیوانخانــۀ تمیــز در هیــچ محاکمــه ابتــدا رســیدگی نمی کنــد مگــر در محاکماتــی کــه راجــع بــه 

وزراء باشــد.
ــکیل  ــز تش ــوان تمی ــران دی ــت ای ــت مملک ــط در پایتخ ــادۀ )2(* فق ــوره در م ــم مزب ــوق محاک ــاده 5- ماف 2. م

می شــود.
ــًا  ــون صراحت ــه قان ــر آنچ ــاوی دارد غی ــام دع ــه تم ــیدگی ب ــق رس ــه ح ــت ک ــی آنس ــم عموم ــاده 2- محاک ]* م

ــت.[ ــرده اس ــتثناء ک اس
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شــد تــا اصــل 161 قانــون اساســی بــه تعییــن ســاختار ســازمانی و صالحیت هــای 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 مســئولیت هایی کــه بــه موجــب قانــون بــه آن محــّول 

ــردد.  ــود، تشــکیل گ می ش
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــب قان ــل از تصوی ــه قب ــور ک ــی کش ــوان عال ــالف دی برخ
تشــکیل شــده بــوده و دارای صالحیت هــای 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 تشــکیل ایــن دیــوان برآمــده از نقــش شــورای دولتــی، قبــل از انقــالب 
اســالمی بــوده اســت. درخصــوص شــورای دولتــی بایــد توجــه نمــود کــه تأســیس شــورای مزبــور در 
ــزار  ــن اب ــا مهم تری ــود ت ــده ب ــی ش ــوب 1339 1 پیش بین ــی« مص ــورای دولت ــه ش ــع ب ــون راج »قان
ــدری، 1346: 28 و  ــد )حی ــت باش ــی حکوم ــر خودکامگ ــهروندان در براب ــوق ش ــت از حق ــت صیان جه
ــچ گاه در  ــی هی ــورای دولت ــل ش ــالب اســالمی، در عم ــل از انق ــه، قب ــری، 1338: 202(. البت متین دفت
ــود  ــت اداری کــه مول ــوان عدال ــن، بایســتی دی ــران تشــکیل نشــد؛ بنابرای نظــام حقوقــی ـ سیاســی ای
قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 1358 بــود را به عنــوان اولیــن مرجــع اختصاصــی 

ــه شــکایات مــردم از اعمــال اداری دولــت شــناخت.  قضایــی جهــت رســیدگی ب
شــاید بتــوان یکــی از مهم تریــن دالیــل تشــکیل نشــدن شــورای دولتــی پیــش از انقــالب اســالمی 
ــوان  ــه عنــوان یــک مرجــع قضایــی را ایــن مطلــب دانســت کــه برخــالف دی و شــناخته نشــدن آن ب
عدالــت اداری کــه تأســیس آن در قانــون اساســی پیش بینی شــده و از ایــن  جهــت جایــگاه مســتحکمی 
در نظــام قضایــی جمهــوری اســالمی 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 کــه 
بــا توجــه بــه اینکــه در متمــم قانــون اساســی مشــروطه کلیــۀ اختیــارات قضایــی بــه محاکــم عمومــی 
عدلیــه محــول شــده بــود و شــورای دولتــی به عنــوان یــك مرجــع قضایــی بــه شــمار نمی آمــد، عمــاًل 
ایــن شــورا کارویــژه رســیدگی قضایــی نداشــته و صالحیــت آن بــه رســیدگی اداری محــدود می شــد 
ــه اینکــه تشــکیل  ــا توجــه ب ــران ب ــاوری، 1357: 41(. از ســوی دیگــر، در نظــام دادرســی اداری ای )ی
شــورای دولتــی تــا حــدود زیــادی از حقــوق اداری فرانســه تأثیــر پذیرفتــه بــود )ابوالحمــد، 1349: 809 
و طباطبایــی مؤتمنــی، 1387: 476 و صدرالحفاظــی، 1370: 34( و در فرانســه نظــام دادرســی اداری 
خــارج از قــوه قضائیــه و در ذیــل قــوه مجریــه تعریــف می شــود، برخــی حقوقدانــان بــدون توجــه بــه 

ــون  ــواد »قان ــی م ــی«، در برخ ــورای دولت ــه ش ــع ب ــون راج ــر »قان ــدم ب ــه مق ــت ک ــه الزم اس ــن نکت ــر ای 1. ذک
ــای آن  ــی و صالحیت ه ــورای دولت ــه ش ــواد 58، 60، 64 و...( ب ــه م ــوب 1301 )ازجمل ــوری« مص ــتخدام کش اس

ــود. اشــاره شــده ب
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اقتضائــات تاریخــی و حقوقــی ایــن دو کشــور، حتــی پــس از تصویــب قانــون اساســی جمهــوری اســالمی 
ــت اداری  ــوان عدال ــاکان دی ــه، کم ــوه قضائی ــل فصــل ق ــت اداری ذی ــوان عدال ــی دی ــران و پیش بین ای
ــوان قســیم مراجــع  ــد و آن را به عن ــرار داده ان ــورد شناســایی ق ــی اداری م ــك مرجــع عال ــوان ی را به عن

ــد )شــمس، 1386: 113 و محمــودی، 1390: 42(.  ــی کرده ان ــی معرف قضای
مبتنــی بــر دالیــل فــوق کــه در برخــی حوزه هــا نیــز مــورد پذیــرش قانونگــذار عــادی قــرار گرفتــه، 
تفــوق جایــگاه و صالحیت هــای دیــوان عالــی کشــور نســبت بــه دیــوان عدالــت اداری هماننــد ســایر 
محاکــم و دادگاه هــا 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 اســالمی ایــران یکــی از مراجــع قضایــی قــوه قضائیــه 
ــه صراحــت مطــرح شــده،  ــز ب ــون اساســی نی ــی قان ــس بررســی نهای می باشــد و همچنان کــه در مجل
ایــن دیــوان مصــداق اجــالی دادگاه اختصاصــی و مصادیــق »دادگســتری« در ایــران بــوده و صالحیــت 
ــط  ــی و رواب ــور فرهنگ ــت )اداره کل ام ــت را دارا اس ــال اداری دول ــر اعم ــی ب ــارت قضای ــال نظ اعم
عمومــی مجلــس شــورای اســالمی، 1364: 1652(. بــر مبنــای همیــن نظــر، برخــی حقوقدانــان همچون 
نماینــدگان مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی، لفــظ »دادگســتری« در اصــل 159 قانــون اساســی 

را شــامل همــه محاکــم ازجملــه دیــوان عدالــت اداری دانســته اند )امامــی و ســلیمانی، 1393: 8(.
بــا پذیــرش نظــر اخیــر، همچنان کــه از عنــوان دیــوان عالــی کشــور و صالحیت هــای مقــرر بــرای 
آن مرجــع )نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم و ایجــاد وحــدت رویــه قضایــی( بــه دســت 
می آیــد، دیــوان عالــی کشــور عالی تریــن دادگاه در سلســله مراتــب قضایــی ایــران محســوب می شــود 
و دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان یــک دادگاه اختصاصــی پایین تــر از دیــوان عالــی محســوب خواهــد 
شــد. بــر ایــن اســاس، در مقــام نسبت ســنجی و ارتبــاط بیــن اصــول 156، 161 و 173 قانــون اساســی 
بایــد گفــت باتوجــه بــه اینکــه دیــوان عدالــت اداری از نظــر ســازمانی دادگاه و از منظــر ماهــوی عملکــرد 
ــون اساســی  ــوان در عــداد مصادیــق »محاکــم« منــدرج در اصــل 161 قان ــن دی ــی اســت، ای آن قضای

بــوده و از نظــر جایــگاه در ذیــل دیــوان عالــی کشــور تعریــف می شــود.

2. نسبت صالحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری 
بــا اثبــات ایــن مطلــب کــه در نظــام سیاســی و حقوقــی جمهــوری اســالمی ایــران دیــوان عدالــت 
ــود،  ــوب می ش ــور محس ــی کش ــوان عال ــل دی ــع آن ذی ــه تب ــه و ب ــوه قضائی ــِم ق ــی از محاک اداری یک
ــل  ــم« در اص ــه »محاک ــبت ب ــور نس ــی کش ــوان عال ــای دی ــمول صالحیت ه ــه ش ــت ک ــدی نیس تردی
ــه علی االصــول  ــت ک ــوان گف ــن اســاس می ت ــر ای ــز می شــود. ب ــت اداری نی ــوان عدال 161، شــامل دی
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ــور  ــه ام ــده اند، ب ــح ش ــی تصری ــون اساس ــل 161 قان ــه در اص ــور ک ــی کش ــوان عال ــای دی صالحیت ه
حقوقــی و کیفــری محــدود نخواهنــد بــود و اســتثناء کــردن امــور اداری از اطــالق صالحیت هــای ایــن 
ــون اساســی چنیــن قرینــه ای  ــی اســت کــه حداقــل در قان نهــاد، نیازمنــد بیــان دلیــل و قرینــۀ قانون
وجــود نــدارد. از ســوی دیگــر، بــا توجــه بــه اینکــه بــر طبــق اصــل 161 قانــون اساســی تعییــن ســایر 
ــر  ــون عــادی واگــذار شــده، طبیعــی اســت کــه مبتنــی ب ــه قان ــی کشــور ب ــوان عال صالحیت هــای دی
جایــگاه دیــوان عالــی کشــور، صالحیت هایــی کــه بایســتی بــرای مراجــع عالــی قضایــی در نظــر گرفتــه 
شــوند )نظیــر تنظیــم ارتبــاط دیــوان عدالــت اداری و ســایر محاکــم( می توانــد برعهــدۀ دیــوان عالــی 

کشــور قــرار داده شــود.
ــادی  ــون ع ــون اساســی و قان ــر صالحیت هــای مصــرح در قان ــه، مبتنــی ب ــه، درادام ــن مقدم ــا ای ب
ــت اداری پرداختــه  ــوان عدال ــی کشــور و دی ــوان عال ــه بررســی نســبت صالحیت هــای دی در دو بنــد ب
خواهــد شــد و در ضمــن آن، میــزان انطبــاق قوانیــن و مقــررات موجــود بــا قانــون اساســی و جایــگاه 

دیــوان عالــی کشــور تحلیــل خواهــد شــد.

1.2. صالحیت هــای دیــوان عالــی کشــور در ارتبــاط بــا دیــوان عدالــت اداری مبتنــی 
بــر قانــون اساســی

ــر اجــرای  ــون اساســی مســئولیت »نظــارت ب ــر تصریــح اصــل 161 قان دیــوان عالــی کشــور بنــا ب
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 می شــود، تردیــدی 
ــه، در  ــن مقدم ــا ای ــود. ب ــد ب ــور خواه ــای مزب ــت اداری مشــمول صالحیت ه ــوان عدال ــه دی نیســت ک

ــا دیــوان عدالــت اداری پرداختــه خواهــد شــد. ــور ب ــه بررســی نســبت صالحیت هــای مزب ادامــه ب

1.1.2. صالحیت دیوان عالی کشور جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
ــق در  ــه صــورت مطل ــن را ب ــر حســن اجــرای قوانی ــون اساســی، نظــارت ب ــد 3 اصــل 156 قان بن
صالحیــت قــوه قضائیــه قــرار داده اســت. در مقــام تشــریح و تبییــن ایــن صالحیــت قــوه قضائیــه، اصــل 
ــی  ــوان عال ــت دی ــم را در صالحی ــن در محاک ــح قوانی ــر اجــرای صحی ــون اساســی، نظــارت ب 161 قان
کشــور دانســته و اصــل 174 قانــون اساســی1 نیــز نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در دســتگاه های 

اداری را در صالحیــت ســازمان بازرســی کل کشــور قــرار داده اســت. 

1. اصــل 174ـ بــر اســاس حــق نظــارت قــوه قضائیــه نســبت بــه حســن جریــان امــور و اجــرای صحیــح قوانیــن 
در دســتگاه های اداری ســازمانی بــه نــام »ســازمان بازرســی کل کشــور« زیــر نظــر رئیــس قــوه قضائیــه تشــکیل 

ــد. ــون تعییــن می کن ــن ســازمان را قان ــف ای ــارات و وظای می گــردد. حــدود اختی
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ــر حســن  ــه اطــالق و عمــوم صالحیــت دیــوان عالــی کشــور جهــت نظــارت ب ــا عطــف توجــه ب ب
اجــرای قوانیــن در »محاکــم« و اینکــه بنــا بــر مطالــب معروضــه در بنــد قبــل، دیــوان عدالــت اداری 
ــه عنــوان یکــی از مراجــع قضایــی ذیــل قــوه قضائیــه  ــران ب در نظــام حقوقــی جمهــوری اســالمی ای
ــور  ــی کش ــوان عال ــه دی ــت ک ــدی نیس ــود، تردی ــداد می ش ــی قلم ــالی دادگاه اختصاص ــداق اج و مص

ــده دارد. ــت اداری را برعه ــوان عدال ــن در دی ــر حســن اجــرای قوانی ــت نظــارت ب صالحی
ــت  ــوان عدال ــن در دی ــرای قوانی ــر حســن اج ــت نظــارت ب ــه صالحی ــب ک ــن مطل ــرش ای ــا پذی ب
اداری، بــرای دیــوان عالــی کشــور مفــروض اســت بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه بــر طبــق رویــۀ 
ــاز  ــدون نی ــال )ب ــه دو صــورت فع ــم ب ــن در محاک ــح قوانی ــر حســن اجــرای صحی موجــود، نظــارت ب
بــه شــکایت و از طریــق نظــارت مســتمر، ادواری و مــوردی( و انفعالــی )بــه واســطۀ طــرح شــکایت و 

ــی کشــور( پیش بینــی شــده اســت. ــوان عال ــه آراء قطعــی محاکــم در دی ــراض نســبت ب اعت
ــرای  ــر اج ــی کشــور ب ــوان عال ــارت دی ــوه نظ ــی نح ــه اجرای ــا بررســی آیین نام ــه، ب ــن زمین در ای
صحیــح قوانیــن در محاکــم )مصــوب 1389/4/30 رئیــس قــوه قضائیــه( ایــن نکتــه بــه دســت می آیــد 
کــه مســتند بــه مــاده 4 آیین نامــه یــاد شــده1، دادگاه هــای تحــت نظــارت دیــوان عالــی کشــور تنهــا 
شــامل دادگاه هــای عمومــی، انقــالب، نظامــی، کیفــری اســتان و تجدیدنظــر دانســته شــده اند و دیــوان 
ــاده  ــن، م ــی کشــور خــارج دانســته شــده اســت؛ بنابرای ــوان عال ــت اداری از شــمول نظــارت دی عدال
مزبــور کــه مبتنــی بــر برداشــت متــداول از جایــگاه دیــوان عالــی کشــور و نســبت آن بــا دیــوان عدالــت 
اداری بــوده، مغایــر بــا اطــالق و عمــوم صالحیــت دیــوان عالــی کشــور در اصــل 161 قانــون اساســی و 

ــوان در ســاختار قضایــی کشــور می باشــد. جایــگاه آن دی
ــی کشــور جهــت  ــوان عال ــر آیین نامــه مذکــور، در حــال حاضــر بخشــی از صالحیــت دی عــالوه ب
ــی شــده اســت  ــادی پیش بین ــن ع ــه موجــب قوانی ــن در محاکــم ب ــح قوانی ــر اجــرای صحی نظــارت ب
کــه رســیدگی بــه اعتــراض از آراء محاکــم حقوقــی و کیفــری را بــرای دیــوان عالــی کشــور پیش بینــی 
ــری مصــوب  ــن دادرســی کیف ــون آیی ــاده 462 قان ــه م ــوان ب ــواد می ت ــن م ــه ای ــرده اســت. ازجمل ک
ــی(  ــور مدن ــالب )در ام ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه ــون آیین دادرس ــواد 366 و 367 قان 1392 و م
مصــوب 1379 اشــاره کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه در قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان 
عدالــت اداری، هیچ گونــه صالحیــت رســیدگی بــه شــکایت از آراء دیــوان عدالــت اداری بــرای دیــوان 

عالــی کشــور در نظــر گرفتــه نشــده اســت. 
ــت  ــی کشــور جه ــوان عال ــت دی ــون اساســی صالحی ــر قان ــی ب ــه مبتن ــب ک ــن مطل ــات ای ــا اثب ب

ــر اجــرای صحیــح قوانیــن در کلیــه دادگاه هــا شــامل عمومــی، انقــالب، نظامــی، کیفــری  ــاده 4ـ نظــارت ب 1. م
ــت نظــارت  ــوان معاون ــی تحــت عن ــق معاونت ــه از طری ــوان می باشــد ک ــس دی ــده رئی اســتان و تجدیدنظــر برعه

ــود. ــال می ش ــور اعم ــی کش ــوان عال دی
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نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم شــامل دیــوان عدالــت اداری نیــز می شــود و بایســتی 
در قوانیــن و مقــررات مربوطــه، بــه ایــن موضــوع توجــه شــود، تردیــدی نیســت کــه در حــال حاضــر، 
ــکان تحقــق چنیــن مقصــودی را نمی دهــد  ــی کشــور، ام ــوان عال ــات ســازمانی و تخصصــی دی اقتضائ
ــی کشــور ســاختاری تخصصــی  ــوان عال ــا در دی ــن هــدف الزم اســت ت ــه منظــور اجرایی شــدن ای و ب

بدین منظــور پیش بینــی شــود.

2.1.2. صالحیت دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه  قضایی
رویــه قضایــی در مفهــوم عــام بــه طــرز تلقــی و اســتنباط واحــد دادگاه هــا از قوانیــن جــاری کــه از 
ــاذری، 1392: 840(. در مفهــوم  مجمــوع آراء و احــکام ایشــان حاصــل می شــود، اطــالق می گــردد )اب
خــاص نیــز ایــن عنــوان بــر آراء مرجــع مشــخصی همچــون »هیــأت عمومــی تمیــز« اطــالق می شــود. 
در ایــن مفهــوم رویــه قضایــی مبتنــی بــر اینکــه بــه موجــب قانــون، الزم االتبــاع دانســته شــده باشــد 
ــه رویــه الزم االتبــاع و رویــه عــادی تقســیم می شــود )جعفــری لنگــرودی، 1386: 2071(.   یــا خیــر ب
مبتنــی بــر تعاریــف ارائــه  شــده و بــا توجــه بــه اصــل 161 قانــون اساســی کــه ایجــاد وحــدت رویــه 
قضایــی را در عــداد صالحیت هــای دیــوان عالــی کشــور قــرار داده اســت، بــه آن گــروه از آرائــی کــه بــه 
منظــور یکسان ســازی رویــۀ دادگاه هــا توســط دیــوان عالــی کشــور صــادر می شــوند، آراء وحدت رویــه 

ــود.  ــه می ش گفت
شــاید بتــوان مهم تریــن 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. 
ــه از ســابقه ای طوالنی مــدت برخــوردار اســت.  ــران، صــدور آرای وحــدت روی ــی ای در نظــام حقوق
ــبت داد.  ــر )1300( نس ــده  حاض ــه  اول س ــه ده ــد ب ــی را بای ــۀ قضای ــدور آرای وحدت روی ــینۀ  ص پیش
فــارغ از قوانیــن و مقرراتــی کــه در آن برهــه  زمانــی بــه صــورت پراکنــده بــه آراء وحدت رویــه اشــاره 
کــرده بودنــد، در تاریــخ 1328/4/7  بــا تصویــب »قانــون مربــوط بــه وحــدت رویــه قضایــی« در مجلــس 
شــورای ملــی، فرآینــد و مرجــع صالــح بــرای صــدور رأی وحدت رویــه در نظــام حقوقــی ایــران مشــخص 
شــد. در مــاده واحــده قانــون یادشــده1 ضمــن تعییــن موضــع و مقــام صالــح بــرای تقاضــای صــدور رأی 

ــف اتخــاذ  ــای مختل ــوارد مشــابه رویهه ــه م ــی کشــور نســبت ب ــوان عال ــرگاه در شــعب دی ــاده واحــده ـ ه 1. م
شــده باشــد، بــه تقاضــای وزیــر دادگســتری یــا رئیــس دیــوان مزبــور و یــا دادســتان کل هیئــت عمومــی دیــوان 
عالــی کشــور کــه در ایــن مــورد الاقــل بــا حضــور 3 ربــع از رؤســاء و مستشــاران دیــوان مزبــور تشــکیل می  یابــد، 
ــت  ــر اکثری ــن صــورت نظ ــد در ای ــاذ نظــر می  نماین ــه آن اتخ ــرده و نســبت ب ــه را بررســی ک موضــوع مختلٌف فی
هیئــت مزبــور بــرای شــعب دیــوان عالــی کشــور و ســایر دادگاه هــا در مــوارد مشــابه الزم االتبــاع اســت و جــز بــه 

موجــب نظــر هیئــت عمومــی یــا قانــون قابــل تغییــر نخواهــد بــود. ...

127



نسبت سنجی جــایــگاه و صالحیت هـــای 
دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

ــی کشــور، در مــوارد مشــابه  ــوان عال ــرای همــه  دادگاه هــا ازجملــه شــعب دی ــه، ایــن آراء ب وحدت روی
ــه  ــون، تغییــر مفــاد رأی وحدت روی ــه موجــب ایــن قان ــر ایــن، ب الزم االتبــاع دانســته شــدند. عــالوه ب
ــی  ــد پیش بین ــوِن جدی ــب قان ــا تصوی ــد ی ــۀ جدی ــدور رأی وحدت روی ــق ص ــًا از دو طری ــادره، صرف ص
شــده بــود. بــر ایــن اســاس پیش بینــی ایــن صالحیــت بــرای دیــوان عالــی کشــور در اصــل 161 قانــون 
اساســی، موضوعــی ابتــکاری نبــود؛ بلکــه قانــون اساســی تنهــا صالحیــت جــاری دیــوان عالــی کشــور 

را بــه رســمیت شــناخت.
بــا عطــف توجــه بــه مقدمــه  فــوق و بــه اســتناد اطــالق و عمــوم اصــل 161 قانــون اساســی کــه 
ــته،  ــی کشــور دانس ــوان عال ــت دی ــران را در صالحی ــی ای ــام قضای ــی در نظ ــه قضای ــاد وحدت روی ایج
ــاد  ــًا ایج ــود، قطع ــوب می ش ــت اداری دادگاه محس ــوان عدال ــر دی ــه اگ ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت
ــایر  ــت اداری و س ــوان عدال ــعب دی ــن ش ــا بی ــت اداری و ی ــوان عدال ــعب دی ــن ش ــه در بی وحدت روی
محاکــم دادگســتری در صالحیــت دیــوان عالــی کشــور می باشــد. بــر ایــن اســاس، درادامــه مبتنــی بــر 
ــا دیــوان  ــه بررســی ایــن موضــوع در ارتبــاط ب مواضــع صــدور آراء متعــارض در موضوعــات مشــابه، ب

ــه خواهــد شــد. ــت اداری پرداخت عدال

1.2.1.2. تعارض آراء شعب دیوان عدالت اداری با یکدیگر 
همچنان کــه پیش تــر اشــاره شــد، تفــاوت در تفســیر از احــکام قانونــی، مهم تریــن مبنــای صــدور 
آراء متعــارض در محاکــم اســت. بــر ایــن اســاس، صــدور آراء متعــارض در موضــوع واحــد و بــه ســبب 
ــی و  ــری طبیع ــت اداری ام ــوان عدال ــعب دی ــی در ش ــکام قانون ــف از اح ــیر مختل ــت ها و تفاس برداش
ــرای نظــام قضایــی  ــده ب ــه اشــکاالت و آســیب های ایــن پدی ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد. ب مفــروض ب
ــت اداری مصــوب 1392  ــوان عدال ــون تشــکیالت و آیین دادرســی دی ــاده 12 قان ــد »2« م کشــور، بن
ــوع  ــت اداری در موض ــوان عدال ــعب دی ــارض از ش ــدور آراء متع ــرض ص ــه در ف ــدور آراء وحدت روی ص
واحــد را ازجملــه صالحیت هــای هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری قــرار داده اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه بــا توجــه بــه تصریــح اصــل 161 قانــون اساســی مبنــی بــر صالحیــت دیــوان عالــی کشــور 
در ایــن زمینــه، تنهــا در صورتــی می تــوان 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 
ــرای هیــأت عمومــی  ــه ب شــد؛ بنابرایــن، در ایــن مــوارد، پیش بینــی صالحیــت صــدور آراء وحدت روی

دیــوان عدالــت اداری خــالف اصــل 161 قانــون اساســی اســت. 
در ایــن زمینــه، فــارغ از تمایــزات قابــل شناســایی بیــن »رأی وحدت رویــه« و »رأی ایجــاد رویــه« 

1. جهــت مطالعــه بیشــتر درخصــوص تمایــزات بیــن »رأی وحدت رویــه« و »رأی ایجــاد رویــه« رک: )ابریشــمی راد 
و آئینــه نگینــی، 1398: 99-98(.
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ــوب 1392  ــت اداری مص ــوان عدال ــی دی ــن دادرس ــکیالت و آیی ــون تش ــاده 12 قان ــد 3 م ــه در بن ک
بــرای هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری شناســایی شــده اســت،1 بــا توجــه بــه اینکــه اثــر هــر دوی 
ایــن آراء نســبتًا یکســان اســت و از طرفــی، اصــل 161 بــه صــورت مطلــق صالحیــت ایجــاد هرگونــه 
وحدت رویــه قضایــی در محاکــم را بــرای دیــوان عالــی کشــور پیش بینــی کــرده، ایــن صالحیــت هیــأت 

ــا اصــل مذکــور می باشــد. عمومــی دیــوان عدالــت اداری نیــز مغایــر ب

2.2.1.2. تعارض آراء شعب دیوان عدالت اداری و سایر محاکم دادگستری
ــر فــرض ذکــر شــده، بــروز تعــارض در آراء شــعب دیــوان عدالــت اداری و ســایر محاکــم  عــالوه ب
دادگســتری یکــی دیگــر از فــروض بــروز تشــتت در آراء قضایــی اســت کــه محتــاج تمهیــد ســازکاری 
ــا  ــه نظــام قضایــی کشــور می باشــد. در ایــن زمینــه، ب مناســب جهــت جلوگیــری از آســیب های آن ب
توجــه بــه اینکــه صرفــًا اشــخاص خصوصــی صالحیــت طــرح دعــوا در دیــوان عدالــت اداری را دارنــد و 
شــکایت اشــخاص وابســته بــه دولــت از موضوعــات اداری عمدتــًا بایــد در محاکــم عمومــی رســیدگی 
 شــود، فــرض بــروز تعــارض در آراء شــعب دیــوان عدالــت اداری و ســایر مراجــع قضایــی محتمــل اســت. 
ــون  ــاده 77 قان ــی از آراء کمیســیون موضــوع م ــکایت اشــخاص حقیق ــد ش ــه، هرچن ــوان نمون ــه عن ب
شــهرداری قابــل رســیدگی در شــعب دیــوان عدالــت اداری اســت، امــا شــکایت از آراء ایــن کمیســیون 
توســط نهادهــای دولتــی در محاکــم عمومــی رســیدگی می شــود.2 بــر ایــن مبنــا، محتمــل اســت کــه 
در مــوارد مشــابه، آراء متعارضــی از دیــوان عدالــت اداری و محاکــم عمومــی راجــع بــه موضوعــی واحــد 
ــه شــیوۀ یکسان ســازی ایــن رویه هــا، قوانیــن جــاری  صــادر شــود. ایــن در حالــی اســت کــه راجــع ب

1. در این زمینه رأی شماره 699ـ 22/3/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشته است:
»قانونگــذار بــرای آراء صــادره از مراجــع غیردادگســتری نوعــًا مرجعــی را بــرای رســیدگی بــه اعتراضــات و رفــع 
اشــتباهات احتمالــی تعییــن نمــوده اســت، درحالی کــه بــرای رســیدگی بــه اعتــراض نســبت بــه آراء کمیســیون 
ــه  ــًا رســیدگی می¬نمایــد چنیــن مرجعــی پیش¬بینــی نشــده اســت. بناب ــون شــهرداری کــه ابتدائ مــاده 77 قان
ــت  ــوان عدال ــون دی ــاده 13 قان ــی و م ــون اساس ــوم قان ــل یکصدوهفتادوس ــب اص ــه به موج ــب، همان طورک مرات
اداری ]در حــال حاضــر بنــد 2 مــاده 10 قانــون تشــکیالت و آییــن¬دادری دیــوان عدالــت اداری[ مــردم می¬تواننــد 
ــرای رفــع  اعتراضــات خــود را در دیــوان عدالــت اداری مطــرح نماینــد، ســازمان¬های دولتــی نیــز می¬تواننــد ب
ــا مقــررات و  ــون، در صــدور آراء کمیســیون مــاده 77 از حیــث نقــض قوانیــن ی ــوع تخلــف احتمالــی از قان هــر ن
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 35 دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران در حــدی کــه بــا ایــن 
نظــر تطابــق داشــته باشــد صحیــح تشــخیص می¬گــردد. ایــن رأی به موجــب مــاده 270 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه¬هــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان عالــی کشــور و دادگاه هــا 

الزم االتبــاع اســت.«
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ــد حکــم صریحــی می باشــد. کشــور فاق
بــا مشــخص شــدن محــل نــزاع بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه موضــوع تعــارض بیــن آراء 
دادگاه هــای عمومــی و دادگاه هــای اداری در ســایر نظام  هــای سیاســی کــه دارای الگــوی تعــدد مراجــع 
نظارتــی می باشــند نیــز وجــود دارد. بــه عنــوان نمونــه، در نظــام قضایــی فرانســه گاهــی قضاوت هایــی 
جداگانــه روی یــك موضــوع واحــد توســط نظــام قضاوتــی اداری و نظــام قضاوتــی قضایــی رخ می دهــد 

کــه بــا هــم متبایــن و متفــاوت هســتند )رضایــی زاده، 1391: 46(.
مبتنــی بــر مقدمــه  فــوق، بــا توجــه بــه جایــگاه دیــوان عالــی کشــور بــه عنــوان عالی تریــن محکمــه 
در نظــام حقوقــی ـ قضایــی ایــران )صدرالحفاظــی، 1372: 392( و پیش بینــی صالحیــت ایجــاد 
وحدت رویــه قضایــی بــه صــورت مطلــق و در تمامــی موضوعــات اصــل 161 قانــون اساســی بــرای آن 
ــوان  ــی در صالحیــت دی ــۀ قضای ــن قبیــل مــوارد، ایجــاد وحدت روی ــوان گفــت کــه در ای ــوان، می ت دی
عالــی کشــور اســت. بــه عبــارت دیگــر، بــر مبنــای اطــالق صالحیــت دیــوان عالــی کشــور در صــدور 
آراء وحــدت رویــه، فــارغ از اینکــه تعــارض ایجادشــده صرفــًا در آراء شــعب دیــوان عدالــت اداری باشــد 
ــوان  ــه دی ــت اداری و ســایر محاکــم دادگســتری، مرجــع ایجــاد وحدت روی ــوان عدال ــا آراء شــعب دی ی

عالــی کشــور اســت. 
درخصــوص مطلــب فــوق، توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه در مــاده 471 قانــون آیین دادرســی 
کیفــری مصــوب 1392 1 در مقــام تعییــن مواضــع صــدور آراء وحدت رویــه توســط دیــوان عالــی کشــور 

1. مــاده 471ـ هــرگاه از شــعب مختلــف دیــوان عالــی کشــور یــا دادگاه هــا نســبت بــه مــوارد مشــابه، اعــم از 
حقوقــی، کیفــری و امــور حســبی، بــا اســتنباط متفــاوت از قوانیــن، آراء مختلفــی صــادر شــود، رئیــس دیــوان 
عالــی کشــور یــا دادســتان کل کشــور، بــه هــر طریــق کــه آگاه شــوند، مکلف انــد نظــر هیــأت عمومــی دیــوان 
عالــی کشــور را بــه منظــور ایجــاد وحدت رویــه درخواســت کننــد. هریــك از قضــات شــعب دیــوان عالــی کشــور 
ــوان  ــس دی ــق رئی ــل از طری ــر دلی ــا ذک ــد ب ــز می توانن ــا وکالی دادگســتری نی ــا دادســتان ها ی ــا ی ــا دادگاه ه ی
ــأت  ــد. هی ــت کنن ــوع درخواس ــاره موض ــی را درب ــأت عموم ــر هی ــور، نظ ــتان کل کش ــا دادس ــور ی ــی کش عال
عمومــی دیــوان عالــی کشــور بــه ریاســت رئیــس دیــوان عالــی یــا معــاون وی و بــا حضــور دادســتان کل کشــور 
ــا  ــا نماینــده او و حداقــل ســه چهارم رؤســا و مستشــاران و اعضــای معــاون تمــام شــعب تشــکیل می شــود ت ی
موضــوع مــورد اختــالف را بررســی و نســبت بــه آن اتخــاذ تصمیــم کننــد. رأی اکثریــت در مــوارد مشــابه بــرای 
شــعب دیــوان عالــی کشــور و دادگاه هــا و ســایر مراجــع، اعــم از قضایــی و غیــر آن الزم االتبــاع اســت، امــا نســبت 

ــر اســت.  ــه رأی قطعــی شــده بی اث ب
ــوان  ــق رأی وحدت رویــه هیــأت عمومــی دی ــا در حــال اجــراء باشــد و مطاب درصورتی کــه رأی، اجــراء نشــده ی
عالــی کشــور، عمــل انتســابی جــرم شــناخته نشــود یــا رأی بــه جهاتــی مســاعد بــه حــال محکــوٌم علیــه باشــد، 
ــون مجــازات اســالمی  ــه آراء مذکــور قابــل تســری اســت و مطابــق مقــررات قان رأی هیــأت عمومــی نســبت ب

ــود. ــل می ش عم
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از عبــارت »اعــم از حقوقــی، کیفــری و امــور حســبی« اســتفاده شــده اســت کــه ســیاق عبــارت مزبــور 
حاکــی از تمثیلــی بــودن ایــن مواضــع بــوده و علی االصــول بایــد در مــواردی کــه از شــعب دادگاه هــای 
ــادر  ــی ص ــد آراء متعارض ــی واح ــی و اداری( در موضوع ــری، حقوق ــای کیف ــم از دادگاه ه ــف )اع مختل

می شــود نیــز دیــوان عالــی کشــور را مســئول صــدور رأی وحدت رویــه دانســت. 
ــی  ــوان عال ــط دی ــی توس ــه قضای ــدت روی ــاد وح ــت ایج ــه صالحی ــارغ از اینک ــر، ف ــوی دیگ از س
کشــور، موضوعــات در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری را شــامل میشــود یــا خیــر، راجــع بــه آثــار آراء 
وحدت رویــه دیــوان عالــی کشــور، بــا توجــه بــه بخــش اخیــر مــاده مذکــور کــه مقــرر داشــته اســت 
»رأی اکثریــت در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان عالــی کشــور و دادگاه هــا و ســایر مراجــع، اعــم از 
قضایــی و غیــر آن الزم االتبــاع اســت«، بایــد همــه ارکان دیــوان عدالــت اداری )اعــم از شــعب و هیــأت 

ــی کشــور دانســت. ــوان عال ــه دی ــه مراعــات مفــاد آرائ وحدت روی ــزم ب عمومــی( را مل
ــان  ــی حقوقدان ــه برخ ــود ک ــد ب ــد خواه ــه مفی ــن نکت ــه ای ــاره ب ــر، اش ــب اخی ــه مطل ــع ب راج
درخصــوص مــاده 270 قانــون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری مصــوب 
ــا  ــی و دادگاه ه ــوان عال ــرای شــعب دی ــًا ب ــی کشــور را صرف ــوان عال ــه دی ــه آراء وحدت روی 1378 1 ک
الزم االتبــاع دانســته بــود، بیــان داشــته بودنــد کــه اگرچــه در رویــه عملــی دیــوان عدالــت اداری، بــه 
آراء وحــدت رویــه دیــوان عالــی کشــور توجــه خاصــی می شــود، امــا باتوجــه بــه عــدم شــمول اطــالق 
عنــوان »دادگاه« بــر دیــوان عدالــت اداری، ایــن نهــاد ملــزم بــه تبعیــت از آرای دیــوان عالــی کشــور 
نمی باشــد )پژوهشــگاه قــوه قضائیــه، 1394: 15(. ایــن درحالــی اســت کــه در قانــون مــورد اشــاره نیــز 
ــه ماهیــت دیــوان عدالــت اداری کــه »دادگاه « محســوب می شــود، دیــوان عدالــت  ــا عطــف توجــه ب ب

ــزوم تبعیــت از آراء وحــدت رویــه دیــوان عالــی کشــور مســتثنی نبــوده اســت. اداری از ل

1. مــاده 270ـ هــرگاه در شــعب دیــوان عالــی کشــور و یــا هریــک از دادگاه هــا نســبت بــه مــوارد مشــابه اعــم از 
حقوقــی، کیفــری و امــور حســبی بــا اســتنباط از قوانیــن آراء مختلفــی صــادر شــود رئیــس دیــوان عــای کشــور 
یــا دادســتان کل کشــور بــه هــر طریقــي کــه آگاه شــوند ، مکلف انــد نظــر هیــأت عمومــی دیــوان عالــی کشــور 
را بــه منظــور ایجــاد وحدت رویــه درخواســت کننــد. همچنیــن هریــک از قضــات شــعب دیــوان عالــی کشــور یــا 
دادگاه هــا نیــز می تواننــد بــا ذکــر دالیــل از طریــق رئیــس دیــوان عالــی کشــور یــا دادســتان کل کشــور نظــر 
هیــأت عمومــی را درخصــوص موضــوع کســب کننــد. هیــأت عمومــی دیــوان عالــی کشــور بــه ریاســت رئیــس 
ــا و  ــل ســه چهارم رؤس ــده او و حداق ــا نماین ــا حضــور دادســتان کل کشــور ی ــاون وی و ب ــا مع ــی ی ــوان عال دی
مستشــاران و اعضــاء معــاون کلیــه شــعب تشــکیل می شــود تــا موضــوع مــورد اختــالف را بررســی و نســبت بــه 
آن اتخــاذ تصمیــم نمایــد. رأی اکثریــت کــه مطابــق موازیــن شــرعی باشــد مــالك عمــل خواهــد بــود. آراء هیــأت 
عمومــی دیــوان عالــی کشــور نســبت بــه احــکام قطعی شــده بی اثــر اســت ولــی در مــوارد مشــابه تبعیــت از آن 

بــرای شــعب دیــوان عالــی کشــور و دادگاه هــا الزم می باشــد.
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2.2. صالحیت دیوان عالی کشور در ارتباط با دیوان عدالت اداری مبتنی بر قانون عادی
ــر اینکــه  ــون اساســی مبنــی ب ــه صراحــت اصــل 161 قان ــا توجــه ب ــر اشــاره شــد، ب همچنان کــه پیش ت
دیــوان عالــی کشــور بــه منظــور »انجــام مســئولیت هایی کــه طبــق قانــون بــه آن محــول می شــود... تشــکیل 
می گــردد«، روشــن اســت کــه صالحیت هــای دیــوان عالــی کشــور منحصــر در »نظــارت بــر اجــرای صحیــح 
ــا  ــی از صالحیت ه ــه برخ ــت ک ــن اس ــت و ممک ــی« نیس ــه قضای ــاد وحدت روی ــم« و »ایج ــن در محاک قوانی
ــوان انتظــار  ــن مقدمــه، می ت ــا ای ــد. ب ــون عــادی تعییــن گردن ــه موجــب قان ــن مرجــع ب و مســئولیت های ای
داشــت کــه حتــی در ارتبــاط بــا دیــوان عدالــت اداری، در هــر مــوردی کــه اقتضــای پیش بینــی 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 می تــوان ادعــا نمــود کــه مهم تریــن و شــاید تنهــا صالحیتــی کــه در قوانیــن 
عــادی بــرای دیــوان عالــی کشــور تعییــن شــده و در مقــام تبییــن نســبت صالحیت هــای دیــوان عالــی کشــور 

بــا دیــوان عدالــت اداری نیازمنــد تأمــل اســت، موضــوع حــل اختــالف در صالحیــت محاکــم می باشــد. 
اهمیــت موضــوع حــل اختــالف در صالحیــت محاکــم از آن جهــت واجــد اهمیــت می باشــد کــه 
یکــی از اولیــن موضوعاتــی اســت کــه در هــر دعوایــی ممکــن اســت مــورد اختــالف و بحــث قــرار گیــرد. 
توضیــح آنکــه، مراجــع رســیدگی کننده 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 می گــردد، از 
خــود نفــی صالحیــت می نمایــد و رســیدگی بــه پرونــده را در صالحیــت مرجــع دیگــری می دانــد، امــا 
مرجــع مرجوعٌ الیــه نیــز ضمــن رد صالحیــت خــود، مرجــع اولیــه را صالــح بــه رســیدگی می دانــد. در 
ایــن شــرایط اختــالف در صالحیــت بیــن محاکــم ایجــاد خواهــد شــد )تعــارض منفــی(. از ســوی دیگــر، 
گاهــی موضوعــی در دو یــا چنــد مرجــع طــرح می شــود و همــه مراجــع خــود را جهــت رســیدگی بــه 
ــه  ــا ایجابــی« ب ــح می داننــد. در ایــن مــوارد اختــالف در صالحیــت جنبــه »اثباتــی ی آن موضــوع صال

خــود می گیــرد. )شــمس، 1386: 407(
در صــورت تحقــق اختــالف در صالحیــت محاکــم، بــر طبــق یــک قاعــدۀ کلــی کــه در مــاده 28 
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مصــوب 1379 1 تعییــن شــده، 
تشــخیص مرجــع صالحیــت دار در مــوارد بــروز اختــالف در صالحیــت محاکــم برعهــده دیــوان عالــی 

1. مــاده 28- هــرگاه بیــن دادگاه هــای عمومــی، نظامــی و انقــالب در مــورد صالحیــت، اختــالف محقــق شــود 
ــی از  ــه صالحیــت مراجــع غیرقضای همچنیــن در مــواردی کــه دادگاه هــا اعــم از عمومــی، نظامــی و انقــالب ب
خــود نفــی صالحیــت کننــد و یــا خــود را صالــح بداننــد، پرونــده بــرای حــل اختــالف بــه دیــوان عالــی کشــور 

ــی کشــور درخصــوص تشــخیص صالحیــت ، الزم االتبــاع می باشــد. ــوان عال ارســال خواهــد شــد. رأی دی
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کشــور اســت. در ایــن راســتا، بــا توجــه بــه عــدم تصریــح مــاده  مزبــور بــه شــمول آن نســبت بــه دیــوان 
عدالــت اداری، مــاده 14 قانــون تشــکیالت و آیین دادرســی دیــوان عدالــت اداری در ایــن زمینــه مقــرر 
داشــته اســت: »مرجــع حــل اختــالف در صالحیــت بیــن شــعب دیــوان و ســایر مراجــع قضایــی، شــعب 
دیــوان عالــی کشــور 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 
ــا اختــالف در صالحیــت  ــاط ب ــت اداری1 در ارتب ــوان عدال ــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دی 48 قان
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 
ــن  ــم در ای ــه  مه ــد. نکت ــال می کن ــی ارس ــع قضای ــایر مراج ــرای س ــه را ب ــوع مطروح ــت موض صالحی
فــرض آن اســت کــه در ایــن صــورت قــرار صــادره بــرای مراجــع قضایــی الــزام آور نبــوده و ایــن مراجــع 
نیــز می تواننــد در صــورت تشــخیص، رســیدگی بــه موضــوع مطروحــه را در صالحیــت خــود نداننــد. در 
ایــن فــرض هــرگاه دادگاه مرجوعٌ الیــه نیــز بــا نفــی صالحیــت از خــود رســیدگی بــه موضــوع مطروحــه 
را در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بدانــد، مصــداق کامــل تعــارض منفــی در صالحیــت پیــش خواهــد 
آمــد و بــا توجــه بــه مــاده 14 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مرجــع حــل 

اختــالف در ایــن مــوارد شــعب دیــوان عالــی کشــور هســتند. 2

1. مــاده 48ـ هــرگاه رســیدگی بــه شــکایت، در صالحیــت ســایر مراجــع قضایــی باشــد، شــعبه دیــوان بــا صــدور 
قــرار عــدم صالحیــت، پرونــده را بــه مرجــع مذکــور ارســال و مراتــب را بــه شــاکی اعــالم می نمایــد و چـــنانچه 
موضــوع را در صالحیــت مراجــع غیرقضایــی بدانــد، ضمــن صــدور قــرار عــدم صالحیــت، پرونــده را بــه مرجــع 

صالــح ارســال می نمایــد. مرجــع اخیــر مکلــف بــه رســیدگی اســت.
2. در نظــام حقوقــي جمهــوري اســالمي ایــران بــا توجــه بــه اینکــه به موجــب نظــرات مختلــف شــوراي نگهبــان، 
امــکان نظــارت دیــوان عدالــت اداري بــر بخــش قابل توجهــی از مقــررات مراجــع حاکمیتــي کــه در ذیــل قــوه 
ــي  ــون اساس ــول 156 و 159 قان ــب اص ــر، به موج ــوي دیگ ــدارد؛ از س ــود ن ــوند وج ــف نمي ش ــه تعری مجری
ــي  ــود، برخ ــوب مي ش ــکایات محس ــات و ش ــه تظلم ــیدگی ب ــام رس ــمي و ع ــع رس ــوان مرج ــتري به عن دادگس
ــه شــکایت از مقــررات برخــي از مراجــع و مقامــات خــارج از قــوه مجریــه همچــون  ــان رســیدگي ب از حقوقدان
ــی  ــوه قضائیــه را در صالحیــت دادگاه هــاي دادگســتري دانســته اند )شفیعي سردشــت و گرجي اَزندریان رئیــس ق
و قانعــي، 1395: 134(؛ بنابرایــن، باتوجــه بــه مشــتبه بــودن گســتره  صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت 
ــوب  ــای مص ــی، آیین نامه ه ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــات ش ــون مصوب ــی همچ ــات نهادهای ــر مصوب اداری ب
ــت اداری،  ــوان عدال ــی دی ــه عمل ــن و روی ــالب در قوانی ــورای انق ــای ش ــس و آیین نامه ه ــیون های مجل کمیس
ایــن فــرض وجــود دارد کــه بــا طــرح شــکایت از مصوبــات ایــن نهادهــا در دادگاه هــای عمومــی، دادگاه بــا نفــی 

صالحیــت از خــود، دیــوان عدالــت اداری را بــرای رســیدگی بــه ایــن موضوعــات صالــح تشــخیص دهــد.
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ــن  ــی کشــور جهــت حــل اختــالف در صالحیــت بی ــوان عال ــه صالحیــت دی ــح ب ــا وجــود تصری ب
شــعب دیــوان عدالــت اداری و محاکــم دادگســتری، متأســفانه در قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی 
دیــوان عدالــت اداری در زمینــۀ بــروز اختــالف در صالحیــت و ترتیبــات حــل آن بیــن هیــأت عمومــی 
دیــوان و ســایر محاکــم دادگســتری حکــم خاصــی پیش بینــی نشــده اســت؛ حــال آنکــه، بــا توجــه بــه 
صالحیت هــای هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری و صالحیــت عــام محاکــم دادگســتری، احتمــال 
بــروز تعــارض در صالحیــت بیــن ایــن دو مرجــع کامــاًل محتمــل اســت؛  لــذا، بهتــر بــود تــا در ایــن 
زمینــه نیــز شــیوه  حــل اختــالف در قانــون تشــکیالت و آییــن  دادرســی دیــوان عدالــت اداری تصریــح 

می شــد. 
ــت اداری1 کــه  ــوان عدال ــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دی ــاده 122 قان ــه م ــا توجــه ب ــه، ب البت
ــی و  ــای عموم ــی دادگاه ه ــون آیین دادرس ــه قان ــون را ب ــن قان ــکوت ای ــوارد س ــف در م ــن تکلی تعیی
انقــالب در امــور مدنــی ارجــاع داده و بــا عطــف توجــه بــه حکــم کلــی مقــرر در مــاده 28 ایــن قانــون 
کــه تشــخیص مرجــع صالحیــت دار در مــوارد بــروز اختــالف در صالحیــت محاکــم را برعهــده دیــوان 
عالــی کشــور قــرار داده اســت، در شــرایط موجــود نیــز می تــوان گفــت کــه در صــورت بــروز اختــالف 
در صالحیــت، بیــن هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری و ســایر محاکــم دادگســتری نیــز صالحیــت 
ــگاه  ــا نقــش و جای ــن موضــوع ب ــی کشــور اســت کــه ای ــوان عال تعییــن تکلیــف موضــوع برعهــده دی

ــی تناســب دارد.  ــن محکمــه  قضای ــوان عالی تری ــه عن ــی کشــور ب ــوان عال دی
بــا مشــخص شــدن رویکــرد مثبــت قانونگــذار عــادی بــه جایــگاه دیــوان عالــی کشــور در ارتبــاط بــا 
دیــوان عدالــت اداری در موضــوع حــل اختــالف در مــوارد بــروز تعــارض در صالحیــت دیــوان عدالــت 
اداری و ســایر محاکــم دادگســتری، اشــاره بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه معمــواًل در کشــورهایی کــه 
ــای اداری  ــن دادگاه ه ــت در بی ــارض صالحی ــد،2 تع ــه اســتفاده می کنن ــی دو پای از الگــوی نظــام قضای
ــورها  ــل کش ــن قبی ــواًل در ای ــاس، معم ــن اس ــر ای ــر، 1394: 38(. ب ــت )یزدان مه ــج اس ــی رای و عموم
ــع  ــی مرج ــای عموم ــی و دادگاه  ه ــای اختصاص ــن دادگاه ه ــت بی ــارض در صالحی ــل تع ــور ح به منظ
خاصــی پیش بینــی می شــود. به عنــوان نمونــه در کشــور فرانســه، »دیــوان تعارضــات«3 کــه متشــکل از 

1. مــاده 122ـ مقــررات مربــوط بــه رد دادرس و نحــوه ابــالغ اوراق، آراء و تصمیمــات دیــوان و وکالــت و ســایر 
مــوارد ســکوت در ایــن قانــون بــه ترتیبــی اســت کــه در قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 

در امــور مدنــی و قانــون اجــرای احــکام مدنــی مقــرر شــده اســت.
ــا عنــوان الگــوی متمرکــز نظــارت  ــا الگــوی نظــام قضایــی تک پایــه و دوپایــه کــه از آن ب 2. جهــت آشــنایی ب
ــاد می شــود رک: )زارعــی و موالیــی، 1392: ص 194( و  قضایــی و الگــوی غیرمتمرکــز نظــارت قضایــی نیــز ی

)زارعــي و مرکــز مالمیــری، 1384: صــص 159 و 161(.
3. Tribunal De Conflicts.
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اعضــای برابــر از »شــورای دولتــی« و »دیــوان عالــی« اســت، بــه ریاســت وزیــر دادگســتری مســئولیت 
ــای ســاختار فــوق کــه از  ــه مزای ــا توجــه ب ــا ایــن مقدمــه، ب حــل ایــن تعارضــات را برعهــده دارد.1 ب
ــود  ــد، پیشــنهاد می ش ــر در آن حضــور دارن ــه صــورت براب ــالف ب ــورد اخت ــای م ــن حوزه ه متخصصی
کــه بــا تمهیــد مشــابه چنیــن ســاختاری ذیــل دیــوان عالــی کشــور، حــل اختــالف در صالحیــت بیــن 

دیــوان عدالــت اداری و محاکــم عمومــی در چنیــن شــورایی انجــام شــود.

نتیجه
توجــه بــه مفــاد قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران و بــه صــورت خــاص مفــاد اصــل 161 
حاکــی از آن اســت کــه در نظــم قضایــی ایــران، دیــوان عالــی کشــور در رأس سلســله مراتب دادگاه هــا 
ــی و  ــه قضای ــدت روی ــاد وح ــون ایج ــی چ ــور، صالحیت های ــل مزب ــاس اص ــن اس ــر همی ــرار دارد. ب ق
ــرار داده اســت. اطــالق  ــوان ق ــر اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم را در صالحیــت آن دی نظــارت ب
صالحیت هــای 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 دادگاه هــای عمومــی 
و اختصاصــی را شــامل می شــود. بــا ایــن وجــود، رویکــرد قوانیــن و مقــررات موجــود در زمینــۀ تســری 
صالحیت هــای مصــرح دیــوان عالــی کشــور در اصــل 161 قانــون اساســی بــه همــۀ دادگاه هــا از جملــه 
دیــوان عدالــت اداری مناســب نبــوده  و ایــن رویکــرد حاکــی از وجــود ابهــام در زمینــۀ نســبت  جایــگاه و 
صالحیت هــای دیــوان عالــی کشــور بــا دیــوان عدالــت اداری در نظــام حقوقــی ـ قضایــی ایــران اســت. 

»الگوی مد نظر تدوین کنندگان قانون اساسی«

ــوان عالــی کشــور و چهــار نفــر از میــان مستشــاران شــورای  ــوان از 4 نفــر از میــان مستشــاران دی 1. ایــن دی
دولتــی بــه ترتیــب ویــژه ای تشــکیل می شــود )عباســی، 1395: ص 258(. درخصــوص دیــوان تعارضــات فرانســه 
توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه تنهــا قضــات و برخــی از مقامــات دولتــی می تواننــد بــه دیــوان تعارضــات 

مراجعــه کننــد و افــراد از چنیــن صالحیــت برخــوردار نیســتند. )هداونــد، 1389، ج دوم: 730(

دیوان عالی کشور

محاکم عمومی

دیوان عدالت اداری

محاکم اختصاصی

135



»الگویی که برخی قوانین، مقررات و نظرات حقوقدانان گواه بر آن هستند«

بــر ایــن اســاس، همچنان کــه در قوانیــن و مقــررات موضوعــه و جــاری ایــران طــرق مختلفــی بــرای 
نظــارت فعــال و انفعالــی دیــوان عالــی کشــور بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در دادگاه هــا پیش بینــی شــده، 
الزم اســت تــا فرآینــد و ســازوکار اِعمــال ایــن صالحیــت دیــوان عالــی کشــور نســبت بــه دیــوان عدالــت 
اداری نیــز فراهــم گــردد. عــالوه بــر ایــن، باتوجــه بــه صالحیــت عــام دیــوان عالــی کشــور در ایجــاد 
وحــدت رویــه قضایــی، الزم اســت تــا بــا پیش بینــی راه کارهایــی همچــون تشــکیل هیــأت متخصــص 
در امــور اداری در دیــوان عالــی کشــور، زمینــه  تحقــق ایــن صالحیــت دیــوان عالــی کشــور راجــع بــه 

مســائل در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری نیــز فراهــم گــردد. 
برخــالف صالحیت هــای اساســی دیــوان عالــی کشــور کــه رویکــرد قانونگــذار و مقامــات مقرره گــذار 
مبنــی بــر عــدم تســری ایــن صالحیت هــا نســبت بــه دیــوان عدالــت اداری محــل نقــد اســت و بایســتی 
بــا اصــالح رویکــرد قانونگــذار و مقامــات مقرره گــذار، زمینــۀ تســری ایــن صالحیت هــای دیــوان عالــی 
کشــور نســبت بــه دیــوان عدالــت اداری نیــز فراهــم شــود، در زمینــۀ تســری آن دســته از صالحیت های 
ــت اداری،  ــوان عدال ــه دی ــی شــده اند، ب ــادی پیش بین ــون ع ــه موجــب قان ــه ب ــی کشــور ک ــوان عال دی
رویکــرد قانونگــذار عــادی قابــل دفــاع بــوده اســت و در زمینــۀ حــل اختــالف در صالحیــت محاکــم کــه 
ــذار  ــت اداری می باشــد، قانونگ ــوان عدال ــا دی ــاط ب ــی کشــور در ارتب ــوان عال ــت دی ــن صالحی مهم تری
ــوان عدالــت  ــون تشــکیالت و آیین دادرســی دی ــه خصــوص مــاده 14 قان عــادی در قوانیــن مختلــف ب
اداری، بــر تفــوق دیــوان عالــی کشــور نســبت بــه دیــوان عدالــت اداری در ایــن زمینــه تصریــح داشــته 

 . ست ا
در پایــان، تأکیــد بــر ایــن نکتــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت کــه نویســندگان ایــن تحقیــق 
ــه مغفــول واقــع شــدن نســبت جایــگاه و صالحیت هــای دیــوان عالــی  ــا توجــه ب ــد کــه ب اذعــان دارن
کشــور و دیــوان عدالــت اداری در طــی چهــار دهــه  گذشــته )پــس از تصویــب قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی ایــران(، اقتضائــات عملیاتــی ســاختن الگــوی مدنظــر ایــن تحقیــق بــا دشــواری های مختلفــی 
ــی کشــور  ــوان عال ــه خــأ وجــود ظرفیــت قضــات متخصــص در حــوزه حقــوق عمومــی در دی ازجمل

نسبت سنجی جــایــگاه و صالحیت هـــای 
دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
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محاکم عمومی
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محاکم اختصاصی
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یــا عــدم وجــود ســاختار تخصصــی در حــوزه  حقــوق عمومــی در دیــوان عالــی کشــور مواجــه اســت. 
البتــه، ایــن موانــع اجرایــی نبایــد باعــث شــوند تــا جایــگاه و صالحیت هــای مقــرر بــرای دیــوان عالــی 
کشــور در قانــون اساســی کمــاکان نادیــده انگاشــته شــوند و بایســتی جهــت انطبــاق نظــام قضایــی بــا 
ــون اساســی،  ــا اصــالح قان ــا ب ــات اجرایــی ایــن نظریــه فراهــم شــود و ی ــون اساســی، اقتضائ مفــاد قان

مشــروعیت الگــوی در پیش گرفتــه شــده تأمیــن شــود.
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