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 چکيده
 دادرسی». است ضروری مردم و حكومت هرابط بودن قانونمند جامعه، در عدالت تحقق برای

 و اعمال از دادخواهی و شكایت حق اعطای رابطه، این قانونمندی تضمین هایراه از یكی ،«اداری

 عدالت دیوان به منحصر اداری هایدادگاه. است شهروندان به دولتی و اداری مقامات تصمیمات

 از خارج كه دارد وجود دیگر اداری عمرج و هیات و كمیسیون هاده دیوان این جز. نیست اداری

 و اجتماعی اقتصادی، قوانین اجرای در هاسازمان و افراد اختالفات و دعاوی به قضایی دستگاه

 .گویندمی قضایی شبه یا اداری اختصاصی مراجع اصطالحا مراجع این به. كنندمی رسیدگی عمرانی
                                                                         

    دادگستری،  دادرسی اداری،  شبه قضایی،  مراجع قضایی :يديکل واژگان
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 1علی رحمتی وند 

 رئیس شعبه هشتم دادگاه های تجدید نظر آذربایجان غربی 1 

 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای
 علی رحمتی وند

ali.rahmativand@gmail.com 

 مراجع قضایی و شبه قضایی
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 مقدمه

 هستند اداری مراجع و هاكمیسیون قضایی؛ شبه محاكم واقع در. است اختصاصی اداری دادرسی نوعی قضایی شبه محاكم كاركرد

 هایهیات مانند) كنند؛می رسیدگی اداری شكایات و دعاوی برخی به و شوندمی تشكیل اداری هایدستگاه و هاسازمان در قانون طبق كه

 ترافعی صالحیت با ایحرفه هایسازمان و دولتی واحدهای با مرتبط واحدهای نعنوابه عموما مراجع، از دسته این(. مالیاتی اختالف حل

 و ارضی مالی، استخدامی، قبیل از دعاوی و شكایات و اختالفات مورد در گیریتصمیم و رسیدگی منحصرا هاآن صالحیت و شوندمی تشكیل

 و اجتماعی توسعه كه خاصی قوانین اجرای در معموال كه است خصوصی اشخاص با ایحرفه و دولتی و عمومی هایسازمان میان ساختمانی

 .شودمی محسوب اداری تصمیم و ندارد قضایی جنبه هاآن حكم نتیجه، در آید؛می پیش است، افراد نیازهای تامین و اقتصادی

 به رسیدگی برای دیگر عنوانی یا كمیسیون یا هیات از اعم عنوانی هر تحت و خاصی قانون هر در است ممكن مراجع این

 نگرفته قرار استفاده مورد قانونگذار توسط قانونی قواعد تدوین هنگام در واحدی ادبیات واقع در و. باشد شده بینیپیش اشخاص اعتراضات

 از نیمد دادرسی آیین قانون 197 ماده و شده برده كاربه غیردادگستری مراجع اداری، محاكم عبارت جای به مدنی قانون در مثال. است

 نام «غیرقضایی اختصاصی مراجع» اصطالح از مستقیم هایمالیات قانون 103 ماده اینكه یا است كرده استفاده دادگستریغیر مراجع عنوان

 .است برده

 

 

 قضایی شبه محاکم تشکيل هدف

 وجود به شكایات، و اختالفات وهانب به رسیدگی برای الزم امكانات كمبود مانند قضایی مشكالت و محظورات جمله از مواردی

 به شودمی مربوط كه تخصص اصل به توجه و كیفرزدایی و قضازدایی اصل قضاییه، قوه دخالت صورت در قوا مداخله مشكل و شائبه آمدن

 مدت معموال كه) اختالفات و دعاوی نوع این به سریع رسیدگی ضرورت همچنین و است مراجع این صالحیت در كه اختصاصی موضوعات

 .است شده ذكر قضایی شبه محاكم ایجاد فلسفه و دالیل زمره در( است شده بینی پیش هاآن رسیدگی برای محدودی زمان

 شوندنمی محسوب قضائیه قوه جزء چون نیستند قضایی طرف یك از كه اندشده نامیده قضایی شبه جهت آن از اداری مراجع این

 اكثریت رای دارد وجود هاآن در قاضی هم اگر نیستند؛ قاضی دهندمی رأی آن در كه افرادی و دهستن مجریه قوه زیرمجموعه معموال و

 وصف. است االجراالزم افراد تكالیف و حقوق درباره و دارد قضایی اثر كه كنندمی صادر آرایی نهادها گونهاین دیگر طرف از و است مالك

. دارند دادگستری هایدادگاه به رسیدگی لحاظ از چه و ساختار لحاظ از چه مراجع ونهگ این كه است نزدیكی كاركرد جهت به قضایی شبه

 همچنین. نیستند قضایی پایه دارندگان و قضات وسیلهبه مراجع این تصدی و شوندنمی محسوب قضاییه قوه از بخشی مراجع این كل این در

 سازمان، هایعنوان با بلكه نیست، مشابه عناوین و محكمه دیوان، دادگاه، هاآن نام و كنندمی كار مجریهقوه زیرمجموعه در مراجع این اغلب

 .اندآمده وجود به... و اختالف حل هایكمیسیون هیات،

 قضایی شبه محاكم آرای و تصمیمات از شكایت

 است، موثر هاآن حقوق در نندكمی صادر افراد درباره كه رایی و است توجه قابل و وسیع نسبتا مراجع این اختیارات كه آنجایی از

 13 ماده 2 بند است كرده فراهم را مراجع از دسته این آرای از نظر تجدید و اعتراض مكانیزم عدالت، و حق رعایت تضمین برای گذارقانون

 هایهیات اداری، هایادگاهد قطعی تصمیمات و آراء از شكایات و اعتراضات به رسیدگی»: داردمی مقرر بارهاین در اداری عدالت دیوان قانون

 100 ماده موضوع كمیسیون كارفرما، و كارگر اختالف حل هیات كارگاه، شورای مالیاتی، هایكمیسیون مانند هاییكمیسیون و بازرسی

 حیث از صرامنح آن بعدی اصالحات و طبیعی منابع و هاجنگل از برداریبهره و حفاظت قانون 56 ماده موضوع كمیسیون ها،شهرداری قانون

 و مالیاتی مودیان مالیاتی بدهی خصوص در مالیاتی اختالف حل هایهیات مثال برای. هاآن با مخالفت یا مقررات و قوانین نقض

 برخی یا و شهرداری قانون 100 ماده كمیسیون یا گیرندمی تصمیماتی گمركی عوارض و حقوق درباره گمركی اختالف حل هایكمیسیون

 در هااین همه كه گیرندمی تصمیماتی كنند، تملك باید عمومی هایسازمان كه موردنیاز امالك ارزش درباره رداریشه هایكمیسیون

 اصول و حاكم نظم رعایت بنابر و شكلی جنبه از تنها، مراجع، این قطعی آرای به نسبت اداری عدالت دیوان رسیدگی. است موثر افراد حقوق

 .كندنمی ماهوی رسیدگی ری،ادا عدالت دیوان و است دادرسی

 قضایی شبه و دادگستري محاکم بين صالحيت اختالف

 دو هر دادگستریغیر مرجع و دادگستری دادگاه خاص، دعوای یك موضوع در كه دهدمی رخ زمانی صالحیت در اختالف اصوال

. آیدمی حساب به اختالف حل مرجع كه است كشور دیوانعالی این باره این در. كنند صالحیت نفی خود از دو هر یا بدانند صالح را خود

 ذاتی صالحیت عدم قرار صدور ضمن باید دادگاه است غیرقضایی مراجع صالحیت در كه شود مطرح قضایی مراجع در موضوعی چنانچه
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 به را پرونده صادره، رارق تایید صورت در و ارسال كشور عالی دیوان به دادگستری غیر مراجع صالحیت به اظهارنظر برای را امر پرونده،

 رای صدور به مبادرت و ادامه را رسیدگی است موظف وی شود نقص كشور عالی دیوان در صادره قرار چنانچه اما. كند ارسال صالح مرجع

 .كند

 حق مرجعی هیچ بنابراین. است دادگستری محاكم عهده به فقط اموركیفری رسیدگی داردمی اذعان 36 اصل كه طور همان

 از خارج كه دیگری مراجع. است دادگستری هایدادگاه انحصاری صالحیت در امر این صرفا و ندارد مجازات و كیفری تعیین حق و گیرسید

 امور به بود خواهند مجاز صرفا است شده ایجاد تظلمات و شكایات به رسیدگی برای قانون اساس بر و قضاییه قوه و دادگستری تشكیالت

 مراجع این كه انتظامی و اداری هایمجازات كه است ذكر به الزم البته. ندارند افراد درباره كیفری مجازات اعمال قح و كنند رسیدگی مدنی

 .آیندنمی شماربه آن عام معنی به مجازات ها،مجازات نوع این زیرا نیست اساسی قانون اصل نقض كنندمی تعیین

 قضایی شبه مراجع جایگاه
 است؛ متعدد مراجعی چنین مصادیق. میكنند صادر رای و رسیدگی اختالفات به كه دارند وجود اجعیمر مجریه قوه ساختار در

 مراجع .برد نام ٬میشود تشكیل اجتماعی تامین سازمان در كه اختالفی حل مراجع یا مالیاتی اختالف حل مراجع از میتوان نمونه برای

 میشود؟ گفته مراجع كدام به شبهقضایی

 قضایی سنتی و معمول رسیدگیهای فرایند در ٬دولتها دخالت گسترش موجب اجتماعی و حقوقی روابط در جدید مناسبات اصوال

 است شده

 آمده بهوجود بشر زندگی روابط تاریخ طول در اجتماعی امور به رسیدگی از دیگری شكل ٬عمومیقضایی مراجع سامانه بر عالوه و

 كلی طور به دعاوی به رسیدگی صالحیت ٬ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 159 اصل ساسا بر و قضایی عمومی مراجع سامانه در. است

 به توجه با تا است شده واگذار عادی قوانینی عهده بر دادگاهها میان آنها تقسیم و اعمال ترتیب ولی ٬است دادگستری دادگاههای اختیار در

 .كند عمل آن به كار مقتضیات و موقعیت

 به كه مراجعی اما هستند دادرس و قاضی واقعی معنای به كه كنند رسیدگی پروندهها به دادرسانی كه است این بر اصل بنابراین

 دارندگان و قضات بهوسیله مراجع این تصدی و نمیشوند محسوب قضاییه قوه از بخشی ٬اوال هستند موسوم غیرقضایی یا شبهقضایی مراجع

 پایه

 مشابه عناوین و محكمه ٬دیوان ٬دادگاه آنها نام ٬ثالثا میكنند؛ كار قوهمجریه زیرمجموعه در مراجع این اغلب ٬ثانیا نیست؛ قضایی

 به ٬ویژه شكلی و ماهوی قوانین براساس ٬رابعا آمدهاند؛ وجود به... و اختالف حل كمیسیونهای ٬هیات ٬سازمان عنوانهای با بلكه ٬نیست

 دارای ٬مراجع این در مطرح مسائل و موضوعات ماهیت ٬سادسا میكنند؛ یدگیرس ٬میشود ناشی خاص قوانین اجرای از كه اختالفاتی

 ٬توجه مستلزم كه دارد خاص یا صنفی یا محلی جنبه كه میپردازند موارد از پارهای به ٬آن اساس بر كه است فردی به منحصر ویژگیهایی

 مراجع و قضایی دستگاه شبیه كیفری دعاوی برخی به رسیدگی مقام در كه هرچند بنابراین. است خاص عنایت یا تصمیمگیری در سرعت

  .نیستند قضایی مراجع رسیدگی تابع اصوال ٬الزماالجراست هم احكامشان و میكنند عمل قضایی

 چيست؟ قانونگذاري ادبيات منظر از شبهقضایی مراجع قانونی پيشينه
 خصوصی محاكمات اصول موقتی قانون. میشود دیده لفمخت عبارتهایی با شبهقضایی مراجع اصطالح قانونگذاری ادبیات منظر از

 مراجع ٬اداری محاكم عبارت جای به مدنی قانون ولی ٬كرده بیان را اداری محاكم و عدلیه محاكم بین ذاتی صالحیت كامل طور به

 استفاده «غیرقضایی اختصاصی عمراج» اصطالح از مستقیم مالیاتهای قانون 103 ماده در مثال عنوان به. است برده بهكار را غیردادگستری

 در مستقیم مالیاتهای قانون 253 ماده در مثال عنوان به است؛ شده برده نام دیگری اصطالحات از نیز قوانین از برخی در. است شده

 2 بند در نكهای یا. است رفته كار به «اداری اختصاصی دادگاه» اصطالح ٬آن شبهقضایی جنبه بر تاكید برای ٬مالیاتی عالی شورای خصوص

 و اعتراضات به رسیدگی در اداری عدالت دیوان شعب صالحیت بیان مقام در كه 1385 سال مصوب اداری عدالت دیوان قانون 10 ماده

 و اداری تخلفات به رسیدگی هیأتهای» و است شده پرداخته مراجع این از مصادیقی ذكر به ٬بود مراجع قبیل این آرای شكایات

 عنوان به «شهرداریها قانون) 100) ماده موضوع كمیسیون ٬كارفرما و كارگر اختالف حل هیأت ٬مالیاتی كمیسیونهای دمانن كمیسیونهایی

 ماده در حال این با. شدهاند مذكور مراجع قبیل این از مصادیقی

 و بالعكس و اناست دادگاه به نسبت شهرستان دادگاه صالحیت ٬ذاتی صالحیت بحث مقام در مدنی دادرسی آیین قانون 197

 تدوین هنگام در واحدی ادبیات كه است آن گویای امر این. است كرده قید را غیردادگستری مراجع به نسبت دادگستری دادگاه صالحیت

 .است نگرفته قرار استفاده مورد قانونگذار توسط قانونی قواعد

 دارد؟ وجود ایران حقوقی دکترین در قضایی شبه مراجع از تعریفی چه
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 ویژه یا خاص قوانینی موجب به كه هستند مراجعی ٬اداری اختصاصی دادگاههای یا شبهقضایی مراجع حقوقدانان از برخی عمز به

 با حرفهای سازمانهای و دولتی واحدهای با مرتبط واحدهای عنوان به عموما و دادگستری محاكم و قضایی رسمی سازمان از خارج و

 قبیل از دعاوی و شكایات و اختالفات مورد در تصمیمگیری و رسیدگی منحصرا آنها یتصالح و میشوند تشكیل ترافعی صالحیت

 قوانین اجرای در معموال كه است خصوصی اشخاص با حرفهای و دولتی و عمومی سازمانهای میان ساختمانی و ارضی ٬مالی ٬استخدامی

 اداری تصمیم و ندارد قضایی جنبه آنها حكم ٬نتیجه در آید؛می پیش ٬است افراد نیازهای تامین و اقتصادی و اجتماعی توسعه كه خاصی

 .میشود محسوب

 است؟ بوده قانونگذاران نظر مد مراجع این تشکيل در کارکردي و فلسفه چه اصوال

 جمعی زندگی اداره طول در و مصالح برخی به بنا قانونگذار ٬است اصل دعاوی به رسیدگی در قضایی مراجع صالحیت كه هرچند

 تشكیل فلسفه گفت بتوان شاید. دهد قرار دادگستری غیر مراجع اختیار در را امور از بعضی بررسی و رسیدگی كه شد نائل نتیجه نای به

 و تشخیص در رسیدگیكننده اشخاص الزم تخصص دارد موضوعات از بعضی كه خاصی پیچیدگیهای علت به كه است این استثنایی مراجع

 محوله امور قبیل این به رسیدگی ضروریات از تشریفات از دور و مجانی و سریع رسیدگی آن بر عالوه. طلبدمی را آن به نسبت تكلیف تعیین

 :جمله از برشمرد تدبیری چنین اتخاذ در دولتها رویكرد تغییر برای مختلفی دالیل میتوان همچنین. است

 و زیاد تنوع آن دلیل و دارد توجه ستا مراجع این صالحیت در كه اختصاصی موضوعات به اصل این: تخصص اصل الف

 بسیار فنی ویژگیهای

 .آنهاست

 موازین با صرفا آنها در مطروحه پروندههای با قضایی دادگاههای: اجتماعی و اداری مقتضیات ٬عمومی منافع به توجه لزوم ب

 برخورد قضایی

 ٬است وابسته آن به دولت یك خرج و دخل كه مالیاتی دعاوی مثال. میكنند

 .میداند الزم را شبهقضایی مراجع ٬عمومی خدمات ارائه تداوم اصل ٬بنابراین. بگیرد قرار قضایی پرونده چرخه در سالها است كنمم

 .است شده بینی پیش آنها رسیدگی برای محدودی زمان مدت معموال: اختالفات و دعاوی نوع این به سریع رسیدگی ضرورت ج

 :لقبی از قضایی مشكالت و محظورات د

 شكایات و اختالفات انبوه به رسیدگی برای الزم امكانات كمبود

 قضاییه قوه دخالت صورت در قوا مداخله مشكل و شائبه آمدن وجود به

 موارد این به رسیدگی برای قضات در كافی تخصص و تجربه نبود

 كیفرزدایی و قضازدایی اصل هـ

 است؟ شكل چه به اختالف حل شیوه دهد رخ دادگستری غیر مرجع و دادگستری دادگاه صالحیت در اختالف اگر

 دو هر غیردادگستری مرجع و دادگستری دادگاه ٬خاص دعوای یك موضوع در كه میدهد رخ زمانی صالحیت در اختالف اصوال

 بدانند صالح را خود

 قضایی مراجع اختیارات و وظایف تفكیك و صالحیت تشخیص همیشه گفت باید باره این در. كنند صالحیت نفی خود از دو هر یا

 مراجع و

 .است شده واقع اختالف و بحث مورد صاحبنظران و دادگستری قضات بین كه دارند وجود موضوعاتی و نیست ساده غیرقضایی

 صدور ضمن باید دادگاه است غیرقضایی مراجع صالحیت در كه شود مطرح قضایی مراجع در موضوعی چنانچه شكلی حیث از اما

 عدم قرار

( مدنی دادرسی آیین قانون 28 ماده اجرای در) دادگستری غیر مراجع صالحیت به نظر اظهار برای را امر ٬پرونده ذاتی حیتصال

 عالی دیوان به

 نقص كشور عالی دیوان در صادره قرار چنانچه اما. كند ارسال صالح مرجع به را پرونده ٬صادره قرار تایید صورت در و ارسال كشور

 موظف وی شود

 صورت در 1360/11/4 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 22 ماده طبق. كند رای صدور به مبادرت و ادامه را رسیدگی ستا

 در اختالف حدوث

 .میآید عمل به كشور دیوانعالی وسیله به اختالف حل دادگستری محاكم اداری عدالت دیوان بین صالحیت

 رسیدگی پروندهها به كه دارد وجود كشور حقوقی نظام در قضایی سیدگیر از دیگری گونهای شبهقضایی مراجع بر عالوه آیا

 میشوند؟ نامیده شبهقضایی مراجع هم دادگاهها قبیل این كند؟
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 است كرده محدود را آن عادی قوانین موجب به و دانسته دادگستری محاكم با را كیفری امور به رسیدگی اساسی قانون 36 اصل

 انتظامی و اداری مجازاتهای. ندارد افراد به نسبت را كیفری مجازات اعمال حق مرجعی هیچ دادگستری ومیعم مراجع برابر در بنابراین

 در امر این صرفا و ندارد مجازات و كیفری تعیین حق و رسیدگی حق مرجعی هیچ بنابراین نمیآیند بهشمار آن عام معنی به مجازات

 صرفا شوند تشكیل دادگستری محاكم از غیر مقررات و قوانین موجب به مراجعی چنانچه. است دادگستری دادگاههای انحصاری صالحیت

 .كنند رسیدگی مدنی امور به بود خواهند مجاز

 آن در نیز قاضی عضو نفر یك بعضا و میآیند شمار به قضایی مرجع نوعی قضایی تشكیالت از خارج اختصاصی مراجع هرچند

 دارد وجود مراجع

 از نوع هر و است دادگستری صالحیت بر اصل نیز مدنی امور در. ندارند افراد درباره كیفری مجازات اعمال حق نیز مراجع این

 و تظلمات رسمی مرجع دادگستری ٬اساسی قانون 159 اصل طبق زیرا دارد قانونگذار اجازه به نیاز دادگستری غیر مراجع توسط رسیدگی

 به رسیدگی ماده این در. است گرفته قرار توجه مورد مدنی دادرسی آیین قانون 10 هماد در اصل این بر استثنا حال این با. است شكایات

 .«باشد كرده تعیین را دیگری مرجع قانون كه مواردی در مگر» است شده شناسایی دادگستری دادگاههای صالحیت در دعاوی

 تخلفات به رسيدگی هاي هيات و قضایی شبه نهادهاي فهرست
 (1382 مصوب) صنفی نظام قانون به مربوط های كمیسیون و یصنف های اتحادیه    -1

 حكومتی تعزیرات سازمان    -2

 امورخیریه و اوقاف و حج سامان اختیارات و تشكیالت قانون 14 ماده موضوع اوقاف اداره تحقیق حقوقی شعبه    -3

 اقتصادی توسعه سوم برنامه قانون 189 ماده موضوع اختالف حل شورای    -4

 (1374 مصوب) جانبازان  تسهیالت قانون 16 ماده موضوع جانبازان شكایات به رسیدگی كمیسیون    -5

 وظیفه نظام قانون 28 ماده موضوع وظیفه نظام كفالت كمیسیون    -6

 مستقیم مالیاتهای قانون موضوع مالیاتی اختالف حل مراجع    -7

 اجتماعی تامین سازمان قانون موضوع بیمه حق الباتمط خصوص در كارفرمایان شكایت به رسیدگی مرجع     -8

 كار قانون اختالف حل و تشخیص هیات    -9

 گمرك قانون 50 ماده موضوع گمركی امور اختالف حل هیات  -10

 احوال ثبت قانون 3 ماده موضوع احوال ثبت اختالف حل هیات  -11

 موضوعه قوانین در داوری مطبوعات قانون موضوع مطبوعات بر نظارت هیات  -12

 مدنی دادرسی آیین قانون داوری    -13

 ؟آن های نامه آیین و بیمه قانون موضوع داوری    -14

 ها تعاونی اتاق و اتحادیه داور    -15

 معادن و صنایع قانون داوری    -16

 بهادار اوراق بورس قانون داوری    -17

 آب و اراضی امور توسعه سوم برنامه قانون 20 دهما موضوع دولتی شركتهای سهام واگذاری داوری    -18

 اراضی اصالحات شورای    -19

 باغها و كشاورزی اراضی كاربری تغییر كمیسیون    -20

 آب عادالنه توزیع قانون كمیسیون    -21

 موقوفه اراضی و آب رقبات فروش و اسناد ابطال قانون كمیسیون    -22

 بعدی اصالحات با مراتع و لهاجنگ قانون 34 ماده كمیسیون    -23

 بعدی اصالحات با مراتع و جنگلها قانون 56 ماده كمیسیون    -24

 شهری زمین قانون 12 ماده كمیسیون    -25

 شهرها محدوده از خارج موات اراضی تشخیص مرجع    -26

 كامال و اسناد ثبت ها شهرداری و دولت نیاز مورد اراضی تملك و خرید نحوه هیات    -27

 به نسبت افراد اعتراض   به رسیدگی مقام در ثبت رئیس و ثبتی اجرائیه صدور در ثبت اجرای احد و صالحیت) ثبت اداره    -28

 (ثبت اجرای  مامورین عملیات

 ثبت عالی شورای و نظارت  هیات    -29
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 ثبت قانون 148و147 مواد موضوع ثبتی اختالف حل هیات    -30

 توسعه چهارم برنامه قانون 132 ماده موضوع ثبتی اختالف حل هیئت    -31

  مشاع امالك فروش و افراز    -32

 شهرداری های كمیسیون

 (1351 مصوب) ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تاسیس قانون 5 ماده كمیسیون    -33

 شهرداری قانون 77و55 ماده كمیسیون    -34

 اریشهرد قانون 101و100 ماده كمیسیون    -35

 حقوقی مسائل برخی در نهادها و ها سازمان اقدامات

 بهداشت قانون 13 ماده موضوع دادگاه به مراجعه از قبل بهداشت وزارت اولیه اقدام    -36

 (ریزی برنامه و مدیریت سازمان در مستقر كمیسیون) مستقالت و امالك به راجع اجرایی های دستگاه بین اختالف حل    -37

 ساحلی و مستحدث اراضی به جاوزت رفع    -38

 هوا آلودگی از جلوگیری مقام در زیست محیط حفاظت سازمان    -39

 معبر سد مقام در شهرداری    -40

 مجاز غیر مستحدثات رفع مقام در راه وزارت    -41

 (بیگانه اتباع كارگیری به) كارفرمایان جریمه در كار وزارت    -42

 برق و آب مجاز غیر مستحدثات از ممانعت و مجاز مستحدثات از زاحمتم رفع در نیرو وزارت    -43

 قانونی وظایف از اسالمی شوراهای انحراف به  رسیدگی و اختالف حل هیات    -44

  تخلفات به رسیدگی انتظامی های هیات

 دولت كاركنان اداری تخلفات    -45

 رسمی اسناد دفاتر انتظامی دادگاه و دادسرا    -46

 دادگستری رسمی كارشناسان انتظامی دادگاه و دادسرا    -47

 وكال انتظامی دادگاه و دادسرا    -48

 ساختمان كنترل و مهندسی نظام قانون قانون انتظامی شورای    -49

 معدن مهندسی نظام قانون انتظامی شورای    -50

 ای رایانه صنفی نظام به مربوط انتظامی شورای    -51

 پزشكی ظامیانت هیات    -52

 دانشگاهها انتظامی هیاتهای    -53

 مالیاتی انتظامی هیاتهای   -54

 طبیعی منابع و كشاورزی مهندسی حرفه شاغالن تخفات به رسیدگی انتظامی عالی و بدوی هیاتهای  -55

 پزشكی حرفه شاغالن انتظامی عالی و بدوی هیاتهای    -56

 مشاوره و روانشناسی نظام سازمان  ای هحرف و صنفی تخلفات به رسیدگی هیاتهای -57

 پرستاری حرفه شاغلین ای حرفه و صنفی تخلفات به رسیدگی كارشناسی هیاتهای  -58

 ایران رسمی حسابداران جامعه انتظامی هیاتهای   -59

 بانكها انتظامی هیات  -60

 مردم تظلمات و شكایات به رسیدگی عام مرجع دادگستری محاكم ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون 159 اصل بموجب

 این از كه هستیم دعاوی از ای پاره به رسیدگی ذاتی صالحیت با اختصاصی محاكم استقرار شاهد عام مراجع این كنار در و شوند می قلمداد

 .كرد اشاره اداری عدالت دیوان و انتظامی و نظامی محاكم به توان می جمله

 و حقیقی اشخاص با دولتی واحدهای رابطه نوع بجهت است، شده اشاره آنها به اساسی انونق در كه گفته، پیش مراجع بر عالوه

 اشخاص با واحدها این میان اختالفات حل جهت مناسب مكانیزمهایی استقرار ضرورت مختلف، های زمینه در خصوصی حقوق اشخاص

 قوه مجموعه زیر نهادهای از نوعا كه ،(اداری اختصاصی های گاهداد)قضایی شبه مراجع اساس این بر. رسد می نظر به اغماض قابل غیر امری

 دارا را دولت با مردم اختالفات از برخی به رسیدگی ذاتی صالحیت و بوده دولت بدنه ساختارتشكیالتی جزء واقع در و گردیده قلمداد مجریه

 .شدند ایجاد هستند،
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 شوند، می تشكیل دولتی دستگاه اجرایی بدنه در نوعاً ،(اداری صیاختصا های دادگاه)قضایی شبه مراجع چه اگر است ذكر شایان

 دولتی واحد نظر تامین به مكلف و بوده مستقل تشكیل محل متبوع اداره از كامل بطور مراجع این اساساً اینكه است اهمیت حائز آنچه اما

 .دارند عهده را مردم و دولتی واحدهای میان موجود ترافع رفع و قضاوت امر صرفاً رسیدگی مقام در و باشند نمی خویش متبوع

 ماده 2 بند در عموماً كه مراجعی مهمترین تبیین به صرفاً دپارتمان این قضایی شبه مراجع اینگونه تعداد گستردگی به عنایت با

 .پرداخت خواهد اند، گرفته قرار اشاره مورد اداری عدالت دیوان قانون 13

 و گردید تشكیل 27/11/1345 مصوب شهرداری قانون 100 ماده یك تبصره اجرای در ربا نخستین 100 ماده كمیسیون 018

 با اما. آمدند می شمار به كمیسیون این اعضای شهر، انجمن نماینده و دادگستری نماینده بخشدار، یا فرماندار گفته پیش قانون بموجب

 قانون 100 ماده یك تبصره بموجب و گردیده تغییر دچار كمیسیون نای تركیب ،17/5/1352 تاریخ به مزبور قانون در شده ایجاد اصالحات

 به شهر شورای اعضای از یكی و دادگستری وزیر انتخاب به دادگستری قضات از یكی كشور، وزیر انتخاب به كشور وزارت نماینده الذكر، فوق

 توضیح ادای برای باشد، رای حق دارای اینكه بدون نیز، شهرداری نماینده همچنین. شوند می قلمداد كمیسیون اعضای بعنوان شورا، انتخاب

 .باشدمی كمیسیون دبیری سمت دار عهده مشارالیه، عمالً الوصف مع یابد، می حضور كمیسیون جلسه در

 شهرداریری، قانون 55 ماده 24 بند ذیل تبصره به عنایت با و شهرداری قانون 100 ماده گانه یازده های تبصره به باتوجه

 نمود؛ اشاره ذیل موارد به توان می شهرداری، قانون 100 ماده یك تبصره موضوع كمیسیون ذاتی صالحیت صوصدرخ

 ... .و ساختمانی پروانه در مندرج ازمفاد تخلف پروانه، بدون بنا احداث: قبیل از ساختمانی، تخلفات كلیه به رسیدگی

 .مجاز تراكم بر زاید بنای احداث

 .بنا ستحكاما عدم به مربوط تخلفات

 .شهرسازی و بهداشتی فنی، اصول رعایت عدم

 ... .و تجاری به مسكونی اماكن كاربری تغییر

 شهر حریم و قانونی محدوده در واقع ساختمانی تخلفات به تنها ،100 ماده یك تبصره موضوع كمیسیون ذكراست، شایان

 وحریم قانونی محدوده تعاریف قانون به عنایت با و باشد می ییقضا شبه مرجع این محلی صالحیت مبین مهم این و نماید می رسیدگی

 محلی صالحیت اعمال محدوده خصوص در ابهامی گونه هیچ امروزه ،14/10/1384 مصوب آنها تعیین نحوه و شهرك و روستا شهر،

 در ساختمانی تخلفات به یرسیدگ صالحیت صرفاً كمیسیون این و ندارد وجود شهرداری قانون 100 ماده یك تبصره موضوع كمیسیون

 .باشد می دار عهده را شهرها حریم یا قانونی محدوده

 100 ماده یك تبصره در مندرج كمیسیون تصمیم به نظر تجدید رسیدگی مرجع شهرداری، قانون 100 ماده 10 تبصره بموجب

 این سوی از صادره رای و اند داشته شركت رای رد كه هستند افرادی از غیر آن اعضای كه بود خواهد 100 دیگرماده كمیسیون قانون، این

 موضوع كمیسیون سوی از صادره آراء همچنین و مرجع این سوی از صادره قطعی آراء مورد در توانند می افراد و است قطعی كمیسیون

 مصوب اداری عدالت اندیو قانون 13 ماده 2 بند موجب به اند، یافته قطعیت خواهی نظر تجدید عدم بواسطه كه 100 ماده یك تبصره

 دیوان 22 شعبه 1310/22 شماره رای خصوص این در. كنند شكایت اداری عدالت دیوان به نظام، مصلحت تشخیص مجمع 25/9/1385

 دیوان با شهرداریها، قانون 100 ماده موضوع كمیسیونهای آراء از شكایت به رسیدگی: دارد می اشعار 27/12/1369 مورخه كشور عالی

 به كشور عالی دیوان سوم شعبه رای. است عمومی دادگاه صالحیت در خسارت تعیین موضوع مزبور تصدیق از پس و است اریاد عدالت

 شهرداری قانون 100 ماده موضوع كمیسیونهای قطعی آراء به رسیدگی در دیوان صالحیت موید نیز 26/7/1372 مورخه 418/3 شماره

 .است

 از صادره ،آراء 25/11/1381 مورخ 551/7 شماره به قضاییه قوه حقوقی كل اداره شورتیم نظریه بموجب سازد، می نشان خاطر

 عمومی، دادگاههای در نه و اداری عدالت دیوان در نه دولتی، شركتهای یا دولت زیان به شهرداریها قانون 100 ماده موضوع كمیسیونهای

 این موید نیز 3/8/1368 مورخه 43/  هـ شماره به اداری عدالت دیوان عمومی هیات رویه وحدت رای. نیست استماع و شكایت قابل

 .معناست

 رسد؛ می نظر به ضروری چند ذكر شهرداریها قانون 100 ماده كمیسیون اختیارات و صالحیت دامنه خصوص در

 اول؛ نكته

 اداره 16/3/1376 رخمو 19010/7 شماره نظریه بموجب اما یابد، می رسمیت عضو سه هر حضور با مزبور كمیسیون چه اگر

 رای راستا این در. باشد می معتبر حاضرین رای اكثریت با شهرداریها قانون 100 ماده یك تبصره مطابق صادره آراء قضاییه، قوه حقوقی

 .باشد می نظر این موید 25/12/1381 مورخه 468 شماره به اداری عدالت دیوان عمومی هیات رویه وحدت

 دوم؛ نكته
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 خصوص در شهرداری اساساً كه گردد، می استنباط چنین شهرداری قانون 100 ماده در مندرج گانه یازده های تبصره مجموع از

 و نیست شهرداری نظر تامین به مكلف مزبور كمیسیون كه حالی در نماید، می مطرح 100 ماده كمیسیون در را موضوع ساختمانی، تخلفات

 .نماید می دفاع شهرداری حقوق از و یافته حضور جلسه در رای حق بدون شهرداری، نماینده كه است جهت همین به

 سوم؛ نكته

 رسد؛ می نظر به ضروری كمیسیون و شهرداری سوی از ذیل چهارگانه مواعد رعایت شهرداری، قانون 100 ماده از مستفاد

 عملیات انجام از راساً شهرداری، مامورین كه مواردی در كمیسیون، در موضوع طرح جهت شهرداری به ای هفته یك مهلت

 .نمایند جلوگیری پروانه مفاد مخالف یا پروانه بدون ساختمانی

 .كمیسیون به پرونده وصول از پس ذینفع، سوی از توضیحات ارائه جهت روزه 10 مهلت

 .است شده تعیین توضیحات ادای برای كه مدتی ازخاتمه پس كمیسیون، توسط تصمیم اخذ جهت ماهه یك مهلت

 .باشد بنا قمع و قلع كمیسیون رای موضوع چنانچه بنا، قمع و قلع جهت ماهه 2 اكثرحد مهلت

 چهارم؛ نكته

 از جلوگیری بمنظور تواند می شهرداری، قانون 100 ماده موضوع های كمیسیون سوی از صادره آراء به اعتراض درمقام ذینفع

 تشخیص مجمع 25/9/1385 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 28 و 27 ،26 ،25 ،15 مواد به استناد با كمیسیون تصمیمات اجرای

 .نماید اقدام مزبور كمیسیونهای آراء و تصمیمات اجرای از جلوگیری جهت موقت، دستور صدور تقاضای به نسبت نظام، مصلحت

 از مركب ونیكمیسی به عوارض، مورد در شهرداری و مودی بین اختالف گونه هر رفع شهرداری، قانون 77 ماده بموجب 019

 بر كه دارد ضرورت نكته این ذكر 77 ماده كمیسیون تركیب خصوص در. شود می ارجاع شهر انجمن و دادگستری كشور، وزارت نمایندگان

 شورای اصلی عضو شهر شورای نماینده و دادگستری قضات از قضائیه قوه نمایندگان باید الزاماً كه 100 ماده كمیسیون تشكیالت خالف

 اینكه، 100 ماده و 77 ماده كمیسیون های تفاوت دیگر از. ندارد وجود صراحتی چنین 77 ماده كمیسیون مورد در باشد، هرش اسالمی

 و ثبت اجرای بوسیله 77 ماده كمیسیون آرای اجرای كه حالی در آید، می بعمل شهرداری مامورین توسط 100 ماده كمیسیون آرای اجرای

 .پذیرد یم انجام اجرائیه صدور طریق از

 از مجزایی حقوقی شخصیت مرجع این لیكن است، شده واقع درشهرداری كمیسیون این دبیرخانه چه اگر سازد، می نشان خاطر

 .دارد شهرداری

 و مودی بین اختالفات به رسیدگی كه داشت اذعان باید شهرداری قانون 77 ماده كمیسیون صالحیت دامنه خصوص در

 قوه حقوقی اداره 22/9/1377 مورخ 653/7 شماره نظریه) دارد قرار قضایی شبه مرجع این ذاتی الحیتص در عوارض مورد در شهرداری

 مصوب شهرداریها مالی نامه آئین 32 ماده از مستفاد شهرداری، عوارض از ناشی مطالبات تقسیط همچنین(. معناست این موید قضاییه

 .دارد قرار 77 ماده كمیسیون ذاتی صالحیت در ،1346

 این صالحیت سیطره تحت شهر قانونی محدوده برآنكه عالوه داشت؛ اذعان باید 77 ماده كمیسیون محلی صالحیت خصوص رد

 از شهرداری، قانون 101 و 100 مواد اساس بر اینكه چه. داد قرار كمیسیون این قلمرو در نیز را شهر حریم توان می دارد، قرار كمیسیون

 .است اشكال از خالی نیز عوارض اخذ دهند، می ارائه شهری خدمات اطقمن این در شهرداریها آنجائیكه

 شبه مرجع این افتراق وجوه دیگر از مهم این و بوده آراء این قطعیت بحث ،77 ماده كمیسیون آراء پیرامون اهمیت حائز نكته

 در مندرج اداری عدالت دیوان صالحیت توان نمی راستا این در چه اگر. باشد می شهرداریها قانون 100 ماده موضوع كمیسیونهای با قضایی

 رای بموجب اینكه چه. انگاشت نادیده قضایی شبه مراجع قطعی آراء به شكلی رسیدگی درمورد را اداری عدالت دیوان قانون 13 ماده 2 بند

 مراجع سوی از صادره آراء برای رقانونگذا": دارد می اشعار كه 22/3/1386 مورخه كشور عالی دیوان عمومی هیات 699 شماره رویه وحدت

 به رسیدگی برای كه حالی در. است نموده تعیین احتمالی اشتباهات رفع و اعتراضات به رسیدگی برای را مرجعی نوعاً دادگستری، غیر

 173 اصل حسب كه همانطور مراتب، به بنا است، نشده بینی پیش مرجعی چنین شهرداری، قانون 77 ماده كمیسیون آراء به نسبت اعتراض

 دولتی سازمانهای نمایند، مطرح اداری عدالت دیوان در را خود اعتراضات توانند می مردم اداری، عدالت دیوان قانون 13 ماده و اساسی قانون

 آنها با فتمخال و مقررات یا قوانین نقض حیث از 77، ماده كمیسیون آراء صدور در قانون از احتمالی تخلف نوع هر رفع برای توانند می نیز

 دیوان به خصوصی حقوق حقوقی افراد و حقیقی افراد مراجعه امكان ".نمایند مراجعه است عمومی تظلم مرجع كه دادگستری مراجع به

 گرفته قرار تاكید مورد شهرداری قانون 77 ماده كمیسیون آراء به اعتراض خصوص در عمومی دادگاههای به دولتی ارگانهای و اداری عدالت

 .باشد می معنا این موید قضاییه قوه حقوقی كل اداره 16/12/1375 مورخ 791/7 شماره نظریه مچنینه. است
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 شهرداری و بوده مند بهره رسمی اسناد مزایای از ها، شهرداری قانون 77 ماده كمیسیون قطعی آراء كه نمود تاكید باید درخاتمه

 كه هایی بدهی كلیه دیگر بیان به. نماید می نیاز بی قضایی رسیدگی طوالنی تشریفات جری و دادگستری عمومی محاكم به مراجعه از را

 .باشد می وصول قابل ثبت اداره بوسیله االجرا الزم اسناد مقررات اساس بر شود داده تشخیص 77 ماده كمسیون تصمیم طبق

 از نحوی به كه است اماكنی كلیه ستاسی از جلوگیری نهاد، این وظایف از یكی شهرداری، قانون 55 ماده 20 بند بموجب 020

 از جلوگیری بر عالوه است، مكلف شهرداری اساس این بر. شهرهاست در بهداشت اصول مخالف یا ساكنین برای مزاحمت بروز موجب انحاء

 .دهد انتقال شهر زا خارج به را آنها شود الزم اگر و نماید اقدام است بهداشت مخالف كه اماكنی تخریب به نسبت مراكز، اینگونه تاسیس

 شهر از خارج به انتقال یا و تخریب تعطیل، مورد در شهرداری شهرداری، قانون 55 ماده 20 بند تبصره بموجب همچنین

 معترض شهرداری نظر به ملك صاحب اگر و نماید ابالغ آنها بصاحبان مناسبی مهلت دادن ضمن را مراتب است مكلف مزبور، تاسیسات

 چه اگر. نماید تسلیم شد خواهند انتخاب شهر انجمن طرف از كه نفر سه از مركب كمیسیونی به را خود عتراضا روز ده ظرف باشد،

 را قضاییه قوه و شهرداری بهداشت، نمایندگان شهر، اسالمی شورای عمل در اما ندارد، صراحتی گونه هیچ اعضا انتخاب جهت قانون مالكهای

 .مایدن می معرفی كمیسیون این اعضای بعنوان

 شبه مرجع این كه، داشت اذعان باید شهرداریها قانون 55 ماده 20 بند تبصره موضوع كمیسیون صالحیت دامنه خصوص در

 به مزاحم مشاغل و صنایع انتقال و تخریب تعطیل، با ارتباط در شهرداری تشخیص بر مبنی شهروندان اعتراض به رسیدگی منظور به قضایی

 بموجب بعالوه. كنند اقدام مزاحمت رفع به نسبت تا دهد مهلت مزاحم صنوف صاحبان به تواند می شهرداری همچنین. است شهر از خارج

 محدوده از خارج قبالً كه كارگاههایی و مشاغل مزاحمت به رسیدگی قضاییه، قوه حقوقی اداره 26/8/1376 مورخ 5805/7 شماره نظریه

 قرار شهرداری قانون 55 ماده 20 بند كمیسیون صالحیت در اند، شده وارد شهر محدوده داخل به شهر گسترش درنتیجه و اند بوده قانونی

 .دارد

 با و داند می قطعی را تبصره این موضوع كمیسیون آراء كه شهرداری قانون 55 ماده 20 بند تبصره ذیل به عنایت با خاتمه در

 دانسته اداری عدالت دیوان صالحیت در را قضایی شبه مراجع قطعی راءآ به رسیدگی كه اداری عدالت دیوان قانون 13 ماده 2 بند به توجه

 پر. نمود شكایت اداری عدالت دیوان در قضایی شبه مرجع یك عنوان به الذكر فوق كمیسیون قطعی آراء از بتوان رسد می نظر به است،

 غیر مدارس و صنفی انجمنهای سندیكاها، تجاری، شركتهای نظیر خصوصی حقوق حقوقی اشخاص یا حقیقی اشخاص تنها كه است واضح

 در دولتی غیر عمومی موسسات یا دولتی دستگاههای و نمایند مراجعه دیوان به كمیسیون این آراء به اعتراض مورد در توانند می دولتی،

 محاكم به اساسی، ونقان 159 اصل در مندرج دادگستری عام صالحیت به باعنایت توانند می مزبور، كمیسیون تصمیم به اعتراض صورت

 .نمایند مراجعه عمومی

 رای اجرای از جلوگیری بمنظور اداری، عدالت دیوان قانون 28 و 27 ،26 ،25 ،15 مواد استناد به موقت دستور اخذ همچنین

 .گیرد قرار نفع ذی اشخاص توجه مورد تواند می شهرداری، قانون 55 ماده 20 بند تبصره موضوع كمیسیون

 1371 مصوب بعدی اصالحات و 1366 مصوب مستقیم مالیاتهای قانون 262 و 261 مواد در هیات، این بر كمحا مقررات 021

 مالیاتی حسابرسان و كارشناسان مالیاتی، تشخیص ماموران كلیه مالیاتی امور در اداری تخلفات به رسیدگی مقررات، این بموجب. است آمده

 قانون 97 ماده 3 بند موضوع نفری سه هیات و مالیاتی اختالف حل هایهیات در دارایی و اقتصادی امور وزارت نمایندگان همچنین و

 عالی هیات درصالحیت مالیاتی، انتظامی دادستانی درخواست از پس هستند، مالیات وصول مسوول كه مامورانی سایر و مستقیم های مالیات

 .باشد می مالیاتی انتظامی بدوی

 از ودارایی، اقتصادی امور وزارت رتبه عالی كارمندان میان از البدل، علی عضو 2 و اصلی عضو 3 زا مالیاتی انتظامی عالی هیات

 دبیرخانه به مالیاتی انتظامی دادستانی های ادعانامه همچنین و واصله اعتراضات. شوند می منصوب سال 3 مدت برای اقتصادی وزیر طرف

 اتخاذ برای بودن آماده و پرونده تكمیل از پس و شود آغازمی انتظامی عالی هیات سوی از رسیدگی آن، ثبت از پس و تسلیم عالی هیات

 .گردد می صادر مقتضی رای رسیدگی ختم اعالم با نهایی، تصمیم

 در بدوی هیات شیوه همان رعایت با نظر تجدید هیات مالیاتی، انتظامی بدوی عالی هیات رای از نظر تجدید درخواست صورت در

 االجرا الزم و قطعی هیات این آراء. نماید می اقدام مقتضی رای صدور و رسیدگی به نسبت متهم، دفاعیات واستماع لسهج تشكیل خصوص

 هیات االجرای الزم و قطعی آراء همچنین و یافته قطعیت نظرخواهی، تجدید عدم بواسطه كه مالیاتی انتظامی بدوی عالی هیات آراء. هستند

 13 ماده 2 بند منطوق از توان می را مهم این و بوده دارا را اداری عدالت دیوان در شكلی رسیدگی قابلیت یاتی،مال انتظامی تجدیدنظر عالی

 رسیدگی قابل پرونده یا و نقض اداری عدالت دیوان توسط نظر تجدید رای كه مورد هر در. نمود استنباط بوضوح اداری عدالت دیوان قانون

 كه دارایی، و اقتصادی امور وزیر انتخاب به نفر سه از مركب هیاتی به دیوان، نظر مورد جهات به حصراًمن امر، پرونده شود، اعالم مجدد
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 خواهد االجرا الزم و قطعی الذكر اخیر هیات رای است، ذكر شایان. گردد می احاله داشت، خواهد را وی معاون سمت آنان از یكی حداقل

 .بود

 ،250 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،240 ،239 ،238 موارد در مالیاتی اختالف حل هیات به مربوط مقررات 022

 .است گردیده بیان 1371 مصوب بعدی اصالحات با 1366 مصوب مستقیم مالیاتهای قانون مكرر 251 و 251

 مالیات وصول و خیصتش وسازمانهای مودیان بین كه مالیاتی، اختالفات كلیه وفصل حل و رسیدگی الذكر، فوق مقررات اساس بر

 .بود خواهد مالیاتی اختالف حل هیات عهده بر نماید، بروز

 قاضی نفر یك ، دارایی و اقتصادی امور وزارت نمایندگی به نفر یك تركیب؛ با عضو 3 از متشكل مالیاتی اختالف حل بدوی هیات

 پزشكی، امور به مربوط درآمد مورد در پزشكی نظام نماینده و( شهرستانها در) دادگستری رئیس و( تهران در) قضائیه قوه رئیس انتخاب به

 مورد حسب و اصناف مورد در محل اصناف مركزی شورای نماینده حقوقی، مشاوره و وكالت از حاصل درآمد مورد در وكال كانون نماینده

 .باشد می خویش، متبوع دستگاه به مربوط امور در مختلف ارگانهای نماینده

 گردند،می انشاء گفته پیش مواد در مندرج شكلی پروسه طی از پس كه مالیاتی، اختالف حل بدوی هیات یسو از صادره آراء

 با را رای مورد مبلغ مالیات %10 حداقل رای، ابالغ تاریخ از ماه یك ظرف آنكه شرط به مودیان، مورد در مگر هستند، االجرا الزم و قطعی

 در و نماید تسلیم مالیاتی خدمات ابالغ و وصول قسمت به را خود كتبی اعتراض مدت مانه ظرف و پرداخت قبلی، پرداختهای احتساب

 %20 از بیش مالیات تشخیص برگ در مذكور مبلغ با گیرد،می قرار مالیات محاسبه ماخذ كه رای مورد مبلغ چنانچه تشخیص، ماموران مورد

. نماید تسلیم مربوطه مالیاتی حوزه به را خود كتبی اعتراض رای، ابالغ یختار از ماه یك ظرف مربوط تشخیص مامور و باشد داشته اختالف

 .باشد می االجرا الزم و قطعی مرجع، این سوی از صادره رای و مطرح مالیاتی اختالف نظرحل تجدید هیات در پرونده فرض دو این در كه

 لحاظ از كه مالیاتی اختالف حل هیاتهای قطعی راءآ به رسیدگی مرجع بعنوان «مالیاتی عالی شورای» مذكور، مراجع بر عالوه

 شورای. است شده بینی پیش باشند، شده واقع كل ممیز یا مودی شكایت مورد رسیدگی نقض یا و موضوعه مقررات و قوانین رعایت عدم

 251 ماده بموجب همچنین .شوند می منصوب سال 3 بمدت دارایی و اقتصاد امور وزیر سوی از كه بوده عضو 25 از مركب مالیاتی عالی

 بودن عادالنه غیر ادعای به و نباشد طرح قابل دیگری مرجع در كه مزبور قانون موضوع قطعی مالیاتهای مورد در مستقیم، مالیاتهای قانون

 پرونده تواندمی دارایی و اموراقتصادی وزیر شود، رسیدگی تجدید تقاضای و شكایت مودی طرف از كافی دالیل و مدارك به مستنداً مالیات

 .االجراست الزم و قطعی آراء اتفاق به موصوف هیات رای. نماید ارجاع رسیدگی جهت خود انتخاب به نفر 3 از مركب هیاتی به را

 اختالف حل بدوی هیاتهای قطعی آراء از بتوان اداری، عدالت دیوان قانون 13 ماده 2 بند منطوق به توجه با رسد می نظر به

 هیاتهای قطعی آراء همچنین و اند یافته قطعیت خواهی نظر تجدید عدم واسطه به كه ها هیات این قطعی غیر آراء نینهمچ و مالیاتی

 و اقتصادی امور وزیر منتخب نفره 3 هیات قطعی آراء نهایتاً و مالیاتی عالی شورای قطعی آراء همچنین و مالیاتی اختالف حل نظر تجدید

 را مذكور آراء به شكلی رسیدگی تقاضای و نموده اعتراض اداری عدالت دیوان در مستقیم، مالیاتهای قانون مكرر 251 ماده موضوع دارایی

 .داشت

 و اصالحات با 26/12/1310 مصوب امالك و اسناد ثبت قانون مكرر 25 و 25 ، 6 مواد در هیاتها این به مربوط مقررات 023

 و 16/2/1352 مصوب ثبت عالی شورای و نظارت هیات و معارض مالكیت اسناد به رسیدگی اجرایی نامه آئین همچنین و بعدی الحاقات

 .است گردیده بیان تفصیل به بعدی، اصالحات و 1322 مصوب نظارت هیات و ثبت عالی شورای نامه آئین

 دادگستری، زیرو انتخاب به استان دادگاه قضات از قاضی نفر دو و وی مقام قائم یا استان ثبت رئیس حضور با نظارت هیات

 البدل علی عضو بعنوان دادگستری، وزیر سوی از منتخب استان مركز ثبت كارمندان یا دادگستری قضات از نفر یك و اصلی اعضای بعنوان

 در ثبت اداره و اشخاص بین است ممكن كه امالك و اسناد ثبت امور به مربوط اشتباهات و اختالفات كلیه به رسیدگی و گردیده تشكیل

 یا كالً مالكیت اسناد در تعارض به رسیدگی خصوص در هیات این سوی از صادره آراء. است دار عهده را شود، حاصل ثبتی عملیات انجری

 ایجاد باالخره و قوانین با آنها مفاد تطبیق و اسناد تنظیم طرز آن، ارتفاقی حقوق و حدود به نسبت خواه ملك اصل به نسبت خواه بعضاً

 در نظر تجدید قابل روز 20 مدت ظرف ثبت، قانون 11 ماده مقررات اجرای در ثبت اداره و اشخاص بین اختالفی ثبت ندرپذیرفت اشتباه

 .باشد می االجرا الزم و قطعی نظارت هیات آراء سایر و باشد می ثبت عالی شورای

 شعبه 2 دارای گردیده، ایجاد ارتنظ هیات قطعی غیر آراء خصوص در نظر تجدید رسیدگی مرجع عنوان به كه ثبت عالی شورای

 مسوول و قضائیه قوه رئیس انتخاب به كشور عالی دیوان قضات نفر 2 از مذكور شعب از یك هر كه بوده اسناد به مربوط و امالك به مربوط

 .گرددمی تشكیل اسناد شعبه در اسناد قسمت مسوول و امالك شعبه در امالك قسمت
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 آراء درخصوص رویه وحدت ایجاد امر دار عهده ثبت عالی شورای نظارت، هیات قطعی غیر آراء به ماهوی رسیدگی بر عالوه

 هیاتهای برای ثبت عالی شورای نظر مورد این در كه باشد، می اند شده صادر قانون برخالف یا یكدیگر با متناقض كه نظارت هیاتهای

 .بود خواهد االتباع الزم نظارت،

 غیر آراء همچنین و نظارت هیات قطعی آراء از توان می اداری، عدالت دیوان قانون 13 ماده 2 دبن به عنایت با رسدمی نظر به

 شورای سوی از صادره قطعی آراء همچنین و اند یافته قطعیت ثبت عالی شورای در خواهی نظر تجدید عدم بواسطه كه هیات این قطعی

 .نمود مطرح را الذكر فوق مراجع قطعی تصمیمات به شكلی رسیدگی درخواست و نموده اعتراض اداری عدالت دیوان در ثبت، عالی

 رسیدگی به صالح را اداری عدالت دیوان ،9/2/1374 تاریخ به اداری عدالت دیوان عمومی هیات 14 شماره رای خصوص این در

 .داند می ثبت عالی شورای قطعی تصمیمات به نسبت شكلی

 مصوب گمركی امور قانون 51 ماده در گمركی اختالفات به رسیدگی بدوی سیونكمی فعالیت و تاسیس به مربوط مقررات 024

 .است شده بیان 1351 ماه فروردین مصوب گمركی امور قانون اجرایی نامه آئین و 30/3/1350

 با كاال مشخصات تطبیق كاال، نوع تشخیص پیرامون گمرك و اشخاص میان حادثه اختالفات به رسیدگی جهت كمیسیون این

 در اختالف كاال، بندی طبقه در اختالف كاال، واردات و صادرات و گمركی مقررات اجرای از ناشی اختالفات ، گمركی های تعرفه درجاتمن

 كل رئیس توسط اصلی اعضای از نفر 5 كه. گردد می تشكیل البدل علی عضو 5 و اصلی عضو 7 حضور با... و ورودی كاالی ارزش تعیین

 امور و اقتصاد های وزارتخانه آگاه كاركنان میان از دیگر نفر دو و شوند می انتخاب گمركی امور به آگاه كاركنان میان از كشور، گمرك

 پیش های صالحیت بر عالوه گمركی اختالفات به رسیدگی بدوی كمیسیون. شوند می تعیین مربوطه وزرای انتخاب به بازرگانی و دارایی

 از ماذون شخصی یا گمرك كل رئیس سوی از و گردد می واصل گمرك كل اداره به كه نهادیپیش طرحهای و گزارشات خصوص در گفته

 .نماید می نظر اظهار نیز، شود می ارجاع مزبور كمیسیون به وی قبل

 استمداد راستا این در و دهد انجام داند می الزم موضوع شدن روشن برای كه را تحقیقی نوع هر تواند می االشعار فوق كمیسیون

 .باشد می حقوقی ایراد از خالی دولتی غیر یا دولتی مراجع سایر یا دادگستری رسمی كارشناسان زا

 یا ریال میلیون 5 اختالف موضوع التفاوت مابه كه مواردی در گمركی، اختالفات به رسیدگی بدوی كمیسیون سوی از صادره آراء

 نظر تجدید كمیسیون در خواهی نظر تجدید قابل روز 20 ظرف مزبور لغمب بر زاید و االجراست الزم و قطعی طرفین برای باشد، كمتر

 5 دارای گردد،می تشكیل گمركی امور قانون اجرایی نامه آئین 306 ماده بموجب كه كمیسیون این. باشد می گمركی اختالفات به رسیدگی

 گمرك كل اداره رئیس و بازرگانی اطاق نماینده و ازرگانیب دادگستری، دارایی، امور و اقتصاد وزاری نمایندگان: از عبارتند كه بوده عضو

 در شركت حق مرحله این در اند، داشته حضور گمركی اختالفات به رسیدگی بدوی كمیسیون رای در كه كسانی. وی نماینده یا كشور

 .ندارند را نظر تجدید كمیسیون جلسه

 آراء رسد می نظر به نظام، مصلحت تشخیص مجمع 25/9/1385 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 13 ماده 2 بند به عنایت با

 تجدید كمیسیون قطعی آراء همچنین و اند یافته قطعیت نظرخواهی تجدید عدم بواسطه كه گمركی اختالفات به رسیدگی بدوی كمیسیون

 .باشند می اریاد عدالت دیوان در شكلی رسیدگی قابل قضایی، شبه مراجع بعنوان گمركی، اختالفات به رسیدگی نظر

 به رسیدگی نظر تجدید و بدوی كمیسیونهای صالحیت در گمركی قاچاق به راجع اختالفات فصل و حل است ذكر شایان

 .باشند می دادگستری محاكم در رسیدگی قابل ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون 159 اصل به عنایت با و نبوده گمركی اختالفات

 تخلفات به رسیدگی قانون در كارمندان، اداری تخلفات به كننده رسیدگی هیاتهای فعالیت و سیستا نحوه بر حاكم مقررات 025

 .است گردیده بیان دولت، هیات 24/12/1372 مصوب مزبور، قانون اجرایی نامه آئین و اسالمی شورای مجلس 7/9/1372 مصوب اداری

 پتروشیمی، و گاز نفت، ملی شركتهای دولتی، شركتهای و موسسات سازمانها، ها، وزارتخانه كلیه الذكر فوق مقررات از مستفاد

 آنها بودجه از قسمتی یا تمام كه موسساتی و است نام ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه دولتی شركتهای و موسسات و بانكها ، شهرداریها

 .هستند مذكور قانون مفاد مشمول اسالمی انقالب نهادهای و اسالمی شورای مجلس كاركنان نیز و شود می تامین عمومی بودجه محل از

 یا وزیر حكم با كه باشند، می البدل علی عضو دو یا یك و اصلی عضو 3 دارای اداری، تخلفات به كننده رسیدگی بدوی هیاتهای

 كارمندان اداری خلفاتت به رسیدگی امر دار عهده هیاتها این. شوند می منصوب سال 3 مدت برای دولتی مستقل سازمان مقام باالترین

 ترك اشخاص، به نسبت مقررات و قوانین اجرای در اداری غیر روابط یا غرض اعمال اداری، یا شغلی شوون خالف رفتار و اعمال: همچون

 عذر بدون ممشارالیه قانونی امور انجام در تاخیر یا و ندادن انجام یا رجوع ارباب در نارضایتی ایجاد اداری، موظفی ساعات خالل در خدمت

 (اداری تخلفات به رسیدگی قانون 8 ماده. )باشند می... و موجه

 می اعمال را اداری تخلفات به رسیدگی قانون 9 ماده در مندرج مجازاتهای از یكی تخلف، احراز و رسیدگی از پس بدوی هیاتهای

 تاریخ از روز 30 مدت ظرف واخراج، بازنشستگی خرید، باز خدمت، محل تغییر دائم، یا موقت انفصال تنها مزبور مجازاتهای میان از. نمایند
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 هیاتهای آراء سایر و باشند می دولت كاركنان اداری تخلفات به كننده رسیدگی نظر تجدید هیاتهای در خواهی نظر تجدید قابل رای، ابالغ

 .هستند االجرا الزم و قطعی بدوی

 بدنی، تربیت سازمان و دولتی مستقل سازمان یا وزارتخانه هر مركز رد اداری تخلفات به كننده رسیدگی نظر تجدید هیاتهای

. شوند می تشكیل دولت، به وابسته و دولتی سازمانهای سایر و سیما و صدا سازمان زیست، محیط از حفاظت سازمان اتمی، انرژی سازمان

 است ذكر شایان. باشند دستگاه همان نظر تجدید هیات عضو همزمان توانند نمی بدوی هیاتهای البدل علی و اصلی اعضای از یك هیچ

 و قطعی نظر تجدید های هیات سوی از صادره آراء. دارد بدوی هیات با كامل شباهت رسیدگی آئین و مقررات اغلب در نظر تجدید هیات

 می نظر به. نمایند تصریح را داریا عدالت دیوان به شكایت یكماهه مهلت خود، قطعی آراء متن در تا مكلفند هیاتها ولی بوده، االجرا الزم

 خصوص در شكلی رسیدگی به صالح مرجع را دیوان این كه ،25/9/1385 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 13 ماده 2 بند موجب به رسد

 قطعی غیر راءآ همچنین و اداری تخلفات به كننده رسیدگی بدوی هیاتهای قطعی آراء از بتوان است، دانسته قضایی شبه مراجع قطعی آراء

 هیاتهای قطعی آراء همچنین و اند یافته قطعیت نظر تجدید هیاتهای در مقرر مهلت در خواهی نظر تجدید عدم بواسطه كه هیاتها این

 عدالت دیوان عمومی هیات 174 شماره رای اینكه چه. نمود شكایت اداری عدالت دیوان در اداری، تخلفات به كننده رسیدگی نظر تجدید

 .باشد می مهم این موید 16/8/1371 مورخ اداری

 كشور تحقیقاتی و عالی آموزش موسسات و دانشگاهها علمی هیات انتظامی مقررات قانون در هیاتها این به مربوط مقررات 026

 .است آمده دولت هیات 5/5/1365 مصوب مذكور قانون اجرایی نامه آئین و 22/12/1364 مصوب

 انتخاب دانشگاه همان علمی هیات اعضای میان از كه باشد، می البدل علی عضو دو حداكثر و اصلی عضو 3 دارای بدوی هیات

 اعضای انتظامی تخلفات به رسیدگی صالحیت و شوند می انتخاب سال 2 مدت برای موسسه یا دانشگاه رئیس توسط اعضا این. شوند می

 كشاندن تعطیلی به قبیل از نظام مصالح خالف بر اعمال ارتكاب دانشگاه، مقامات قانونی دستورات اجرای از تمرد: نظیر دانشگاه علمی هیات

 .دارند را... و اسالمی حجاب رعایت عدم یا و شرع خالف اعمال ارتكاب كالسها،

 جلسه در حضور حق البدل علی عضو اصلی، اعضای از یكی غیاب در و شود می تشكیل اصلی عضو 3 هر حضور با هیاتها جلسات

 درخواست مهلت و بودن نظر تجدید قابل یا قطعی خود رای متن در مكلفند هیاتها. است معتبر مطلق اكثریت با هیاتها آراء. اشتد خواهد را

 نظر تجدید هیات در رسیدگی قابل ابالغ، تاریخ از روز 30 مدت ظرف بدوی هیاتهای نظر تجدید قابل آراء. نمایند ذكر را نظر تجدید

 بدوی هیات كه دانشگاهی همان در مذكور هیاتهای. باشند می كشور تحقیقاتی و  عالی آموزش موسسات و گاههادانش علمی هیات انتظامی

 هیاتها این آراء. باشند می بدوی هیاتهای مانند تركیب، و اعضا شرایط و رسیدگی شكلی پروسه نظر از و شده می تشكیل دارد استقرار آن در

 .شوند می اجرا مربوطه موسسه یا دانشگاه اجرایی ممقا باالترین دستور با و بوده قطعی

 همچنین كشور، تحقیقاتی و عالی آموزش موسسات و دانشگاهها علمی هیات انتظامی بدوی هیاتهای قطعی آراء رسد می بنظر

 نظر تجدید هیاتهای ایاالجر الزم و قطعی آراء همچنین و اند یافته قطعیت خواهی نظر تجدید عدم بواسطه كه هیاتها این قطعی غیر آراء

 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 13 ماده 2 بند بموجب كشور، تحقیقاتی و عالی آموزش موسسات و دانشگاهها علمی هیات انتظامی

 علمی هیات انتظامی مقررات قانون 4 ماده 2 تبصره همچنین. باشند می اداری عدالت دیوان در شكلی رسیدگی قابل ،25/9/1385

 نظر تجدید هیات قطعی آراء از شكلی رسیدگی: دارد می بیان 22/12/1364 مصوب كشور تحقیقاتی و عالی آموزش موسسات و دانشگاهها

 .شود می انجام اداری عدالت دیوان در

 و 29/8/1369 مصوب كار قانون 166 تا 157 مواد در كارفرما و كارگر روابط در اختالف حل مراجع بر ناظر مقررات 027

 و  كارفرما و كارگر اختالف حل هیات جلسات تشكیل نحوه پیرامون 12/12/1369 تاریخ به كار عالی شورای های نامه ئینآ همچنین

 طرز مورد در دولت هیات نامه آئین نهایتا و تشخیص های هیات در صنایع مدیران و كارگران نمایندگان و انتخابات خصوص در 26/1/1370

 .است شده بیان كارفرما، و كارگر اختالف حل و یصتشخ های هیات قطعی آراء اجرای

 

 شكایات به رسیدگی و كار قانون مقررات اجرای در كارفرمایان و كارگران اختالفات به رسیدگی صالحیت كه تشخیص هیات

 نماینده تركیب با است دار عهده را است شده محول مرجع این به كار قانون بموجب كه وظایفی سایر و كارفرما و كارگر روابط به راجع

 .گردد می تشكیل صنایع، مدیران نماینده و كارگران نماینده اجتماعی، امور و كار وزارت

 می كارفرما و كارگر اختالف حل هیات در اعتراض قابل ابالغ، تاریخ از روز 15 مدت ظرف تشخیص، هیات سوی از صادره آراء

 فرماندار، اجتماعی، امور و كار كل مدیر) دولت نماینده نفر 3 و كارفرمایان نماینده نفر 3، كارگران نماینده نفر 3 از متشكل هیات این. باشد

 تصمیمات و یافته رسمیت اعضا از نفر 7 حداقل حضور با آن جلسات كه بوده سال 2 مدت برای آنها نمایندگان یا و( محل دادگستری رئیس

 .بود خواهد معتبر حاضرین آراء از رای 5 اكثریت با
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 از ناشی اختالفات به رسیدگی قانونی، مهلت در تشخیص هیات آراء به نسبت اعتراض به رسیدگی مرجع، این صالحیت موارد ماه

 اداره به كاری بی اعالم عدم خصوص در موجه عذر داشتن بر مبنی بیكار شده بیمه تقاضای به رسیدگی و مشاغل بندی طبقه طرح اجرای

 .باشد می قطعی هیات این سوی از صادره آراء. باشد می مقرر موعد در اجتماعی امور و كار كل

 عدم بواسطه كه تشخیص شعب قطعی آراء به نسبت اعتراضات به رسیدگی مورد در اداری عدالت دیوان صالحیت خصوص در

 قطعی آراء به نسبت ضاتاعترا و شكایات پیرامون همچنین و اند یافته قطعیت كارفرما، و كارگر اختالف حل هیات در خواهی نظر تجدید

 از متعددی آراء صدور شاهد اداری، عدالت دیوان قانون 13 ماده 2 بند بر عالوه اداری، عدالت دیوان در كارفرما و كارگر اختالف حل هیات

 26/10/1371 – 365 و21/7/1365-47 ،25/2/1368 -8 ،15/2/1375 – 23 های شماره به اداری عدالت دیوان عمومی هیات سوی

 شماره به قضاییه، قوه حقوقی كل اداره مشورتی نظر بعالوه. باشد می مهم این موید كشور عالی دیوان 732/3 شماره رای همچنین. ستیمه

 .است شده ابراز راستا این در نیز 80309/7

 

 امكان عدم رامونپی 25/1/1381 مورخ 551/7 شماره به قضاییه، قوه حقوقی كل اداره مشورتی نظریه به توجه اینكه نهایتاً

 مشارالیهم، زیان به كار قانون به مربوط اختالف حل مراجع سوی از رای صدور صورت در دادگستری، محاكم به دولتی ارگانهای اعتراض

 .نیست لطف از خالی

 و ماعیاجت تامین و كار حقوق دپارتمانهای به كار قانون در مندرج اختالف حل مراجع پیرامون بیشتر اطالعات كسب بمنظور

 .نمائید مراجعه اداری عدالت دیوان

 تكلیف تعیین قانون واحده ماده تصویب از قبل تا كه بود ای نفره سه كمیسیون همان واقع در قضایی، شبه مرجع این 028

 گفته پیش قانون 56 ماده اجرای نحوه خصوص در اعتراضات به ،29/6/1367 مصوب مراتع و جنگلها قانون 56 ماده اختالفی اراضی

 قرار هیات این ذاتی صالحیت در اراضی شدن ملی پیرامون اعتراضات به رسیدگی واحده، ماده موضوع هیات ایجاد با اما. كردمی رسیدگی

 نفرقاضی یك زمین، واگذاری هیات عضو جنگلداری، اداره مسوول كشاورزی، جهاد اداره مسوول: از عبارتند مزبور هیات تشكیالت. گرفت

 و داشته رسمیت عضو 5 حضور با هیات جلسات. مربوطه محل عشایر یا روستا اسالمی شورای اعضای از نفر دو مورد حسب و دادگستری

 آنكه، است اهمیت حائز قضایی شبه مرجع این خصوص در آنچه واقع در. باشد می االجرا الزم قاضی رای هیات، كارشناسی نظر اعالم از پس

 در حاضر قاضی برای هیات، این اعضای تمام نظر و نگردیده اتخاذ آراء اكثریت با قضایی شبه مراجع سایر خالف بر مرجع این تصمیمات

 .باشد می هیات این قاضی رای و نظر است عمل مالك آنچه و داشته مشورتی جنبه تنها هیات، جلسات

 و جنگلها از برداری بهره و حفاظت قانون 56 ماده اجرای نحوه به نسبت اعتراضات پیرامون رسیدگی، به صالح مرجع خصوص در

 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 11 ماده 2 بند بموجب كه داشت بیان باید آن، بعدی های اصالحیه و 1364 مصوب كشور طبیعی منابع

 بود، گفته یشپ قانون 56 ماده موضوع كمیسیون قطعی تصمیمات و آراء از شكایات و اعتراضات به رسیدگی مرجع دیوان این ،4/11/1360

 سلب دیوان از ،29/6/1367 مصوب جنگلها قانون 56 ماده اجرای موضوع اختالفی اراضی تكلیف تعیین قانون واحده ماده تصویب با اما

 3/6/1371-92 شماره به اداری عدالت دیوان عمومی هیات آراء و گردید واگذار واحده ماده موضوع نفره هفت هیات به رسیدگی و صالحیت

 صادر راستا این در 25/7/1374-601 و 18/1/1383-665 های شماره به كشور عالی دیوان رویه وحدت آراء همچنین و 14/4/1376-29 و

 .گردید

 اداری عدالت دیوان صالحیت دیگر بار ،25/9/1385 تاریخ به اداری عدالت دیوان جدید قانون تصویب با گذار قانون بعد مرحله در

 جنگلها، از برداری بهره و حفاظت قانون 56 ماده موضوع كمیسیون سوی از صادره قطعی آراء پیرامون عتراضاتا به رسیدگی خصوص در را

 .داد قرار تاكید مورد

 دانشجویان انضباطی تجدیدنظر و بدوی كمیته-1

 عالی آموزش موسسات و دانشگاهها دانشجویان انضباطی نامه آئین در كمیته این فعالیت نحوه و تاسیس به مربوط مقررات

 .است آمده فرهنگی، انقالب عالی شورای 20/4/1374 مصوب

 رسیدگی قابلیت تجدیدنظر انضباطی كمیته در مجازات، نوع به توجه با و مرجع همین در بعضاً  بدوی، كمیته توسط صادره آراء

 و فرهنگ وزارت در مستقر دانشجویان نضباطیا مركزی كمیته به تواند می باشد، معترض رای به هم باز دانشجو چنانچه و دارند را مجدد

 انضباطی های كمیته كار بر نظارت و دانشجویان تخلفات به نهایی رسیدگی كه فرهنگی، انقالب عالی شورای نظارت وتحت عالی آموزش

 9/8/1378 مورخ 300-299-298-297 شماره به اداری عدالت دیوان رویه وحدت رای همچنین. كند مراجعه است دار عهده را دانشگاهها

 مراجع دانشجویان، انضباطی مركزی كمیته دانشجو، گزینش مركزی هیات احكام به نسبت اعتراضات به رسیدگی مرجع: دارد می اشعار

 .است قانونی وجاهت فاقد اداری، عدالت دیوان صالحیت نفی مورد این در و هستند قضایی صالح
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 دفتریاران و رانسردفت انتظامی نظر تجدید و بدوی دادگاه -2

 25/4/1354 مصوب دفتریاران و سردفتران كانون و رسمی اسناد دفاتر قانون 49 الی 32 مواد در فوق مراجع به مربوط مقررات

 .است شده ذكر

 و سردفتران كانون قطعی آراء ،10/8/1375 مورخ 5315/7 شماره به قضاییه قوه حقوقی كل اداره مشورتی نظریه بموجب

 در رسیدگی قابل كارشناسان كانون و وكال كانون با رابطه در انتظامی قطعی آراء ولی است اداری عدالت دیوان در رسیدگی بلقا دفتریاران

 .باشد می قضات انتظامی عالی دادگاه در طرح قابل تنها و نبوده اداری عدالت دیوان

 قانون 115 و 114 مواد در مندرج سپاه پرسنل تخلفات به رسیدگی( انضباطی عالی هیات) نظر تجدید و بدوی های هیات -3

 .اسالمی انقالب پاسداران سپاه استخدامی مقررات

 مقررات قانون 100 و 99 مواد در مندرج انتظامی نیروی پرسنل تخلفات به رسیدگی نظر تجدید و بدوی های هیات-4

 تایید به 26/6/1374 تاریخ در كه مجلس، داخلی مورا و شوراها كمیسیون 31/11/1372 و 27/4/1374 مصوب انتظامی نیروی استخدامی

 .رسید نگهبان شورای

 7/7/1366 مصوب ارتش قانون 105 و 104 مواد در مندرج ارتش پرسنلی تخلفات به رسیدگی نظر تجدید و بدوی های هیات-5

  .دفاع عالی شورای 2/4/1367 مصوب هیاتها رسیدگی نحوه و تشكیل چگونگی به مربوط نامه آئین و

 

 بحثی تطبيقی پيرامون رابطه مراجع قضائی یا مراجع شبه قضائی

 

دادخواهی, حق مسلم هر فرد است و هركس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید هیچ كس را نمی توان از 

 له دادگاههای دادگستری است()اعمال قوه قضاییه به وسی را دارد منع كرد دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن 

درعین حال قانون اساسی مرجع دیگری را برای رسیدگی به شكایات تظلمات و اعتراضات رسیدگی به شكایات تظلمات و اعتراضات مردم 

مرجعی  قانون اساسی 173نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی پیش بینی نموده است دیوان عدالت اداری به موجب اصل 

صالح برای رسیدگی به چنین شكایات تظلمات و اعتراضاتی به شمار می آید كه از طرف مردم نسبت به مامورین واحدها یا آیین نامه های 

دولتی مطرح می شود. از ظاهر اصول قانون اساسی مرز صالحیت دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری قابل تشخیص است اما رویه 

دقیق تری به آن داشته و مرزها را به گونه ای فنی تبیین كرده است به این معنا كه قاعده ای را وضع نموده كه به موجب آن  قضایی نگرش

 به تبع خواهان صالحیت مرجع قضایی تعیین می شود.

 

وان عالی كشور صادر گردیده آرای اختالفی در زمینه صالحیت كه اخیراً از سوی دادگاه عمومی تهران دیوان عدالت اداری و در نهایت دی

است زمینه مناسبی به وجود آورده تا در چهارچوب مباحث تشكیالت و صالحیت ضمن التفات به مراجع شبه قضایی اداری و رابطه آنها با 

های حقوقی مراجع قضایی تحلیلی از آرا و سوابق داشته باشیم و با نگاهی تطبیقی موضوع تعدد مراجع قضایی عادی و اداری را در نظام

جهان مورد تامل قرار دهیم و در پایان نیز با عنایت به وضعیت موجود نظام قضایی كشورمان و اشكاالتی كه در دو گانه بودن مرجع قضایی 

 صالح برای رسیدگی به اعتراضات علیه آرای مراجع شبه قضایی به وجود می آید از مباحث مطرح شده نتیجه گیری نماییم.

 

 گی ماهوی مراجع شبه قضایی:مبحث اول ؛ رسید

 

 مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی در پاره ای از موارد وقتی اجازه ورورد دارند كه ابتدا موضوع در مراجع شبه

 قضایی اداری مطرح گردیده و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در ماهیت قضیه ختم شده است.

است كه مراجع )به تعبیر ما( شبه قضایی اداری كه تعداد آن بسیار بوده و در درون دستگاههای اجرایی كشور به موجب قانون الزم به ذكر 

 تشكیل گردیده و با صالحیت خاص انجام وظیفه می كنند در زنجیره یا سلسله مراتب قضایی قرار نگرفته و قوه قضاییه اساساً در راه اندازی

لتی ندارد نیز به كسانی كه در چنین مراجعی رای صادر می كنند قضات حرفه ای گفته نمی شود چرا كه ممكن است و اقدامات آنان دخا

 این افراد از میان كسانی برگزیده شده باشند كه دارای تحصیالت فقه و حقوق هم نبوده باشند.

 

كاری در بیمارستان شهید لبافی نژاد خدمت می كرده( را پرونده اختالف یك كارگر )كارمند رسمی سپاه پاسداران اداری به صورت اضافه 

ابتدا هیات تشخیص به عنوان مرجع بدوی و سپس هیات حل اختالف به عنوان مرجع تجدیدنظر بررسی و رسیدگی نموده اند و با صدور 
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ارد : )آرای قطعی صادره از طرف كه مقرر می د 1369قانون كار مصوب سال  166حكم قطعی از مراجع فوق محكوم له با استفاده از ماده 

مراجع حل اختالف كار الزم االجرا بوده و به وسیله اجرای احكام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد( از اجرای احكام دادگستری 

 تقاضای اجرای حكم می نماید.

 

ای آرا )مثال آرای هیاتهای حل اختالف مذكور در قطعیت حكم مراجع شبه قضایی اداری و گاهی نیز تكلیف اجرای احكام دادگستری در اجر

قانون كار( به معنای پایان دادرسی نیست و ذینفع در خاتمه این مرحله می تواند با ماجعه به مراجع قضایی برای تجدید نظر و ابطال آن 

ور ما مفروض است ؛ یك مرحله در اقدام نماید به عبارت دیگر دو مرحله برای رسیدگی تا رسیدن به قطعیت نهایی در نظام حقوقی كش

سطح مراجع شبه قضایی اداری است كه رای قطعی صادر می شود )و این رای قطعی نهایی نیست( و مرحله دیگر راجع به همان موضوع 

 ممكن است در مراجع قضایی كشور پرونده منتهی به صدور رای قطعی گردد.

 

 608مین اجتماعی خود را محكوم علیه قضیه می داند از دادگاه عمومی تهران شعبه در خصوص پرونده موضوع بررسی از آنجا كه سازمان تا

ریال به عنوان سنوات خدمت و بن كارگری و  5849715درخواست توقف و ابطال اجراییه صادر شده را كه مبنی بر الزام به پرداخت مبلغ 

می نماید چنین درخواستی از  ،جاه هزار ریال هزینه اجرایی استپن بانضمام ریال1362012 و عالوه بر آن مبلغ 77و  76عیدی سالهای 

از جمله نكاتی  _و نه دیوان عدالت اداری كه در رسیدگی به اعتراضات از آرای دادگاههای اداری صالحیت عام دارد _دادگاه عمومی تهران 

 است كه وضعیت آن را باید در طول مباحث آتی روشن نمود.

 

 این موضوع را می توان از چهار جبه مورد توجه قرارداد:جع صالح برای ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی؛مبحث دوم : دوگانگی مرا

 

اول اینكه قانونگذار برای ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی رویه دو گانگی را اعمال نموده است به این معنای كه باید برای برخی 

دیگر دیوان عدالت اداری را مرجع صالح دانست اشخاص باید به دادگاه صالح مراجعه نمایند. )به دادگاههای عمومی دادگستری و برای برخی 

قانون نحوه صدور اسناد مالكیت امالكی كه اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ  5عنوان مثال برای اعتراض به رای هیات حل اختالف موضوع ماده 

سوزی از بین رفته اند( درحالی كه باید برای اعتراض به رای هیات اختالف كارگر و یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله سیل و آتش 

 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه كنند. 11كارفرما, بر مبنای ماده 

ر برخالف آن مقرر نموده و مرجع دوم اینكه؛ به رغم چنین تعددی باید اصل را بر صالحیت دیوان عدالت اداری قرارداد, مگر اینكه قانونگذا

آمده است براساس بند مزبور رسیدگی به  1360قانون دیوان عدالت اداری مصوب  11ماده  2صالح را تعیین نموده باشد حكم كلی در بند 

الیاتی شورای اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری, هیاتهای بازرسی و كمیسیون هایی مانند كمیسیون های م

قانون حفاظت و بهره  65قانون شهرداریها, كمیسیون موضوع ماده  100كارگاه هیات حل اختالف كارگر و كارفرما كمیسیون موضوع ماده 

درصالحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت (…برداری از جنگلها و منابع طبیعی, منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها

 اری است.اد

سوم اینكه دوگانه بودن مراجع قضایی صالح اشكاالتی به بار می آورد كه شایعترین آنها سردرگمی, در تشخیص مرجع قضایی صالح برای 

قانون تشكیل سازمان نظام  26ماده  3رسیدگی به اعتراضات و شكایات علیه آرای قطعی مراجعه شبه قضایی است نمونه بارز آن تبصره 

است كه مقرر نموده است: در صورتی كه كسی نسبت به آرای نظام پزشكی شاكی باشد می تواند به دادگاه  20/10/1374 پزشكی مصوب

صالح شكایت كند از عبارت عام دادگاه صالح به طور طبیعی برای مراجع قضایی از سویی و طرفین اختالف از سوی دیگر این سوال مطرح 

نی كدام مرجع؟ آیا منظور دادگاه بدوی )دادگاههای عمومی سراسر كشور یا دادگاههای ویژه و می شود كه منظور از دادگاه صالح یع

 تخصصی( است یا دادگاه تجدیدنظر یا انكه دادگاه صالح را باید دیوان عدالت اداری دانست اداره حقوقی به صالحیت دیوان عدالت اداری نظر

گی ندانسته و مقرر می دارد كه مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشكی خارج از دارد اما دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسید

قانون دیوان عدالت اداری می باشند ضمن اینكه نظام پزشكی نیز دادگاه صالح را هیات عالی انتظامی می داند زیرا  11ماده  2مصادیق بند 

به اعتراضات و شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز كار هیاتهای قانون تشكیل نظام پزشكی به منظور رسیدگی  26به موجب ماده 

این قانون نظارت عالیه بر كار هیاتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر در احكام  25بدوی انتظامی موضوع ماده 

ام هیات عالی انتظامی با تركیب مقرر شده در ذیل صادره از سوی هیاتهای بدوی انتظامی مذكور و عزل و نصب اعضای ذیربط هیاتی به ن

 ماده مذكور در سازمان مركزی نظام پزشكی تشكیل می گردد(.
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چهارم اینكه : ضمن قبول تعدد یا دوگانگی مراجع صالح قضایی )دیوان عدالت اداری دادگاه عمومی ( برای رسیدگی به اعتراضات و شكایات 

داری از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها یك نكته دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت و از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای ا

آن اینكه؛ ممكن است به طور قانونی و به حكم كلی دیوان عدالت اداری مرجع صالح نقض و ابرام باشد اما به تبع خواهان صالحیت رسیدگی 

ضوعات مشابه و خواسته و خوانده یكسان صالحیتی متزلزل و متغیر برای دیوان عدالت اداری به از آن سلب گردد به عبارت دیگر باید در مو

قانون دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری بدون قید و شرط مرجعی صالح برای رسیدگی  11تبع خواهان فرض نمود اگر بنابر نص ماده 

عنوان مثال آرای هیاتهای تشخیص و حل اختالف كارگر و كارفرما( است اما رویه به اعتراضات و شكایات از آرای دادگاههای اداری ) به 

قضایی صالحیت آن را مشروط به شخص خواهان كرده است و مقرر نموده كه چنین صالحیتی مطلق نیست و مقید به اشخاص حقیقی و 

 حقوقی حقوق خصوصی است.

 

كه به موجب آن دیوان  1378ین با عطف توجه به تشكیالت مصوب سال با عنایت به مراتب فوق و صوری كه قابل فرض است و همچن

 دارای شعب بدوی شعب تجدیدنظر و هیات عمومی خواهد بود شمای كلی را به شكل زیر می توان ترسیم نمود:

 

 حكم قطعی مراجع قضایی شمای تشكیالت با توجه به قانون و رویه قضایی

 

 اشداگر قانون دیوان عدالت اداری صالح ب _ب 

 

 هیات عمومی دیوان ( _شعب تجدیدنظر دیوان  _چنانچه خواهان دولت نباشد دیوان عدالت اداری شعب بدوی دیوان  _1

 چنانچه خواهان دولت باشد دادگاههای دادگستری _ 2 

 ادگاههای دادگستری(استثنائاً د _رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی به موجب قانون مطابق اصل دیوان عدالت اداری  _الف 

 حكم قطعی مراجع شبه قضایی )اداری(

 دادگاهها یا مراجع اداری تجدیدنظر

 دادگاهها یا مراجع اداری بدوی

 مبحث سوم ؛ مروری بر آرای دادگاه عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عالی كشور:

مبنی بر توقف ( …تامین اجتماعی به طرفیت آقای) در مورد خواسته سازمان 23/10/1378دادگاه عمومی تهران در تاریخ  608شعبه 

هیات عمومی دیوان عالی كشور كه  26/1/1374 -603عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه صادره شده؛ با عنایت به رای وحدت رویه شماره 

اینكه سازمان تامین اجتماعی  ادارات و نهادها و شركتهای دولتی را از طرح شكایت در دیوان عدالت اداری ممنوع دانسته است به لحاظ

براساس ماده قانونی فهرست و موسسات عمومی غیر دولتی جزو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اعالم شده و ممنوعیتی جهت طرح 

 دعوای خود در دیوان عدالت اداری ندارد قرار عدم صالحیت به اعتبار صالحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعالم داشته است.

به موضوع رسیدگی نموده و صالحیت خود را وارد تشخیص نداده و پرونده را به  19/11/1378شعبه سوم دیوان عدالت اداری در تاریخ 

لحاظ حدوث اختالف در صالحیت برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی كشور ارسال می دارد مستندات رای شعبه سوم دیوان عدالت 

 اداری بدین شرح است:

 قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد. 11رف شكایت شخص حقیقی بوده و از شمول ماده ط _ 1

آیین نامه اجرایی قانون دیوان عدالت اداری خواسته می بایست ضمن دعوای اصلی مطرح گردد در غیر این صورت قابلیت  2وفق ماده  _ 2

 استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.

سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای مشابه فقط به لحاظ وضعیت مالی غیر دولتی تلقی می  1366بات عمومی حسب قانون محاس _ 3

 شوند و الغیر.

( قانون كلیات تامین اجتماعی و سایر مواد مصرح در قانون مذكور سازمان یاد شده از جمله سازمانهای وابسته 115و  13طبق مواد ) _ 4

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و براین اساس  10/7/1368 – 5/63/44مطلب در رای شماره دولتی تلقی گردیده و همین 

 دیوان عدالت اداری ماهیتاً مورد رسیدگی قرار نگرفته است. 15رای ابرازی از ناحیه شاكی در شعبه 

یت رسیدگی نموده و با استناد به موارد زیر و با نقض به موضوع اختالف در صالح 9/12/1378شعبه پنجم دیوان عالی كشور نیز در تاریخ 

 پرونده را به شعبه مزبور اعاده می نماید: 608قرار عدم صالحیت دادگاه عمومی شعبه 

http://www.joce.ir/


 226-245، ص 1395، پاییز  1پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 خواسته خواهان. _ 1

 استدالل شعبه سوم دیوان عدالت اداری. _ 2

 608آن مشمول رای وحدت رویه استنادی در قرار دادگاه شعبه اجرائیه صادره از دادگاه عمومی صادر شده لذا توقیف اجرائیه و ابطال  _ 3

 نمی باشد.

 مبحث چهارم قاعده قضایی:

از رای دادگاه دادگستری دیوان عدالت اداری و دیوان عالی كشور در پرونده مورد بحث مشخص گردید كه اوال تمامی آنها به قاعده ای كه 

 ایجاد كرده و آن را الزم االتباع نموده است معتقد بوده اند. 26/1/1374 -603شماره هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه 

ثانیاً دادگاه دادگستری به اشتباه بر این باور بوده كه سازمان تامین اجتماعی جزو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است و به لحاظ 

ایست به مرجع مذكور مراجعه نموده و در آنجا رسیدگی به عمل آید گرایش فقدان ممنوعیت جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری می ب

دادگاه به اصل و صالحیت عام دیوان عدالت اداری محل اشكال نیست اما سوال در این است كه با قبول قاعده قضایی فوق الذكر تعدد در 

لوب و پسندیده می باشد یا خیر؟ قبل از نتیجه گیری از صالحیت مرجع عالی به طور كلی و همچنین تبدیل مرجع صالح به تبع خواهان مط

 مباحث نگاهی بر جدایی یا وحدت مراجع قضایی با مراجع اداری در سایر نظامهای حقوقی خواهیم داشت

 مبحث پنجم؛ جدایی یا وحدت مراجع قضایی با مراجع اداری در سایر نظامهای حقوقی:

به نتیجه جدایی مراجع قضایی عادی با مراجع قضایی اداری رسیده اند وتشكیالت قضایی غالب كشورهای تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی 

 خود را بر مبنای تفكیك آن دو بنا نموده اند.

در فرانسه دو گانگی نظام قضایی پذیرفته شده است جدایی صالحیت و تشكیالت مراجع قضایی عادی از مراجع قضایی اداری در فرانسه از 

قوقی كه برای هریك به وجود آمده منحصر به فرد است دیوان عالی كشور در راس مراجع قضایی عادی و شورای اداری حیث گستردگی و ح

در راس مراجع قضایی اداری قرار گرفته اند در صورت بروز اختالف در صالحیت بین آن دو این دادگاه حل اختالف است كه نظر قاطع را 

 اعالم كرد.

 تشكیالت قضایی فرانسه می باشد: شمای ساده زیر گویای هرم

 )دادگاه حل اختالف(

 دیوان عالی كشور شورای دولتی

 دادگاههای تجدیدنظر دادگاههای تجدیدنظر

 دادگاههای بدوی قضایی دادگاههای بدوی اداری

دارد. پنج نظام قضایی در سیستم قضایی آلمان شاهد پنج تشكیالت یا نظام قضایی هستیم كه در راس هریك یك دیوان عالی فدرال قرار 

 نظام قضایی بودجه یا محاسبات _ 3نظام قضایی اداری  _ 2نظام قضایی عادی  _ 1عبارتند از 

 و نظام قضایی كار. _ 5نظام قضایی اجتماعی  _ 4

ایی اداری دو مورد اول صالحیت عام هستند به این معنا كه در مسائل مدنی و كیفری نظام قضایی عادی و در مسائل اداری نظام قض

صالحیت عام دارند مگر در مواردی كه به طور قانونی استثنا شده باشد در سه مورد دیگر مراجع مذكور تنها در مسائلی صالحیت دارند كه 

این گونه نیست كه برای رفع اختالف در  _قانون تعیین نموده باشد. در وجود این عدم وجود صالحیت برخالف نظام قضایی فرانسه 

راتب به مرجعی دیگر ارجاع شود بلكه هر مرجعی راجع به صالحیت خود تصمیم قطعی غیر قابل اعتراض خواهد گرفت بنابراین صالحیت م

سیستم قضایی آلمان, در خصوص مسائل اداری تكلیف را كامال روشن كرده است و با قراری نظام ویژه, محاكم قضایی عادی را در ورود به 

 است. مسائل پیچیده آن آزاد نموده

در كشورهای تابع نظام حقوقی كامن لو ترتیب دیگری حاكم است عام بودن صالحیت مراجع دادرسی اصل تلقی شده و از جدایی مراجع 

 اداری از مراجع قضایی اجتناب شده است.

.م( تجربه كرده بود با  1945تا پایان جنگ جهانی دوم سال  19كشور ژاپن كه تبعیت از نظام حقوقی رومی ژرومنی را مدتها از اواخر قرن 

تغییر سیاست قضایی در تبعیت از نظام حقوق امریكا )از خانواده حقوقی كامن لو( تمامی مراجع اختصاصی را حذف كرده و تشكیالت قضایی 

د رسیدگی كرده خود را دارای صالحیت عام نمود تا به این طریق همه به هم مسائ قضایی و هم به مسائل اداری یكجا و در یك دادگاه واح

 از تشتت اجتناب نماید.

در كشور انگلستان هیچ دادگاه عالی ویژه در اختالفاتی كه یك طرف آن اداره باشد وجود ندارد بنابراین تنها یك نظام قضایی در انگلیس 

ا به وجود آمدن یك حقوق  شكل گرفته است حتی پیشنهاد ایجاد یك شعبه اداری در داخل دادگاههای عالی عدالت با مقاومت مواجه شد تا

 _ژرمنی( دیده می شود _آن گونه كه در اروپای غربی )خانواده حقوقی رومی  _اداری یا مرجع قضایی اداری خارج از تشكیالت قضایی عام 
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ه عالی م یك لیست در دفتر سلطنتی وجود دارد یعنی لیستی از دعاوی حقوق اداری كه دادگا 1981اجتناب گردد با این وجود از سال 

تنظیم كرده است اخذ تصمیم در این دادگاه بر عهده نه قاضی متخصص شعبه دادگاه ملكه است همچنین تخصص محدودی در داخل 

 دادگاه استیناف پدید آمده است.

 نتیجه :

فعالیتهای دولت و  همانگونه كه مالحظه شد تولد و رشد مراجع اداری كه غیر قضایی در نظامهای حقوقی مختلف شاید به لحاظ حجم وسیع

توسعه و گسترش امور تصدی حكومتها امری اجتناب ناپذیر بوده است. در صورت قبول چنین واقعیتی تنها اهتمامی كه باید نمود همانا 

تالش در جهت سامان بخشی نظام كه بتواند رابطه ای منسجم و متقن در تشكیالت عریض و طویل خود به جود آورد در سیستم حقوقی 

ژرمنی مدتهاست كه با پذیرش و تلقی ماهیت شبه قضایی داشتن مراجع اداری ) به لحاظ اینكه آنها نیز با رعایت اصول حاكم بر امر  _رومی 

قضا رای صادر می كنند( تالش در تنظیم سلسله مراتب مناسب برای آنان آغاز شده است نظام حقوقی كامن لو اگر چه هنوز با تردید به این 

رد, اما از قبول آثار آن گریزی نداشته است در نظام حقوق كشور ما بحثها با آنچه در دو نظام حقوقی مذكور مطرح است واقعیت می نگ

 متفاوت بوده و شباهت چندانی به آن دو ندارد كه علت تفاوت را به طور اجمال در موارد چهارگانه زیر می تواند جستجو نمود:

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد لذا از حریم قوه مجریه خارج  قانون اساسی چون 173بصراحت اصل  _ 1

 است و شان آن را نمی توان اداری دانست.

دیوان عدالت اداری مرجعی است قضایی كه می توان آن را به موجب قانون عادی در راس مراجع یا دادگاههای شبه قضایی اداری قرار  _ 2

 دادو

ن عدالت اداری تنها مرجع صالح برای رسیدگی به شكایات و تظلمات از آرای دادگاههای شبه قضایی اداری نیست و در مواردی نیز دیوا _ 3

 دادگاههای دادگستری صالحیت تجدید نظر خواهی از آرای مراجع مزبور را دارند.

قانون اساسی خارج شد  173لتی از شمول عبارت مردم دراصل با ایجاد قاعده توسط دیوان عالی كشور و دیوان عدالت اداری خواهان دو _ 4

و تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند شكایات و اعتراضات خود را از آرای مراجع اداری شبه قضایی )یا واحدهای 

كه به تبع خواهان نیز صالحیت های  دولتی( در دیوان عدالت اداری طرح نموده و تقاضای رسیدگی نمایند. حاصل چنین دوگانگی این است

 متغیر می شوند.

همانگونه كه مالحظه شد مسائل بسیاری مرتبط با مراجع شبه قضایی اداری در نظام فعلی قضایی كشور قابل تامل و نیازمند بازنگری مجدد 

است لذا مناسب به نظر می رسد بعد  است و چون تبعات جدایی یا وحدت نظام قضایی و داری از بعد تشكیالت و صالحیت قابل پیش بینی

 از گذشت بیست سال از عمر نظام جدید قضایی كشور مروری كلی به امر تشكیالت شده و نهادها و تبعات ویژه آن بررسی شود.

تمركز  شایسته است كه قانونگذار تكلیف را در حق واحدهای دولتی روشن نماید اگر رسیدگی در دیوان عدالت اداری را امتیازی از حیث

تشكیالتی و آشنایی آن با مسائل اداری كشور تلقی نماییم در این صورت مهم است كه دولت را قانونا منتفع از آن نموده یا همان گونه كه 

اكنون براساس رویه قضایی جریان دارد از دادخواهی نزد دیوان عدالت اداری به عنوان خواهان و معترض به آرای مراجع شبه قضایی كه در 

ل خودش تشكیل داده است محروم نموده و آن را به دادگاههای سراسر كشور كه بعضاً فاقد اطالعات كافی در مسائل اداری وتخصصی د

، اجتماعی و ^قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 188هستند محول نماییم به عبارت دیگر حداقل در رابطه با این قبیل مسائل از حكم ماده 

 ( استفاده شود و این امر تخصصی به مراجع تخصصی واگذار گردد.21) 17/1/1379می ایران مصوب فرهنگی جمهوری اسال

از سویی دیگر الزم به ذكر نیست كه تشكیالتی كه در حال حاضر برای رسیدگی به مسائل اداری شكل گرفته اند خارج از ضابطه و بسیار 

یا سه درجه در دادگستری یا دیوان عدالت اداری ( امری كه شیوه مناسبی در گسترده می باشند )دو یا سه درجه در درون ادارات و دو

 تشكیالت به نظر نمی رسد.

 

ژرمنی به نتیجه جدایی مراجع قضایی عادی با مراجع قضایی اداری رسیده اند و تشكیالت قضایی _غالب كشورهای تابع نظام حقوقی رومی 

 خود را مبنای تفكیك آن دو بنا نموده اند.

 

انگی نظام قضایی پذیرفته شده است جدایی صالحیت و تشكیالت مراجع قضایی عادی از مراجع قضایی اداری در فرانسه, از حیث دوگ

 گستردگی وحقوقی كه برای هر یك به وجود آمده منحصر به فرد است.

 

 دكتر سام سواد كوهی فر)قاضی دادگستری و مدیر كل دفتر مطالعات وتدوین لوایح و مقررات(
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61. 

 _ر, حقوق برای همه جلد اول مثالها در این خصوص متعدد است مراجعه شود به: دكتر عباس زراعت و سید احمد باخت _ 4

 .1376مرجع رسیدگی و حل اختالف اداری نشر فیض  50آشنایی با 

 مراجعه شود به همان مرجع قبل. _ 5
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قانون كار, هیات حل اختالف استان از سه نفر نماینده كارگران به انتخاب كانون هماهنگی شوراهای  160به موجب ماده  _ 7

ان یا كانون انجمن های صنفی كارگران و یا مجمع نمایندگان كارگران واحدهای منطقه و سه نماینده كارفرمایان اسالمی كار است

به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و ه نفر نماینده دولت )مدیر كل كار و امور اجتماعی, فرماندا و رئیس دادگستری محل و یا 

 شود. نمایندگان آنها ( برای مدت دو سال تشكیل می

 1369برای اطالع از چگونگی تشكیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات حل اختالف مراجعه شود به آیین نامه مربوطه مصوب  _ 8

 شورای عالی كار.

با  17/7/1370به تصویب رسیده است ضمناً مراجعه شود به آیین نامه اجرایی آن مصوب  17/2/1370این قانون در تاریخ  _ 9

 اصالحات بعدی.

قانون دیوان عدالت اداری محدود نظارتی و نقض و ابرام آن از آنگاه دیگری نیز تبیین  11ماده  2توضیح اینكه در تبصره  _ 10

شده است به این معنی كه این دیوان نه برای آرای مراجع قضایی بلكه برای آرای مراجع اداری است مطابق تبصره مذكور 

قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل  تصمیمات و آرای دادگاههای و سایر مراجع

 شكایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد(.

قانون دیوان عدالت اداری  11اداره حقوقی )با توجه به ماده  3/3/1377مورخ  7/631بر مبنای بند یكم نظریه شماره  _ 11

یدگی به اعتراض اشخاص به رای نظام پزشكی جمهوری اسالمی ایران مصوب و صالحیت دیوان مذكور مرجع رس 1360مصوب 

 ذكر شده است دیوان عدالت اداری است و منظور از رای نظام پزشكی رای هیات عالی انتظامی نظام پزشكی است(. 1374

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 10/9/1365مورخ  65/19 _رای وحدت رویه شماره هـ  _ 12

ی هیات عمومی دیوان عدالت اداری )در رسیدگی به اعالم تعارض آرای صادره از شعبه اول , دوم , ششم و سیزدهم را _ 13

 5/63/46شماره  10/7/1368دیوان از سوی رئیس شعبه ششم و سیزدهم و دفتر حقوقی وزارت مسكن و شهرسازی ( مورخ 

مجلس شورای اسالمی به منظور  1/2/1378دالت اداری مصوب قانون اصالح موادی از قانون دیوان ع 3به موجب ماده  _ 14

تجدید نظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدیدنظر كه هر شعب مركب از یك رئیس و دو مستشار است تشكیل 

ن رئیس می گردد ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس كل دیوان وتصویب رئیس قوه قضاییه خواهد بود. رئیس كل دیوا

قانون مذكور هرگاه در موارد مشابه آرا متناقض از شعب بدوی یا  4و ایضاً مطابق ماده  …شعبه اول تجدیدنظر نیز می باشد

 تجدیدنظر دیوان صادر شود رئیس كل مكلف است به محض اطالع موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید.

قانون اساسی  173حیت و اختیارات دیوان عدالت اداری كه براساس اصل مطابق رای وحدت رویه فوق الذكر حدود صال _ 15

معین و مشخص شده و مبتنی بر  1360قانون دیوان عدالت اداری مصوب  11جمهوری اسالمی ایران تشكیل گردیده در ماده 

ولتی اعم از وزارتخانه ها رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای د

و سازمانها و موسسات و شركتها دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مامورین مذكور در امور راجع به وظایف آنها است, و به صراحت 

قانون مزبور و قانون مزبور و قانون فهرست  5و تبصره ذیل ماده  1366قانون محاسبات عمومی كشور مصوب سال  5و 4مواد 

و قانون ملی شدن بانكها و نحوه اداره امور بانكها و متمم آن مصوب  19/4/1374و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب نهادها 
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شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران ؛ بانك ملی شركتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف 

قانون كار  159مستقر در وزارت كار و امور اجتماعی موضوع ماده  شكایت آن نسبت به آرای صادره از هیات های حل اختالف

 (…قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست 1369مصوب سال 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت  173مطابق رای فوق الذكر نظر به اینكه در اصل  _ 16

راضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده وبا توجه به معنی اداری , رسیدگی به شكایات تظلمات و اعت

لغوی كلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطالق میشود. و مستفاد 

دیوان نیز,  11فاد از بند یك ماده دیوان نیزاشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی اطالق می شود و مست 11از بند یك ماده 

اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می باشند. علی هذا شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی درهیچ مورد قابل طرح و رسیدگی 

 (…در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد

 . ر. ك. 17
Dany COHEN . La Cour de cassation et la 

separation des autorites adminstrative et judiciair droit civit. Economica 1987. 

 . ر . ك . 18
Michel FROMONT .Grand systemes de droit 

Etrangers . 2eme ed 1994 p18. 

19  qui existaient anterieurement (Shigemitsu 

DANDO, comparee,1989 ,P. 209. 

 

بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر ترجمه و تلخیص دكتر سید رنه داوید و كامی ژوفره اسپینوزی , درآمدی  _ 20

 .213,  1378حسین صفائی نشر دادگستری, چاپ دوم, 

قانون فوق الذكر قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقای كیفی و افزایش كارایی محاكم نسبت به  188به موجب ماده  _ 21

ازهای منطقه ای و تخصص و تجارب قضات اقدام كند. چگونگی و نحوه اجرای این تخصصی كردن آنها بر حسب حجم عملیات نی

 ماده براساس دستورالعملی خواهد بود كه به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد(.

ی اداری نیست و در دیوان عدالت اداری تنها مرجع صالح برای رسیدگی به شكایات و تظلمات از آرای دادگاههای شبه قضائ

 مواردی نیز دادگاههای دادگستری صالحیت تجدید نظر خواهی از آرای مراجع مزبور را دارند.
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