
 

 

  اداري عدالت دیوان قضایی آراء گزیدهبر  ییها ادداشتی

 

  *سید مجتبی واعظی

  اصل صالحیت دیوان در دعاوي علیه دولت ـ یادداشت اول

  مشخصات رأي

  9109970902603521١: شماره دادنامه

  17/10/1391تاریخ صدور: 

  دیوان عدالت اداري 26شعبه مرجع رسیدگی: 

  وقایع پرونده .1

وان ید 26شعبه  17/10/1391مورخ  9109970902603521به موجب دادنامه 

مقررات  يبر الزام خوانده به اجرا یمبن یبه دادخواست یدگیدر مقام رس يادارعدالت 

به بعد  976ران، با استناد به مواد یا یاسالم يت جمهوریتابع يقانون ماده واحده اعطا

 يدادگستر یم عمومکت محایدر صالح يل دعاوین قبیبه ا یدگیه رسک یقانون مدن

 یدگــیمرجع عام رس يدادگستر یم عمومکمحا االصول علیو عالوه بر این،  باشد یم

د در ی، لذا در مورد ترداست مرجع خاص بوده ،يوان عدالت اداریو د به تظلمات هستند

 یم عمومکت محای، اصل بر صالحین دو مرجع قانونیاز ا یکهر  یدگیت رسیصالح

محاکم بر این اساس، قرار عدم صالحیت به شایستگی و صالحیت  .باشد یم يدادگستر

  عمومی دادگستري محل اقامت شاکی صادر نموده است.

  
  .استادیار دانشگاه شیراز *

mojtaba_vaezi@yahoo.com 
، پژوهشگاه مجموعه آراي منتخب دیوان عدالت اداري ،رأي (مطالعات آراي قضایی)دفتر فصلنامه  1.

 ، قابل دسترسی در: دفتر فصلنامه رأي (مطالعات آراي قضایی)46 ص ،1394بهار قوه قضاییه، 

  فصلنامه رأي: مطالعات آراي قضایی/  82

  متن رأي

 يتقاضا عنهما یمشتکبه طرفیت  یم دادخواستیبا تقد کیل شاکیو

ران را یا یاسالم يت جمهوریتابع يمقررات قانون ماده واحده اعطا ياجرا

ه یحه جوابیو مالحظه ال یمینموده است. با توجه به مفاد دادخواست تقد

...  یبه بعد قانون مدن 976ه اوالًـ به استناد مواد کنیت به ایعنه و با عنا کیمشت

اًـ یثان .باشد یم يدادگستر یم عمومکدر محا يل دعاوین قبیبه ا یدگیرس

به تظلمات  یدگیمرجع عام رس ،يدادگستر یم عمومکمحا االصول علی

د در یمرجع خاص بوده، لذا در مورد ترد يوان عدالت اداریو د باشند یم

م کت محایاصل بر صالح ،ین دو مرجع قانونیاز ا یکهر  یدگیت رسیصالح

 کیه فرزندان شاکنینظر از ا ن اساس، صرفیا بر .باشد یم يدادگستر یعموم

و  یستگیوان به شاین دیت ای، قرار عدم صالحاند یدهنرس یهنوز به سن قانون

صادر و اعالم  کیمحل اقامت شا يدادگستر یم عمومکت محایصالح

 يوان عدالت اداریقانون د 7و  13به مواد  مستنداًصادره  ي. رأگردد یم

  است. یقطع

  يرأمبناي 

قانون اساسـی   159مذکور مبتنی بر تفسیر رایجی است که از اصل  يرأبنیاد 

مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگسـتري  ". به موجب این اصل، گیرد یمصورت 

در رویه قضایی و حتی برخی نظریات اداره حقـوقی قـوه   . برداشت رایجی که "است

 "عمومی هاي دادگاه"وجود دارد ناظر بر انحصار آن به  "دادگستري"قضایی از لفظ 

. گیرد یمخارج از این حوزه مفهومی آن قرار  قضاییه قوه است و سایر مراجع قضایی 

اساسی مشـروطه   انونــکه در ق "هــدلیــم عــمحاک"لفظ  برخالفبه تعبیر دیگر 

بـه کـار رفتـه اسـت، در قـانون       قضـایی غیرنظور نفی صالحیت قضایی مراجـع  به م

اساسی جمهوري اسالمی بنا بر تفسیر جـاري، لفـظ دادگسـتري در مقابـل مراجـع      

  .گیرد یمقضایی هم قرار 

 کـه  ایـن مورد بحث، نیز از همین رویکرد تبعیت شده است و با فرض  يرأدر 

عمـومی اسـت و در مقابـل، دیـوان عـدالت اداري یـک        هاي دادگاه صالحیتاصل بر
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  83/ هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداري   یادداشت

است بنابراین هرجا که در صالحیت دیـوان عـدالت اداري تردیـد     ،مرجع اختصاصی

 دادگستري ارجاع داد. هاي دادگاهایجاد شد باید به اصل یعنی صالحیت 

  بررسینقد و  .2

قانون اساسی و سایر اصول مرتبط بدان، از دو  159برداشت فوق از اصل 

  :رسد یمجهت قابل نقد به نظر 

اساسی) در مقام  گذار قانون( مؤسس رسد ینممفهوم دادگستري: به نظر  - الف

عرفاً ناظر بر مراجع  ،لفظ دادگستري در لغت .چنین تخصیصی بوده باشدبیان 

 هاي دادگاهمعناي آن را محدود به صرف  توان ینمقضایی به معناي عام است و 

را  159اصل  منطقاًعمومی کرد. از سوي دیگر چینش اصول به نحوي است که 

قوه عمومی نمود: اولین اصل مربوط به  هاي دادگاهناظر بر بیان صالحیت  توان ینم

جایگاه و  157است، اصل  قضاییه قوه است که راجع به وظایف  156، اصل قضاییه 

 160، و سپس اصل قضاییه قوه  رئیسوظایف  158، اصل قضاییه قوه  رئیسشرایط 

به مراجع عالیه و اصول و الزامات کلی و ساختاري حاکم بر مراجع قضایی  169تا 

  به مفهوم عام آن اختصاص یافته است.

از اصول عام و ساختاري و بدون رعایت  يا مجموعهدر بین  که ایندر نتیجه، 

و تفکیک آن از  ها دادگاهبه ناگهان به بخشی از  مؤسسترتیب منطقی مباحث، 

. چنانچه بخواهیم از رسد یمسایر مراجع قضایی بپردازد روشی دور از انتظار به نظر 

تفسیري متناسب با چینش اصول قبل و بعد آن ارائه دهیم باید مفهوم  159اصل 

 قضاییغیردر مقابل مراجع  قضاییه قوه ستري را ناظر بر تمامی مراجع قضایی دادگ

اساسی در مقام حراست از صالحیت  گذار قانوندر این اصل،  درواقعدر نظر بگیریم. 

  است. قضاییه قوه اختصاصی و ذاتی 

 کـه  ایـن مبنـی بـر    ،رایجصرف نظر از نقد فوق و به فرض پذیرش تفسیر  ـ  ب

ی و بنابراین اصـل بـر   ــومــعم هاي دادگاه، 159منظور از لفظ دادگستري در اصل 

نـوع اسـتدالل و    توان ینمعمومی در زمان تردید است، باز هم  هاي دادگاهصالحیت 

چـرا کـه در    ذیرفت،ـــ پکل در موضوع حاضر را در کننده رسیدگیاده شعبه ــاستف

 يهـا  دستگاهدعاوي علیه  درخصوص 173، شاهد اطالق اصل 159کنار اطالق اصل 

  فصلنامه رأي: مطالعات آراي قضایی/  84

دعاوي را در صالحیت  مطلق 159هرچند اصل  تر یقدقدولتی نیز هستیم. به تعبیر 

ه دولـت را  ــاوي علیــعمومی شناخته اما به فاصله چند اصل، مطلق دع هاي دادگاه

یعنـی در مقـام جمـع دو اصـل مـذکور       نموده اسـت؛ ان عدالت اداري واگذار به دیو

مرجع رسمی تظلمات است مگر در مـورد   ،عمومی هاي دادگاهنتیجه گرفت  توان یم

  تظلمات علیه دولت که اختصاص به دیوان عدالت اداري یافته است.

اختصاص به دعاوي اداري دارد و هرگونه دعوایی را  173که اصل  پذیریم یم

 تفسیر منطقی یک ،مذکوراما چنین تفسیري از اصل  شود ینمعلیه دولت شامل 

با اطمینان و به استناد چنین تفسیري، اطالق اصل را قید زد  توان یماست و زمانی 

 که از غیر اداري بودن دعوا اطمینان حاصل کنیم. به تعبیر دیگر زمانی که از اداري

بودن (عمومی بودن) شخص طرف دعوي اطمینان داریم و در ماهیت دعوي تردید 

، حکم به صالحیت دیوان عدالت اداري 173 وجود دارد باید با توجه به اطالق اصل

  بدهیم چون اصل در اینجا صالحیت دیوان است.

با تفسیر محدود از لفظ دادگستري در زمانی به عنوان  159اما اطالق اصل 

که در ماهیت یا شخصیت خوانده تردید وجود داشته  آید یمبیانگر اصل به کار 

وجود داشته باشد  ردیدــت ،خواندهص باشد به این معنا که اگر در اداري بودن شخ

و به ناچار باید به اطالق و  آید یمنیز پدید  173به تبع آن، تردید در شمول اصل 

  یعنی اصل صالحیت دادگاه عمومی ارجاع داد. 159مندرج در اصل  یسیتأساصل 

  صالحیت دیوان نسبت به کارکرد اداري مقامات قضایییادداشت دوم ـ 

  رأي مشخصات

  91099709007020211شماره دادنامه: 

  19/10/1391تاریخ صدور رأي: 

  شعبه هفتم دیوان عدالت اداريمرجع رسیدگی: 

  
، پژوهشـگاه قـوه   مجموعه آراي منتخب دیوان عـدالت اداري  یی،قضادفتر فصلنامه مطالعات آراي . 1

 ، قابل دسترسی در، دفتر فضلنامه رأي (مطالعات آراي قضایی).44ص  ،1394بهار قضاییه، 



  85/ هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداري   یادداشت

  وقایع پرونده .1

شعبه هفتم  19/10/1391مورخ  9109970900702021به موجب دادنامه 

دیوان عدالت اداري، اعتراض خواهان را نسبت به کارکرد دادستان در مقام اجراي 

عمومی، عمرانی و  يها برنامهقانون نحوه تملک اراضی و امالك براي اجراي  9ماده 

نظامی دولت، با این استدالل که دادستان از مقامات قضایی است و دیوان حق 

  مداخله در امور قضایی را ندارد نپذیرفته است.

  متن رأي

 ه مصوب سالیو ابن یاراض کقانون نحوه تمل 9 ه اعمال مادهکنینظر به ا

امالك براي اجراي و  یاراض کتمل خرید و نحوه یقانون[الیحه  58

از امور مربوط به دادستان است و عمومی، عمرانی و نظامی دولت]  يها برنامه

وان عدالت حق مداخله در امور یو د [بوده] ییدادستان هم از مقامات قضا

م یم ابطال تصمکر به اعتراض و صدور حیدا کیرا ندارد، لذا خواسته شا يو

 یدگیقابل رس ،ورکمذ یحه قانونیال 9 بر اعمال ماده یمبن یل حقوقکاداره 

شده و قرار رد هر  یتلق یوان نبوده و به تبع آن دستور موقت هم منتفیدر د

  است. یصادره قطع ي. رأگردد یمدو خواسته صادر و اعالم 

  يرأمبناي 

نحوه تملک، در صورت فوریت اجراي  قانون 9دانیم که به موجب ماده  می

در غیاب مالک با حضور نماینده دادسـتان،   تواند یمدستگاه مجري طرح  ،طرح

مورد بحث، مشـخص نیسـت    يرأوضعیت را صورتجلسه و اقدام نماید. در متن 

قـرار گرفتـه،    يرأاما آنچـه محـور اصـلی     از چه چیز شکایت شده است، یقاًدق

جایگاه قانونی دادستان به عنوان یک مقام قضایی است که شـعبه هفـتم بـا در    

صـالح بـه    صـرفاً دیـوان را   173ذکور و از آنجا که اصـل  نظر گرفتن موقعیت م

اداري شــناخته اســت از رســیدگی بــه شــکایت  يهــا دســتگاهرســیدگی علیــه 

  خودداري نموده است.

  فصلنامه رأي: مطالعات آراي قضایی/  86

  بررسینقد و  .2

عدم اعتناي قاضی دیوان  رسد یمبه نظر  تأملمذکور قابل  يرأآنچه که در 

دادستان و نیز تمرکز صرف بر جایگاه قانونی وي و  هاي یتصالحبه ماهیت دوگانه 

  غفلت از ماهیت عمل دادستان در ما نحن فیه است.

ــی ــار   م ــتان در کن ــه دادس ــیم ک ــالحدان ــاي یتص ــایی، ه ــی  قض داراي برخ

بنـابراین همـه تصـمیمات و     اداري به ویژه در امور حسبیه است، ذاتاً هاي یتصالح

  د.قضایی نیستن لزوماًاقدامات دادستان 

قانون فوق  9غیر قضایی، همین مورد مذکور در ماده  هاي یتصالحاز جمله 

ر و از باب والیت ــاست که بدون فرض وجود اختالف و دعوي، به نیابت از ولی ام

همانگونه که بیان شد  دــهرچن. نماید یمچنین کارکردي را اعمال  ر،صب و قُیغُبر 

اعتراض  توان ینمبه موجب قانون  ظاهراً شده تعیینبه قیمت اعالمی کارشناسان 

یا نحوه تعیین  ص امتناع یا در دسترس نبودن مالککرد اما اگر نسبت به تشخی

  احقاق حق نمود؟ توان یماعتراض وجود داشته باشد چگونه  ،کارشناس

دیوان عدالت اداري به موجب قانون و در رویه خـود نشـان داده کـه در مقـام     

 درخصـوص در بند شخصیت خوانده نیست و به ویژه  صرفاًتشخیص صالحیت خود 

از مصـادیق بـارز    مـورد  دو. نماید یم، به ماهیت عمل اعتراضی نیز توجه قضاییه قوه 

اول امکان شکایت قضات از باب حقوق اسـتخدامی ایشـان    توان یمگواه این مدعا را 

مقامات عالیـه قـوه    يها امهــن نــآییکان شکایت از ــگر امــ، و دیقضاییه قوه علیه 

قانون تشکیالت و آیین دادرسـی   12قوه) به موجب تبصره ماده  رئیس(به استثناي 

  دیوان عدالت اداري ذکر کرد.

ی که از یک مقام قضـایی ماننـد دادسـتان، عمـل اداري     ــرضــبنابراین، در ف

لحــاظ فرآینــد قضــایی هــم قابــل ســر بزنــد بــا توجــه بــه اینکــه ایــن اعمــال بــه  

نظرخواهی نیستند به احتیاط و الزامـات یـک نظـام قانونمنـد و دموکراتیـک      دتجدی

آن اسـت کـه چنـین اقـدامی را قابـل اعتـراض در        تـر  یکنزدمبتنی بر حقوق افراد 

  دیوان عدالت اداري بدانیم.



  87/ هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداري   یادداشت

  لزوم مراجعه مقدماتی اداري در دعاوي الزام ـ یادداشت سوم

  مشخصات رأي

  91099709029048631 شماره دادنامه:

  12/12/1391 تاریخ صدور رأي:

  دیوان عدالت اداري 29شعبه  مرجع رسیدگی:

 وقایع پرونده .1

شـعبه   12/12/1391مورخ  9109970902904863به موجب دادنامه شماره 

دادخواست شاکی مبنی بـر الـزام شـهرداري     وصــدرخصدالت اداري ــدیوان ع 29

 گونـه  ایـن به صدور پروانه ساخت دو واحد مسـکونی در زمـین متعلـق بـه شـاکی،      

قبـل از   ،... مستلزم این بوده که شاکی"استدالل کرده است که طرح صحیح دعوي 

سند مالکیـت بـا    ارائهطرح شکایت در دیوان عدالت اداري با مراجعه به شهرداري و 

ام تشریفات قانونی نسـبت  ــانج ن وــی زمیــتعیین مساحت و حدود اربعه و کروک

پرونده مقـدماتی اقـدام نمایـد و چنانچـه شـهرداري بـرخالف ضـوابط و         تشکیل به

مقررات قانونی اتخاذ تصمیم نماید از تصمیم متخذه در دیوان عدالت اداري شکایت 

. قـرار رد  .. هذا در وضـع فعلـی پرونـده،    ه است. علیکه به این نحو عمل نشدنماید 

  ".شود یمشکایت صادر 

  متن رأي

ر یبا انضـمام تصـاو   کین قرار است: شایان پرونده از ایماحصل جر

... بـدون انضـمام    ك... اصفهان و پـال  يها پالكوم ــصفحات دوم و س

ده طبـق طـرح   یر گردکمتذ یمیستون انقضاي مدت به دادخواست تقد

مـورخ   زیربنـایی روه امور ـارگک 54و مصوبه بند  14/4/83مورخ  یلیتفص

ـ ن بـا  یاستان اصفهان، هر قطعه زم یزير برنامه يوراـش 14/5/86  ياربرک

  
، پژوهشـگاه قـوه   مجموعه آراي منتخب دیوان عـدالت اداري  یی،قضادفتر فصلنامه مطالعات آراي . 1

 دفتر فصلنامه رأي (مطالعات آراي قضایی). ، قابل دسترسی در38 ص ،1394بهار قضاییه، 
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ـ يشاورزک ـ   یـک و باغـات احـداث    ی، زراع ثر کبـا حـدا   یونکواحـد مس

 يشهرسـاز  یعال يمصوبه شورا براساسمتر مربع را دارد و  250 يبناریز

ـ  20بـر احـداث    یمبن 1388سال ران در یا يو معمار ن در ی% سـاخت زم

به صدور پروانه ساخت بـه   يالزام شهردار ي، تقاضايشهر درون يها باغ

ـ   يمتر مربـع را دارد. شـهردار   500مساحت  ت جوابـاً اعـالم   یاکطـرف ش

 يدعو ،موضوع کن نوبت در ملیمجوز در چند أخذبدون  کینموده شا

ـ  100ماده  هاي یسیونکمه موضوع در کاحداث ساختمان نموده   یبررس

ـ ثر امکه حداکت، باغ است کیبرابر اسناد مال کیشا کشده است. مل ان ک

ن مقـدار  یش از ایه بکمتر مربع وجود دارد  150صدور پروانه به مساحت 

 ییادعـا  1388مصـوبه   کیموجود است و شا يو کدر حال حاضر در مل

ت نمـوده  یاکرد ش يتقاضارده و کر نکز ذیرا ارائه نداده و شماره آن را ن

به صدور پروانـه   يت به الزام شهرداریاکاز اینکه اقامه ش نظر صرفاست. 

متفاوت و مختلف منطبق با ضـوابط و   يها پالكبا  کدو مل يساخت برا

قـانون   13مـاده   1، نظر به اینکـه مطـابق شـق ب بنـد     باشد ینممقررات 

ـ   يوان عدالت ادارید اقـدامات   مات ویت از تصـم یاک، اشـخاص حـق ش

ـ ن مسـتلزم ا یف آنها دارند، بنابرایرا در امور مربوط به وظا يشهردار ن ی

با مراجعـه بـه    ،يوان عدالت اداریت در دیاکقبل از طرح ش کیبوده شا

 کـی روکن مساحت و حدود اربعه و ییت با تعکیو ارائه سند مال يشهردار

اقـدام   یل پرونـده مقـدمات  کینسبت به تش یفات قانونین و انجام تشریزم

م یاتخاذ تصم یضوابط و مقررات قانون برخالف يد و چنانچه شهردارینما

ن یه به اکد یت نمایاکش يوان عدالت اداریم متخذه در دید، از تصمینما

ـ  هذا علینحو عمل نشده است.  پرونـده، اجابـت خواسـته     یدر وضع فعل

ـ صادر  يت ویاکندارد و قرار رد ش یوجاهت قانون کیشا . رأي شـود  یم

  است. یصادره قطع

  يرأمبناي 

دیوان عدالت اداري، قاضی دعواي اداري است و دعواي اداري زمانی طرح 

که یک خطاي اداري (تخلف اداره از قانون) صورت گرفته باشد. بنابراین  شود یم

زمانی صالحیت  تر یقدققاضی خطاي اداري است. به تعبیر  ،عدالت اداريدیوان 
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که اداره در مقام اداره (بما هو اداره) مرتکب تخلف از  شود یمقاضی اداره مطرح 

قانون شده باشد. تخلف از قانون یا به صورت فعل مثبت است یا به صورت ترك 

فعل. در تخلف مثبت، با دشواري چندانی مواجه نیستیم و کافی است شاکی، 

ك فعل، تصمیم یا رفتار منجر به نقض قانون را در دعواي خود نشان دهد. اما در تر

با دشواري احراز امر عدمی مواجهیم و به همین دلیل قاضی دیوان عدالت اداري در 

زم ــه اول ملــاکی را در درجــ، شاش یقانوندعواي الزام شهرداري به انجام وظیفه 

نموده تا در صورتی که شهرداري به مراجعه رسمی به شهرداري و تکمیل پرونده 

تکمیل پرونده، به وظیفه قانونی خود عمل نکرد، قابل برخورد از ناحیه دیوان  از پس

عبارت دیگر، در دعواي الزام که قاضی با ترك فعل اداره  به عدالت اداري باشد.

  احراز شود. اش یقانونمواجه است باید به نوعی، خودداري اداره از انجام وظایف 

 بررسینقد و  .2

روط و مسبوق کردن رسیدگی دیوان ــی، در مشـاضـنگاه اول شاید کار ق در

گذاري  داري، در سکوت قانون، نوعی قاعدهبه رسیدگی مقدماتی و پاسخ منفی شهر

گذاري تلقی  اما چنین وضعی حتی اگر نوعی قاعده تلقی شود،توسط قاضی دیوان 

گردد با منطق و اقتضائات کنترل قضایی اداره در فرض ترك فعل غیر قانونی اداره 

  سازگاري دارد و گریزي از آن نیست. کامالً(منجر به دعواي الزام) 

و انتظار  رسد یمبا این حال سکوت قانون در این خصوص، قابل نقد به نظر 

ر آینده، از جهت مذکور تکمیل شده مقررات مربوط به دیوان عدالت اداري د رود یم

و نواقصی از این دست مرتفع گردد. در نظام حقوقی فرانسه، در مواردي که (به ویژه 

در حوزه شهرسازي و ساخت و ساز) شهروند درخواستی از اداره داشته و منتظر 

ماهه براي پاسخ قطعی اداره (اعم از  4تا  2، قانون یک فرصت ماند یمپاسخ اداره 

یا منفی) تعیین نموده است. نکته جالب در این خصوص آن است که در  مثبت

مواردي سکوت و عدم پاسخ صریح اداره، حمل بر پاسخ مثبت و موافقت اداره 

موافقت صریح  أخذشده قانونی، متقاضی بدون  بینی پیشو با انقضاء مهلت  شود یم

بجز در موارد متعارض با حقوق ثالث) دارد (حق اقدام مورد نظر خود را  رأساًاداره، 
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و در مواردي دیگر، سکوت اداره در مهلت مقرر قانونی حمل بر پاسخ منفی اداره 

از باب ترك فعل اداره، دادخواست خود را مبنی بر الزام  تواند یمو متقاضی  شود یم

  اداره تقدیم دادگاه بنماید.

ر مواردي که متقاضی فقط که د شود یمبا بررسی موارد مقرر قانونی، مالحظه 

و خود توان انجام عملی آن را دارد،  کند یممجوز حقوقی یک اقدام را مطالبه 

مثل مجوز ساختمانی. اما  شود یمسکوت اداره، حمل بر پاسخ مثبت و صدور مجوز 

در جایی که اقدام عملی در توان انحصاري اداره و خارج از امکان عملی متقاضی 

جز طرح دعواي  يا چارهو متقاضی  شود یمبر پاسخ منفی  است، سکوت اداره حمل

متقاضی یک وام است و پرداخت آن باید از  ،شهروندالزام ندارد مثل حالتی که 

  ناحیه اداره یا با موافقت آن صورت بگیرد.

  

  


