
 

 

اوي ناظر ــدالت اداري در دعــوان عــت دیـالك صالحیــم

در معابر عمومی توسط اشی از ایجاد مانع ــبر خسارات ن

  واحدهاي عمومی و دولتی

 

  *کورش استوار سنگري
 

  1يرأ مشخصات

  9209970903001284 :دادنامه شماره

  9/5/1392 :رأيصدور  تاریخ

 دیوان عدالت اداري 30شعبه  :کننده رسیدگی مرجع

  یق ورود خسارتتصد :خواسته

  ي یاسوجشهردار :خوانده
  

  وقایع پرونده  .1

 يشـهردار  یـه ورود خسـارت عل  یقبه خواسـته تصـد   یدادخواست یط ..جو آقاي

نمـودن عـرض    یدر حال ط یاسوج یاصل یابانخ یرشده است که در مس یمدع یاسوج

 نتیجـه  در و خـورده  زمـین  و کرده برخورد شارع وسط جداول بین هاي یلهبه م یابانخ

 عبـور  ماننـد  دهندههشـدار  عالئـم  گونههیچ شهرداري جاکهآن از. است گردیده مصدوم

و  ننمـوده  رعایـت  را حفـاظتی  و ایمنـی  مقـررات  بنابراین ننموده، نصب ممنوع عابرین

خسـارت طبـق    یقتصـد  يتقاضـا  یـوان لذا از د شده است، يسبب ورود خسارت به و

 
  .رازیش آزاد دانشگاه یاسیس علوم و حقوق دانشکده اریاستاد *

kourosh_ostovar_s@yahoo.com 
 پژوهشگاه ،اداري عدالت دیوان منتخب آراي مجموعه قضایی، آراي مطالعات هــفصلنام رــدفت .1
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 یـوان د 30کـرده اسـت. شـعبه     1385عدالت مصوب  یوانقانون د 13ماده  یکتبصره 

دادنامـه   یرخ داده اسـت طـ   يا واقعـه  ینواقعاً چن یاآ اینکهامر و  یتبدون ورود در ماه

 خواسـته  چـون  موضوع سقم و صحت از نظرصرف است کرده استدالل 9/5/92- 1286

 و اسـت  اداري عـدالت  دیـوان  قـانون  13 مـاده  مصادیق از خارج و حقوقی امري شاکی

 هکـ یو امـالك اسـت درحـال    یو اراضـ  اجرایـی  يهـا  طرح بهراجع 13 ماده یک تبصره

و در اثـر عـدم    غیرعمـدي و صـدمه   یـراد مربـوط بـه ا   یتاًماه یــشاک خواسته موضوع

محـل وقـوع جـرم     یعموم مــدادسرا و محاک یتمقررات مربوط است در صالح یترعا

صـادر   یاسـوج  یعمـوم  يدادسـرا  یسـتگی خود بـه شا  یتلذا قرار عدم صالح ،باشد یم

  بود. یقطع یواند 1385کرده است. قرار مذکور به استناد قانون سال 

  و بررسینقد   .2

 به مربوط يرادا عدالت وانید 30 شعبه ياصدار دادنامه و مذکور پرونده .1

عـدالت   وانیـ د تیصـالح  کیـ مرز تفک درخصوص زیبرانگچالش موضوعات از یکی

اسـت و منطبـق بـا     حیو قرار صادره صح يرأ جهیاست. نت یو محاکم عموم يادار

 هیـ رو توانـد  یاست و مـ  يفریو ک یمدن یدادرس نییآو  وانیاعم از قانون د نیقوان

را پررنگ و مستحکم  ییمراجع قضا گریبا د وانید تیمرز صالح درخصوص ییقضا

و  کند یکمک م کیتفک نیکه به ا ییها و استدالل يرأخاطر متن  نیسازد به هم

  .ردیگ یقرار م یابیکه بر آن وارد است مورد ارز یاشکاالت نیهمچن

امر حقوقی و خارج از «استدالل شده است چون خواسته شاکی  رأيدر  .2

 رأياز سوي دیگر در ادامـه   »است.... 1قانون دیوان عدالت اداري 13مصادیق ماده 

در اثـر عـدم رعایـت     غیرعمـومی رسیدگی به موضوع ایـراد و صـدمه   «آمده است:

دادسراي عمومی و محل (مقررات مربوطه در صالحیت محاکم عمومی دادگستري 

اراي تعارض است. از یـک سـو   در اینجا استدالل شعبه د »باشد. یمانقالب یاسوج) 

و از سـوي دیگـر موضـوع را در    اسـت  امري حقـوقی   ،کند که موضوع یم استدالل
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متـذکر   - بـا ذکـر دادسـرا در پرانتـز    ولـی   -صالحیت محاکم عمومی دادگستري 

لذا شعبه مشخص نکرده اسـت کـه چـون     ، امري کیفري است،شود که موضوع یم

حقوقی است در صالحیت دیوان نیسـت یـا چـون موضـوع کیفـري      امري  ،موضوع

چند که با صدور قرار عدم صـالحیت بـه شایسـتگی دادسـراي عمـومی      هر -است 

  امري کیفري است. ،موضوع ،نظر شعبهشود که از  یممشخص  -انقالب یاسوج 

اسـت   شدیم، شعبه در استدالل خود اعالم کـرده  متذکر قبالًهمچنانکه  .3

قـانون دیـوان عـدالت     13امـري حقـوقی و خـارج از مصـادیق مـاده       ،که خواسته

است، آیا منظور شعبه ایـن اسـت کـه اساسـاً موضـوعات حقـوقی قابـل طـرح در         

؟ اگـر موضـوعاتی   )و در تفکیک با امر کیفري امر حقوقی در تقابل( یستندندیوان 

شوند حقوقی و کیفري نباشـند ماهیتـاً چـه هسـتند؟ اگـر       یمکه در دیوان مطرح 

ی باید دعـوي و یـا   ــاکــرا شــچ  موضوعات قابل طرح در دیوان حقوقی نیستند،

دیـوان خواسـته خـود را در قالـب دادخواسـت مطـرح کنـد آیـا          ،به بیـان قـانون  

ی از حقوقی بودن یک دعوي نیست؟ بنابراین استدالل شـعبه کـه   دادخواست حاک

خـارج از مصـادیق    هآنکـ شود خواسته حقوقی است مـابقی نتیجـه    یمر ــذکــمت

چـون در هـر حـال دعـاوي قابـل       کنـد،  ینمقانون دیوان است را توجیه  13ماده 

طرح در دیوان عدالت اداري از نسـخ دعـاوي حقـوقی هسـتند. بـه همـین لحـاظ        

امـا از آنجـا کـه ادعـاي      نیازمند تقدیم دادخواست است، گی در شعب دیوانرسید

خواهـد   یمـ ناشی از عدم رعایت مقررات است و از این باب  غیرعمديشاکی جرح 

ماهیتـاً   ،بنـابراین اساسـاً دعـوي    خسـارت وارده بـه خـود را تصـدیق کنـد.     دیوان 

ی و عمـومی در  ي دولتـ ها دستگاهکیفري است و رسیدگی به دعاوي کیفري علیه 

  صالحیت دیوان عدالت اداري نیست.

قـانون دیـوان    13صالحیت خود بـه مـاده    درخصوصشعبه به درستی  .4

مورد نظـر شـعبه بـوده     13طبیعتاً در این پرونده بند یک ماده  .استناد کرده است

و  60قانون دیوان عدالت اداري سال  11بند یک ماده  همان 13است. بند یک ماده 

هـاي   یتصالحاست که در هر سه قانون از جمله  92قانون سال  10بند یک ماده 

شعب دیوان رسیدگی به شکایات و اعتراضـات اشـخاص از تصـمیمات و اقـدامات     
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مرز تفکیک صالحیت  درخصوصواحدهاي دولتی ...اعالم شده است. مناقشه اصلی 

  عدالت اداري و محاکم عمومی و نظامی در تفسیر این بند است. دیوان

 در رسـیدگی  و طـرح  قابـل  دولتـی  واحـدهاي  اقـدامات  و تصمیمات از یککدام

 یـوان در د یتقابـل شـکا   یدولتـ  يو اقدام واحـدها  یمهر تصم یاآ ؟است عدالت دیوان

مقـال   یـن آن در ا یلمتعدد وجود دارد، که تفصـ  یرخصوص تفاس ینعدالت است؟ در ا

 دارايهـا   آن ینمـأمور  یـا و  یدولتـ  يو اقدام واحـدها  یماما اصوالً اگر تصم ،گنجد ینم

و  یسـت عـدالت ن  یـوان و عنوان مجرمانه باشد موضـوع قابـل طـرح در د    یفريوصف ک

مسـلح) اسـت.    یروهـاي (ن ینظـام  یـا و  یمحاکم عموم یتها در صالح به آن یدگیرس

ت کـه  ـــ اس نــیا وانــید 30طروحه در شعبه م يدر دعو یشاک يچون ادعا ینبنابرا

 اي یلـه بـه م  يو ،یاسوج يتوسط شهردار یو حفاظت یمنیمقررات ا یتبه علت عدم رعا

 مـاده  تبصره استناد به لذا ردیده،ــگ دومــمص و نموده برخورد شارع وسط جداول بین

موضـوع در   یـن از آنجا کـه ا  یکرده ول خسارت ورود تصدیق تقاضاي ،دیوان قانون 13

بـا   یعمـوم  یا یترك فعل واحد دولت یافعل و  ،جرم محسوب شده یرانا جزایی ینقوان

 و نیسـت  دیـوان  قـانون  13 مـاده  مصداقکه  وصف مجرمانه است ارايد هاآن ینمأمور

 يلذا بـرا  ،هستند رسیدگی به صالح) دادگاه و دادسرا کیفري بخش(در  عمومی محاکم

  .انجامید یآن م یتموضوع در دادنامه به تقو ینذکر ا ییقضا یهرو یینتب

آن کمـک   رأياستداللی بیان کرده که به مبـانی   ،در دادنامه 30شعبه  .5

طـور منطقـی   تواند باشد. بدین شرح کـه بـه   یم رأيکند بلکه از موارد اشکال  ینم

دیوان تقاضاي تصـدیق ورود   ،85قانون سال  13شاکی به استناد تبصره یک ماده 

خسارت به خود را جهت اقدامات بعدي در محاکم عمومی داشـته اسـت و شـعبه    

و اراضـی و   اجرایـی ي ها طرحبه راجع 13ده است که تبصره یک ماده استدالل کر

و اراضی و عمرانـی نیـز    اجراییي ها طرح درخصوصامالك است. البته تبصره یک 

وارد نیسـت. همچنانکـه در تبصـره مقـرر شـده       مصداق دارد ولی محصور به ایـن 

 2و  1تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي 

. بنابراین تبصره تنها ناظر بر اقـدامات تملـک مـورد نظـر شـعبه      است این ماده.....

  باشد. یمنیز  13ماده  2نیست بلکه ناظر بر آراء مراجع شعبه قضایی موضوع بند 
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 را ییقضـا  هیـ رو کـه  نظـر  نیا از وانید(سابق)  30 شعبه 1284 دادنامه .6

قابـل   ،کنـد  یمـ  نیـی تع یو محاکم عموم وانید تیصالح کیتفک مرز درخصوص

اسـتدالل و   درخصـوص امـا   باشـد، یمـ  حیصـح  زین يرأ یینها جهیو نت است دفاع

مـرز   نیـ صـورت ا  نیـ صـادر گـردد، در ا   تـر  يواضـح و قـو   توانست یم يرأ یمبان

 يرأاسـتدالل کوتـاه شـعبه در صـدور      رسـد  یکه البته به نظر مـ  شد یتر م شفاف

تـر   امـا آراء مسـتحکم   اسـت،  يادار عدالت وانید شعب در ادیاز حجم کار ز یناش

عـدالت   وانیـ قابل طـرح در د  يدعاو کیمرز تفک درخصوص ییقضا هیرو تواند یم

 يورود يهـا  از حجـم پرونـده   یمشخص کند و به نوع تر قیرا دق یو محاکم عموم

  .بکاهد يادار عدالت وانید به


