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 چکیده

 است الظم وٌس هی غبزض ضأی وِ هطخؼی ّط ٍ زازگبُ ّط سَی اظ آى ضػبیت وِ است بضّبییهؼی ٍ اغَل هدوَػِ ػبزالًِ زازضسی

ثبظًگطی زض تػوین یه زازگبُ تَسف هطخغ  .ضَز تؿویي زازضسی غحیح ًتبیح ًیع ٍ اضربظ آظازیْبی ٍ حمَق قطیك ایي اظ تب

س آى زض ّط ًَع زازضسی اػن اظ حمَلی، ویفطی ٍ ازاضی، لؿبیی ثبالتط،  یىی اظ ثٌیبزی تطیي اغَل زازضسی ػبزالًِ است، وِ ثط اسب

ثط ّویي اسبس الظم  ضَز حك زاضتِ ثبضس وِ هحىَهیت ٍی زض زازگبُ ثبالتط هكبثك لبًَى ثبظًگطی ضَز.ّط وسی وِ هحىَم هی

َاّی هَضز تَخِ ازاضی است، اغل تدسیسًظطذ زػبٍی ثِ ضسیسگی ػبم است زض هطاحل زازضسی زیَاى ػسالت ازاضی وِ ذَز هطخغ

 ٍالغ ضَز.

 زازضسی ػبزالًِی، ، زیَاى ػسالت ازاضیتدسیسًظطذَاّکلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

وطزًس ٍ هفبّین زازضسی ٍ ػسالت ضیطِ زض توسى تبضید ثططی زاضًس. اظ لسین االیبم ػسالت ضا غفت شاتی زازضسی للوساز هی

ثَیژُ ًظبم حمَلی اسالم هَضز تَخِ ثَزُ است. ثب ایي حبل تغییط ٍ  ،ولیِ ًظبهْبی حمَلی چگًَگی ضفتبض ػبزالًِ زض زازضسی زض

تحَل ّوِ خبًجِ خَاهغ ثططی ٍ ضٍاثف حبون ثط آًْب زض اثط ػكف تَخِ ضبیبى  ثِ هَاظیي حمَق ثطط زض زازضسی زض سسُ ّبی اذیط 

لی حمَق ثطط، هَضز تَخِ ٍ تبویس ثیطتط لطاض گیطز ٍ اغَل ٍ الولزض اسٌبز ٍ هَاظیي ثیي« حك زازضسی ػبزالًِ»هَخت ضسُ وِ 

 تؿویٌبت آى زض اًَاع زازضسی هكطح ضَز.

زض حبل اًدبم است. ایي هطاخغ یب زازگبّْبی ازاضی زض حبل حبؾط یىی اظ هْوتطیي اًَاع زازضسی، زازضسی ازاضی است وِ تَسف 

ّبی ذبظ زض ذػَظ تَاًٌس ثب ثْطُ گیطی اظ هؼبفیتَؾَع اذتالف، هیثب هؾوي ثطذَضزاضی اظ ترػع ٍ آضٌبیی وبفی  زازگبّْب،

ّبی ذبظ ذَز ضػبیت تططیفبت لبًًَی، ثِ سطػت ثِ اذتالفبت پیص آهسُ ضسیسگی وٌٌس. زازگبّْبی ازاضی ثِ ذبقط ٍیژگی

وٌٌس ٍ ثرص ػظیوی اظ ی)ّوچَى غیط تططیفبتی ثَزى، سْل الَغَل ثَزى ٍ اضظاى ثَزى( ًمص ثعضگی زض زازضسی ازاضی ایفب ه

 اذتالفبت زٍلت ٍ ضْطًٍساى تَسف ایي هطاخغ حل ٍ فػل هی ضَز.

 اغل ضسیسگی، ثَزى حؿَضی ٍ ػلٌی اغل خولِ اظ ػبزالًِ زازضسی اغَل ثىبضگیطی وِ زاضت تَخِ ًىتِ ایي ثِ ثبیس ثٌبثطایي

 آى ثِ تَخِ وِ است هَاضزی اظ ازاضی زازضسی زض...  ٍ تدسیسًظطذَاّی اهىبى لعٍم اغل وٌٌسُ، ضسیسگی همبم ثیكطفی ٍ استمالل

 ضأی وِ هطخؼی ّط ٍ زازگبُ ّط سَی اظ آى ضػبیت وِ است هؼیبضّبیی ٍ اغَل هدوَػِ ػبزالًِ زازضسی ظیطا. است اّویت حبئع

 .ضَز تؿویي زازضسی غحیح ًتبیح ًیع ٍ اضربظ آظازیْبی ٍ حمَق قطیك ایي اظ تب است الظم وٌس هی غبزض

هَضز  ازاضی ػسالت زض زیَاى ػبزالًِیي همبلِ ثط آًین، اغل تدسیسًظطذَاّی ضا ثِ ػٌَاى یىی اظ اسبسی تطیي اغَل زازضسی زض ا

 ثطضسی لطاض زّین.

 تجدیدنظرخواهی 

بست اًسبى هَخَزی خبیع الرك اهىبى ثطٍظ اضتجبُ زض ّط گًَِ فؼبلیت ثططی، هَؾَػی اختٌبة ًبپصیط است ٍ ّوبًگًَِ وِ هی زاًین

 یٌس لؿبیی ًیع اظ ایي لبػسُ هستثٌی ًیست، اظ ایٌطٍ حوبیت افطاز زض ثطاثط اضتجبُ لبؾی اهطی ؾطٍضی ثِ ًظط هی ضسس. ٍ فطآ

تدسیسًظط ضاّی هكوئي است وِ  هتْن ثتَاًس اظ قطیك آى ثِ هَاضز ًمؽ لبًَى ٍ ًبزیسُ گطفتي حك ٍ ٍالؼیت اػتطاؼ وٌس ٍ 

بل ثِ آى اػتطاؼ ضسیسگی وٌس. خبى، هبل ٍ آثطٍی اًسبًْب آًمسض اّویت زاضز وِ زستگبُ ػسالت هطخؼی ثبیس ثبضس وِ ثب فطاؽ ث

 1ویفطی ثط وطزُ ذَیص اًسوی زضًگ وٌس ٍ ثب زیسُ تطزیس ثِ آى ثٌگطز ٍ آًگبُ وِ هكوئي ضس ثط اخطای آى اغطاض ٍضظز.

 حق تجدیدنظر خواهی -الف

، زٍثبضُ تؼوك وطزى زض وبض یب چیعی، زض اهطی یب چیعی زٍثبضُ ًظط وطزى، چیعی یب تدسیس ًظط زض لغت ثِ هؼٌبی ثبظ اًسیطیسى

 2اهطی ضا هَضز ثطضسی هدسز لطاض زازى است.

                                                           
)هجوَعِ هماالت آهَزشی برای ارتمای زاًش زست اًسرکاراى هبارزُ با هرسر زر  –( فیرٍز، حك زفاع هتْن ، علَم جٌائی 1384هحوَزی جاًکی،) -1

 .88تْراى، اًتشارات سلسبیل، ص ایراى (
 .385، چاپ ّفسّن، اًتشارات زاًشگاُ تْراى، تْراى، ص15(، لغتٌاهِ زّرسا، جلس 1384اکبر، )زّرسا، علی  - 2
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اظ ًظط اغكالحی تدسیسًظط گبّی هتطازف ثب اػتطاؼ ثِ آضاء ٍ احىبم لؿبیی زض ّط هطحلِ اظ ضسیسگی ٍ ًعز ّط یه اظ هطاخغ ثِ وبض 

 3ضَز.هؼٌبی پژٍّص ٍ استیٌبف ٍ زض پبضُ ای هَاضز زض هؼٌبی فطخبم ٍ اػبزُ زازضسی ثىبض گطفتِ هیضَز. گبّی زض  ثطزُ هی

هیثبق حمَق هسًی ٍ سیبسی هَضز تَخِ لطاض گطفتِ است.ّط  14هبزُ  5حك تدسیسًظط ذَاّی زض اسٌبز حمَق ثططی اظ خولِ ثٌس 

َى ایي حك ضا هَضز اضبضُ لطاض ًسازُ است اهب زازگبُ اضٍپبیی حمَق چٌس وٌَاًسیَى اضٍپبیی حمَق ثطط ثِ غطاحت زض هتي وٌَاًسی

 4ثطط ثط ایي ػمیسُ است وِ حك تدسیس ًظط ذَاّی خعئی خساًطسًی اظ حك ثطذَضزاضی اظ یه زازضسی ػبزالًِ است.

ثِ ّط فطز هحىَم  تط ثكَضولی ضاخغزض ذػَظ للوطٍ ایي حك، هكبثك اسٌبز حمَق ثططی، حك ضسیسگی هدسز زض یه زازگبُ ػبلی

ٍ ّط ػول هدطهبًِ، ثسٍى زض ًظط گطفتي ضست خطم یب ترلف لبثل اػوبل است.هطخغ ضسیسگی زض تدسیس ًظطذَاّی یه زازگبُ 

ضَز. ثٌبثطأیي ثِ هٌظَض ضػبیت ایي حك، وطَضّب ثبیس حسالل ًظبم زازضسی زٍ زضخِ ػبلی تط است وِ ثِ هَخت لبًَى تطىیل هی

ًىتِ لبثل شوط زیگط ایٌىِ اغَل ًبظط ثط زازضسی ػبزالًِ ثبیس زض هطحلغ 5ىی اظ آًْب ثبالتط اظ زیگطی ثبضس.ای زاضتِ ثبضٌس وِ ی

تدسیسًظط ًیع ضػبیت ضًَس. ػالٍُ ثط ایي هطاخغ پژٍّطی ثبیس اظ خْت سبظهبًی ٍ ازاضی غیط اظ هطاخغ ثسٍی ثبضٌس ٍ اػؿبی آًْب 

خْت تطویت، تؼساز اػؿبی غبزضوٌٌسُ ضأی ثیطتط ٍ اظ خْت سبثمِ، اظ تدطثِ  غیط اظ اػؿبی هطاخغ ثسٍی ثبضٌس. ّوچٌیي اظ

 ثیطتطی ثطذَضزاض ثبضٌس.

 دالیل و مبانی تجدیدنظرخواهی -ب

ّسف اغلی زازضسی پژٍّطی، اضظیبثی فؼبلیت ضؼجِ ثسٍی ثِ هٌظَض احطاظ اضتجبّبت احتوبلی زض اهَض هَؾَػی ٍ حىوی است. 

لیل ذكبی حىوی ثبضس وِ ثی اػتجبضوٌٌسُ تػوین هطخغ لؿبیی است ٍ یب ذكبی هَؾَػی وِ هٌدط پژٍّص ذَاّی هی تَاًس ثِ ز

 ضَز.ثِ اًحطاف اظ ّسایت هی

ثب تَخِ ثِ ٍظبیفی وِ ضؼجِ تدسیسًظطذَاّی ثط ثط ػْسُ زاضز ٍ ثِ هَخت آى ذكبّبی هَؾَػی ٍ حىوی ّط زٍ ضا ثطضسی هی 

ثسٍی ضا زض اذتیبض زاضتِ ثبضس. ػالٍُ ثط ایٌىِ ثِ التؿبی هػبلح ػسالت، اضائِ ازلِ خسیس  وٌس، ایي ضؼجِ هی تَاًس ّوِ اسٌبز هحبون

 ّن هوىي است.

 نتیجه تجدیدنظر خواهی -ج

ضؼجِ تدسیسًظط هی تَاًس ضأی هَضز اػتطاؼ ضا تبییس، ضز ٍ یب اغالح وٌس. پس ایي ضؼجِ حك زاضز وِ ذَز حىن ًْبیی پطًٍسُ ضا 

بضُ ایٌىِ چِ هَاضزی ثبیس ثكَض هستمین، تَسف ضؼجِ تدسیسًظط ثبیس تػوین گیطی ضَز ٍ چِ هَؾَػبتی ثبیس ثسّس. ثب ایٌحبل زضث

ثِ ضؼجِ ثسٍی اضخبع ضَز ٍ ایٌىِ آیب ثبیس ثِ ّوبى ضؼجِ غبزضوٌٌسُ ضأی ٍ یب ضؼجِ ای زیگط اضسبل ضَز، ؾبثكِ ضٍضٌی ٍخَز 

  6تػوین گیطی ًْبیی هستمین ضا تَسف ضؼجِ تدسیسًظط تَخیِ وٌس.ًساضز. هػلحت، اخطأی سطیغ ػسالت است وِ هوىي است 

                                                           
(، حك تجسیسًظر زر فرآیٌس زازرسی عازالًِ، ًشریِ اًسیشِ ّای حمَلی، سال سَم، شوارُ ّشتن، بْار ٍ تابستاى، 1384هٌظَرآبازی، عباس) - 3

 .63-64ص
پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشس، حمَق جسا ٍ جرم شٌاسی، « ن بر زازرسی عازالًِ)همررات زاذلی ٍ ذارجی(اطَل حاک»هحوسی هغاًجَلی، فاطوِ،  - 4

 .148، ص 1382زاًشگاُ تْراى، سال 
 . 150ّواى، ص- 5
ّشْای (، زازرسی عازالًِ هحاکوات کیفری ٍ بیي الوللی، تْراى، اًتشارات هَسسِ هطالعات ٍ پژ1387ٍفضایلی، هظطفی)فضائلی، هظطفی،   6

 .377-379طضحمَلی شْر زاًش، چاپ اٍل، 
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 اصل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری -بند چهارم

لبًَى زیَاى زض ثبة غالحیت ٍ حسٍز اذتیبضات زیَاى ثِ اهىبى اػتطاؼ ٍ تدسیسًظط اظ تػویوبت ٍ الساهبت ٍاحس ّبی  13هبزُ 

( ٍ 13هبزُ 2آضاء ٍ تػویوبت لكؼی هطاخغ اذتػبغی ازاضی اػن اظ ضَضاّب ٍ وویسیًَْب)ثٌس( ٍ 13هبزُ  1زٍلتی) لسوت الف ثٌس 

ضسیسگی ثِ ضىبیبت لؿبت ٍ هطوَلیي لبًَى استرسام وطَضی) زض حبل حبؾط لبًَى هسیطیت ذسهبت وطَضی( ٍ سبیط هسترسهبى 

ًسجت ثِ آًْب هستلعم شوط ًبم است اػن اظ لطىطی ٍ هسترسهبى هَسسبتی وِ ضوَل ایي لبًَى  1ٍاحسّب ٍ هَسسبت هصوَض زض ثٌس 

 ٍ وطَضی اظ حیث تؿییغ حمَق استرساهی هی پطزاظز.

لبًَى زیَاى، ضسیسگی ثِ اػتطاؾبت اضربظ حمیمی ٍ حمَلی اظ ذَززاضی ٍاحسّب ٍ هَسسبت زٍلتی ٍ  15ؾوي ایٌىِ زض هبزُ 

بیف ٍ هسئَلیتْبی لبًَى هطثَـ ًیع پیص ثیٌی گطزیسُ است وِ ایي ػوَهی ٍ هطاخغ اذتػبغی ازاضی ٍ یب هبهَضیي آًْب اظ اًدبم ٍظ

اهط تبهیي وٌٌسُ ذال لبًَى سبثك زیَاى هی ثبضس چطا وِ هوىي است ذَززاضی اظ اًدبم ٍظیفِ ّن سجت ثی ػسالتی ٍ تؿییغ حك 

ایي اّطم سججی ثَز ثطای ػسم  ثبضس ٍ تب تػویوی اذص ًوی ضس، اهىبى ایٌىِ زض زیَاى اثكبل آى ضا تمبؾب وطز ٍخَز ًساضت ٍ

وِ الجتِ ثب ضاّىبض پیص ثیٌی  13ضسیسگی ٍ ػسم اتربش تػوین ٍ ذَززاضی اظ اًدبم ٍظیفِ اظ سَی ٍاحسّب ٍ هبهَضیي هَؾَع هبزُ 

 لبثل خجطاى است. 15ضسُ زض هبزُ 

ثِ ًظط هی ضسس اغل اهىبى اػتطاؼ وِ  ،لبًَى زیَاى ػسالت ازاضی، آضاء غبزضُ تَسف ضؼت زیَاى لكؼی است 7هكبثك شیل هبزُ 

ثِ آضاء غبزضُ وِ ذَز یىی اظ اغَل ثب اّویت زازضسی ػبزالًِ هی ثبضس ضا ثب ذسضِ هَاخِ وطزُ است. لبًَى خسیس زیَاى ثِ ًَػی 

ضؼت  حك تدسیسًظطذَاّی ػبزی ضا ظیط سَال ثطزُ است ٍ تٌْب سبظ ٍ وبض پیص ثیٌی ضسُ ثطای اػتطاؼ ثِ آضای ضؼت ثسٍی، ایدبز

ثِ هٌظَض » لبًَى زیَاى زض ایي ظهیٌِ همطض هی زاضز: 10الؼبزُ است. هبزُ تطریع ٍ ضٌبسبیی ًَػی حك تدسیسًظطذَاّی فَق

تدسیسًظط زض آضاء ضؼت زیَاى زض هَاضزی وِ زض هَاز ثؼسی ایي لبًَى هطرع ضسُ است، ضؼت تطریع زیَاى اظ یه ضئیس یب 

زض ایي ضاثكِ ضای « ضَز ٍ هالن زض غسٍض ضأی، ًظط هَافك حسالل سِ ػؿَ است. یل هیالجسل ٍ چْبض هستطبض تطى زازضس ػلی

 زض ذػَظ حسٍز غالحیت ضؼت تطریع لبثل تَخِ است: 28/4/1388هَضخ  352ّیأت  ػوَهی زیَاى ثِ ضوبضُ 

َى زیَاى ػسالت ازاضی هػَة لبً 10ضسس. ة ـ حىن همطض زض هبزُ  الصوط هحطظ ثٌظط هی ّبی فَق الف ـ تؼبضؼ زض هسلَل زازًبهِ»

لبًَى هعثَض زض ذػَظ  16هٌظَض تدسیسًظط زض آضاء ضؼت زیَاى ٍ سیبق ػجبضات هبزُ  زض ثبة تطىیل ضؼت تطریع ثِ 1385

آى لبًَى هطؼط ثط السام ضؼجِ  18اضسبل پطًٍسُ ثِ ضؼجِ تطریع زض غَضت اػالم اضتجبُ لؿبت ضؼجِ زیَاى ٍ ٍحست هالن هبزُ 

غَضت احطاظ ٍلَع اضتجبُ ٍ غسٍض ضأی همتؿی، هفْن هسئَلیت ٍ غالحیت ضؼت تطریع  ضأی ضؼجِ زیَاى زض تطریع ثِ ًمؽ

زض ًمؽ آضاء ضؼت زیَاى اػن اظ حىن ٍ لطاض ثِ ضطـ احطاظ ٍلَع اضتجبُ ٍ غسٍض ضأی همتؿی زض خْت تؼییي تىلیف لكؼی هَؾَع 

ضؼجِ زٍم تطریع وِ ثب ًمؽ لطاض ضؼجِ ثسٍی زض اسبس ضىبیت ٍ  9/7/1387هَضخ  201ضىبیت است. ثٌبثطایي زازًبهِ ضوبضُ 

ضَز. ایي ضأی ثِ استٌبز  اػتطاؼ ضبوی ضسیسگی ٍ ضأی همتؿی غبزض ًوَزُ است، هَافك اغَل ٍ هَاظیي لبًًَی تطریع زازُ هی

ضی شیطثف زض هَاضز هطبثِ ثطای ضؼت زیَاى ٍ سبیط هطاخغ ازا 1385لبًَى زیَاى ػسالت ازاضی هػَة  43ٍ هبزُ  19هبزُ  2ثٌس 

 7«االتجبع است. الظم

 لبًَى خسیس زض هَاضز ظیط اهىبى تدسیسًظط ذَاّی فَق الؼبزُ ضا پیص ثیٌی وطزُ است:

                                                           
تارید هراجعِ  www.rooznamehrasmi.irهٌسرج زر سایت رٍزًاهِ رسوی بِ آزرس 24/5/1388هَرخ  18773رٍزًاهِ رسوی شوارُ - 7

5/4/1390. 
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 8(16اضتجبُ ضىلی یب هبَّی زض ضسیسگی  )هبزُ  -

   9( 17اػبزُ زازضسی )هبزُ -

 10(18آضاء ٍاخس اضتجبُ ثیي ضطػی یب لبًًَی)هبزُ  -

تدسیسًظط ػبزی ٍ لكؼی زاًستي آضاء غبزضُ اظ ضؼت ثسٍی ٍ تدَیع هَاضز تدسیسًظط فَق الؼبزُ ثِ زلیل ثٌبثطایي حصف هطحلِ 

زضَاضی احطاظ هربلفت ثیي ضای غبزضُ ثب ضطع یب لبًَى ٍ هحَضیت ضٍسبی لَُ هدطیِ ٍ زیَاى زض احطاظ ایي هربلفت ٍ ًیع پبییي 

اػالم اضتجبُ لبؾی یب لؿبت غبزض وٌٌسُ ضای ثسٍی، ػوال تؼطؼ ثِ حك هسلن ٍ ثٌیبزیي ضْطًٍساى زض تَسل ثِ ثَزى احتوبل 

 11ضٍز.زازگبُ غبلح )زض هطحلِ تدسیسًظط( ثِ ضوبض هی

 وٌٌس: ثِ ذبقط تبسیس سیستن تؼسز لبؾی ٍالجتِ ثطذی اظ غبحجٌظطاى، غیط لبثل تدسیسًظط ثَزى ضا ثِ ایي غَضت تَخیِ هی

ثِ ػجبضت زیگط اظ آًدب وِ ثكَض قجیؼی 12اهىبى ووتط ٍلَع اضتجبُ زض آضاء، تدسیسًظطذَاّی اظ آضاء ضؼت زیَاى هحسٍز ضسُ است.

ضَز ثِ لحبل افعایص هیعاى زلت زض زض هَاضزیىِ تطىیل، ضسیسگی ٍ غسٍض ضای زض هطخغ لؿبیی ثب ثیص اظ یه لبؾی اًدبم هی

ضَز اظ ایي ضٍی آضاء غبزضُ اظ ضؼت زیَاى لكؼی اػالم ِ پژٍّص زض آضاء غبزضُ احسبس هیضسیسگی ٍ غسٍض ضای ًیبظ ووتطی ث

ّوچٌیي ایي استسالل ًیع هكطح است وِ ؾطٍضتی ًساضز وِ زٍ هطحلِ ضسیسگی هبَّی زض  13ای ًیست.ّب زٍ هطحلِضسُ ٍ ضسیسگی

ثِ  14ت ًیع زٍ هطحلِ زیگط اظ ضسیسگی ٍخَز زاضتِ ثبضس.زض هطاخغ ضجِ لؿبیی یب زازگبّْبی ازاضی اًدبم ضَز ٍ ثبظ زض زیَاى ػسال

ای وٌس لبثل لجَل ًیست ظیطا لبػسُ زٍ زضخِضسس ایي استسالل زض خبییىِ زیَاى ثِ ػٌَاى اٍلیي هطخغ ضسیسگی ػول هیًظط هی

گیطز)هثال ضىبیبت ض هیضَز ٍ زض هَاضزی ّن وِ ثِ ػٌَاى زٍهیي هطخغ هَضز هطاخؼِ لطاثَزى ضسیسگی هبَّی ًبزیسُ گطفتِ هی

ّبی ضْطزاضی( اگط فمف ضسیسگی ضىلی وٌس، یه هطحلِ ضسیسگی هبَّی حصف ضسُ است ٍ اگط ضسیسگی هبَّی ػلیِ وویسیَى

 ضَز.هبًس ٍ اگط هَظف ثِ ّط زٍ ضسیسگی ثبضس زچبض زٍگبًگی هیوٌس خبی وٌتطل ضىلی ذبلی هی

لبًَى زیَاى، آى است وِ ضای  13هبزُ  2ز اػتطاؼ هستفبز اظ هسلَل ثٌس ًىتِ لبثل تَخِ زیگط زض ذػَظ لكؼی ثَزى ضای هَض

هَضز اػتطاؼ غبزضُ اظ سَی هطاخغ ازاضی احػبء ضسُ زض لبًَى، زض تبضید تمسین زازذَاست ثبیس لكؼی ثبضس تب ػٌَاى ضىبیت اظ 

 ط لكؼی ثَزُ وِ خبیع ًیست.ضای لكؼی ثط آى غسق وٌس ٍ اال ضسیسگی ثِ آى اظ همَلِ ضسیسگی ثِ ضىبیت اظ ضای غی

                                                           
باُ شکلی یا هاَّی زر رسیسگی ذَز زر طَرتی کِ حسالل یکی از زٍ لاضی یا زٍ لاضی از سِ لاضی طازرکٌٌسُ رأی، هتَجِ اشت -16هازُ  - 8

 ًوایٌس. ًظرهستٌس ٍ هستسل هکتَب، پرًٍسُ را جْت ارجاع بِ شعبِ تشریض بِ زفتر رئیس زیَاى ارسال هی شًَس، ضوي اعالم
با ارائِ هسارن تَاًس  زر طَرتی کِ یکی از طرفیي زعَی بعس از طسٍر رأی، هسارن جسیسی تحظیل ًوایس کِ هؤثر زر رأی باشس، هی -17هازُ  - 9

 کٌس. جسیس از شعبِ طازرکٌٌسُ رأی، تماضای اعازُ زازرسی ًوایس. شعبِ ذارج از ًَبت بِ هَضَع رسیسگی هی
یا لاًًَی تشریض زّس، هَضَع جْت بررسی  زر طَرتی کِ رئیس لَُ لضائیِ یا رئیس زیَاى، آراء زیَاى را ٍاجس اشتباُ بیّي شرعی -18هازُ  - 10

 .ًوایس طَرت ٍارز زاًستي اشکال، السام بِ ًمض رأی ٍ طسٍر رأی همتضی هی شَز. شعبِ هسبَر زر رجاع هیبِ شعبِ تشریض ا
 .233، ص8هحوَزی، جَاز، لاًَى جسیس زیَاى عسالت ازاری ز ر بَتِ ًمس، ًشریِ حمَق اساسی، شوارُ  - 11
ا ٍ کاستیْا، زر هجوَعِ زیَاى عسالت ازاری، طالحیت لضایی ٍ زازرسی ( لاًَى جسیس زیَاى عسالت ازاری، ًَآٍری1388ْراجی، سیسهحوس ّازی،) - 12

 .288ازاری، اًتشارات زاًشگاُ آزاز اسالهی )ٍاحس تْراى هرکسی(، تْراى، چاپ اٍل، ص 
 .93، ص22(، هطالعِ ای زر لاًَى جسیس زیَاى عسالت ازاری، هجلِ پژٍّش حمَق ٍ سیاست، شوارُ 1386کاشاًی، جَاز) - 13
 .5(، پیشگفتار، زر هجوَعِ زیَاى عسالت ازاری، طالحیت لضایی ٍ زازرسی ازاری،ص 1388یعت بالری، هحوسجَاز)شر - 14
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زض ذػَظ آضایی وِ ثكَض غیط لكؼی غبزض ضسُ اًس ثبیس تحمیك ضَز وِ آیب هؼتطؼ ثِ آى زض هْلت لبًًَی ثِ هطخغ تدسیسًظط 

ازاضی، ضىبیت وطزُ یب ذیط؟ زض غَضتیىِ ثِ ضای اػتطاؼ وطزُ ثبضس لطاض ضز ضىبیت غبزض ذَاّس ضس، ثِ زلیل ایٌىِ ضای هَضز 

لكؼی ٍالغ ًطسُ است ٍلی چٌبًچِ هحطظ ضَز وِ ضای هؼتطؼ ػٌِ لكؼیت  ًیبفتِ است ٍ هؼتطؼ ثِ خبی اػتطاؼ زض اػتطاؼ 

هطخغ تدسیسًظط ازاضی ثِ زیَاى ضىبیت وطزُ است، زض ایي غَضت غسٍض لطاض ضز ضىبیت ذبلی اظ ایطاز ًرَاّس ثَز، ظیطا ضسیسگی 

ز ٍ اغلت آضایی وِ زض تمسین زازذَاست غیطلكؼی ثَزُ زض تبضید اٍلیي خلسِ زیَاى ّوعهبى ثب تمسین زازذَاست غَضت ًوی گیط

زازضسی زض زیَاى ثِ هطحلِ لكؼیت ضسیسُ ثبضٌس وِ زض ایي غَضت ضز ضىبیت ضبوی خع اتالف ٍلت ٍ یب تؿییغ حك اٍ ثوطی 

 ًرَاّس زاضت.

 ضز هگط زض هَاضزیىِ زض لبًَى تػطیح ضسُ ثبضس.ّوچٌیي زض ایي هَضز ضىبیت اظ آضاء لكؼی هطاخغ ازاضی هحسٍزیت ظهبًی ًسا

لیىي زض لَاًیي لبًَى زیَاى پیص ثیٌی ضسُ است،  17اهىبى اػبزُ زازضسی زض احىبم زیَاى، تبسیس خسیسی است وِ زض هبزُ 

ثِ تحمك ثْتط تَاًس این. زضج اػبزُ زازضسی زض لبًَى خسیس هیلجلی هطثَـ ثِ زیَاى، ضبّس سىَت لبًًَگصاض زض ذػَظ آى ثَزُ

هجٌبی تحمك « تحػیل هساضن خسیس ثؼس اظ غسٍض ضأی اظ سَی یىی اظ قطفیي»لَاػس زازضسی هٌػفبًِ زض ضسیسگیْب، هٌدط ضَز. 

 اػبزُ زازضسی ثَزُ ٍ هطخغ ضسیسگی هدسز ًیع ضؼجِ غبزض وٌٌسُ ضأی است.

لؿبییِ زض ذػَظ وٌتطل آضای غبزضُ اظ حیث هربلفت است وِ هجٌی ثط اذتیبض ضئیس لَُ  18ًىتِ زیگط زض ضاثكِ ثب  هفبز هبزُ 

زاضز، لبًًَی وِ ثطای ضئیس  19/12/1378ثیّي ثب لبًَى یب ضطع است ٍ ضیطِ زض لبًَى ٍظبیف ٍ اذتیبضات ضئیس لَُ لؿبییِ هػَة 

 لَُ، ضأى لؿبیی، لبئل ضسُ است.

، پس اظ احطاظ 24/10/1385هی ٍ اًمالة هػَة اغالحی لبًَى تطىیل زازگبّْبی ػوَ 18ایٌه وِ حست لبًَى اغالح هبزُ 

هربلفت ثیّي آضای لكؼی غبزضُ اظ ولیِ هطاخغ لؿبیی اظ خولِ زیَاى ػبلی وطَض ثب ضطع اظ سَی ضئیس لَُ لؿبییِ، تطریع ٍی 

ُ ٍ ػوالً زض غطفبً ثِ ػٌَاى یىی اظ هَاضز اػبزُ زازضسی ثبػث ضسیسگی هدسز زض ّوبى ضؼجِ غبزض وٌٌسُ ـ ًِ ضؼجِ تطریع ـ ثَز

اًس، اخطای هفبز لبًَى اغالح ضسُ لجلی زض زیَاى ػسالت اخطای لبًَى اذیط، ضؼت تطریع اظ سبذتبض زیَاى ػبلی وطَض، حصف ضسُ

ازاضی ٍ ثِ تجغ آى، تأسیس ضؼت تطریع زض زیَاى، هحل تأهل است. ظیطا ٌّگبهی وِ لبًًَگصاض،حصف ضؼت تطریع اظ سبذتبض 

تط ـ یؼٌی زیَاى ِ ػٌَاى سیبست والى اغالحبت لؿبیی، همطض ًوَزُ، زلیلی ًساضین وِ زض یه هطخغ پبییيزیَاى ػبلی وطَض ضا ث

ػسالت ازاضی ـ ثطذالف آى سیبست، ػول وٌین. ػالٍُ ثط آى تأسیس ضؼت تطریع ثِ ػٌَاى هطاخغ تدسیس ًظط فَق الؼبزُ ای وِ 

ضؼت ٍ ّیأت ػوَهی زیَاى ـ ضا هَضز وٌتطل ٍ ثطضسی هدسز لطاض زٌّس، ثِ  ثتَاًٌس ّط یه اظ آضای زیَاى ـ اػن اظ آضای غبزضُ اظ

ّبی ذالف لبًَى ٍ ضطع ٍ یب غسٍض ضأی ٍحست ضٍیِ است ضا ثِ ضست ذػَظ ضأى ّیأت ػوَهی زیَاى وِ ػْسُ زاض اثكبل هػَثِ

َاًس تْسیسی ثبلمَُ ثطای استمالل تهی -ٍ ثِ تجغ ٍی، ضئیس ول زیَاى -زّس. ّوچٌیي، سوت لؿبیی ضئیس لَُ لؿبییِتٌعل هی

لؿبیی زازضسبى زیَاى، ثِ حسبة آیس ظیطا ضأى هسیطیتی همبهبت یبز ضسُ ثب اذتیبضات لؿبیی آًْب، ذلف ضسُ ٍ سكح استمالل 

 زّس. ای زازضسبى ضا ثِ هطاتت، وبّص هیحطفِ

 نتیجه گیری

عٍ هَاضز اػبزُ زازضسی تلمی ضسى تطریع ضئیس لَُ ... ٍ ًتیدتبً خ18زض یه ًتیدِ گیطی ولی، ثِ ًظط هب هفبز لبًَى اغالح هبزُ 

لؿبییِ زض ذػَظ هربلفت ثیّي آضای غبزضُ ثب ضطع یب لبًَى، زض وٌبض ایدبز هطحلِ اػبزُ زازضسی زض زیَاى، ثبیس اغَالً هَخت اًتفبء 

ی اظ هَاضز اػبزُ ضؼت تطریع زض زیَاى ػسالت ازاضی ٍ هحَضیت ضؼت ثسٍی زض پصیطش تطریع همبم یبز ضسُ ثِ ػٌَاى یى

 زازضسی گطزز.
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 2ضاُ حل پیطٌْبزی الیحِ خسیس تطىیالت ٍ آییي زازضسی زیَاى ػسالت ازاضی زض ایي ضاثكِ لبثل تَخِ ٍ هفیس است: قجك هبزُ 

 119اًس ٍ ضؼت تطریع ثِ هَخت هبزُ ایي الیحِ ضؼت تدسیسًظط زیَاى زض وٌبض ضؼت ثسٍی هَضز ضٌبسبیی هدسز لطاض گطفتِ

هٌحل ذَاٌّس ضس. ّوچٌیي ضؼت تدسیسًظط قجك ایي الیحِ زض غَضت زضذَاست یىی اظ قطفیي یب ٍویل یب لبئن همبم ٍ یب  الیحِ

 ضًَس وِ ثِ تدسیسًظط زض ولیِ آضاء ضؼت ثسٍی زیَاى ثپطزاظًس.ًوبیٌسُ لبًًَی آًْب، اظ ایي اهىبى ثطذَضزاض هی

 منابع

 ، چبح ّفسّن، اًتطبضات زاًطگبُ تْطاى، تْطاى.15(، لغتٌبهِ زّرسا، خلس 1384زّرسا، ػلی اوجط، ) -1

( لبًَى خسیس زیَاى ػسالت ازاضی، ًَآٍضیْب ٍ وبستیْب، زض هدوَػِ زیَاى ػسالت ازاضی، 1388ضاخی، سیسهحوس ّبزی،) -2

 غالحیت لؿبیی ٍ زازضسی ازاضی، اًتطبضات زاًطگبُ آظاز اسالهی )ٍاحس تْطاى هطوعی(، تْطاى، چبح اٍل.

 (، پیطگفتبض، زض هدوَػِ زیَاى ػسالت ازاضی، غالحیت لؿبیی ٍ زازضسی ازاضی.1388هحوسخَاز) ضطیؼت ثبلطی، -3

(، زازضسی ػبزالًِ هحبووبت ویفطی ٍ ثیي الوللی، تْطاى، اًتطبضات هَسسِ 1387فؿبئلی، هػكفی، فؿبیلی، هػكفی) -4

 هكبلؼبت ٍ پژٍّطْبی حمَلی ضْط زاًص، چبح اٍل.

 .22ای زض لبًَى خسیس زیَاى ػسالت ازاضی، هدلِ پژٍّص حمَق ٍ سیبست، ضوبضُ  (، هكبلؼ1386ِوبضبًی، خَاز) -5

پبیبى ًبهِ وبضضٌبسی اضضس، « اغَل حبون ثط زازضسی ػبزالًِ)همطضات زاذلی ٍ ذبضخی(»هحوسی هغبًدَلی، فبقوِ،  -6

 .1382حمَق خعا ٍ خطم ضٌبسی، زاًطگبُ تْطاى، سبل 

)هدوَػِ همبالت آهَظضی ثطای اضتمبی زاًص زست  –تْن ، ػلَم خٌبئی ( فیطٍظ، حك زفبع ه1384هحوَزی خبًىی،) -7

 اًسضوبضاى هجبضظُ ثب هرسض زض ایطاى ( تْطاى، اًتطبضات سلسجیل.

 .8هحوَزی، خَاز، لبًَى خسیس زیَاى ػسالت ازاضی ز ض ثَتِ ًمس، ًططیِ حمَق اسبسی، ضوبضُ  -8

سی ػبزالًِ، ًططیِ اًسیطِ ّبی حمَلی، سبل سَم، ضوبضُ (، حك تدسیسًظط زض فطآیٌس زازض1384هٌػَضآثبزی، ػجبس) -9

 ّطتن، ثْبض ٍ تبثستبى.

 

 


