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 نسبت به اراء وتصمیمات مراجع شبه قضایی   صالحیت دیوان عدالت اداری
 

 2ابراهیم مندنی زاده ، 1محمد رضا حکاک زاده 

 ایران ،  واحد قم، مدیر گروه حقوق وعضو هییت علمی دانشگاه ازاد اسالمی 1

 ایران ، واحد قم، شگاه ازاد اسالمیدان ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی 2

 

 چکیده 

قض شبه  آثار  مراجع  در  قضاییایی  غیر  مراجع  همچون  عناوینی  با  ایران  در  عمومی  حقوق  با  مرتبط  قوانین  های  ،  و  دادگاه 

این مراجع که بیشتر زیر نظر قوه مجریه هستند دارای آیین دادرسی خاص خود می  ،  شناخته می شوند  ...اختصاصی اداری و

در این مقاله سعی شده است مراجع ،  صمیمات این مراجع می باشدمرجع نهایی شکایت از آرا و تباشند که دیوان عدالت اداری  

اشکال   از جهت  اداری  اختصاصی  مراجع  انواع  شود سپس  بیان  اداری  و  اختصاصی  مراجع  انواع  و سپس  تعریف  قضایی  شبه 

ی محل  مراجع اختصاصی اداری بر مبنا،  صالحیت که صالحیت ذاتی و نسبی یا محلی است تقسیم و در تقسیم بندی دیگری

تقسیم بندی دیگری از جهت نوع رسیدگی مراجع شبه قضایی ارائه شد [ در تقسیم بندی نوع    رسیدگی تقسیم شد و سپس

 . چهارم آنها را از نظر تخصص بررسی نمودیم و سپس صالحیت دیوان را درمورد مراجع شبه قضایی بیان کردیم

 

 دادگاه های اختصاصی اداری، صالحیت شعب دیوان عدالت اداری ،دیوان عدالت اداری، مراجع شبه قضاییهای كلیدی:  واژه
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  :مقدمه

بند به  اداری  10  ماده  2  مستند  عدالت  آییندادرسی دیوان  و  و،  قانون تشکیالت  اعتراض  به  آرای قطعی   رسیدگی  از  شکایت 

کمیسیون  هیأت و  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  مالیاتی   هایی   های  کمیسیون  اختال  ،  مانند  حل  ک هیأت  و  کارگر  و  ف  ارفرما 

شعب دیوان عدالت اداری احصا شده است. همچنان که    های  درعداد صالحیت  ها  قانون شهرداری  100  کمیسیون موضوع ماده

نیز در شمار   1360  قانون دیوان عدالت اداری مصوب  11  و ماده  1385  مصوب  قانون دیوان عدالت اداری  12  این مهم در ماده

عدالت دیوان  سیاق  ریادا  صالحیت  و  فحوا  از  آنچه  اما  بود؛  شده  دربارة صالحیت  تقریر  پیشگفته  اداری    مواد  عدالت  دیوان 

تصمیمات مراجع شبه  استخراج و  آراء  از  به شکایت  نهاد در رسیدگی  این  استنباط میشود؛ صالحیت  اس  و  عنوان   .تقضایی 

وجود صالحیتی   نهادها و مراجعی اطالق میگردد که با  ز ظاهر این واژه نیز استنباط میشود؛ برهمچنانکه ا،  قضایی  شبه مراجع

ایجاد  ،  و به صورت خاص قوه مجریه بلکه در بدنۀ سایر نهادها،  سازمانی نه در بدنۀ قوه قضائیه در بعد ساختاری،  ماهیتا ً قضایی 

از تعدد و شمار زیاد این مر ایران اجع در نظمشده و فعالیت میکنند. فارغ   ترکیب اعضای تشکیل  ،حقوقی جمهوری اسالمی 

رسیدگی به اعتراض و  ،  در برخی آرای وحدترویه دیوان،  نیست. بر همین مبنا همگن و یکسان،  دهندة این مراجع در همه موارد

خارج از شمول صالحیت دیوان ،  عضو قاضی هستند  که این نهادها دارای  این مراجع با این استدالل شکایت از آرای برخی از

تبیین حدود و شمول،  ضرورت را این یافتیم تا در این مقاله،  بر این اساسه شده است.  اداری دانست  عدالت صالحیت    ضمن 

ال اصلی  سو،  گردد. بر این مبنا=  رویه یادشده دیوان نیز بررسی،  قضایی  دیوان در رسیدگی به شکایت از آرای انواع مراجع شبه

ش مراجع  مختلف  اَشکال  به  باتوجه  که  است  چنین  نوشته  ازاین  قضایی  تشکیلدهنده=  به  اعضای  در  ،  نظر  دیوان  صالحیت 

، آنچه به ذهن متبادر میشود،  شده  است؟ در پاسخ به پرسش مطرح=  رسیدگی به آرای این مراجع چگونه تبیین و تعریف شده

رای شکایت از آرسیدگی به  ،  دادرسی دیوان عدالت اداری  قانون تشکیالت و آیین  10ماده    2این است که باتوجه به اطالق بند  

 در صالحیت دیوان قرار دارد. ، دهنده آنها فارغ از ساختار و اعضای تشکیل،  شبه قضایی مراجع

 مقررات و ، توصیفی تحلیلی و با استفاده از قوانین در این مقاله تالش بر آن است تا با شیوة، بنابراین

 به سوال مطرح شده پاسخ دهیم.  ، اسناد موجود

 

 قضایی هبش مراجع تعریف  - 1  

از  1345 مصووب کشوری قانون استخدام 58 ماده 1 تبصره در است؛ آمده متفاوتی اصطالحات با قوانین در قضایی شبه مراجع

 غیر مراجع 1379 « مصوب مدنی دادرسی آیین قانون 18 ماده در  یا بود شده استفاده مراجع این نامیدن برای  اداری« »دادگاه

در ماده ، هستیم رو روبه مراجع این از متفاوت تعبیر دو با 1394نون مالیاتهای مستقیم مصوب اق در حتی رفته کار به» قضایی

همان قانون اصوطالح »دادگواه  150 »مراجع اختصاصی غیر قضایی« استفاده شده درحالیکه در ماده  این قانون از اصطالح  103

دچار این چنودگانگی اصوطالحات بوه کوار رفتوه در موورد ز  نی  عدالت اداری  به کار رفته است. در رویه دیواناختصاصی اداری«  

هیوات عموومی دیووان عودالت   6/4/1369  –  3174اره  قضایی هستیم مثالً با وجود اینکه در رای وحدت رویه شوم  مراجع شبه

اسواتید استفاده شده است. »کمیسیون اداری«  از اصطالح 17/10/1363 – 47اداری اصطالح مراجع اداری به کار رفته در رای 

بوه کوار  دادگاههوای اداری را 1خلعتبوری آقوای دکتور :یاد می کننود حقوق اداری نیز با عناوین مختلفی از این نهادها و مراجع

 
 طباطبایی ؛0 .ص، 0055 .،وکال کانون نشریه،  اداری دادگاههای و هیاتها و کمیسیونها تصمیمات بر قضاییه قوه نظارت لزوم،  ارسالن، خلعتبری 1

 011 .ش، 551 .ص، 0085، سمت :تهران ، دوازدهم چاپ، اداری حقوق، منوچهر، موتمنی
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عنوان مراجوع اختصاصوی اداری و   3عنوان دادگاه اختصاصی اداری را و آقای دکتر جواد محمودی  2اند و آقای دکتر شید فربرده

 .اندمراجع شبه قضایی را به کار برده 4سنگریآقای دکتر امامی و استوار 

 :اظهار نموده اند چنین صاصی اداریدر بیان تعریفی از مراجع اختبعضی از حقوق دانان 

»دادگاههای اداری و کمیسیونها و هیأتهای مزبور مراجعی هستند که به موجب قوانین خاصی در خارج از سازمان قضایی کشور 

در سازمانها تشکیل شوده انود و وظوایف آنهوا رسویدگی بوه اختالفوات و ،  تلف اداری و اجرایی دولتولی در رابطه با وظایف مخ

، قوانون اراضوی شوهری،  قانون مالیات بور درآمود،  قانون کار،  شکایاتی است که معموالً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداریها

ن دولوت و افوراد بوه وجوود موی بوی، و قانون استخدام کشوریقانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور  ،  قانون بازرسی کل کشور

   5آید.«

قابل تشکیک است؛ از جمله اینکوه   در خصوص تعریف حاضر باید گفت تعریف فوق ابهام و اجمال داشته و برخی مطالب آن نیز

موا از اد و دولت نمی پردازند؛ او نیز همه آنها به دعاوی میان افر  تمامی مراجع اختصاصی اداری در سازمانهای دولتی قرار ندارند

 .صالحیت ترافعی دارند،  سوی دیگر با وجود عدم تلقی مراجع مذکور به عنوان مرجع قضایی

 :6آفای دکتر صدرالحفاظی در کتاب نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری می فرمایند

داللوت بور ، قوانون 11مواده  2بنود ا وصوف مشوترق قطعوی در و آراء به طور مترادف ب استفاده مقنن از واژه های تصمیمات»  

، و تصومیمات و آراء آنهوا مراجعی دارد که دارای صالحیت و اختیار اتخاذ تصمیم و صدور رای بوده  اختصاص حکم خاص آن به

ژه مراجع این خصوصیت وی  با شرایط معین و در مراحل مخصوص قطعی شناخته شده باشد.،  به موجب قوانین و مقررات مربوط

و تشوابه  ری می باشد بنابراین قرار دادن هیات های بازرسی در ردیف این قبیل مراجع با توجه بوه عودم سونخیتاصی ادااختص

زیرا چنانچوه موراد هیوات هوای بازرسوی سوازمان ، معقول و منطقی به نظر نمی رسد،  هیات های بازرسی با مراجع شبه قضایی

قانون سازمان بازرسی کل کشور مصووبه مهرمواه  6و  2ه شرح مواد ت آنها بیف و اختیاراهیچیک از وظا  بازرسی کل کشور باشد

و آیین نامه آن از بازرسی و گزارش و اعالم وقوع تخلف و حتی پیشنهاد یا دستور تعلیق کارمند متخلف از مقوله تصمیم   1360

توی نتیجوه گیوری و صورت گوزارش جوامع و ح انعکاس نتیجه بازرسی به  یا رای قطعی مورد نظر مقنن محسوب نمی شود چه

بلکوه  نیسوت آثاری تشخیص و اظهار نظری بیش نبوده و به خودی خود واجد  اعالم وقوع یا عدم وقوع بزه و تخلف فی حد ذاته

صالح می تواند به عنوان سند و مدرکی اساس قضاوت و حکم قرار گیرد و اساسواً رسویدگی بوه ایون قبیول نظورات و   مراجعدر  

از جهت نقض قوانین و مقررات و یا مخالفوت بوا آنهوا  نقض آن ها،  یا رای قطعی می باشند  ن تصمیمشات که که فاقد عناویگزار

 .معنی و مفهومی ندارد

حودود   نیوز بوه تبوع  از طرف مراجع و مقامات رسمی باشد تصمیمات این قبیل هیاتها  هرگاه مقصود هیات های بازرسی اعزامی

حکم منودرج   و در نتیجه از شمول  11تصمیمات مذکور در بندهای الف و ب ماده  نوع    اختیار ازده  کنن  تفویض  صالحیت مرجع

 «  .مراجع اختصاصی اداری در این بند ضروری می باشد از جرگه مذکور خارج و حذف هیات های بازرسی 11ماده   2در بند  
 

 0 .ص، پیشین .،طوق آقایی و هدواند ؛  015 .ص، 0051، تهران دانشگاه انتشارات :رانته، دوم جلد ، اداری و عمومی حقوق، ز،  شیدفر-  2

 دیوان نظارت نحوه،  محمدرضا، دالوری ؛ 28 .ص، 0021، جاودانه، جنگل :تهران، ایران حقوق در اداری دادرسی  تحلیلی بررسی،  جواد،  محمودی 3

 62 .ص، 0020، رشد آرمان :وکالت .:تهران ، اول چاپ، ایران ریادا اختصاصی مراجع تصمیمات و آراء به نسبت اداری عدالت

 58 .ص، 0025، جاودانه، جنگل .:تهران، دوم چاپ،  اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و صالحیت،  غالمرضا، موالبیگی  همان؛، سنگری استوار و امامی 4

 (  473-472ص ،  1370ورق ابوالحمد  453-452ص  1374 مؤتمنیطباطبایی  5
 290ص  1372چاپ نشر شهریار  نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری ، صدرالحفاظی سید نصراهلل 6
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 مراجع اختصاصی اداری  خصوصیات  -  2

( 1دارای خصوصیات و ویژگیهای خاصی هستند که از جهات مختلف )  مراجعاین  ،  اریدر بحث خصوصیات مراجع اختصاصی اد

 بررسی می کنیم:، ( تخصص4( نوع رسیدگی )3( مراحل رسیدگی )2اَشکال صالحیت )

 

 صالحیت اَشکال از جهت شبه قضاییمراجع   خصوصیات  -1-2

 ای ویوژه اهمیوت آن بوه حقوقی نظامهای کلیه در که است اداری و قضایی مراجع با رابطه در عمده و مهم مسائل از صالحیت

 مطالعه مورد را اداری اختصاصی مراجع خصوصیات،  نسبی  و ذاتی، صالحیت مختلف اشکال به توجه با ادامه در .است شده داده

 :داد خواهیم قرار

 

 ذاتی صالحیت  - 1-1-2

 اداری اختصاصوی مراجوع ذاتوی صوالحیت .هستند اریدا امور در ترافعی ذاتی صالحیت دارای اصوالً، اداری اختصاصی مراجع

 اعموال تواننود نموی دیگور اداری یوا قضوایی مراجع از یک هیچ، مراجع این از هریک صالحیت حیطه در که گرددمی  موجب

 .نمایند صالحیت

 

 مراجع دادگستری :الف

 دیگوری مرجوع به قانون حکم به که یامور به رسیدگی 1373 مصوب انقالب و عمومی دادگاههای تشکیل قانون 2 ماده طبق 

 بوه رسویدگی جهوت قانونی صالحیت فاقد، دادگستری عام محاکم بنابراین است؛ خارج قانون این شمول دایره از، شده واگذار

 هیوأت رویوه وحودت رأی .است شده گذاشته اداری اختصاصی مراجع عهده به آنها به رسیدگی قانوناً که هستند اداری دعاوی

 .است مطلب این مؤید نیز 15/10/1366 مورخ 507 شماره به کشور عالی اندیو عمومی

 

 شعب دیوان عدالت اداری   :ب

مرجع  عنوان به اداری عدالت دیوان ابتدایی صالحیت عدم به قائل متعددی آرای در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت و شعب 

 713و  712شوماره رویه وحدت رأی به توانمی ، جمله آن از اند؛ شده اختصاصی مراجع خاص صالحیت موارد در اداریعالی 

 ترافعوی، اداری اختصاصی مراجع ذاتی صالحیت که آنجا از .نمود اشاره اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 11/10/1391مورخ 

 مراجوع زا مختلفوی اشوکال، شوود موی مطورح اداری اختصاصی مراجع از یک هر نزد که دعوایی موضوع به توجه با، باشدمی 

 .اند گرفته شکل اداری اختصاصی

 

 هر یک از مراجع شبه قضایی با مرجع دیگر :ج

 طبق تعریفی که حقوقدانان از صالحیت ذاتی دارند اختالف بین دو مرجع رسویدگی از جهوت صونف و نووع و درجوه از مووارد

نووع دارای تفواوت هسوتند  از جهوت قضوایی نسوبت بوه مراجوع دیگورصالحیت ذاتی است و از آنجا که هر یک از مراجع شبه 

می باشد این موارد قابول طورح در   100بین آنها صالحیت ذاتی است یعنی مواردی که قابل طرح در کمیسیون ماده    صالحیت
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تجدید نظر و یا هیئت حل اختالف کارگر و کارفرما نیست همچنین صالحیت بین مراجع بدوی و   کمیسیون آب های زیرزمینی

 صالحیت هر یوک از کمیسویون هوا و هیوات هوا  آنها از باب درجه می باشد پس  یت ذاتی چرا که اختالف بیننیز از نوع صالح

 .نسبت به یک کمیسیون و یا هیاتی دیگر صالحیتی ذاتی است

 

 نسبی صالحیت -2-1-2

 بوه مربووط ،موصوف مراجع از برخی فعالیت محدوده است  محلی صالحیت ابه معنای اداری اختصاصی مراجع نسبی صالحیت

 در مراجعوی چنوین، دیگور عبارت به .است شده تصریح آن به مربوط قانون در که باشد می مشخص جغرافیایی حوزه و محل

 گستره به آنها صالحیت که شهرداری قانون موضوع کمیسیونهای مانند هستند؛ صالحیت فاقد،  شده تعیین محل حوزه از خارج

 جغرافیوایی حووزه بوه محودود اداری اختصاصی مراجع از برخی فعالیت حوزه آنکه حال شود؛می  محدود شهر یک جغرافیایی

 تخلفوات بوه رسویدگی قوانون 22 مواده موضووع نظارت عالی هیأت مانند، نمایند می عمل کشوری صورت به و نیست خاصی

 .اداری

 

 مراحل رسیدگی  جهتاز   اداری اختصاصی مراجع خصوصیات  -2-2

 یک مرحله ای :الف

ن مراجع را می توان ای .مراجعی هستند که یک مرحله رسیدگی کرده و رای آنها قطعی محسوب می شود  مرحله ایمراجع یک  

 :به دو دسته تقسیم نمود

، قانون شهرداری که رای آن کمیسویون فوارغ از موضووع رای  77آراء آنها قطعی است مانند کمیسیون ماده    امراجعی که نوع   *

 .ض در دیوان عدالت اداری استقطعی محسوب شده و قابل اعترا

محسوب می کنند آرای آنها یک مرحله ای و قطعی بررسی  ی کهبر اساس موضوع   مراجعی که نوعا آراء آنها قطعی نیست ولی *

رای آنها نسبت به بعضی از موضوعاتی که بررسی می کنند قطعی   این مراجع موضوعات مختلفی را بررسی می نمایند،  می شود

 6 مواده مقورر در نظوارت هیأت مانند  قابل تجدید نظر در کمیسیون دیگری هستند، ی که صادر می کنندز آرایبعضی ا است و

 :نوع است 2 هیأت این سوی از رهصاد آرای که امالق و اسناد ثبت قانون

 :همان قانون حدود صالحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است  -25مطابق ماده   

بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشوتباهی   تن تقاضای ثبت اختالفیماده یازده از جهت پذیرفهرگاه در اجرای مقررات  1

تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختالف و تعیین تکلیف و یا ابطوال و یوا اسوالح درخواسوت ثبوت 

 .باهیات نظارت است

باه و همچنوین عملیوات اشوتقدماتی ثبت امالق اشتباه موثر واقع شوده آن هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان م2

 .بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصالح می گردد

اموالق اشوتباه هرگاه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقاالت بعدی صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر  3

ثبت دفتر امالق مخالف یا مغایر رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پوس از   قلمی رخ دهد و همچنین در صورتیکه

 .رسیدگی و احراز از وقوع اشتباه دستور اصالح ثبت دفتر امالق و سند مالکیت را صادر خواهد کرد
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ر اموالق موورد توجوه مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت درملک در دفتاشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات 4

شود و در صوورتیکه پوس از رسویدگی وقووع اشوتباه می  قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح  

لوی بحوق کسوی برسواند محرز و مسلم تشخیص گردد و اصالح اشتباه بحق کسی خلل نرساند هیات نظارت یا اصالح مزبوور خل

توانود بودادگاه مراجعوه موی کند که می مزبور خللی بحق کسی برساند بشخص ذینفع اخطار  کند کهمی  بشخص ذینفع اخطار  

 .نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصالح آنرا پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود

ه حدود و حقوق ارتفاعی آن با هیوات واه نسبت بال یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خرسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت ک5

 .نظارت است

رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتور اموالق شوود باهیوات نظوارت 6

 .است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی بحق کسی نرساند

انین اشکال یا اشتباهی پیش آیاد رفع اشکال و اشتباه و صدور دسوتور الزم طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوه در  هرگا7

 .باهیات نظارت خواهد بود

 .رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی باهیات نظارت است8

ک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفوع قابول کور فقط در مورد بندهای یمذ  26ماده    4ق تبصره  آراء هیئت نظارت مطاب

 .تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و در سایر موارد قطعی است

 .هستندبنا بر این با توجه به موضوع بعضی آراء هیات نظارت قطعی و بعضی قابل تجدید نظر در هیات و کمیسیونی دیگر  

قانون رسیدگی به تخلفات اداری صوراحتا آموده   10از این نوع می توان به رای هیات تخلفات اداری هم اشاره نمود که در ماده  

این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند. بنوابر ایون   9ق ماده  ،  ی،  ط،  ح،  ه،  فقط مجازاتهای بندهای د  :است

تووبیخ کتبوی بوا درج در   -  اخطار کتبی بدون درج در پرونده اسوتخدامی.بالف    ز )،  و،  ج،  ب،  ی الفمجازاتهای مقرر در بندها

تنزل مقوام  -و  سال. تا یک سوم از یک ماه تا یک  العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثرکسر حقوق و فوق   -پرونده استخدامی.ج  

تنزل یوک   -ز    های مشمول این قانون.دولتی و دستگاه  هایتگاهو یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دس

 .( قطعی است یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

 

 دو مرحله ای    :ب

 از جلووگیری جهوت در عنوان ضمانتی به، رسیدگی بدوی مرجع کنار در ماهوی رسیدگی صالحیت با تجدیدنظر مرجع وجود

 موورد خصیصوه ایون نیوز اداری دادرسیهای در .گردد می محسوب احتمالی اشتباهات رفع و قانون از رسیدگی مراجع حرافنا

 با بدوی مراجع از صادره آرای و بوده تجدیدنظر و بدوی مراحل دارای معموالً مراجع این که نحو این به .است گرفته قرار توجه

 .و آرای مرجع تجدید نظر قطعی است  باشند می تجدیدنظر مراجع در ماهوی رسیدگی و تجدیدنظر قابل طرفین اعتراض

 

 سه مرحله ای  :ج

پس از طرح در مرحله دوم و قطعیت قابل طرح در مرجع عالی دیگری نیز هستند که مجوددا   تعدادی از آراء مراجع شبه قضائی

حول اخوتالف ن مالیاتهای مسوتقیم آراء هیاتهوای  مکرر قانو  251و    251به موجب مواد  به رای مذکور رسیدگی می کنند مثال  

 .مالیاتی می تواند مجدد مورد اعتراض واقع شده و در این هیات رسیدگی شود



 فقه  و حقوق  سیاسی،   علوم مطالعات

 55-73، صفحات 1401  زمستان  ،4 شماره  ،8 دوره

61 

 

و مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعوی هیوأت حول اخوتالف مالیواتی   251اده  م

با اعالم دالیول کوافی بوه شوورای عوالی مالیواتی ،  ص رسیدگیین و مقررات موضوعه یا نقبه استناد عدم رعایت قوان،  تجدیدنظر

 .ست کننداعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخوا

های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و مالیاتهای قطعی موضوع این قانون  مکرر و در مورد مالیات  251ماده  

بودن مالیات مستندا به مدارق و دالیل کافی ازطرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر   ادعای غیرعادالنه  و به

 تواند پروندة امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.یاموراقتصادی و دارایی م

 

 فرجامی  :د

دالت اداری آخرین مرحلوه را میتوان رسیدگی فرجامی دانست دیوان ع عدالت اداری به آراء مراجع شبه قضایی    رسیدگی گیوان

رسیدگی به دعاوی اداری و رای قطعی دیوان عدالت اداری فصل الخطاب رسیدگی ها می باشد بنابراین رسیدگی دیوان در ایون 

 مرحله رسیدگی فرجامی نامیده می شود.

   

 از جهت نوع رسیدگی راجع شبه قضاییخصوصیت م   -3-2

 به تواند  می رسیدگیها این که  نمایندمی   رسیدگی مختلفی دعاوی به خود ترافعی صالحیت به توجه با اداری اختصاصی عمراج

 :دنباش کیفری شبه یا حقوقی شبه صورت

 

 حقوقی   شبه رسیدگی  -1-3-2

 در طرفین دالیل استماع با، مراجع حقوقی همانند و دارند را اختالفات به رسیدگی صالحیت، اداری اختصاصی مراجع از برخی

دسوته  یوک در را مراجع این عنوان می توان اساس همین بر .نمایندمی  مقتضی رأی صدور به اقدام، اختالف مورد زمینه مورد

 بوه حقووقی شوبه اداری اختصاصوی دادگاههوای .دانست اداری اختصاصی محدوده مراجع در حقوقی شبه مراجع، کلی بندی

 و رسویدگی، اجرا از متأثر افراد و مجری اداره بین، مستقیم مالیاتهای قانون مثل کشور جاری انینوق از اجرای ناشی اختالفات

 هیوأت شوامل ثبتی امور در صالح به مراجع می توان مذکور مراجع جمله از .می نمایند رأی صدور به اقدام و وفصل حل را آن

 در صالح مراجع بعدی؛ اصالحات با 1310 مصوب امالق و ادثبت اسن قانون 26 و 25 مواد موضوع ثبت عالی شورای و نظارت

 اجورای موضوع اختالفی اراضی تکلیف تعیین قانون موضوع ؛ هیأت وقانون زمین شهری  12شامل کمیسیون ماده  اراضی امور

 عوالی رایوشو و مالیواتی اخوتالف حل هیأت شامل مالیاتی امور در صالح مراجع 1367 مصوب مراتع و جنگلها قانون 56 ماده

 کار اجرای قانون از ناشی دعاوی به رسیدگی مراجع و 1366 مصوب مستقیم مالیاتهای قانون 252 و 244مواد  موضوع مالیاتی

 7.نمود اشاره 1369 مصوب کار قانون موضوع کارفرما و کارگر اختالف حل و تشخیص هیأت شامل

 

 كیفری شبه رسیدگی  -2-3-2

 تخلفات سایر و انضباطی و انتظامی،  اداری تخلفات بررسی به اقدام، کیفری دادگاه همانند، ریادا اختصاصی مراجع از ای دسته

 بوه متخلوف شخص تنبیه یا کیفر بر رأی، تخلف وقوع صورت در و نمایند می ...و تجاری، گمرکی، ساختمانی تخلفات قبیل از

 
 52-51ص ، 1388، ]دیگران و رستمی ( 7



 فقه  و حقوق  سیاسی،   علوم مطالعات

 55-73، صفحات 1401  زمستان  ،4 شماره  ،8 دوره

62 

 

 در صونفی افوراد و مستخدمین اداری و انتظامی، اطیانضب تخلفات به مراجع این از بخشی .نمایندمی  صادر مختلف صورتهای

 افوراد تخلفوات بوه همچنوین و آنهوا داخلی نظم رعایت عدم و صنفی مجامع و اجرایی دستگاههای داخلی انتظامات از تخطی

 موتقی مثول جامعوه در دولوت نقوش با مرتبط آمره مقررات و قوانین برخی از تخطی با بلکه نبوده جرم عنوان واجد که جامعه

 موی رسیدگی شوندمی  اجرایی دستگاههای و دولت وظایف برخی، انجام نظم در اخالل باعث، کاالها توزیع بر نظارت و گذاری

  8.نمایند

 در کارمنودان فعلهوای تورق و فعل از بسیاری .هستند مستقل و جدا جرایم از، ماهیت بر بنا تخلفات شد متذکر باید اینجا در

 در نتیجوه در و گنجود نموی جورایم عوام و کلی قالب در، دولتی ادارات مختلف ردههای در و لیشغ، صنفی گوناگون ردههای

 از برخاسوته و گردنودموی بر اشوخاص سازمانی و شغلی موقعیت به عمده طور به آنها .ندارد پیگیری قابلیت قضایی عام مراجع

 9.برخوردارند آنها از صنفی،  شغلی جایگاه بر بنا اشخاص که هستند موقعیتی و مقام،  رده،  شغل

 اداری تخلفوات بوه رسیدگی قانون موضوع اداری تخلفات به رسیدگی هایهیأت ، مالیاتی انتظامی عالی هیأت مانند هیأتهایی

 و 1373 مصوب حکومتی تعزیرات سازمان نامه آیین موضوع حکومتی تعزیرات سازمان تجدیدنظر و بدوی شعب،  1372 مصوب

 اداری اختصاصوی مراجوع نوع این مصادیق از 1364 مصوب دانشجویان انضباطی آییننامه موضوع دانشجویان انضباطی کمیته

 .هستند

 

 انواع مراجع شبه قضایی  – 3

مراجع شبه قضایی باید مراجوع ذکوور را دسوته بنودی کنویم و سوپس مرجوع برای شناخت مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء 

 :دسته تقسیم می کنیم 2این مراجع را به رسیدگی را تعیین نماییم لذا در بدو امر 

 

 مراجع شبه قضایی غیر دولتی-3-1

بوه تخلفوات انتظوامی های غیردولتی تشکیل می شوند مانند شورای رسیدگی  تعدادی ازمراجع شبه قضایی در محدوده دستگاه

ن دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً قانون تشکیالت و آیی  10از آنجا که دیوان عدالت اداری مطابق ماده    اعضای نظام مهندسی.

مات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی را دارد صالحیت رسیدگی به شکایات و تظل

اص حقیقی یا حقوقی غیردولتی در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیسوت ایون شووراها و هیوات هوا خوروج و شکایت علیه اشخ

سیدگی در دیوان عدالت اداری را دارند بنابراین دیوان عدالت اداری صوالحیت رسویدگی بوه آرای ایون مراجوع را موضوعی از ر

 .داردن

 

 مراجع شبه قضایی دولتی  -3-2

و عمدتا اعتراض به آنها در صالحیت ی در داخل و در محدوده دستگاه های دولتی تشکیل می شوندبسیاری از مراجع شبه قضای

های دولتوی تشوکیل موی شووند و نسوبت بوه پاره از مراجع شبه قضایی علیرغم اینکه در دستگاه  ولیاری است  عدالت اددیوان  

اعتراض بر تصمیم آنها به لحاظ تشخیصی بودن موضووع در دیووان ،  کنندغیر دولتی و دولت رسیدگی می  اختالف بین اشخاص
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تصومیمات و آرای نهوایی و قطعوی  ن پزشکی و یا اعتراض بهمانند اعتراض به نظر کمیسیو  عدالت اداری قابل رسیدگی نیستند

..... بنا بر این مراجع مذکور به .تحقیقات و فن آوری و،  علومصادر شده در هیأتها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های  

 .دسته ترافعی و تشخیصی تقسیم می نماییم 2

 

 ترافعی  -3-2-1

 تعریف  -3-2-1-1

 اطالق  معین حق در به منازعه، دعوا و است دعوا معنای به ترافع .برخوردارند ترافعی صالحیت از اداری اختصاصی اکثر مراجع

، باشوند داشته اختالف آن اجرای چگونگی یا معین حق وجود خصوص در شخص چند دو یا هرگاه، دیگر عبارت به 10می شود

 .بخواهد را اختالف این رفع دادگاه از می تواند آنها یک از هر

 

 ویژگی  -3-2-1-2

 دادگاههوای شوبیه را کوارکردی آنهوا و مواهوی لحواظ از اگرچوه، اداری اختصاصوی مراجوع در رسیدگی بودن ترافعی ویژگی

 :دارند تفاوت دادگاهها با منظر چهار از مراجع این اما می نمایاند؛ دادگستری

 ساختاری و سازمانی تفاوت-1

 حقوقی  مبانی و هدف در تفاوت -2

 دادرسی آیین و شیوه در تتفاو  -3

 11خاص و عام مرجعیت در تفاوت  -4

 کارمنودان از عمومواً نیوز ایون مراجوع از اداره می باشند اعضای جزیی اداری اختصاصی مراجع، ساختاری و سازمانی لحاظ به 

 در اوتفوت جهوت از .هسوتند قضوایی خواص فاقد صالحیتهای آنها بیشتر که می باشند اداری دستگاههای مجرب و متخصص

 و قواعود کوه می باشوند کشور عمومی حقوق  نظام از جزیی اداری اختصاصی کرد مراجع اشاره باید نیز حقوقی اهداف و مبانی

 کوه در حوالی اسوت افوراد و دولتی نهادهای میان داوری، اختصاصی مراجع در .دارند خصوصی حقوق  نظام متمایز از احکامی

می  پیروی عمومی حقوق  خاص از قواعد اداری اختصاصی مراجع اساس این بر .است افراد بین روابط بر حاکم خصوصی حقوق 

به  می توانند اداری مراجع اعضای، است ممنوع دادگاه توسط دلیل تحصیل اصوالً که مدنی دادرسی آیین خالف بر مثالً و کنند

   .کرده باشند عنوان نگهبان حقوق عمومی عمل به خود وظیفه به تا کنند اقدام دالیل جمع آوری

 مراجوع ویژگیهوای از بدون تشریفات، سریع، ساده، رایگان رسیدگی که گفت باید هم دادرسی آیین و شیوه در تفاوت مورد در

 ایون بوه اشاره هم خاص و عام مرجعیت در تفاوت .متمایز می کند دادگستری دادگاههای از را آنها که است اداری اختصاصی

 در مشخص موارد به محدود اصوالً اداری اختصاصی مراجع صالحیت، دادگستری ای عمومیاه هدادگ خالف بر که دارد مطلب

 .است دلیل به محتاج تردید موارد در آنان صالحیت احراز و قانون است
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 تشخیصی  -3-2-2

 میم گیوریصوت و تشخیصوی از مراجع آن تفکیک، می باشد مدنظر اداری اختصاصی مراجع ترافعی ویژگی بیان از که آنچه اما

 در خود تشخیص ارائه به تنها اساساً موردنظر مراجع .دعاوی نیست فصل و حل آنها کارکرد ماهیتاً که است مشورتی یا جمعی

 کوه اسوت مراجوع این تشخیص اتفاقاً و بپردازند دعوایی یا اختالف فصل و حل به نه آنکه و می کنند اقدام مختلف موضوعات

 شوماره وحدت رویه رأی به توجه با، تشخیصی مراجع این از نمونه ای .می گیرد قرار اداری تالعد دیوان در طرح دعوا مبنای

دراین  اجتماعی است تأمین قانون 91 ماده موضوع پزشکی اداری کمیسیون عدالت دیوان عمومی هیأت 23/3/1377 مورخ 61

 شناسایی بیانگر خود نیز، اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 64 و 63 مواد در قانونگذار متفاوت حکم 2، باره

 .است (تشخیصی صالحیت واجد) اداری مراجع و (ترافعی صالحیت با) اداری اختصاصی بین دادگاههای ماهیتی تفاوت این

  به رسیدگی درمرحله دیوان رسیدگی کننده شعبه می دارد هرگاه اشعار دیوان عدالت اداری قانون 63 ماده

 وارد لطموه رأی اسواس کوه بوه نمایود مالحظه را نقصی یا اشتباه، قانون ین 10ماده  2 بند در مذکور مراجع میماتصت و آراء

 همه ذکر با است مکلف شعبه، باشد مؤثر ماهوی یا ایراد شکلی واجد رأی چنانچه و نماید می ابرام را رأی و اصالح را آن، نکند

 رفوع بوه نسبت دیوان شعبه دستور مطابق است موظف مذکور مرجع .کند اعاده مربوطمرجع  به را پرونده، آنها تعیین و موارد

 رأی یوا و متخذه از تصمیم که صورتی در .نماید رأی صدور یا تصمیم اتخاذ به مبادرت سپس و اقدام اعالمی یا ایرادهای نقص

 را رأی یوا و تصومیم چنانچوه مذکور بهعش .ارجاع می شود رسیدگی کننده شعبه همان به پرونده، شود شکایت مجدداً صادره

 7مواده  موضوع مشاورین نظر اخذ از پس و نقض را آن، مربوط مقررات و به قانون مستند، دهد تشخیص مقررات و قانون مغایر

 نمشواوری نظور بر عالوه تواند می شعبه :ذیل آن ماده قید شده و در تبصره .می نماید ماهوی رأی صدور مبادرت به، قانون این

از میان کارشناسان رسومی دادگسوتری و یوا دسوتگاههای ، از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته عنداللزوم 7 ماده موضوع

 .مربوط استفاده نماید

تشخیص موضووعاتی از قبیول ، قانون مزبور آمده است در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای الزم االجرا  64لیکن در ماده  

شعب دیوان فقط از جهوت ، به عهده کمیسیون یا هیأت هایی واگذار شده باشدامنیتی و گزینشی  ،  تخصصی  ،صالحیتهای علمی

رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی موی کننود و در صوورت شوکایت 

یوأت کارشناسوی پوس از ارجواع پرونوده بوه ه شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد، شاکی از حیث تشخیص موضوع

آرای نهایی و قطعی صادر شده   .مبادرت به انشاء رأی نماید،  تخصصی ذیربط که توسط شعبه تعیین می گردد با کسب نظر آنان

درموان و آمووزش پزشوکی و ، بهداشوتتحقیقات و فون آوری و ، در هیأتها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم

ممیزه و انتظوامی اسواتید و ،  از جمله تصمیمات و آرای نهایی هیأتهای امنا،  شی و پژوهشی مصوبدانشگاهها و سایر مراکز آموز

بوورس ،  ارتقاء ارزیابی و پذیرش علمی،  کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آرای نهایی در خصوص بازنشستگی

الوی  510، 519الوی  528، 532الوی  542، 546الوی  565و  599که در آرای شماره از فرصتهای مطالعاتی  دانشجویان برخی

 .هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده است را می توان از این نوع دانست 3/5/1394مورخ   485 -486  -488

 

 انواع  -3-2-1-3

   ر قضایی باشدن است رایی اداری و غیرای مراجع ترافعی ممکن است رایی قضایی تلقی شود و ممک
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 رای مرجع شبه قضایی رای قضایی محسوب می شود  3-2-1-3-1

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اساساً مرجع قضایی قلمداد   10ماده    2مراجع اختصاصی اداری موضوع بند  

بین مراجوع اختصاصوی اداری بوا صوالحیت ترافعوی و مراجوع   ماده مذکور نیز به نوعی مؤید این مرزبندی  2نمی شوند. تبصره  

، صوادره از هیوأت عموومی دیووان عودالت اداری  20/3/1386موورخ    170ماره  قضایی است؛ همچنانکه در رأی وحدت رویه شو

، هیأتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات به دلیل عضویت حاکم شرع منصووب از سووی ریویس قووة قضواییه

ورخ مو 252حوال آنکوه در مقابول هیوأت عموومی دیووان در رأی وحودت رویوه ،  اختصاصی اداری محسووب نشوده انود  مرجع

 سازمان تعزیرات حکومتی را از اجزای قوه مجریه و یک مرجع اختصاصی اداری به شمار آورده است. 13/8/1380

رافعی زمانی پر رنگتر می شوود کوه در ترکیوب این تفکیک ماهیتی میان مراجع قضایی و مراجع اختصاصی اداری با صالحیت ت

در  .یک مقام قضایی نیز حضور پیدا می کنود، فات اداری شکل می گیرندهیأتها یا کمیسیونهایی که به منظور حل و فصل اختال

 چنین مواردی تلقی این مرجع به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری یا مرجع قضایی منوط به نوع کارکردی است کوه آن مقوام

اشته باشد و رأی نهایی بر قضایی در ترکیب آن مرجع ایفا می کند. چنانچه مقام قضایی صرفاً به عنوان یک عضو عادی حضور د

آن هیأت یا کمیسیون یک مرجع اختصاصی اداری قلمداد خواهد شد؛ هرچند انشواء رأی نهوایی ،  مبنای نظر اکثریت صادر شود

مورد نظر قاضی عضو نیز بوده باشود. اموا در صوورتی کوه مقوام ،  گرچه رأی صادرهتوسط مقام قضایی صورت گیرد و همچنین ا

به گونه ای که رأی صادره را ، گیرنده نهایی قلمداد شود و نظر سایر اعضا صرفاً نظر کارشناسی به شمار آیدمقام تصمیم  ،  قضایی

مرجعوی قضوایی قلموداد ، انتقاد بودن این دیودگاه به رغم قابل، در این صورت مرجع مزبور، بتوان رأی مقام قضایی قلمداد نمود

رسویدگی بوه شوکایات از آرای ،  یالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشک  10ماده    2  شده است که به موجب تبصره

واحده  چنین مراجعی در صالحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود؛ همچنانکه در رابطه با آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده

قوانون حفاظوت و بهوره   56ده  که در مقام اعتراض به آرای صادره از کمیسیون موا  1367تعیین تکلیف اراضی اختالفی مصوب  

با توجه به اینکه مقرر شده است پس از اعالم نظر کارشناسی قاضی رأی را صادر موی ، برداری از جنگلها و مراتع صادر می شوند

قوانون حفاظوت و  1387هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصوالحیه سوال   10/10/1376مورخ    76/3طبق رأی شماره  ،  کند

اعتراض به آرای این هیأت قابل رسیدگی در شعب دادگاه های عمومی دانسته شده اسوت و نوه ،  نگلها و مراتعبهرهبرداری از ج

 در دیوان عدالت اداری.

گی به امور آبهای زیرزمینی که جهت رسیدگی به اختالفات ناشوی شایان ذکر است که در رابطه با رسیدگی به کمیسیون رسید

شوکل   1361و قانون توزیوع عادالنوه آب مصووب    1389ای فاقد پروانه بهره برداری مصوب  از اجرای قانون تعیین تکلیف چاهه

نفور نماینوده   یوک،  قانون مذکور عبارت است از یک نفر قاضی با حکوم رئویس قووه قضوائیه  5گرفته و ترکیب آن طبق تبصره  

، شرکت، استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیر عامل  سازمان جهادکشاورزی

هرچند پس از بررسی پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت رأی الزم توسط قاضی عضو کمیسیون صوادر موی گوردد اموا در 

مقرر شده است که احکام صادره موذکور ظورف ،  تالفیذه در هیات تعیین تکلیف اراضی اخادامه تبصره مزبور برخالف رویه متخ

بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین به نظر می رسد کوه قانونگوذار در مقورره اخیور 

کور را قائول به اعتراض نسبت به آراء مراجوع موذبرای دیوان عدالت اداری صالحیت رسیدگی ، منطبق با اصول حاکم بر موضوع

صالحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اعتراضات دادگاههای اختصاصوی در حووزه دعواوی ، شده است؛ چراکه باید اصل

ار اداری باشد و صِرف وجود قاضی در هیأت یا صدور رأی توسط قاضی نباید از دیوان سلب صالحیت کند؛ لوذا رویکورد قانونگوذ
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صحیح بوده اموا رویوه هوای پیشوین دیووان و نظور ، های زیر زمینی که دیوان را صالح دانستهدر مورد کمیسیون رسیدگی به آب

بوا ، کوه از دیووان سولب صوالحیت نمووده 1387قانونگذار در اصالحیه قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در سال 

 ری مراجع مذکور مطابقت ندارد.اصول حقوقی حاکم بر موضوع و ماهیت ادا

 :12آفای دکتر صدرالحفاظی در کتاب نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری می فرمایند

ای شناخته به موجب برخی از قوانین مراجع اختصاصی اداری عهده دار رسیدگی و صدور رای نسبت به مسائل و اختالفات ویژه

و با حضور حداقل معینی از اعضا رسمیت می یابود   یل می شوندخاص با شرکت افراد متعدد تشک  و با اینکه این مراجع  شده اند

ولی به حکم قانون رای قاضی حجت و مناط اعتبار است اگرچه در اقلیت مطلق قرار گرفته باشد مثالً طبق مواده واحوده قوانون 

به اختالفات ناشی از رسیدگی   1367-7-22راتع مصوبه  قانون جنگلها و م  56موضوع اجرای ماده    تعیین تکلیف اراضی اختالفی

نفر که یک نفر آنها قاضی دادگستری می باشد محول شده است هیات موذکور کوه   7مذکور به هیاتی مرکب از    56اجرای ماده  

الجورا و طبق قسمت اخیور ایون مواده رای قاضوی الزم ا نفر رسمیت می یابد  5تحت نظارت وزارت کشاورزی قرار داد با حضور  

 .ریمکرر آیین دادرسی کیف 284و   284شرعی مذکور در مواد   خواهد بود مگر در موارد سه گانه

قانون شورای دولتی قابول اعتوراض در آن شوورا   2همچنین در خصوص آراء صادره از دیوان محاسبات که به شرح بند ب ماده  

داشته که آراء هیات های مستشاری ظورف سوه روز از   مقرر  1365-11-11قانون دیوان محاسبات کشور مصوب    28ماده  ،  بوده

ماده مذکور مرجع رسیدگی به تقاضوای  1ستان قابل تجدیدنظر است و طبق تبصره تاریخ ابالغ به محکوم علیه از طرف وی و دا

ان قضوایی و دو نفور از مستشوار  تجدیدنظر محکمه صالحه است که تشکیل می شود از یک نفر حاکم شرع به انتخواب شوورای

محول تشوکیل ، داشوته باشوددیوان محاسبات به عنوان کارشناس به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحوه سوابقه رای ن

بودین شوهر تفسویر گردیوده اسوت   1365-9-23این تبصره به موجب ماده واحده مصوب    محکمه مذکور در تهران خواهد بود.

اما نظر مستشاران مشورتی بووده و مووثر در ، ون حضور آنان رسمیت نداردنفر از مستشاران الزامی بوده و محکمه بد  2»شرکت  

بدون گرفتن نظر مشوورتی مستشواران حکوم نخواهود  موظف به اظهار نظر کتبی بوده و حاکم شرع  نانولی آ،  حکم نخواهد بود

  کرد«.

قوانون  11مواده  2مقرر در تبصوره گرچه این قبیل مراجع جزو سازمان قضایی کشور نیستند اما با توجه به وحدت مالق حکم 

نبووده و در صوالحیت   11مواده    2از مصادیق بند  ،  راجع مذکوردیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات و آراء مقام قضا در م

 .دیوان قرار ندارد

 

 رای مرجع شبه قضایی رای قضایی محسوب نمی شود  3-2-1-2

دسته تقسیم   2به    مرجع اعتراض به این آراء را  می توان  ب نشده استدر مواردی که رای مرجع شبه قضایی رای قضایی محسو

  .نمود

 معترض دولت است :الف

در اینگونه موارد مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض دولت مراجع قضایی دادگستری هستند زیرا دیووان عودالت اداری مطوابق 

ی به تظلمات موردم علیوه دولوت اسوت سوت و هیئوت اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مرجع رسیدگ
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متعدد به این موضوع اشاره نموده که در دعواوی دولوت علیوه دولوت دیووان عودالت اداری عمومی دیوان عدالت اداری در آرای 

 صالحیت رسیدگی ندارد بنابراین در این گونه موارد مراجع قضایی دادگستری صالح به رسیدگی می باشند.

 یقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشدب معترض شخص حق

یکی از مراجع شبه قضایی اعتراض نماید باید بررسی کنویم کوه ایون چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به رای  

رای قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر برای شناخت بهتر موضوع الزم است آرای مراجوع شوبه قضوایی را از 

 .قوانین برای آنها تعیین تکلیف شده است یا خیر به چند دسته تقسیم کنیماین جهت که در 

 

 تعیین نموده دادگاه های دادگستری مقنن صراحتا مرجع اعتراض را   -3-2-1-2-1

غیر دولتوی و   های دولتی تشکیل می شوند و نسبت به اختالف بین اشخاصپاره از مراجع شبه قضایی علیرغم اینکه در دستگاه

علت عدم پذیرش صوالحیت و   ولی اعتراض بر تصمیم آنها در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نیست  کنندسیدگی میدولت ر

مقنن موضوع را قابل اعتراض در دادگواه هوای دادگسوتری  موارد ایندیوان عدالت اداری نسبت به آرای مذکور این است که در 

بع طبیعی در خصوص تشخیص اراضی ملوی کوه بوه موجوب اده واحده منااعالم داشته است مانند اعتراض به آرای کمیسیون م

 .قانون قابل رسیدگی در دادگاه های مرکز استان می باشد

 

 اعالم نموده ، حاكم صالح یا دادگاه صالحمقنن صراحتا مرجع اعتراض را م   -3-2-1-2-2

صالح و یوا دادگواه صوالح اعوالم داشوته راض در محاکم ای از موارد مقنن تصمیم و رای برخی از این هیات ها را قابل اعتدر پاره

بور مطبوعوات و هیوات  آرای هیات نظارت در خصوص تشخیص اراضی موات قانون زمین شهری 12کمیسیون ماده   ماننداست  

ای و ر 18/9/1386مورخ    997رای شماره    در  که استنباط هیئت عمومی دیوان عدالت اداریقانون احزاب و.....    10موضوع ماده  

، و محکمه صوالح  از تعبیر دادگاه صالحاعالم نموده مراد    16/6/1382مورخ    222شماره  و رای    27/10/1389مورخ    473شماره  

و لذا آرای مراجعی که به موجب قانون قابل اعتراض در محاکم صالحه و یوا دادگواه صوالحه اعوالم   استدادگاه های دادگستری  

 .دناداری نمی باش قابل اعتراض در دیوان عدالت  اندده  ش

آن دسته از مراجوع کوه بوه موجوب »    :آقای دکتر موالبیگی در کتاب صالحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری فرموده اند 

هوای دادگسوتری اند و آرای آنها قابل اعتراض در دادگواه  قانونی از شمول صالحیت دیوان عدالت اداری خارج شده  صریححکم  

قابول پوذیرش نیسوت لویکن آرای مراجعوی کوه قابول اعتراض به آرای آنها در دیوان عدالت اداری ردید اعالم شده است بدون ت

ایون آراء وجوود نودارد و   اعتراض در محاکم صالحه اعالم شده است هیچ دلیلی بر عدم صالحیت دیوان عدالت اداری نسبت بوه

دیوان عدالت اداری نیز محکموه بووده و بوه اوال می رسد زیرا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل انتقاد به نظر   رای صادره

عنوان مرجع قضایی نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام می نماید ثانیاً هدف از تاسویس دیووان عودالت اداری رسویدگی بوه 

از صوالحیت  ی بوده و خارج نمودن پاره ای از هیئوت هوا و کمیسویون هواموضوع شکایات و تظلمات مردم از دستگاههای دولت

هر چند صالحیت دیوان عودالت اداری بوه عنووان   انونی موجه به نظر نمی رسد ثالثادیوان عدالت اداری بدون هیچ وجه تمایز ق

دید در صالحیت مرجوع مرجع اختصاصی نسبت به صالحیت عمومی دادگاه های دادگستری خاص تلقی می شود و در موارد تر

ی شود لیکن چون صالحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسویدگی بوه اعتوراض بوه اختصاصی حکم به صالحیت مرجع عام م

قوانون تشوکیالت و آیوین دادرسوی  10ماده  2آرای مراجع شبه قضایی موافق ظاهر است زیرا ظاهر نصوص قانونی از جمله بند 
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صل حکوم ظواهر مقودم اسوت اسوت حیت دیوان عدالت اداری دارد و در تعارض بین ظاهر و ادیوان عدالت اداری داللت بر صال

های دولتوی تشوکیل شوده بنابراین در موارد تردید در صالحیت دیوان عدالت اداری نسبت به مراجع شبه قضایی که در دستگاه

ی مراجوع شوبه قضوایی را قابول اعتوراض در اند ظاهر در صالحیت دیوان عدالت اداری است بنابراین در مواردی کوه مقونن آرا

م داشته است به نظر می رسد منظور از محاکم صالح دیوان عدالت اداری باشد ولی در حال حاضور بوا وجوود محاکم صالحه اعال

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست اما باید توجه داشت که مفاد رای هیئوت 

 و ست قابل اجراستتراض در محکمه صالحه اعالم داشت ااع  می یاد شده فقط در خصوص مواردی که مقنن موضوع را قابلعمو

توان از این تصومیمات و آرا در دیووان در مواردی که مقنن این موضوع را قابل رسیدگی در مراجع قضایی اعالم داشته است می

 13«.عدالت اداری شکایت کرد

ه صالح و دادگاه صالح را در آراء خود بیان نموده و واژه محکم  2داشت که هیات عمومی دیوان عدالت اداری هر    البته باید توجه

 .مورد مادام که آرای مذکور نقض نشده باید اعتراض به اینگونه آراء را در صالحیت دادگاه های دادگستری دانست 2در هر  

 

 صراحتا مرجع اعتراض را مراجع قضایی تعیین نموده  مقنن  -3-2-1-2-3

اعالم نموده آرام آن هیئت قابل تجدیدنظر در مراجع قضایی است و همانگونه کوه عورض  مقنن در متن قانون  در بعضی از موارد

وبوا توجوه بوه  شد مرجع قضایی می تواند دیوان عدالت اداری باشد و میتوان مرجع قضایی را دادگاه های دادگستری تلقی نمود

الت اداری قابل رسیدگی اسوت یوا رسویدگی بوه آن آیا این رای اداری است و در دیوان عد  دریابیم که  نوع و ماهیت رای صادره

ماهیتی قضایی دارد و در صالحیت محاکم قضایی است که البته می تواند مرجع اختالف باشد موواردی کوه قانونگوذار آن را در 

 :ته عبارت است ازصالحیت مراجع قضایی دانس

قانون مقوررات انتظوامی هیئوت  4ماده  2تبصره  هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی مندرج در

 علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

 

 صراحتا مرجع اعتراض را دیوان عدالت اداری تعیین نموده   مقنن  -3-2-1-2-4

ری تعیوین شوده سومین دسته مراجعی هستند که مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای صادره از آنها صراحتا دیووان عودالت ادا

یوا در   حوالاست و در قانون به صراحت بیان شده است که آراء صادره از این مرجع قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری اسوت  

و اداری ذکر شده که آراء این مراجع قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هسوتند قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت 

 :آن هیات و کمیسیون بیان شده است که هریک حدا گانه بیان می شود یا در قانون مربوط به

 

 مذكور در قانون دیوان عدالت اداری  :-3-2-1-2-4-1

هیوأت هوای رسویدگی بوه تخلفوات به صراحت از  وان عدالت اداریقانون تشکیالت و آئین دادرسی دی  10ماده    2مقنن در بند  

نام برده ( قانون شهرداری ها  100کمیسیون موضوع ماده )،  الف کارگر و کارفرماهیأت حل اخت،  اداری و کمیسیون های مالیاتی

 .است
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» رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفوات اداری و کمیسویون هوایی ماننود 

( قانون شهرداری ها منحصراً از حیث 100کمیسیون موضوع ماده )،  هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما،  کمیسیون های مالیاتی

 «.نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

 :پس کمیسیونها و هیاتهای مشمول این بند عبارتند از

 هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری 

 کمیسیون های مالیاتی

 هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما

 ( قانون شهرداری ها100کمیسیون موضوع ماده )

 

 مذكور در قانون مربوطه  :-3-2-1-2-4-2

 هیاتها   :الف

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری  28تخلفات اداری طبق ماده هیئت های رسیدگی به   - 

 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور  82ماده   3مذکور در تبصره  هیات حل اختالف شورای اسالمی -

 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش  14ماده  3بصره هیئت مرکزی گزینش مندرج در ت -

 قانون مالیاتهای مستقیم  257ی حل اختالف مالیاتی مندرج در ماده هیات ها -

قانون تشکیل هیات    21م    1مذکور در تبصره    هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح  -

 کایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلحهای انضباطی رسیدگی به ش

مواد    - های  مصوب    قانون  105و    104هیئت  ایران  اسالمی  جمهوری  چگونگی    1366ارتش  قانون  واحده  ماده  در  مذکور 

 اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات انضبا تی  

سالمی مقرر در ماده واحده قانون  قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب ا  115و    114ذکور در مواد  هیئت های م  -

از هیات های رسیدگی به تخلفات   چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره 

 انضبا تی  

مواد    - مقرر در  است  122و    121هیئت های  ایران مصوب  قانون  اسالمی  انتظامی جمهوری  نیروی  ماده    82خدام  مذکور در 

قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیات های رسیدگی  واحده  

 به تخلفات انضبا تی  

قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم    هیئت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت مندرج در   -

 های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد کشت موقت مجدد نسبت به تصمیم آراء هیئت 

 كمیسیون ها  :ب

 قانون امور گمرکی 146ماده   4کمیسیون تجدید نظر اختالفات گمرکی مذکور در تبصره   -

قانون بیمه اجبواری  44و مسافر مذکور در تبصره ذیل ماده  کمیسیون رسیدگی به تخلف شرکتها و موسسات حمل و نقل بار    -

 خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه

 های سیاسیقانون نحوه فعالیت احزاب و گروه 22ماده  کمیسیون احزاب مذکور در  -
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انون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره ماده واحده ق  5کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی مندرج در تبصره    -

 برداری

 دادگاه ها :ج

قانون دفاتر اسناد رسومی و کوانون سوردفتران و  42دادگاه انتظامی سردفتران مندرج در بند به ماده واحده قانون تفسیر ماده   -

 دفتریاران

 

 موده نمقنن صراحتا مرجع اعتراض را تعیین ن  -3-2-1-2-5

و موضووع بوه  شوده اسوتنآنها صراحتا تعیین  اعتراض به آرای صادره از رسیدگی بهمرجع  راجعی هستند کهدسته م  چهارمین

باید بررسی شود آیا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند یا مرجع تجدیدنظر از آراء آنهوا دادگواه   که  سکوت برگذار شده

 .های دادگستری هستند

از عبارت دادگاه های اداری استفاده نموده و برخی از مصادیق را  1385وان عدالت اداری سال قانون دی 13ماده   2مقنن در بند 

از واژه مانند ذکر کرده بود. لیکن در قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قانونگذار از   به عنوان تمثیل با استفاده

را به صورت تمثیلی با استفاده از واژه مانند بیان    ض به آرای کمیسیون هاعبارت دادگاه های اداری استفاده نکرده و صرفاً اعترا

ماده    2ه صالحیت دیوان عدالت اداری منحصر به موارد ذکر شده در بند  کرده است است ممکن است این شبهه مطرح شود ک

به    10 صورت تمثیلی ذکر شده  قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است مگر در خصوص کمیسیون ها که 

 .است

بند   در  مذکور  موارد  لیکن  است  وارد  مذکور  بند  به  نسبت  نگارشی  لحاظ  به  اشکال هرچند  و    10اده  م  2این  نبوده  حصری 

کمیسیون ها و کمیته ها و    تمثیلی است است و دیوان عدالت اداری نسبت به آرای سایر مراجع شبه قضایی اعم از هیات ها و

حیت رسیدگی خواهد داشت و آن دسته از مراجعی که قوانین نسبت به تعیین مرجع رسیدگی بع اعتراض شوراهای اداری صال 

 : آراء این مراجع قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است عبارتند از، و بلحاظ اداری بودن به آراء آنها ساکت است

 هیات ها  -الف  

 هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری  -

 یات رسیدگی به تخلفات صنفیه -

 هیات نظارت بر اشتباهات ثبتی و رفع اختالفات ثبتی  -

 علمی هیات مرکزی جذب اعضای هیات  -

 هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی  -

   :كمیسیون ها  -ب

 قانون شهرداری  77کمیسیون ماده  -

 قانون شهرداری   99کمیسیون ماده  -

 قررات پزشکی و مواد خوردنی و آشامیدنی قانون م 20کمیسیون ماده  -

 قانون شهرداریها   55ماده  20کمیسیون بند  -

 قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان 16کمیسیون ماده  -
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 : دادگاه های اداری  -ج  

در   ی تعزیرات حکومتیآرا  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سال    50ماده    2تعزیرات حکومتی البته با توجه به تبصره    - 

 خصوص قاچاق کاال و ارز قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست

قانون برنامه سوم    178دادگاه های انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی وکال و مشاوران و کارشناسان حقوقی موضوع ماده    -

 (  حقوقی قوه قضاییه توسعه ) مشاوران

  دولتی در صالحیت دیوان عدالت اداری است زیرا به   ات و آرای دادگاه های اداری و انتظامیالزم به ذکر است شکایت از تصمیم

دادگاه های قضایی و دادگاه    قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً شکایت از آرای  10ماده   2موجب تبصره 

ست و با آنکه مقنن در مقام بیان بوده تایر دادگاه های  های انتظامی قضات از شمول صالحیت دیوان عدالت اداری خارج شده ا

ت   .ق  10ماده  2دادگاه های اداری در بند  لت اداری خارج نکرده است است بنابراین عدم ذکرانتظامی را از صالحیت دیوان عدا

حیت دیوان عدالت اداری در  قانون سابق که که دادگاه اداری را تصریح کرده بود به معنی عدم صال  13برخالف ماده   و آ.د.د.ع.ا

 . های انتظامی مذکور نیست اداری از جمله دادگاه رسیدگی به شکایت از آرای ی دادگاه های 

آرای از  شکایت  است  رسمی    بدیهی  کارشناسان  کانون  و  وکال  کانون  انتظامی  دادگاه  مثل  دولتی  غیر  انتظامی  های  دادگاه 

 .یوان نمی باشددادگستری به لحاظ غیر دولتی بودن در صالحیت د

 کمیته ها  4- 

 کمیته انضباطی دانشجویان -

 شوراها  5- 

 شورای رقابت -

 ورای عالی ثبت ش -

 شورای عالی حل اختالف مالیاتی -

قانون تاسیس و اداره مدارس و    36شورای سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت مرکزی آموزش و پرورش مذکور در در ماده    - 

 غیردولتی مراکز آموزشی و پرورشی

 قانون اصالح قانون معادن   10ماده  4شورای عالی معادن مذکور در تبصره  -

رسا تر و دقیق تر می باشد    شبه قضایی را به این صورت تقسیم نمودند که تقسیمی بسیار بهتر و  استاد محترم در ادامه مراجع

  که ذیال تقدیم می گردد

 

  : نتیجه گیری

میپردازند ولی از این جهت که    رسیدگی و صدور رأی،  قضایی دادگستری به دادرسی  مراجع  دمراجع قضاوتی شبه قضایی همانن 

واجد احکام و قواعد ویژهای میگردند. از حیث ،  دادگستری دارند  ترکیب متفاوت وصالحیت مضیقتری نسبت به محاکم عمومی

مراجع این  بودن  دو صنف،  ترکیبی  غیرقضایی) اعضاء    هر  عضو  و  طرف  (قاضی  که میان  بهنحوی  میکنند؛  قضاوت  اختالف  ین 

متبوع و تخصص   ها براساس وصف قضایی میباشد به لحاظعدم اشراف کامل بر دانش تخصصی در زمینهعضویت آن  اعضایی که

مورد این  در  و،  کافی  فنی  دانش  از  گرفته  نشأت  صالحیتشان  که  اعضایی  همکاری  است  به  اعضای  ،  تخصصی  دارند.  نیاز 

در  ،  رخورداری از جهات کارشناسی و مشورتینیز در عین ب  تخصصی و فنی راجع به موضوع ارائه میکنند  غیرقضایی که نظرات
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رسیدگی  هیأت  از  عضو  یک  بهعنوان  نهایت   نهایت  در  اصداری  رأی  و  شده  شناخته  که  ،  کننده  است  نظرات جمعی  ماحصل 

قضایی با    اغلب مراجع قضاوتی شبه،  بد.به عبارت دیگرمستنداتقانونیتوسط قاضی تقریر یافته و قوام مییا  مبتنی بر استدالل و

حضور تمام اعضاء برای رسیدگی    تشکیل شده و رسمیت مییابد. البته در برخی مراجع  (قضایی و غیرقضایی)ر اکثر اعضاء  حضو

،  اعده عمومی ممکن نبوده و فاقد اعتبار میًباشد. به لحاظ ق  موضوعیت دارد و در صورت عدم حضور حتی یکی از آنان رسیدگی 

رأی بعضا  در مورد صدور  نیز  مراجع  این  باشد  در  نداشته  مقررات تصریحی  مواردی که  بودهو در  مواجه  قانونی  با  ،  با سکوت 

  صدور رأی با اکثریتی که یکی از اعضای آن قاضی ،  حقوقی راجع به فلسفه تأسیس این قبیل مراجع  توسل به اصول و قواعد

مشورتی صرف دارد. زیرا در هر    ای غیرقضایی جنبه کارشناسی یانباید تصور شود که نظر اعض،  رصورت میگیرد. از این قرا،  است

شرط بوده و بهعنوان عضو موافق یا نظر    (بودن هیأت مدنظر  نفره3مفروض به)صورت موافقت دستکم یکی از اعضای غیرقضایی  

 میگردد. مخالف اقلیت منظور شده و صورتجلسه

، ماهیووت هووایی مثوول مشوواور خووتالف را نبایوود محوودود بووهایی مووورد بحووث درهیووأت هووای حوول ااعضووای غیرقضوو، بنووابراین 

، دالیول و مقتضویات مترتوب بور ایون مراجوع نموود بلکوه بوه( درمعنوای حقووقی ایون نهادهوا) داور یا امثوال آنهوا، کارشناس

 ازبرخوی کوه تفواوت ایون بوا ؛ میگردنود محسووب (عورض هوم عضوو) کون یکور قضوایی عضوو هماننود اعضواء ایون هریک از

 قاضووی بووه نسووبت متفوواوتی آثووارحقوقی و تکووالیف کارکردهووا دارای ، قووانونی و حقوووقی مالحظووات بعضووی بنابووه و جهووات

 .بود خواهند

غلبوه وصوف تخصصوی و حرفهوای بورای عضوویت ، عموموا ً نواظر بوه اوصواف اختصاصوی قاضوی این جهات و مالحظوات نیوز

تصودی  بعیوت قاضوی از شورایط و مسوؤولیتهای خواص و حرفهوای ناشوی ازت، غیرقضوایی نسوبت بوه سوایر شورایط اعضوای

تفوواوت در مرجووع  از قبیوول)امرقضوواء و البتووه برخوووردای عضووو غیرقضووایی از اوصوواف متفوواوت در مقایسووه بووا عضووو قاضووی 

رسومیت جلسوه و صودور رأی بورخالف   اصول موضووعیت حضوور قاضوی بورای،  حکومت مقوررات انتظوامی غیرمشوابه،  ناصب

 میباشد (اکثریت درتصمیمگیریهای راجع به دعوا  عدم حضور اقلیتی از اعضای غیرقضایی یا مخالفت با نظر امکان
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