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 حدود اختیار دادگاه در رسـیدگی  « درموردرویه قضایی وحدت

  »داور رأيبه 

مصرح در قـانون آیـین    ها بجز موارد دادگاهداوري است و  رأيبر اعتبار  ،اصل

 داور صرفاً رأيابطال  ،بنابراین 1.موضوع داوري را ندارند بهحق ورود  ،دادرسی مدنی

ین دادرسـی مـدنی قابـل پـذیرش     قانون آی 489شده در ماده ءحدود موارد احصادر

کـه  چرا 2کنند ماهیتی رسیدگی ،داوري رأي درخصوصتوانند  نمی ها دادگاه است و

کننـد در واقـع    مـی الفـات خـود را بـه داوري ارجـاع     حل اخت ،وقتی طرفین قرارداد

اند محاکم در موضوع دخالـت کننـد و احتـرام بـه اراده متعـاملین ایجـاب        نخواسته

و صرفاً در مواردي که قانون اجازه  ،کند که دادگاه در چارچوب قانون رفتار کرده می

  د داده است رسیدگی کنند.ورو

 عــدم امکــان تعیــین داور « درمــوردرویــه قضــایی وحــدت

  »الطرفین توسط دادگاه مرضی

داوران  يخـود را بـه داور   ،اخـتالف  بـه  یدگیرسـ  قـرارداد  موجـب  بـه  نیطرف اگر

و  رود یمـ  نیاز ب يداوران به توافق نرسند، داور درموردو  ندیارجاع نما »نیالطرف یمرض«
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 داور از نیطـرف  مقصـود  چراکـه 1نـدارد  یقـانون  يمبنـا  داوران نیـی تع در دادگاه دخالت

کـه   يو داور شـود  یمـ  نییتع نیو توافق طرف تیاست که با رضا يداور ،نیالطرف یمرض

بـه   ست،ین نیالطرفیمرض به فمتص گرید کندیم نتخابا نیاز طرف یکیدادگاه از جانب 

فوت شـود دادگـاه    نیالطرفیمرض يداور أتیه ياز اعضا یکیکه  یدر فرض لیدل نیهم

  2.دیاقدام نما نیداور جانش نیینسبت به تع تواند ینم

 رأيعدم صالحیت داور در صدور « درموردرویه قضایی وحدت 

  »به فسخ قرارداد

ارجاع شده باشد،  يداور به قرارداد ياجرا و ریتفس از یناش اختالفات حل اگر

 3؛دهـد  يرأرا اجابت کرده و به فسخ قـرارداد   نیاز طرف یکیخواسته  تواندیداور نم

 اتخـاذ  یمیتصـم  توانـد  ینملذا  ،کند یم أخذخود را از قرارداد  تیچراکه داور صالح

شرط  ،قرارداد يدر فرض عدم بقا رایکه منجر به انحالل (فسخ) قرارداد شود ز دینما

  4نخواهد ماند. یباق یتیصالح زیداور ن يبرا ،شده یمنتف زیضمن عقد ن يداور

 رأيعدم صالحیت داور در صدور « درموردرویه قضایی وحدت 

  »به بطالن قرارداد

ارجاع شده باشد،  يداور به قرارداد ياجرا و ریتفس از یناش اختالفات حل اگر

اعتبار  رایز ،به بطالن قرارداد صادر کند يرأ ،نیطرف از یکی درخواست به تواندیداور نم

اصل قرارداد شرط ضمن آن  قرارداد است و در فرض عدم اعتبار يموکول به بقا يداور
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 1.شود یداور محسوب م تیخارج از صالح ،يرأصدور  ،نیبنابرا .شده یتلق معتبرریغ زین

است  نموده أخذ نیطرف یخود را از قرارداد اصل تیو موجود تیصالح ،داور ،یعبارت به

  .است داور تیصالح انتفاء منزلهبه قرارداد ياعتباریبر ب یمبن يرأو صدور 

  لزوم یا عدم لزوم تصدیق دیـوان عـدالت   « درموردتهافت آراء

  »شدهاداري در دعواي مطالبه بهاي امالك تملک

و  یدولتـ  يهـا  توسـط سـازمان   شـده تملـک  یاراضـ  يبهـا  مطالبه يدعاو در

 یحقوق یعموم يها دادگاهاز  یو ... برخ یعمران يها طرح يجهت اجرا ها يشهردار

 تبصـره  قـطبـ  کـه  تداللـاسـ  نیا با دـان کرده دعوا استماع عدم قرار راقدام به صدو

عـدالت   وانیـ د یعموم أتیه هیرووحدت آراء و 2يادار عدالت وانید قانون 13 ماده

در ایـن دعـاوي ابتـدا مالـک      27/3/80،4 -93 و 3/8/873-199 يها به شماره يادار
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ـ  ران،ـــ ته تانـــ اس رـــ دیدنظــتج اهـدادگ 15 عبهـــش ؛205 ص  9109970221501465 مارهـــ ش امهـدادن
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 پس ماده این) 2( و )1( بندهاي در مذکور اشخاص و موسسات یهـناح از وارده خسارات میزان تعیین -1 تبصره .2

 .است عمومی دادگاه عهده به دیوان تصدیق از

  :عمومی هیأت رأي. 3

 است، شده تصریح اداري عدالت دیوان عمومی هیأت 27/3/1380 مورخ 93 شماره دادنامه در طورکههمان

 اشخاص اعتراضات و تظلمات و شکایات به رسیدگی 1385 مصوب اداري عدالت دیوان قانون 13 ماده موجب به

 خودداري یا و آنها مأموران و دولتی واحدهاي اقدامات و تصمیمات از خصوصی حقوق حقوقی و حقیقی از اعم

 اداري عدالت دیوان شعب صالحیت در مربوط واجرایی اداري قانونی، تکالیف و وظایف انجام از مذکور اشخاص

 سایر و هاشهرداري و دولتی واحدهاي طرفیت به اشخاص شکایات به رسیدگی مرجع بنابراین،. دارد قرار

 و دولتی هايطرح در واقع ابنیه و اراضی تملک زمینه در الذکر فوق قانون 13 ماده) الف( بند در مذکور مؤسسات

 به مذکور امالك و اراضی مالکین استحقاق عدم یا و استحقاق اساس در رأي صدور همچنین و هاشهرداري

 و است اداري عدالت دیوان به هاشهرداري و دولتی هايطرح در واقع امالك و اراضی بهاي یا و معوض دریافت

 و اصول موافق معناست، این متضمن که شاکی شکایت ورود بر مبنی 25/1/1386 مورخ 99 شماره دادنامه

 و دیوان شعب براي اداري عدالت دیوان قانون 43 ماده و 19 ماده 2 بند استناد به رأي این. است قانونی موازین

  .است االتباع الزم مشابه موارد در ربطذي اداري مراجع سایر

  :عمومی هیأت . رأي4

 و از تصمیمات تظلمات و شکایات به رسیدگی اداري عدالت دیوان قانون 11 ماده موجبهب چون ،اوالً 

 از امتناع ازجمله مربوطه وظایف قانونی انجام از آنها خودداري یا و ها شهرداري و دولتی واحدهاي اقدامات
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خذ تصدیق از دیوان عدالت اداري به دادگاه أو پس از ، مراجعه عدالتباید به دیوان 

بنـی بـر پرداخـت بهـاي روز ملـک      و صـدور حکـم م   نمایـد عمومی حقوقی رجـوع  

تجدیـدنظر اسـتان آراء    هـاي  دادگـاه برخی  ،د. در مقابلشده را درخواست کن تصرف

انـد.   و جهت رسـیدگی مجـدد بـه دادگـاه بـدوي مسـترد کـرده       ، نقض اینچنینی را

رویـه  ن بر این مبنا استوار است که آراء وحـدت تجدیدنظر استا هاي دادگاهاستدالل 

ـ  هیأت آور راي شـعب دیـوان عـدالت اداري الـزام    عمومی دیوان عدالت اداري صرفاً ب

صالحیت عـام   عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات مردم، عمومی به هاي دادگاهبوده و 

تجدیـدنظر   هـاي  دادگـاه از بین شـعب   1مکلف به تبعیت از این آراء نیستند.، داشته

ي کـه  مـورد  درو  نمـوده اسـت  رویه متفاوتی را اتخاذ  ،59استان تهران، تنها شعبه 

اسـتماع و   ،شده توسـط شـهرداري را  وي دعواي مطالبه بهاي اراضی تملکدادگاه بد

داخت مبلـغ بـه   حکم به پر ،بهاي روز اراضی مذکور پس از تعیین کارشناس و احراز

است. دادگاه مذکور براي رسیدن  نموده، حکم مذکور را نقض نفع مالک صادر کرده

  

 و دارد قرار دیوان  صالحیت قلمرو در حقوقی خصوصی و حقیقی اشخاص قبال در قانونی تعهدات ایفاء

 و دولت تملک مورد زمین بهاي دریافت به استحقاق اشخاص اساس درخصوص حکم صدور و رسیدگی

 هاي دادنامه ،بنابراین .است مذکور ماده مصادیق از شهري هاي مصوب طرح  در واقع اراضی و هاشهرداري

 دیوان صالحیت تأیید متضمن  که حدي در دیوان بدوي 19 و 17 و 14 و 10 و4 و 3 و 1 شعب از صادره

عنایت  با ،ثانیاً ؛است قانونی موازین و اصول موافق باشد می شکایت ماهیت در حکم و صدور رسیدگی در

 محل استقرار و سبز فضاي مصوب طرح در قم آب سازمان کارکنان تعاونی شرکت اعضاء  ملک وقوع به

 مورخ در صورتمجلس منعکس شرح به  قم شهرداري نماینده اظهارات و شهري غیرمزاحم هاي کارگاه

 تعدادي به معوض زمین بر واگذاري مبنی دیوان بدوي 1 شعبه 719.74.1 کالسه پرونده در 15/3/1376

 و دولتی هاي طرح در واقع امالك تعیین وضعیت قانون مقررات و مذکور تعاونی شرکت اعضاء  از

 به قم شهرداري الزام و شاکیان شکایت ورود  مشعر بر صادره هاي دادنامه 1367 مصوب هاشهرداري

  استناد به رأي این. شود می داده تشخیص قانون منطبق با و صحیح ،آن معوض یا و زمین بهاي پرداخت

 شعب براي مشابه موارد در 1/2/1378مصوب  اداري عدالت قانون دیوان اصالحی 20 ماده اخیر قسمت

  .است االتباع الزم ربطذي سایر مراجع و عدالت دیوان

، 5/6/1391مـورخ   9109970221800734دادگاه تجدیدنظر استان تهـران، دادنامـه شـماره     18. شعبه 1

 9109970221001341تان تهـران، دادنامـه شـماره    ـاه تجدیدنظر اسـدادگ 10به ـشع ؛60همان، ص 

  .434، ص همان، 25/9/1391مورخ 

 



  125/  هاي تجدیدنظر استان تهران در ... قضایی دادگاه  رویهوحدت و تهافت 

قانون دیوان عدالت اداري استناد کرده و رسیدگی  13به این تصمیم به تبصره ماده 

درخصوص اصـل  شده را منوط به تحصیل حکم به دعواي مطالبه بهاي اراضی تملک

  1استحقاق از دیوان عدالت اداري دانسته است.

  صالحیت محـاکم بـراي رسـیدگی بـه     « درموردتهافت آراء

ها و مراکـز   دعواي ابطال تصمیمات مراجع انضباطی دانشگاه

  »آموزش عالی

مراجع انتظـامی دارنـد کـه درخصـوص تخلفـات       ،ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه

اینکـه آراء صـادره از    .کننـد  صـادر مـی   رأيرسیدگی و  ،دانشجویان، کارمندان و تاداناس

 هـاي  دادگـاه  ، در میـان ست یا خیرقابل اعتراض ا ،در دادگاه عمومی حقوقی ،این مراجع

دادگـاه حقـوقی    81شعبه  ،. در یک مورداستنظر تجدیدنظر استان تهران محل اختالف

کمیته عـالی رسـیدگی بـه     رأيبه   تهران دعواي اعتراض یکی از کارمندان دانشگاه آزاد

قـانون آیـین    2هاي انضباطی دانشگاه آزاد با استناد به ماده  اعتراضات و نظارت بر کمیته

دادرسی مدنی با قرار رد دعوا روبرو شده است. استدالل دادگاه بر این مبنا اسـتوار اسـت   

هـاي تخصصـی    ها و کمیته صادره از هیأت آرايخروج تصمیمات و «واحده که طبق ماده

ی و سـایر مراکـز   وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـک   

درخصــوص امــور و شـئون علمــی آمــوزش و پــژوهش از شــمول  آموزشـی و پژوهشــی  

شـوراي عـالی    12/6/1387مصوب » صالحیت دیوان عدالت اداري و سایر مراجع قضایی

اطی ضـب هـاي ان  رخصوص تصمیمات کمیتهنظر ددادگستري حق اظهار 2،انقالب فرهنگی

  

، 25/6/1391مورخ  9109970270400737دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  59. شعبه 1

 .59، ص همان

 در فعال تخصصی هاي و کمیته ها هیأت در صادره قطعی و ینهای آراء و تصمیمات از دسته آن ـ واحدهماده«. 2

 مراکز سایر و ها دانشگاه و پزشکی و آموزش درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، هاي وزارتخانه

 کمیته و دیاسات انتظامی و ممیزه امناء، هاي هیأت ینهای و آراء تصمیمات جمله:از مصوب، پژوهشی و آموزشی

 پذیرش و ارزیابی ارتقاء، بازنشستگی، درخصوص ینهای آراء و تصمیمات همچنین و دانشجویان انضباطی

 و علمی، آموزشی تخصصی شئون و امور با رابطه در صرفاً که مطالعاتی فرصت و دانشجویان علمی، بورس

  .بود نخواهد یقضای سایر مراجع و اداري عدالت دیوان در رسیدگی و شکایت قابل باشد، شده صادر پژوهشی
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دعوا مطابق قانون طرح نشده و با قرار رد روبرو شـده اسـت.    ،بنابراین .ها را ندارد دانشگاه

 1کرده اسـت.  تأییددادنامه صادره را  ،دادگاه تجدیدنظر با تکرار همین استدالل 10شعبه 

مشابه، با این استدالل کـه محـاکم    رأيدادگاه عمومی حقوقی در دو  86شعبه  ،درمقابل

خواهی افراد هستند و این صـالحیت  و داددادگستري صالحیت عام دارند و مرجع تظلم 

مصـوبه شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی       ، لذاوسیله قانون اساسی ایجاد شده استهعام ب

مـا  تواند منافی این صالحیت عام باشد چراکه شوراي عالی انقالب فرهنگی در کشور  نمی

تواننـد بـدون توجـه بـه      مرجع قانونگذاري نیست و محاکم دادگستري عالوه بر اینکه می

اعتبـار کـردن چنـین مصـوباتی را از طریـق       گونه مصوبات تصمیم بگیرند امکـان بـی  این

دادگـاه تجدیـدنظر    12و  8 وسـیله شـعب  هعیناً بـ  86مراجع صالح نیز دارند. آراء شعبه 

دادگاه تجدیدنظر در یـک   18همچنین شعبه  2ر گرفته است.قرا تأییداستان تهران مورد 

صادره از مراجع بـدوي و   رأيعلمی دانشگاه آزاد به  هیأتمورد مشابه که یکی از اعضاي 

حکـم بـه بطـالن     اًماهیتـ اه آزاد اعتراض داشته است، هرچنـد  تجدیدنظر انتظامی دانشگ

ـ  تأیید - که در دادگاه بدوي صادر شده  - دعوا را  یکن در پاسـخ بـه دانشـگاه آزاد    کرده ل

اسالمی که ضمن الیحه دفاعیه تجدیدنظر به صالحیت دادگاه ایراد وارد کرده اسـت بـه   

و ضمن بیان اینکـه محـاکم دادگسـتري     نموده،قانون اساسی استناد  159و  157اصول 

الحیت دادگـاه را در  ـگـردد، صـ   یـعنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب م به

  3کرده است. تأییدوا احراز و ــت دعــاهیـه مـورود ب

  

 هیـأتی  آموزش پزشکی و درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، هاي وزارتخانه از هریک در -تبصره

 تصمیمات و آراء از دانشجویانو  دیاسات شکایات به رسیدگی و تجدیدنظر منظوربه ینهای مرجع عنوان به

 شده صادر پژوهشی و آموزشی علمی، شئون و در امور که فوق واحدهماده در مذکور هاي کمیته و ها هیأت

 و اعضاء ترکیب. شود می تشکیل ها کمیته و ها هیأت این در نحوه رسیدگی بر نظارت منظوربه همچنین و

  .»رسید خواهد فرهنگی انقالب عالی شوراي تصویب به تبصره، این موضوع  اختیارات هیأت و وظایف

، 19/6/1391مـورخ   9109970221000761دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  10. شعبه 1

 .61ص  همان،

، 27/6/1391مـورخ   9109970221200824دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شـماره   12. شعبه 2

 9109970220800871اره ـان تهـران، دادنامـه شمـ   ـدیدنظر استـ ـه تجدادگا 8به ـشع ؛62همان، ص 

 .227، ص همان، 1/8/1391مورخ 

، 23/12/1391مورخ  9109970221801710دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  18. شعبه 3

 .758، ص همان
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 عمومی  هاي دادگاهعدم صالحیت « درموردرویه قضایی وحدت

در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع اختصاصـی اداره  

  »عمومی حقوقی هاي دادگاهکار در 

را  ياز مراجعـه بـه محـاکم دادگسـتر     ریـ غ یروال خاص ،قانون که يموارد در

و  بیترتهمان  به دیبا هم یدگیبه اختالفات در نظر گرفته است رس یدگیرس يبرا

 یحقـوق  یعمـوم  يهـا  دادگاهقابل اعتراض در  ،مراجع نیو آراء ا ردیگ انجاماسلوب 

 آراء بـه  نسـبت  اعتـراض  بـه  یدگیرس تیصالح یعموم يها دادگاه ،نی. بنابراستین

مـورد خـاص    کیـ در  البتـه  1.ندارنـد  را یاجتماع امور و کار اداره اختالفحل أتیه

را  یاعتراضـ  نیبه چنـ  یدگیرس تیصالح یحقوق یدادگاه عموم یاستثنائصورت  به

به آراء صـادره   اعتراض قصد یاست که ادارات دولت یمواقعدارد و آن هم مربوط به 

است کـه طبـق    نآ ءاستثنا نیا لیدل. باشند داشته رااداره کار  یاز مراجع اختصاص

 وانیـ د یعمـوم  أتیه 10/6/1368مورخ  39و  38، 37 يهاشماره هیرووحدت آراء

ــ  2يعـدالت ادار   شــوند یاداره مـ  یکـه بـا بودجــه عمـوم    یمؤسسـات و ادارات دولت

  

همـان،  ، 24/7/1391مـورخ   9109970223500842دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  35شعبه . 1

، 16/7/1391مورخ  9109970270100831دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  56شعبه  ؛214ص 

ـ ـتان تـ ـدنظر اسـ ـاه تجدیـدادگ 44به ـشع ؛215، ص مانـه  9109970224400960ماره ـامه شـ ـهران، دادن

دادگــاه تجدیـــدنظر اســتان تهــران، دادنامــه شـــماره      44شــعبه  ؛ 339، ص همــان ، 10/8/1391مــورخ  

دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان تهـران،      56شـعبه   ؛516همان، ص ، 24/10/1391مورخ  9109970224401323

یدنظر استان دادگاه تجد 3شعبه  ؛517همان، ص ، 19/10/1391مورخ  9109970270101235دادنامه شماره 

دادگاه تجدیـدنظر   15شعبه  ؛756همان، ص ، 2/12/1391مورخ  910997022301571تهران، دادنامه شماره 

 .757، ص ، همان02/12/1391مورخ  9109970221501548استان تهران، دادنامه شماره 

  :عمومی هیات يأ. ر2

 دیوان تأسیس از منظور ایران، اسالمی جمهوري اساسی قانون سوم و هفتاد و یکصد اصل در اینکه به نظر

 دولتـی  واحـدهاي  یـا  مـأمورین  بـه  نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شکایات، به رسیدگی اداري، عدالت

 به و خارج ،مردم شمول از دولتی واحدهاي مردم کلمه عرفی و لغوي معناي به توجه با و گردیده، تصریح

 نیـز  دیـوان  11 مـاده  یـک  بنـد  از مسـتفاد  و. شود می اطالق خصوصی حقوق حقوقی یا حقیقی اشخاص

 در دولتـی  واحـدهاي  اعتراضات و شکایات هذا،علی. باشد می خصوصی حقوق حقوقی، و حقیقی اشخاص

 مـورخ  263 شـماره  آراء ،بنابراین. باشد  نمی اداري عدالت دیوان شعب در رسیدگی و طرح قابل مورد هیچ

 

  1394، زمستان 13مطالعات آراي قضایی، شماره  :رأيفصلنامه /  128

 گونـه نیـ ا در ،نیبنـابرا  .شوند واقع یشاک عنوان به يادار عدالت وانید در توانند ینم

اعتـراض بـه آراء مراجـع     کـه  امـر  نیبـد  شـدن  قائـل ) 1روست:  شِیپراه  دوموارد 

) معتقـد  2است؛  رممکنیغ ،یدولت يها اداره کار توسط ادارات و سازمان یاختصاص

و مورد  یمنطق ،ریحل اخ راه نجایا در ؛يدادگستر یعموم محاکم تیصالح بهبودن 

  1قرار گرفته است. زین ییقضا هیرو رشیپذ

  اعتراض نسـبت بـه آراء شـعب سـازمان     « درموردتهافت آراء

  »عمومی هاي دادگاهتعزیرات حکومتی در 

سازمان تعزیرات حکومتی را براي رسیدگی به برخی  ،اینکه قانونگذاربا توجه با 

در صالحیت برخی دعاوي خاص ضمن قرار دادن و  ،موضوعات خاص تأسیس کرده

توان با استناد اعالم نموده است، نمیجع را قطعی آراء صادره از این مر اختصاصی آن،

ایـن آراء را در  بـه  دعـواي اعتـراض (ابطـال)     ،عمـومی  هـاي  دادگاهبه صالحیت عام 

مورد صورت یک قاعده کلی  رسد به نظر می بهو  2صالحیت محاکم دادگستري دانست

که آیـا اشـخاص حقـوقی دولتـی      مورداین  درپذیرش کلیه شعب بوده است و تنها 

عمومی دارند یا خیر اختالف نظر وجـود   هاي دادگاهاض به این آراء را در امکان اعتر

، 37 هـاي رویه شمارهادگاه عمومی حقوقی با استناد به آراء وحدتد 86دارد. شعبه 

دارد،  که مقـرر مـی   3عمومی دیوان عدالت اداري هیأت 10/6/1368مورخ  39و  38

  

 108 شـماره  و شمـشـ  بهـشعـ  از ادرهـصـ  25/4/63 مورخ 421 مارهـش و دوم هـشعب از صادره 27/7/66

 موازین با منطبق گردیده، صادر مبنا این بر که اداري عدالت دیوان سیزدهم شعبه از صادره 1/3/63 مورخ

 سـایر  و دیوان شعب براي مشابه موارد در اداري، عدالت دیوان قانون 20 ماده طبق رأي این. است قانونی

  .باشد می االتباع الزم مراجع،

، 4/2/1391مورخ  9109970270400120دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  59. شعبه 1

 .338، ص همان

، 15/8/1391مورخ  9109970270100960دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  56. شعبه 2

 .337، ص همان

  :عمومی هیات ي. رأ3

 دیوان تأسیس از منظور ایران، اسالمی جمهوري اساسی قانون سوم و هفتاد و یکصد اصل در اینکه به نظر

 دولتی واحدهاي یا مأمورین به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شکایات، به رسیدگی اداري، عدالت
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تواننـد در دیـوان    شوند نمـی  ه میمؤسسات و ادارات دولتی که با بودجه عمومی ادار

اعتراض اشخاص حقوقی عمومی و دولتی به  ،عنوان شاکی واقع شوند عدالت اداري به

آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی در دادگاه عمومی حقوقی را پذیرفته است که در 

یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد پذیرش قرار گرفته و دادنامه صادره 

نه تنها از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران  ولی یکی دیگر1،شده است تأییدناً عی

قرار رد یا عدم اسـتماع دعـواي    ،در دو پرونده مختلفبلکه  این استدالل را نپذیرفته

است که آراء شعب سازمان  آناستدالل این شعبه مبناي است.   بدوي را صادر کرده

قابل اعتراض در محاکم عمومی نیستند. ، االجرا بوده قطعی و الزم ،تعزیرات حکومتی

عمـومی   هیـأت  22/3/1386مـورخ   699رویـه شـماره   وحـدت  رأي ،از طرف دیگـر 

 ها صادر شده قانون شهرداري 77آراء کمیسیون ماده  درموردنیز  2عالی کشور دیوان

  

 به و خارج ،مردم شمول از دولتی واحدهاي مردم کلمه عرفی و لغوي معناي به توجه با و گردیده، تصریح

 نیز دیوان 11 ماده یک بند از مستفاد و. شود می اطالق خصوصی حقوق حقوقی یا حقیقی اشخاص

 در دولتی واحدهاي اعتراضات و شکایات هذا،علی. باشد می خصوصی حقوق ،حقوقی و حقیقی اشخاص

 263 مارهـش آراء نابراین،ـب. باشد  یـنم اداري عدالت دیوان شعب در رسیدگی و طرح قابل مورد هیچ

 108 شماره و ششم شعبه از صادره 25/4/63 مورخ 421 شماره و دوم شعبه از صادره 27/7/66 مورخ

 موازین با منطبق گردیده، صادر مبنا این بر که اداري عدالت دیوان سیزدهم شعبه از صادره 1/3/63 مورخ

 سایر و دیوان شعب براي مشابه موارد در اداري، عدالت دیوان قانون 20 ماده طبق رأي این. است قانونی

  .باشد می االتباع الزم ،مراجع

، 16/8/1391مورخ  9109970220800935دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  8. شعبه 1

 .330، ص همان

   عمومی: هیأت رویهوحدت 22/3/1386ـ699 شماره . رأي2

 رفع و اعتراضات به رسیدگی براي را مرجعی نوعاً ،غیردادگستري مراجع از صادره آراء براي قانونـگـذار

 ماده کمیسیون آراء به نسبت اعتراض هب رسیدگی براي کهدرحالی است؛  نموده تعیین احتمالی اشتباهات

 مراتب،ه ب بنا است.  نشده بینی پیش مرجعی چنین نماید می رسیدگی ابتدائاً که شهرداري قانون 77

 مردم اداري عدالت دیوان قانون 13 ماده و اساسی قانون سوم و هفتاد و یکصد اصل موجب هب طورکههمان

 براي توانند می نیز دولتی هاي سازمان نمایند، مطرح اداري عدالت دیوان در را خود اعتراضات توانند می

 و مقررات یا قوانین نقض حیث از 77 ماده کمیسیون آراء صدور در قانون، از احتمالی تخلف نوع هر رفع

 اعضاء اکثریت نظر هب و نمایند مراجعه است عمومی تظلم مرجع که دادگستري مراجع به آنها، با مخالفت

 نظر این با که حدي در تهران استان تجدیدنظر دادگاه 35 شعبه رأي کشور عالیدیوان عمومی تأهی

  . گردد می تشخیص صحیح باشد داشته تطابق
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که آراء شعب بـدوي  سازمان تعزیرات حکومتی نیست چرا است و قابل تسري به آراء 

که جدیدنظر همین سازمان است درصورتیسازمان تعزیرات قابل اعتراض در شعب ت

  1چنین قابلیتی ندارند. 77آراء کمیسیون ماده 

 وکالء وکالتنامه به مربوط نواقص اجراي ضمانت« درمورد آراء تهافت«   

وکیل به اندازه قانونی تمبر مالیاتی ( وکالء مالیاتی تمبردرخصوص نقصان 

 برخی رویه وجود دارد:تجدیدنظر استان اختالف هاي دادگاه میان )ابطال نکرده باشد

 دانندمی دادخواست نقص موارد از یکی عنوان به را نقص در تمبر مالیاتی هادادگاه از

 وکالتنامه که است این شاناستدالل و. کنندمی »نقص رفع« اخطار صدور به اقدام و

 مستلزم ،آن در نقص وجود صورت در که باشد می دادخواست هايپیوست جزء نیز

 نقص معتقدند موضوع این در هادادگاه از دیگر برخی 2.است نقص رفع اخطار صدور

مورد تأیید یا  را وکیل وکالت ، لذانیست نقص رفع موارد از وکیل مالیاتی تمبر

 به اقدام نباشد دادخواست ذیل موکل شخصِ امضاء اگر و دهندپذیرش قرار نمی

ل دعوا را طرح کرده نند اما اگر خود اصکمی سمت فقدان دلیل به دعوا رد قرار صدور

  3باشد موجبی براي صدور قرار رد دعوا وجود ندارد.

  

  

  

 موارد در کیفري امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه دادرسی آیین قانون 270 ماده موجب هب رأي این

  .است االتباع الزم ها دادگاه و کشور عالیدیوان شعب براي مشابه

، 10/10/1391مورخ  9109970221201362دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره  12. شعبه 1

 9109970221201432ماره ـدادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه ش 12شعبه  ؛520، ص همان

  .521، ص همان، 25/10/1391مورخ 

، 27/6/1391مـورخ   9109970238000713دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شـماره   55. شعبه 2

 9109970223500945هران، دادنامـه شـماره   ـتان تـ ـجدیدنظر اسـدادگاه ت 35شعبه  ؛69همان، ص 

  .343، ص همان، 21/8/1391مورخ 

، 19/6/1391مـورخ   9109970222800697دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شـماره   28. شعبه 3

 9109970221701069ظر استان تهـران، دادنامـه شـماره    ـجدیدنـدادگاه ت 17شعبه  ؛70مان، ص ـه

 .218، ص همان، 30/7/1391مورخ 

 


