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 در عمومی هایدادگاه و اداری عدالت دیوان صالحیت حوزه

 اداری عدالت دیوان قانون 10 ماده یک تبصره

 1استوارسنگری کورش

 چکیده

 ماده است. یکدیگر از مستقل عمومی محاکم و عدالت ندیوا صالحیت موضوعه مقررات اساس بر

 تبصره طبق اما است کرده مشخص را دیوان صالحیت حدود 92 سال اداری عدالت دیوان قانون 10

 این 2 و 1 بندهای در مذکور اشخاص و مؤسسات ناحیه از وارده خسارت میزان تعیین ماده این یک

 عمومی محاکم صالحیت حوزه است. عمومی دادگاه با لفتخ وقوع بر دیوان در رأی صدور از پس ماده

 و عمومی محاکم اختالف محل که است مواردی از مذکور تبصره استناد به اداری عدالت دیوان و

 است. نفع ذی اشخاص سرگردانی و دادرسی اطاله موجبات از مواردی در و است اداری عدالت دیوان

 مواد تحلیل با مقاله این در نویسنده چیست؟ اینجا در مذکور مراجع از کدام هر صالحیت حوزه

 دیوان و کشور عالی دیوان رویه وحدت شعب یآرا ذکر و اداری عدالت دیوان صالحیت به مربوط

 ،شودمی مطرح اداری عدالت دیوان در که دعاوی نوع تشخیص در معیاری ارائه منض ،اداری عدالت

 به محدود 10 ماده تبصره بر ناظر دعاوی در اداری عدالت دیوان صالحیت که است کرده استدالل

 ناشی خسارت ویژه هب دولتی هایدستگاه از خسارت مطالبه بر ناظر دعاوی یههم و است خاص موارد

 عمومی دادگاه صالحیت در کلی قاعده اساس بر و نیست دیوان این صالحیت در قهری ضمان از

 دعاوی به رسیدگی در عمومی هایدادگاه صالحیت رب اصل نیز دیوان قانون اصالحیه طرح در است.

 .باشدمی دولتی هایدستگاه از خسارت مطالبه

 

.دولتی واحد اداری، اعمال صالحیت، عمومی، دادگاه اداری، عدالت دیوان کلیدواژگان:
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 مقدمه

 ملیع اجرای و دیوان تشکیل و 1360 سال در اداری عدالت دیوان اولیه قانون تصویب از بعد

 الحیتص تفکیک مرز ،موضوع ،دیوان شعب در دولت علیه هایپرونده به رسیدگی شروع و نونقا

 میعمو محاکم در معضلی یا مشکل ایجاد موجب امر نیا است. شده مطرح عمومی محاکم و ندیوا

 روندانشه سرگردانی نوعی به متعدد تفاسیر با عدالت دیوان و عمومی حاکمم قضات و است گردیده

 دیوان یتصالح در اختالف حل مرجع عنوان به کشور عالی دیوان هرچند .اندزده دامن را خود و

 مومیع هیئت توسط 747 شماره رویه وحدت رأی و شده بینیپیش عمومی محاکم و اداری عدالت

 و دیدهنگر حل موضوع رسدمی نظر به اما است، شده صادر خصوص این در نیز کشور عالی دیوان

 دست خصوص این در خود صالحیت تفکیک برای مشخصی معیار به عدالت دیوان و هادادگاه قضات

 به اما است شده منتشر خصوص این در کتبی و مقاالت تاکنون نیز علمی تحلیل نظر از .اندنیافته

 معضل، یک انعنو به امر این جودو 1392 مصوبه اداری عدالت دیوان قانون به توجه با رسدمی نظر

 محاکم و ریادا عدالت دیوان صالحیت تفکیک برای تردقیق و ریزتر مالک ارائه و لتحلی و یواکاو

 دارد. ضرورت عمومی

 و دیوان شعب صالحیت 92 سال اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 10 ماده

 و 10 ماده موضوع موارد تفکیک در 1.است نموده مقرر را عمومی هیئت صالحیت نیز 12 ماده

 تصمیم قالب در خاص و موردی مسائل اینکه عمومی هیئت صالحیت دیگر سوی از و شعب حیتصال

 نامهآیین قالب در نوعی و کلی و الشمولعام تصمیمات و شودمی رسیدگی شعب در دستور یا و حکم

 صالحیت در تعارض نیبنابرا ؛است نظر اتفاق مورد ،شودمی رسیدگی عمومی هیئت در بخشنامه و

 دیگر سوی از باشد. نزاع محل که دهدنمی رخ عمومی محاکم و اداری عدالت دیوان عمومی هیئت

 مطرح محاکم اداری عدالت دیوان شعب صالحیت تعارض موضوع حقوقی دعاوی و امور در اصوالً

                                                   
ناظر بر صالحیت  13ماده  1385و در قانون دیوان مصوب  11ماده  1360در قانون دیوان عدالت اداری مصوب . 1

 .یز موضوعیت داردمذکور ن 13 و 11اد وم ی نسبت بهفعل 10بحث در خصوص ماده  ؛شعب بود
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 حداقل و نیست مطرح کیفری محاکم و اداری عدالت دیوان شعب صالحیت در تعارض لذا شودمی

 است. نداشته ضوعیتمو تاکنون اینکه

 اقدامات و تصمیمات به رسیدگی بر ناظر 10 ماده 1 بند دیوان، شعب صالحیت خصوص در

 مراجع آرای لیهع دعاوی به رسیدگی بر ناظر 2 بند عمومی، و دولتی هایدستگاه اداری جانبهیک

 ویدعا خصوص این در است. دولت کارکنان استخدامی دعاوی به مربوط نیز 3 بند و قضایی شبه

 توانمی و ددگر حقوقی عمومی محاکم و دیوان شعب صالحیت تعارض موضوع تواندمی 1 بند بر ناظر

 عمومی محاکم با 10 ماده 3 و 2 بند موضوعات به نسبت دیوان شعب صالحیت در تعارض گفت

 رضتعا برانگیزچالش موارد از یکی دیوان قانون 10 ماده 1 تبصره دیگر سوی از .شودمین مطرح

 تعیین صرهتب این در گذارقانون که نحو بدین است، گردیده دیوان شعب و حقوقی محاکم صالحیت

 در خاطر همین به ؛است کرده اعالم عمومی دادگاه صالحیت در را دیوان رسیدگی از پس خسارت

 هانخوا رفط از خسارت مطالبه یا عوض یا وجه مطالبه خواسته با یاپرونده که زمانی متعدد موارد

 صدور با یعموم محاکم ،شودمی مطرح عمومی یا دولتی هایدستگاه طرفیت به عمومی محاکم در

 منوط را موضوع به رسیدگی و نمایندنمی رسیدگی موضوع به استماع عدم یا اناطه قرار جمله از قرار

 و کایتش فطر دستگاه تخلف بر مبنی حکم صدور و اداری عدالت دیوان در نفع ذی دعوای طرح به

 سرگردانی عثبا امر همین و کنندمی خسارت دریافت به شاکی استحقاق یا شاکی هب خسارت ورود یا

 .گرددمی اداری عدالت دیوان و عمومی محاکم بین نفع ذی اشخاص

 و دیوان شعب صالحیت در تعارض به مربوط چالش .اول گفتار

 حقوقی یهادادگاه
 شعب صالحیت خصوص در برانگیزچالش موارد از تواندمی دیوان قانون 10 ماده 1 بند شد گفته

 مطرح 10 ماده 3 و 2 بندهای موارد خصوص در صالحیت در تعارض باشد، حقوقی محاکم و دیوان

 :از است عبارت اداری عدالت دیوان شعب هایصالحیت از یکی قانون 10 ماده 1 بند طبق .نیست

 اقدامات و تصمیمات-الف از: حقوقی یا حقیقی خاصاش اعتراضات و تظلمات و شکایات به یدگیرس
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 و هاشهرداری و دولتی هایشرکت و مؤسسات و هاسازمان و هاوزارتخانه از اعم دولتی واحدهای

 ناظر بند این . ... هاآن به وابسته مؤسسات و انقالبی نهادهای و تشکیالت و اجتماعی تأمین سازمان

 شاکی اگر که نحو بدین ؛است عمومی و دولتی هایدستگاه داریا جانبهیک اقدامات و تصمیمات بر

 را آن نقض یا ابطال تقاضای و است قانون خالف شکایت طرف اقدامات تصمیمات که باشد مدعی

 عمومی محاکم اینجا در که است بدیهی .نماید دعوا اقامه اداری عدالت دیوان شعب در تواندمی ،دارد

 نقض یا ابطال تقدیمی دادخواست در نفع ذی اولیه خواسته اگر والًمعم و دنندار رسیدگی صالحیت

 خصوص این در چالشی و است شده پذیرفته اداری عدالت دیوان صالحیت ،باشد اداری تصمیم یک

 دولتی هایدستگاه جانبهیک اقدامات و تصمیمات به مربوط سلبی دعاوی بر ناظر امر این اما .نیست

 شکایت طرف الزام نفع ذی خواسته و کندمی پیدا ایجابی جنبه دعوا که زمانی ولی است. عمومی و

 مثالً  ؛کندمی پیدا موضوعیت عمومی دادگاه و دیوان شعب صالحیت بین چالش است، امری انجام به

 دستگاه یک از را خود زمین معوض یا باشد وجه پرداخت به شکایت طرف الزام نفع ذی خواسته اگر

 را خود چالش ،نمایدمی مطالبه را خود معوقه حقوق کارمندی یا کندمی طالبهم دولتی یا عمومی

 دادخواست تقدیم با و کند مراجعه عمومی دادگاه به نفع ذی است ممکن موارد این در .دهدمی نشان

 دیگر سوی از بداند، عدالت دیوان صالحیت در را موضوع دادگاه ولی دنمای مطرح را دعوایی چنین

 ندانند. صالح اینجا در را خود دیوان شعب است ممکن نیز

 خاصاش و مؤسسات ناحیه از وارده خسارت میزان تعیین»10 ماده یک تبصره طبق دیگر سوی از

 .«است مومیع دادگاه با تخلف وقوع بر دیوان در رأی صدور از پس ماده این 2 و 1 بندهای در مذکور

 حلم که است مواردی از اداری عدالت دیوان و عمومی محاکم صالحیت حوزه ،تبصره استناد به

 هب رسیدگی تبصره این استناد به عمومی محاکم که نحو بدین ؛است مرجع هردو قضات اختالف

 سیدگیر سپس و اداری عدالت دیوان در دعوی طرح به منوط را دولتی دستگاه علیه خواهان دعوای

 طرحم عمومی( ادگاهد و اداری عدالت دیوان) ییقضا مرجع دو تبصره این در .نمایندمی دادگاه این در

 سائلم ءجز کجاست تبصره این استناد به مرجع دو این رسیدگی صالحیت حوزه اینکه اما ؛هستند

 .است قضائی مراجع اختالف مورد
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 عدالت یواند آرای بررسی با سپس و وتحلیلتجزیه آن یک تبصره و 10 ماده نخست اینجا در 

 و دالتع دیوان در باید که مواردی میان مرز تعیین به خصوص این در کشور عالی دیوان و اداری

 .پردازیممی شود، مطرح عمومی دادگاه رد باید که مواردی

 10 ماده یک تبصره تاریخی سابقه اول. بند
 شورای به راجع قانون در بار نخستین (1392) اداری عدالت دیوان قانون 10 ماده تبصره مفاد

 فیوظا واردم از یکی بیان مقام در قانون 2 ماده ج بند .بود شده بینیپیش (1339 )مصوب دولتی

 هاشهرداری ای دولتی ادارات از خسارت ادعای به رسیدگی» :داشتمی مقرر دولتی شورای )صالحیت(

 مسئول دارها ،قانونی فیوظا انجام در تقصیر علت به که صورتی در ،هاآن به وابسته تشکیالت یا

 «است. عمومی هایدادگاه با خسارت میزان تعیین ولی باشد. خسارت جبران

 تعیین صورت این به 11 ماده یک تبصره در بند این (1360 )مصوب اداری عدالت دیوان قانون در

 ماده این 2 و 1 بندهای در مذکور اشخاص و مؤسسات ناحیه از وارده خسارت میزان تعیین» شد:

 خود ارزشمند کتاب در الحفاظیرصد آقای «است. عمومی هایدادگاه عهده به دیوان تصدیق از پس

 دو به را دولت مدنی مسئولیت دعوای دیوان قانون 11 ماده 1 تبصره که شودمی متذکر اینکه ضمن

 بر را مسئول شخص مدنی مسئولیت احراز یعنی ،است کرده تقسیم دیگریک از متمایز و منفصل جزء

 مذکور تبصره 1،است داده قرار عمومی دادگاه صالحیت در را هوارد میزان تعیین و عدالت دیوان عهده

 صالح مرجع تعیین جهت آن اصالح خواستار و دانسته قضات و قضایی مراجع سرگردانی موجب را

 به و اندهشدمیعمو حقوق قتدارا اعمال از ناشی خسارات با رابطه در مدنی مسئولیت به رسیدگی

 ایشان کتاب نگارش زمان در ظاهراً یول 2.دارد امر این هتج را صالح مرجع یکپارچگی تقاضای نوعی

                                                   
، اریشهر نشر :تهران ،قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری نظارت ،نصراهلل دیسصدرالحفاظی،  .1

 .194ص  ،1372

، اریرشه نشر :تهران ،قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری نظارت ،نصراهلل دیسصدرالحفاظی، . 1

 .201ص  ،1372
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 اداری عدالت دیوان شعب و عمومی یهادادگاه میان تبصره این تفسیر در که هاییتعارض و هاچالش

 صالحیت تفکیک لزوم و تعارض این مختلف ابعاد هب ایشان و است نبوده توجه قابل چندان داد رخ

 اندگرفته نتیجه تبصره همین از اما ؛نپرداخت خصوص این در اداری عدالت دیوان و ومیعم یهادادگاه

 ایشان نوعی به و است شده پذیرفته حاکمیت عمل از ناشی مدنی مسئولیت ایران حقوقی نظام در که

 دنیم مسئولیت قانون 11 ماده پایانی قسمت ناسخ خصوص این در دیوان قانون که است معتقد

 خسارت جبران در آن الزام عدم و دولت مسئولیت رافع عوامل از حاکمیتی عمل نآ بقط که 1است

 .است

 دونب دیوان سابق قانون 11 ماده یک تبصره نیز (1385 )مصوب اداری عدالت دیوان قانون در

 تبصره 1392 مصوب عدالت دیوان قانون در اما ؛شد گنجانده 13 ماده تبصره عنوان به تغییری هیچ

 ندهایب در مذکور اشخاص و مؤسسات ناحیه از وارده خسارت میزان تعیین» یافت: تغییر لشک بدین

 «.است عمومی دادگاه با تخلف وقوع بر دیوان در رأی صدور از پس ماده این 2 و 1

 وقوع احراز به 92 سال در که بود مطرح خسارت ورود تصدیق سابق 13 ماده تبصره در بنابراین

 اقدامات و تصمیمات لحاظ به خسارت ورود باید دیوان سابق قانون طبق ییعن ؛کرد تغییر تخلف

 خصوص در گردد. احراز دیوان در هادستگاه تخلف وقوع باید جدید قانون در و نماید تصدیق را مذکور

 مدنی مسئولیت ارکان احراز به رسیدگی تبصره این در بودند معتقد برخی سابق 11 ماده تبصره

 دیوان صالحیت بلکه ؛است نشده واگذار دیوان به سببیت رابطه و خسارت ورود لواص دولتی دستگاه

 بین سببیت رابطه وجود و آن میزان و خسارت ورود اصل و است دولتی واحد تقصیر تأیید منحصراً

 نقش تغییر هر حال در اما 2؛است عمومی دادگاه صالحیت در وارده خسارت و دولتی واحد تقصیر

 مطالبه دعوی به نسبت دیوان صالحیت در تخلف وقوع احراز به خسارت ورود تصدیق به دیوان

                                                   
، اریرشه نشر :تهران ،دیوان عدالت اداری قضایی بر اعمال دولت در نظارت ،نصراهلل دیسصدرالحفاظی،  .2

 .225ص  ،1372

 .148ص  ،1380: نشر میزان، تهران ،اول جلد ،دادرسی مدنی نییآ شمس، عبداهلل،. 1
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 ،نباشد مقررات از تخلف از ناشی وارده خسارت که صورتی در جدید قانون طبق است. مؤثر خسارت

 1شود. طرح عمومی دادگاه در باید دعوی و نیست طرح قابل اداری عدالت دیوان در موضوع

 تعیین برای آن یک تبصره و اداری عدالت دیوان ونقان 10 ماده تفسیر دوم. بند

 صالحیت مالک

 10 ماده یک تبصره به توجه با اداری عدالت دیوان صالحیت .1

 سیدگیر -1 :است کرده تقسیم دسته سه به را شعب صالحیت اداری عدالت دیوان قانون 10 ماده

 دولتی واحدهای اقدامات و اتتصمیم از حقوقی یا حقیقی اشخاص اعتراضات و تظلمات و شکایات به

 و آرا از کایاتش و اعتراضات به رسیدگی -2 ،هاآن وظایف به راجع امور در هاآن مأمورین یا و

 نای وجهت قابل نکته اما ؛استخدامی شکایات به رسیدگی -3 و قضائی شعبه مراجع قطعی تصمیمات

 بندهای رد مذکور مؤسسات ناحیه از وارده خسارت میزان تعیین دیوان قانون 10 ماده تبصره که است

 (1 )بند هاآن مأمورین و دولتی واحدهای اقدامات و تصمیمات از ناشی خسارت یعنی قانون دو و یک

 وقوع رازاح به منوط عمومی دادگاه توسط را (2 )بند قضائی شبه مراجع یآرا از ناشی خسارت یا و

 است. کرده عالما اداری عدالت دیوان توسط مذکور هایدستگاه تخلف

 10 ماده موضوع دولتی واحدهای اقدام و تصمیم .2

 عیوقا اند؛کرده تقسیم حقوقی اعمال و حقوقی وقایع دسته دو به را حقوقی رویدادهای حقوقدانان

 ارادی اعمال حقوقی اعمال و نیست اشخاص اراده نتیجه آن حقوقی آثار که هستند رویدادی حقوقی

 2کند.می بار آن بر را شخص دلخواه اثر نیز قانون و شودمی انجام حقوقی اثر ایجاد منظور به که است

 وقایع سنخ از نه باشد اداری اعمال سنخ از 10 ماده الف بند موضوع قداما و تصمیم رسدمی نظر به

 مانند حقوقی وقایع از ناشی دعاوی جهیدرنت واقعه. یک نه است عمل یک نشانه تصمیم زیرا ؛حقوقی

                                                   
 .52ص  ،1393 جنگل، انتشارات :تهران ،صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموالبیگی، غالمرضا، . 2

 ،1371 زمستان انتشار، شرکت :تهران دوم، چاپ ،حقوقی اعمال قوق مدنی،مقدماتی ح دوره کاتوزیان، ناصر،. 2

 .6ص 
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 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی گونهاین با مرتبط جوهو خسارات مطالبه و دوانیع تصرف

 شمول از حقوقی وقایع از ناشی دعاوی اینجا در و شود طرح عمومی هایدادگاه در باید و نیست

 است. اداری عدالت دیوان صالحیت

 عقود یا (دجانبهچن) دوجانبه اعمال و ایقاعات یا جانبهیک اعمال یدسته دو به را حقوقی اعمال

 ایجاد را خود قیحقو اثر و شودمی محقق شخص یک اراده با یا اعمال این ،یعنی اند؛کرده تقسیم

 یا دو اراده به یازن آن حقوقی اثر ایجاد برای که هستند اعمالی یا و (... و فسخ طالق، )مانند کندمی

 دارد. طرف چند

 دیگر بیان به یا و جانبهیک تصمیمات 10 ماده الف بند در رمذکو تصمیمات و اقدامات از منظور

 معموالً  اشخاص به نسبت دولتی هایدستگاه تصمیمات اساساً چون است؛ اداری ایقاعات صورت به

 رسیدگی متعدد رویه وحدت یآرا طی اداری عدالت دیوان دیگر سوی از ،است جانبهیک صورت به

 صالحیت در را هاآن و کرده محسوب ترافعی و حقوقی امور اجزای در را قراردادها از ناشی دعاوی به

 قابل باشد دولتی دستگاه آن طرف یک که قراردادی از ناشی دعاوی بنابراین 1؛است ندانسته خود

 10 ماده 3 بند موضوع استخدامی قراردادهای استثنای به) 2.باشدنمی اداری عدالت دیوان در طرح

 منشأ که باشد (فسخ) جانبهیک حقوقی عمل یک علیه عاوید گونهاین اگر حتی عدالت( دیوان قانون

 رسیدگی به صالح اداری عدالت دیوان نیز باشد کیفری وصف دارای اداره عمل اگر دارد. قراردادی

 اقدامات و تصمیمات و علیه دعاوی نتیجه در نیست. کیفری رسیدگی مرجع دیوان اساساً زیرا 3؛نیست

                                                   
-1329و  20/6/1379-197و  30/4/1371-59و  29/2/1375-33 هیروبه آرای وحدت  توانیمازجمله . 1

 .اشاره کرد 4/11/1386
ی بر الزام به اجرای دعوی مبن 21/12/1391-942 هیروالبته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت . 2

قانون  13های رسمی را با این استدالل که دعوی از جمله مصادیق اقدامات دولتی موضوع بند الف ماده مفاد تعهدنامه

 است، پذیرفته است. 1385سال 

 ،ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداریی واعظی و مهستی سلیمانی، مجتب امامی، محمد،. 1

 .225ص ، 1391ر میزان، : نشتهران
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 تصمیمات اینکه از اعم 2؛است اداری عدالت دیوان در طرح قابل دولتی هایدستگاه 1اداری جانبهیک

 به مذکور اقدامات و تصمیمات که صورتی در باشد. فعل ترک یا و فعل صورت به مذکور اقدامات و

 مورد اقدام یا تصمیم ابطال یا لغو بر ناظر باید شاکی شکایت اصوالً اینجا در ،باشد مثبت فعل صورت

 پروانه صدور عدم )مانند باشد فعل ترک صورت به مذکور اقدام و تصمیم که صورتی در ،باشد تراضاع

 دستگاه الزام دیبا دیوان، قانون 11 ماده به توجه با شاکی خواسته طبیعتاً (شهرداری توسط ساختمانی

 .باشد آن انجام به شکایت طرف

 عدالت یواند صالحیت تفکیک بر ناظر رویه وحدت آراء .دوم گفتار

 10 ماده تبصره و عمومی محاکم و اداری

 اداری عدالت دیوان رویه وحدت آراء اول. بند

 یکتفک و چالش محل هایزمینه در متعددی رویه وحدت آراء تاکنون اداری عدالت دیوان

 رد دیوان عمومی هیئت آراء از برخی ؛است کرده صادر عمومی محاکم صالحیت از خود صالحیت

 .شودمی ذکر اینجا

 مالکیت( و انتقال سند ابطال دعوی خصوص در) 12/۴/1۳۷۹ مورخ 1۳۸ رویه وحدت رأی .1

 الکیتم و انتقال سند ابطال خواسته دعوی» هک است داده رأی چنین عدالت دیوان عمومی هیئت 

 عالی اندیو عمومی هیئت 544 شماره رویه وحدت رأی به مستند نفع ذی دولتی واحد طرفیت به

 شعبه امهدادن و دادگستری عمومی هایدادگاه صالحیت قلمرو در داخل مدنی دعاوی نوع از رکشو

 «... گرددمی تشخیص قانونی موازین و اصول موافق است نظر این متضمن که حدی در دیوان چهارم

                                                   
 قانون دیوان قابل طرح در دیوان نیست. 10ماده  2است ولی به استناد تبصره  جانبهکتصمیم قضایی هر چند ی. 1

 .36ص  ،1393 جنگل، انتشارات :تهران ،صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموالبیگی، غالمرضا، . 3
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 موضوعیت حاضر حال در کشور عالی دیوان عمومی هیئت 544 رویه وحدت یأر و رأی این

 غیرقانونی مدعی نفع ذی که بود زمانی به مربوط مالکیت و انتقال سند ابطال استهخو چون ؛ندارد

 تملیکی اقدامات ابطال جهت بایستیمی نخست .بود دولتی دستگاه یک توسط خود ملک تملک بودن

 تملیکی، اقدامات ابطال و وی نفع به رأی صدور صورت در و کردمی مراجعه اداری عدالت دیوان به

 به ،بود شده تنظیم گرفتهصورت تملک اساس بر که دولتی دستگاه اسناد ابطال جهت یبایستیم

 مقام در 92 سال اداری عدالت دیوان قانون 1111 ماده 4 بند طبق اما ؛کردمی مراجعه عمومی دادگاه

 رمغای تصمیمات یا اسناد ابطال دستور تواندمی احکام اجرای دادرس اداری عدالت دیوان آرای اجرای

 نیست. عمومی هایدادگاه در رسیدگی به نیازی مذکور اسناد ابطال برای لذا و کند صادر دیوان رأی با

 (زمین بهای خواسته خصوص در) 2۹/۸/1۳۷۹ مورخ 2۴۹ رویه وحدت رأی .2

 به نظر» است: داده نظر چنین فوق رویه وحدت رأی طبق اداری عدالت دیوان عمومی هیئت

 تظلمات و شکایات به رسیدگی در دیوان صالحیت باب در اداری عدالت دیوان قانون 11 ماده مقررات

 و مذکور لاعما به ناظر مقررات و قوانین نقض حیث از دولتی واحدهای اقدامات و تصمیمات از مردم

 شعبه 26/6/1385 مورخ 586 شماره دادنامه مورد، هر خصوص در نافذ و معتبر قانون تشخیص

 شکایت مورد اقدامات و تصمیمات تعیین در دیوان صالحیت اعالم متضمن که حدی در دیوان نوزدهم

 داده تشخیص قانونی موازین موافق است، مورد خصوص هب حاکم مقررات تشخیص و قانون با

 «شود.می

 (آن وجه یا و معوض زمین خواسته) 2۷/۳/1۳۸0 مورخ ۹۳ رویه وحدت رأی .۳

 خواسته هب قم شهرداری طرفیت به یتشکا اداری عدالت دیوان شعب برخی یهاپرونده از تعدادی 

 معوض مینز دادن به شهرداری الزام به حکم و داده تشخیص وارد را آن( وجه یا )بعضاً  معوض زمین

 رد را مشابه تهخواس اب قم شهرداری طرفیت به شکایت شعب برخی و اندکرده صادر عادالنه یبها یا و

 .اندکرده

                                                   
دستور ابطال اسناد یا  -4 ... -1: کندیمزیر مبادرت به اجرای حکم  اجرای احکام از طرق دادرس :111ماده . 1

 . ...ی دیوان أتصمیمات اتخاذشده مغایر با ر
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 داریا عدالت دیوان قانون 11 ماده موجب هب چون اوالً » داد: رأی خصوص این در عمومی هیئت

 خودداری یا و هاشهرداری و دولتی واحدهای اقدامات و تصمیمات از تظلمات و شکایات به رسیدگی

 حقیقی اشخاص بالق در قانونی تعهدات یایفا از امتناع جمله از مربوطه قانونی وظایف انجام از هاآن

 اساس خصوص در حکم صدور و رسیدگی و دارد قرار دیوان صالحیت قلمرو در صیخصو حقوقی و

 هایطرح در واقع اراضی و هاشهرداری و دولت تملک مورد زمین بهای دریافت به اشخاص استحقاق

 چهارم و ومس و یکم شعب از صادره هایدادنامه بنابراین ؛است مذکور ماده مصادیق از شهری مصوب

 رد دیوان صالحیت تأیید متضمن که حدی در دیوان بدوی نوزدهم و هفدهم و مچهارده و دهم و

 «.است قانونی موازین و اصول موافق باشدمی شکایت ماهیت در حکم صدور و رسیدگی

 تتصمیما از تظلمات و شکایات به رسیدگی در دیوان صالحیت است شده استدالل 93 رأی در

 شامل مربوط یقانون وظایف انجام از هاآن خودداری یا و اهشهرداری و دولتی واحدهای اقدامات و

 ،وصیخص حقوق حقوقی و حقیقی اشخاص قبال در قانونی تعهدات یایفا از مذکور واحدهای امتناع

 است کرده هاآن تملک به اقدام دولتی هایدستگاه که اراضی بهای یا و معوض زمین دادنن ازجمله

 یک را آن( ندادن) زمین یبها پرداخت 249 یأر و رأی این در یعموم هیئت بنابراین ؛شودمی نیز

 .ستا اشخاص شکایات به رسیدگی به حالص را دیوان لذا ،نموده محسوب اداری تصمیم یا اقدام

 معوض( زمین تحویل به الزام خصوص در) 2۶/۳/1۳۸۷ مورخ 1۹۹ رویه وحدت رأی .۴

 در که طورهمان» :است کرده استدالل چنین رأی این در اداری عدالت دیوان عمومی ئتیه

 موجب به است، شده تصریح اداری عدالت دیوان عمومی هیئت 27/3/1380 مورخ 93 شماره دادنامه

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

 و هاآن مأموران و دولتی واحدهای اقدامات و تصمیمات از خصوصی حقوق حقوقی و حقیقی از اعم

 صالحیت در مربوط ییاجرا و اداری قانونی، تکالیف و وظایف انجام از مذکور اشخاص خودداری یا

 واحدهای طرفیت به اشخاص شکایات به رسیدگی مرجع بنابراین دارد؛ قرار اداری عدالت دیوان شعب

 تملک زمینه در الذکرفوق قانون 13 ماده )الف( بند در مذکور مؤسسات سایر و هاشهرداری و دولتی

 یا و استحقاق اساس در رأی صدور همچنین و هاشهرداری و دولتی هایطرح در واقع ابنیه و اراضی
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 در واقع امالک و اراضی بهای یا و معوض دریافت به مذکور امالک و اراضی مالکین استحقاق عدم

 «.است یادار عدالت دیوان هاشهرداری و دولتی هایطرح

 و اتشکای رسیدگی بر عالوه دیوان که است ینا عدالت دیوان عمومی هیئت استدالل جااین در

 عدم ای و استحقاق مورد در ،دولتی واحدهای اقدامات و تصمیمات از اشخاص اعتراضات و تظلمات

 و رسیدگی صالحیت نیز هاشهرداری و دولتی هایطرح در واقع امالک و اراضی مالکین استحقاق

 .دارد حکم صدور

 1۶/۹/1۳۹5 مورخ ۶۸۴ هیرو وحدت رأی .5

 دیوان مومیع هیئت ،کشور عالی دیوان 29/10/94-747 هیرو وحدت رأی صدور از پس ظاهراً

 در شعب نظر اختالف به رسیدگی در و کندمی عمل خود قبلی تفاسیر اساس بر نیز اداری عدالت

 دادنامه طی زمین واگذاری به شهرسازی و سکنم سازمان الزام دعوی به نسبت صالحیت خصوص

 صوبم اداری عدالت دیوان قانون 11 ماده 1 بند الف قسمت موجب به است: داده رأی چنین 684

 است اشتهد اعتبار نوزدهم شعبه 9/10/1380 -1718 شماره دادنامه صدور زمان در که 1360 سال

 در که یادار عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 10 ماده 1 بند الف قسمت مطابق و ...

 و حقیقی اشخاص اعتراضات و تظلمات و شکایات به رسیدگی شده، مقرر است حاکم حاضر حال

 و مؤسسات و هاسازمان و هاوزارتخانه از اعم دولتی واحدهای اقدامات و تصمیمات از حقوقی

 مؤسسات و یالبانق نهادهای و شکیالتت و اجتماعی تأمین سازمان و هاشهرداری و دولتی هایشرکت

 شاکیان اینکه به رنظ است. اداری عدالت دیوان اختیارات حدود و هاصالحیت جمله از هاآن به وابسته

 و رمحالچها شهرسازی[ و ]راه شهرسازی و مسکن سازمان الزام کار، گردش در مذکور یهاپرونده

 مذکور واستهخ و شکایت موضوع به رسیدگی نابراینب ،اندکرده تقاضا زمین واگذاری به را بختیاری

 در دارد، و هداشت قرار اداری عدالت دیوان شعبه صالحیت در الذکرفوق قانونی مقررات موجب به

 متضمن که حدی در اداری التعد دیوان نوزدهم شعبه 1380/10/9-1718 شماره رأی نتیجه

 .شد شناخته مقررات موافق و صحیح ،تاس خواسته به رسیدگی در اداری عدالت دیوان صالحیت
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 عدالت دیوان بین اختالف رفع مقام در کشور عالی دیوان شعب آرای دوم. بند

 عمومی محاکم و اداری

 رجعم (1387 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 46 )ماده 1392 مصوب قانون 14 ماده موجب به

 ست.ا کشور عالی دیوان شعب قضایی مراجع سایر و عدالت دیوان شعب بین صالحیت در اختالف حل

 محاکم و اداری عدالت دیوان شعب صالحیت در اختالف حل پرونده زیادی تعداد اخیر هایسال در

 الحظهم کشور عالی دیوان شعب رویه بررسی با است. شده ارجاع کشور عالی دیوان شعب به عمومی

 البهمط مانند موضوعاتی ،اهویم دیگری و خواسته عنوان یا شکلی یجنبه دو شعب که شودمی

 .انددانسته عمومی محاکم صالحیت در را امالک بهای یا و خسارت

 خواسته عنوان نظر از .1

 و عمومی محاکم صالحیت در موارد تعیین نایبم کشور عالی دیوان شعب آرای از برخی در

 اندداده قرار استهخو عنوان د،شو مطرح اداری عدالت دیوان در بایستی که مواردی از را آن تفکیک

 مورخ 602 دادنامه در کشور عالی دیوان 5 شعبه جمله از ؛کرد اشاره هاآن از مواردی به توانمی که

 و ضرر مطالبه شهرکرد شهرداری طرفیت به دعوای خواسته چون» :است نموده استدالل 8/10/89

 استحقاق، اساس اثبات نه است، ساختمان غیرقانونی تفکیک و ساختمان پروانه صدور از ناشی زیان

 شعبه نیهم 1«اداری. عدالت دیوان نه ،باشندمی دعوا این به رسیدگی به صالح عمومی یهادادگاه لذا

 را آن به رسیدگی و دانسته ترافعی دعوی را زمین یبها مطالبه 27/2/90 تاریخ در 115 دادنامه طی

 مورخ 154 دادنامه در کشور عالی دیوان دهم شعبه ای 2است. کرده اعالم عمومی محاکم صالحیت در

 احتساب با زیان و ضرر و تخریب از ناشی خسارت مطالبه دعوی اجماالً» است: کرده اعالم 28/2/90

                                                   
روزنامه رسمی جمهوری اسالمی،  انتشارات :تهران ،صالحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور .1

 .112ص  ،1391

روزنامه رسمی جمهوری اسالمی،  انتشارات :تهران ،ن عالی کشورصالحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوا. 2

 .176ص ، 1391



   18  اداری عدالت دیوان صالحیت حوزه

 

 صالحیت اقدامات مقتضای به آن تسبیب چند هر دعوی خواسته عنوان در وارده خسارات جمیع

 1«.است دعوی در خواسته عنوان ذاتی

 نکهیا به نظر» است: داده رأی 18/5/89 تاریخ در 194 دادنامه در نیز کشور عالی دیوان 25 شعبه

 و کشاورزی اراضی به وارده خسارات مطالبه منحصراً تقدیمی دادخواست شرح به خواهان خواسته

 جزء فقره این و نکرده مطرح درخواستی خویش به خسارت ورود تصدیق زمینه در و است درختانش

 را موضوع رأساً تواندمین و نبوده تکلیفی با مواجه اداری عدالت دیوان لذا ؛باشدنمی دعوی خواسته

 2«دهد. قرار رسیدگی مورد

 وانعن عمومی محاکم و اداری عدالت دیوان صالحیت تفکیک مبنای مذکور آرای طبق نیبنابرا

 یهادادگاه صالحیت در موضوع ،باشد مطالبه مانند حقوقی امر یک خواسته اگر و است خواسته

 است. عمومی

 خواسته یا دعوی ماهیت نظر از .2

 محاکم و اداری عدالت دیوان صالحیت تفکیک مالک کشور عالی دیوان شعب یآرا از برخی در

 خواسته که ایپرونده در عالی دیوان اول شعبه که صورت بدین ؛است دعوی یا خواسته ماهیت عمومی

 مورخ 266 دادنامه طبق بوده، شهرداری توسط انساختم غیرقانونی تخریب باب از خسارت مطالبه

 تخریب، مجوز وجود عدم یا وجود مورد در تحقیق ضرورت به نظر است: کرده استدالل 11/4/90

 عدم قرار است، محاکم شئون از آن به رسیدگی و ترافعی امر خواسته اینکه و وارده خسارات برآورد

 3کند.می تأیید را اداری عدالت دیوان از صادره صالحیت

                                                   
اسالمی،  روزنامه رسمی جمهوری انتشارات :تهران ،صالحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور .3

 .118ص  ،1391

اسالمی،  رسمی جمهوری روزنامه انتشارات :تهران ،صالحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور .4

 .132ص  ،1391

اسالمی،  روزنامه رسمی جمهوری انتشارات :تهران ،کشور صالحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی .1

 .109ص  ،1391



 19  ن حقوق اداریدو فصلنامه جستارهای نوی    

          1400، بهار و تابستان 2و  1سال اول، شماره                                                          

 

 یازدهم شعبه استدالل بوده، خسارت پرداخت خواسته که ایپرونده در عالی دیوان هجدهم شعبه

 محاکم صالحیت در را آن و است حقوقی امر یک نفسهفی و اساساً خسارت مطالبه که عدالت دیوان

 کرده اعاده ومیعم دادگاه به را پرونده 2/3/1390 مورخ 136 دادنامه طبق و تأیید را دانسته قضایی

 1.است

 چون» است: کرده استدالل نیز 25/10/81 مورخ 622 دادنامه طی کشور عالی دیوان پنجم شعبه

 عنوان خوانده فاضالب( و )آب شرکت سوی از خواهان ملک به وارده خسارات مطالبه دعوی خواسته

 صالحیت و دارد محلی معاینه احیاناً و کارشناسی قرار اجرای با ترافعی رسیدگی اقتضای که شده

 کرده اعالم عمومی دادگاه صالحیت در را موضوع ...« باشدمی دعوی خواسته تابع قضایی مراجع

 2.است

 کارشناس به عارجا جمله از قضایی رسیدگی به نیاز که موضوعاتی مذکور هایاستدالل به توجه با

 ،یدنما صادر رأی سپس و دکن ورود موضوع ماهیت در قاضی است الزم و دارد محل معاینه یا و

 .است عمومی هایدادگاه صالحیت در موضوع

 کشور عالی دیوان رویه وحدت آرای سوم. بند

 ۳0/11/1۳۶۹ مورخ 5۴۴ رویه وحدت رأی .1

 رحط اجرای در که را دولت به ملک انتقال و مالکیت سند ابطال دعوی به رسیدگی رأی این

 شهری نزمی سازمان اقدام و تصمیم ابطال و اداری التعد دیوان رسیدگی از پس ،شده انجام تملک

 دیوان انونق به توجه با رأی این شد گفته قبالً .بود کرده اعالم حقوقی عمومی دادگاه صالحیت در

 ندارد. موضوعیت دیگر 92 سال اداری عدالت

                                                   
اسالمی،  روزنامه رسمی جمهوری انتشارات :تهران ،صالحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور .2

 .122ص  ،1391

اسالمی،  روزنامه رسمی جمهوری انتشارات :تهران ،صالحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور .3

 .136ص  ،1391



   20  اداری عدالت دیوان صالحیت حوزه

 

 2۹/10/1۳۹۴ مورخ ۷۴۷ یهشمار رویه وحدت رأی .2

 در نظر تجدید هایدادگاه هجدهم و هفدهم شعب یآرا اختالف پیرو رویه وحدت رأی ینا

 دینب آن جریان خالصه ؛است شده صادر اداری عدالت دیوان قانون 10 ماده 1 تبصره از استنباط

 لزاما هاخواهان خواسته شرقی آذربایجان استان تجدیدنظر دادگاه هفدهم شعبه پرونده در است. شرح

 عمومی دادگاه هفتم شعبه و ودهب زمین قطعه چند ناسیکارش روز بهای پرداخت به تبریز شهرداری

 اشخاص اعتراضات و تظلمات شکایات، به رسیدگی مرجع که استدالل این با تبریز شهرستان حقوقی

 هایطرح در واقع اراضی بهای یا معوض دریافت به امالک و اراضی مالکین استحقاق عدم یا استحقاق و

 اداری عدالت دیوان از تصدیقی هم حاضر پرونده در و است اداری عدالت دیوان ها،شهرداری و دولتی

 و 1392 مصوّب اداری عدالت دیوان قانون 10 ماده استناد به لذا ،است نشده ارائه خواهان سوی از

 عدم قرار مدنی دادرسی آیین قانون 2 ماده و مرجع این 26/3/1387 مورخ 199 رویه وحدت رأی

 در اما ؛نمایدمی تأیید را بدوی دادنامه نیز استان تجدیدنظر دادگاه که کرده صادر دعوی استماع

 شهرداری طرفیت به ملکی مشاعی مالکین تهران استان تجدیدنظر دادگاه هجدهم شعبه پرونده

 دعوی اقامه زمین قطعه یک روز بهای پرداخت به حکم صدور خواسته به تهران شهرداری و 2 منطقه

 که استدالل این با ایدادنامه موجب به حقوقی عمومی دادگاه هفتم و بیست شعبه که اندکرده

 جایی در و کنند مراجعه اداری عدالت دیوان به تا ندارند خوانده تصرفات به نسبت شکایتی هاخواهان

 عدالت دیوان به آنان مراجعه لزوم به شهرداری دفاع باشند، نداشته شکایتی شهرداری اقدامات از که

 اصل عنوان به مبلغی پرداخت به را تهران شهرداری شد، خواهد دادرسی اطاله موجب صرفاً اداری

 دادنامه نیز تهران استان تجدیدنظر دادگاه هجدهم شعبه .نمایدمی موحکم دادرسی خسارات و خواسته

 چنین 747 شماره رویه وحدت رأی در ،کشور عالی دیوان عمومی هیئت .است دهکر تأیید را بدوی

 لذا است، تقصیر وجود مدنی، مسئولیت برقراری شرایط از یکی اینکه به نظر» است. کرده لاستدال

 ورود تخلف و تقصیر وجود باید خسارت، جبران به حکم صدور مقدمه عنوان به موارد گونهاین در

 صادر آن جبران به حکم و دهد تشخیص را خـسارت میزان دادگاه سپـس و گردد احراز خسـارت

 آیین و تشکیالت قانون 10 ماده 2 و 1 بندهای در مذکور اشخاص و مؤسسات تخلف احراز هک نماید

 مواردی در است بدیهی است. دیوان عهده بر مرقوم ماده تبصره اساس بر اداری، عدالت دیوان دادرسی



 21  ن حقوق اداریدو فصلنامه جستارهای نوی    

          1400، بهار و تابستان 2و  1سال اول، شماره                                                          

 

 بدون ،کنندمی مطالبه را اراضی آن بهای شهرداری، سوی از شدهتملک و تصرف اراضی مالکان که

 موضوعاً  دعوی باشند داده، انجام که اقداماتی در شهرداری سوی از قانون نقض و تخلف مدعی ینکها

 به باید دادگاه و است خارج ادشدهی قانون 10 ماده 3 بند 1 تبصره و 2 و 1 بندهای مقررات شمول از

 ظرتجدیدن دادگاه هجدهم شعبه رأی اساس، این بر نماید. صادر مقتضی حکم و رسیدگی دعوی

 «.شودمی داده تشخیص صحیح آرا اکثریت به دارد مطابقت نظر این با که تهران استان

 موضوع اداره تصمیم یا و فعل ترک یا و فعل اساساً که زمانی که کندمی تأیید را نظر این رأی این

 ار آن از ناشی خسارت صرفاً و شودنمی اداره اقدام بودن غیرقانونی مدعی نفع ذی و نیست بحث

 خسارت دریافت به فرد استحقاق اساس احراز جهت دیوان به ارجاع قابل موضوع ،کندمی مطالبه

 1دارند. را موارد این در اشخاص تقاضای به رسیدگی صالحیت عمومی محاکم و نیست

 صالحیت تفکیک مالک و قانون 10 ماده تبصره تحلیل سوم. گفتار

 عمومی محاکم و اداری عدالت دیوان
 است. شده پذیرفته ایران حقوق در اشخاص به وارده خسارت جبران در دولت مدنی مسئولیت

 بلکه ،نیست دولت مدنی مسئولیت موارد و ماهیت و مبنا زمینه در قانونی ،اداری عدالت دیوان قانون

 1385 سال قانون 13 و فعلی قانون 10 ماده است. مدنی مسئولیت بر ناظر شکلی مقررات جزء

 نییتع ،داردمی مقرر 10 ماده یک تبصره .اندکرده بیان را عدالت دیوان اختیارات حدود و صالحیت

 صدور از پس ماده این 2 و 1 بندهای در مذکور اشخاص و مؤسسات ناحیه از وارده خسارت میزان

 یکی ؛دارد یکدیگر از متمایز جزء دو تبصره این .است عمومی دادگاه با تخلف وقوع بر دیوان در رأی

 که وقوع احراز یا اشخاص به خسارت ورود تصدیق طریق از دولتی هایدستگاه مدنی مسئولیت ماعال

                                                   
فصلنامه حقوقی  هیعدلنشریه  ،قانون دیوان عدالت اداری 13تبصره یک ماده  رامونیپ استوارسنگری، کورش،. 1

 .50ص  ،1389دادگستری استان فارس، 



   22  اداری عدالت دیوان صالحیت حوزه

 

 هایدادگاه بر که وارده خسارت میزان تعیین دیگری و گیردمی صورت اداری عدالت دیوان توسط

 .دارد موضوعیت مواردی چه در تبصره دید باید اینجا در است. عمومی

 کیفری دعاوی اصوالً که گفت توانمی اداری عدالت دیوان قانون 12 و 10 مواد به توجه با بنابراین

 اداری عدالت دیوان در که ایدعاوی که هرچند .نیست اداری عدالت دیوان در طرح قابل دولت علیه

 مالی دعاوی و قراردادها بر ناظر حقوقی دعاوی اما است، حقوقی دعاوی نوع از ماهیتاً شودمی مطرح

 ناشی دعاوی ،عدالت دیوان در دولت علیه طرح قابل دعاوی و نیست اداری عدالت دیوان در طرح قابل

 ناشی دعاوی مشخص مرز تعیین برای است. عمومی حقوق قواعد از دولتی هایدستگاه تخطی از

 و دولتی دستگاه اداری اعمال علیه دعاوی هاآن از منظور گفت: باید عمومی حقوق قواعد از تخطی

 قابل قضائی شبه مراجع یآرا و هستند حاکمیت اعمال مقام در که هاآن مأمورین و میعمو مؤسسات

 موارد و افراد بر ناظر اقدامات و تصمیمات به مربوط 10 ماده 1.است اداری عدالت دیوان در طرح

 احکام و قضائی شبه مراجع یآرا و اداری هایدستگاه موردی اقدامات و تصمیمات مانند ؛است خاص

 تحوالت به توجه با تبصره موضوع خسارات مطالبه رسدمی نظر به دولت. مستخدمین دامیاستخ

 .است تصور قابل فرض چند در تبصره

 دولتی واحدهای اقدامات و تصمیمات از ناشی خسارات به مربوط دعاوی .اول بند

 هاشهرداری و

 عدالت دیوان در باید دولت مدنی مسئولیت از ناشی خسارات مورد در اشخاص دعاوی تمامی آیا

 واحدهای علیه دعاوی رسیدگی برای صالح مرجع اداری عدالت دیوان اینکه به توجه با شود. مطرح

 دعاوی نوع چه کنیم مشخص نخست که است این سؤال به پاسخ الزمه لذا ،است شهرداری و دولتی

 دیوان در دولت علیه که دعاوی نوع مورد در ؛است اداری عدالت دیوان در طرح قابل دولت علیه

 مدنی دعاوی مطلق که هستند این به قائل برخی ؛دارد وجود مختلفی نظرات ،است طرح قابل عدالت

                                                   
ص  ،1397، زانیم نشر :تهران وسوم،بیست چاپ اول، جلد ،اداری حقوق استوارسنگری، ورشک امامی، محمد، .1

268. 



 23  ن حقوق اداریدو فصلنامه جستارهای نوی    

          1400، بهار و تابستان 2و  1سال اول، شماره                                                          

 

 صالحیت اداری عدالت دیوان که معتقدند برخی و است دیوان در طرح قابل آن مأمورین و دولت علیه

 اینکه به توجه با اما 1رد.دا را عمومی حقوق قواعد از دولتی هایدستگاه تخلف دعاوی به رسیدگی

 به رسیدگی عام مرجع که عمومی یهادادگاه کنار در اختصاصی مرجع یک اداری عدالت دیوان

 با کرد. تفسیر آن بودن اختصاصی به توجه با باید را دیوان صالحیت لذا و باشدمی ،هستند تظلمات

 اداری عدالت دیوان قانون 10 ماده یک تبصره موضوع خسارت به رسیدگی شد گفته آنچه به توجه

 این در عدالت دیوان صالحیت لذا و یافت ماده خود در مندرج دیوان صالحیت به توجه با باید را

 :نمود ذیل موارد به محدود باید را خصوص

 قایعو سنخ از عمل ولی شودمی افرادی به خسارت ورود به منجر و است غیرقانونی عمل -1

 بدون دولتی هایدستگاه توسط اشخاص اراضی دوانیع تصرف موارد مانند ؛است حقوقی

 یدادگستر مراجع ،کلی قواعد و اصول طبق صالح مرجع صورت این در ؛قانونی مجوز هیچ

 است. (عمومی )دادگاه

 فرد اما شودمی انجام اداری فعل ترک یا فعل یک صورت به بودن قانونی ادعای با عمل -2

 را شکایت فطر اداری دستگاه عمل دیوان و ایدنممی دعوی طرح عدالت دیوان در نفع ذی

 یا (10 دهما یک بند مصداق) تملک عملیات ابطال مانند یموارد .کندمی اعالم غیرقانونی

 کی 100 ماده کمیسیون رأی فرضاً ،(10 ماده 2 بند )طبق ییقضا شبه مراجع یآرا نقض

 متوجه یخسارات ،کمیسیون رأی اجرای لحاظ به ولی شود نقض دیوان توسط شهرداری

 غیرقانونی عدالت ندیوا به جعهامر با باید نخست نفع ذی فرد اینجا در .باشد شده نفع ذی

 یزانم تعیین و خسارت وصول برای سپس .کند احراز را مذکور مرجع اقدام یا تصمیم بودن

 نماید. مراجعه عمومی دادگاه به نآ

 نامه،آئین استناد به اداره مواردی در .دشومی اعالم غیرقانونی اداری تصمیم یا عمل منشأ -3

 اشخاص به نسبت تصمیماتی یا و دهدمی انجام را اقداماتی ایبخشنامه یا نامهتصویب

                                                   
، اریشهر نشر :تهران ،قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری نظارت ،نصراهلل دیسصدرالحفاظی،  .2

 .173ص  ،1372
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 در گردد.می ابطال اداری عدالت دیوان توسط (... و نامه)آئین مذکور مقررات که گیردمی

 ها،نامه)آئین اداری تصمیم ای عمل منشأ بودن غیرقانونی ادعای به بایستی نیز موارد این

 نفع ذی فرد ،مذکور مقررات ابطال صورت در .شود رسیدگی دیوان توسط (... ها،بخشنامه

 ییآرا کند. مراجع عمومی هایدادگاه به آن مطالبه و خسارت میزان تعیین برای تواندمی

 احراز تیح 1اداری عدالت دیوان عمومی هیئت 1427/12/8613-5 رویه وحدت رأی مانند

 اداری عدالت دیوان صالحیت در را 13 ماده تبصره موضوع اقدام و تصمیم میان علیت رابطه

 خسارت ورود تصدیق که تاس کرده استدالل عمومی هیئت رأی این در .است کرده اعالم

 دولتی هایدستگاه اقدامات و تصمیم ابطال موجبات اوالً که است این به منوط دیوان توسط

 از سوءاستفاده و تجاوز یا و صالحیت عدم یا بودن قانون برخالف جمله از ندیوا توسط

 دیوان برای تصمیمات و اعمال این بطالن اینکه از پس ثانیاً ،باشد داشته وجود اختیارات

 وارده زیان و دستگاه قانون خالف فعل ترک یا و فعل میان علیت رابطه سپس ،گردید احراز

                                                   
ی به صورت ماهوی در خصوص اینکه با بر اختالف در صالحیت نیست؛ بلکه این رأ ناظر 1427رأی وحدت رویه  .1

حکم به تصدیق ورود خسارت صادر  1385قانون دیوان سال  13توان در دیوان بر اساس تبصره یک ماده چه شرایطی می
تصدیق ورود خسارت از طرف مؤسسات و اشخاص » ت عمومی دیوان عدالت چنین رأی داده است:ئهی باشد.می کرد،

قانون دیوان عدالت اداری موضوع تبصره یک آن ماده مستلزم تحقق و اجتماع ارکان و  13ه ماد 2و  1مذکور در بندهای 

عناصر اصولی مثبت توجه مسئولیت مدنی مشتمل بر ارتکاب فعل و یا ترک فعل خالف قانون، ورود خسارت و وجود 

و قسمت دوم بند  14[2] ماده رابطه سببیت بال واسطه و مستقل بین عناصر مذکور است و به بیان دیگر مستفاد تلفیق
به آن الذکر منوط قانون مذکور تصدیق ورود خسارت و توجه مسئولیت مدنی ناشی از آن به اشخاص فوق 19یک ماده 

قطعی یا مقررات دولتی در قلمرو صالحیت دیوان به علت برخالف بودن آن و یا  یاست که تصمیمات یا اقدامات یا آرا

قوانین و مقررات یا خودداری از انجام  یعدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرا

ورود خسارت بال واسطه و مستقیم شده باشد. نظر به اینکه ضرورت گازسوز وظایف قانونی موجب تضییع حقوق یا سبب 
های اجرایی، نظامی و انتظامی و همچنین تشویق بخش خصوصی به گازسوز کردن وسایل نقلیه خود کردن دستگاه

م خودداری متضمن تنظیم قرارداد یا الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به تولید کیت گازسوز نبوده تا اعال

مورخ  8213های شماره شرکت تجاری از نصب کیت گاز روی خودروهای پالک شخصی و دولتی به شرح بخشنامه

مورخ  61و  22های شماره های نفتی که موجب دادنامهشرکت ملی فرآورده 10/9/1378مورخ  9588و  5/8/1378
بنابراین  ؛لیدکنندگان کیت مذبور محسوب شودت عمومی دیوان ابطال شده موجب بروز خسارت به توئهی 30/2/1380

های دادنامه شعبه چهار تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت از طرف شرکت ملی فرآورده

 «د.شونفتی صحیح و موافق قانون تشخیص داده می

http://www.vhp.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=52:made13&catid=34:publicarticles&Itemid=60#_ftn2
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 .کنند احراز را خسارت ورود توانندمی دیوان شعب صورت این در ؛گردد احراز نیز اشخاص به

 این ،شودمی استنباط عمومی هیئت یأر و اختالف محل هایپرونده از همچنان که یول

 اثبات باید نفع ذی چون ؛دانست الشمولعام ابطال از ناشی خسارت مطالبه ناظر باید را رأی

 ابطال صرف .است شده وی به خسارت ورود وجبم ،شده باطل که الشمولیعام تصمیم کند

 تبصره استناد به رأی نیا کند.نمی خسارت دریافت مستحق را نفع ذی دیوان توسط تصمیم

 مطرح دیوان در خسارت ورود تصدیق که بود شده صادر عدالت دیوان قانون 13 ماده یک

 در باید نفع یذ ،است شده منتفی دیوان توسط خسارت ورود تصدیق اکنون ولی شدمی

 توسط وارده خسارات مدنی مسئولیت ارکان تحقق اثبات با و کند دعوی طرح عمومی دادگاه

 کند. مطالبه را دولتی دستگاه

 اشخاص استحقاق قانون در ولی شودمی اشخاص به خسارت ورود موجب و است قانونی عمل -4

 جاآن از .است نشده بینیپیش خسارت جبران به دولتی دستگاه الزام یا و خسارت دریافت به

 اشخاص اعتراضات و شکایات به رسیدگی عبارت گذارقانون 10 ماده دو و یک بندهای در که

 ادعا باید شاکی که شودمی متبادر ذهن به تصور این اولیه نگاه در لذا است برده کار به را

 در جهت این از لذا .است غیرقانونی شکایت طرف دستگاه اقدام و تصمیم که باشد داشته

 دارد؛ را عمل یک انجام الزام یا و تصمیم ابطال یا لغو تقاضای و نمایدمی دعوی طرح دیوان

 ؛باشد امر همین بر ناظر بایستیمی نیز 10 ماده یک بند موضوع خسارت ظاهراً بنابراین

 شاکی به خسارت ورود موجب شکایت طرف دستگاه غیرقانونی فعل ترک یا و فعل یعنی

 شکایت طرف دستگاه اقدام و تصمیم اگر که است این توجه قابل نکته اما باشد. هگردید

 موضوعیت نیز مورد این در عدالت دیوان تصدیق و لزوم خسارت ورود بحث ،باشد قانونی

 به بایستی نخست نفع ذی فرد (1385) وانید قدیم قانون طبق موارد این در نه؟ یا دارد

 توسط آن جبران لزوم و خسارت ورود دیوان که فرضی در و نماید مراجعه عدالت دیوان

 مراجعه عمومی محاکم به بایستیمی نفع ذی فرد سپس ،نمود تصدیق را اداری دستگاه

 اساس بر اولیه رسیدگی صالحیت عمومی گاهددا موارد گونهاین در دیگر بیان به ؛کند
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 مفاد از ندارد. را آن یزانم تعیین و اداری دستگاه توسط خسارت جبران لزوم و استحقاق

 که فرضی در تنها تبصره این موضوع خسارت که شدمی طاباستن سابق 13 ماده یک تبصره

 دولتی دستگاه عمل اگر بلکه ،نیست مطرح باشد غیرقانونی دولتی دستگاه اقدام و تصمیم

 مکنم که معنی بدین .دارد موضوعیت دیوان تصدیق لزوم و خسارت ورود نیز باشد قانونی

 شود وارد اشخاص به جبرانی قابل خسارت دولتی دستگاه یک قانونی اعمال لحاظ به است

 تصدیق فرض در و نمودمی تقاضا دیوان از را خسارت تصدیق بایستی نفع ذی اینجا در که

 .کردمی مراجعه عمومی دادگاه به باید آن میزان تعیین و مطالبه برای دیوان توسط امر این

 تصمیم یک ابطال به نسبت را شاکی شکایت که اداری عدالت دیوان شعب یآرا جمله از

 به حکم حال عین در ولی است دانسته قانونی را تصمیم آن نوعی به و است نپذیرفته اداری

 شعبه رأی به توانمی ،است کرده صادر قانونی تصمیم آن از ناشی خسارت ورود تصدیق

 فیلم سازندگان کرد. اشاره سنتوری فیلم سازندگان به مربوط پرونده در عدالت دیوان سوم

 قبل روز چند ناگاه به اما بودند کرده اخذ نیز را فیلم نمایش پروانه حتی الزم مجوزهای همه

 آمد. عمل به جلوگیری فیلم نمایش از ارشاد وزارت معاونت دستور به فیلم نمایش شروع از

 اقدام از ناشی هایخسارت تصدیق و یلمف نمایش منع دستور لغو خواهان شکات وکالی لذا

 جلوگیری اینکه به توجه با رسیدگی، از پس دیوان سوم شعبه اند.شده خود موکلین به مذکور

 نامهآئین 4 ماده از ناشی ارشاد وزارت سینمایی معاونت اختیارات حدود در فیلم اکران از

 بر اینکه به نظر ،خسارت یقتصد مورد در اما ،کرد رد را شکایت خصوص این در ،است بوده

 شده هزینه شکات سوی از زیادی مبالغ بحث مورد فیلم تهیه برای پرونده محتویات اساس

 فیلم اکران از ممانعت در اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت سینمایی معاونت اقدام نتیجه در و

 است، هگردید آنان به خسارت موجب ه،بود شکات سود کسب و درآمد وسیله آن نمایش که

 سنتوری فیلم اکران از ممانعت نتیجه در آنان به خسارت تصدیق حد در شکات شکایت لذا
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 ورود به رأی اداری، عدالت قانون 13 ماده 1 تبصره به مستند و شد داده تشخیص موجه

 1.گرددمی اعالم و صادر شکایت

 ما یا ارتخس ختپردا به ملزوم را یدولت دستگاه هم گذارقانون و است قانونی دولت عمل -5

 جبران به تصریح گذارقانون یعنی ؛است کرده ،شده سلب شخاصا از که آنچه مادی یازا به

 توسط اراضی تملک به مربوط مقررات مانند یموارد .است نموده دولت توسط خسارت

 نیروهای أمورینم توسط سالح کارگیریبه قانون 13 ماده مانند یا و دولتی هایدستگاه

 با ینمأمور توسط سالح کارگیریبه لحاظ به خسارات جبران که (1373 )مصوب مسلح

 به نیازی موارد گونهاین در است. اشتهگذ ربطذی یا و سازمان عهده بر را قانون رعایت

 به رتخسا دریافت اشخاص حقوق ربطذی قوانین در چون و نیست عدالت دیوان به همراجع

 هستند. رسیدگی به صالح مورد این در ستریدادگ مراجع لذا است شده شناخته رسمیت

 و دولتی واحدهای مأمورین اقدامات و تصمیمات از ناشی سارتخ دوم. بند

 عمومی مؤسسات

 و تصمیمات از اشخاص شکایات به رسیدگی که اداری عدالت دیوان قانون 10 ماده از بند این 

 تأمل محل ،است کرده اعالم دیوان صالحیت در را عمومی مؤسسات و دولتی واحدهای اقدامات

 اما نیست دعوی طرف مأمور و گیردمی قرار شکایت طرف دستگاه نیز موارد این در اصوالً زیرا 2؛است

 مأمورین توسط تخلف احراز مورد در ،شده اشاره ماده یک بند کلیت به 10 ماده یک تبصره در چون

 گفته هادستگاه مؤسسات قداماتا و اتتصمیم مورد در که مطالبی همان دیوان در دولتی واحدهای

 دارد. موضوعیت نیز شده

                                                   
ص  ،1397، انزیم نشر :رانته وسوم،بیست چاپ اول، جلد ،اداری حقوق استوارسنگری، کورش امامی، محمد،. 1

396. 

، اریشهر نشر :تهران ،قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری نظارت ،نصراهلل دیسصدرالحفاظی، . 1

 .266ص  ،1372
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 قضائی شبه مراجع تصمیمات از ناشی خسارت سوم. بند

 بایستی نخست نفع ذی فرد قضائی شبه مراجع تصمیمات ناحیه از وارده خسارت مطالبه مورد در

 شکایت و اعتراض اداری عدالت دیوان در مراجع این قطعی تصمیمات یآرا به 10 ماده 2 بند طبق

 تخلف وقوع صورت این در ،شکایت طرف مرجع تصمیم یا رأی نقض یا و ابطال فرض در و نماید

 یآرا عدالت دیوان اگر مثال یبرا ؛کندمی پیدا موضوعیت اداری عدالت دیوان در مراجع آن توسط

 نفع ذی از ذکورم مراجع رأی استناد به دولتی دستگاه ولی کند نقض را مالیاتی اختالف حل مراجع

 توسط قطعی صورت به که رأیی استناد به که مازادی مبلغ مطالبه برای ،باشند گرفته اضافی مالیاتی

 و 1نیست عدالت دیوان در تخلف قوعو مجدد احراز به نیازی ،است شده نقض اداری عدالت دیوان

 مثالً ) دولتی دستگاه از را مازاد شدهپرداخت مبلغ مالیات عمومی محاکم طریق از تواندمی نفع ذی

 نماید. مطالبه مالیاتی( سازمان

 10 ماده یک تبصره اساس بر عمومی محاکم صالحیت حوزه چهارم. بند

 یزانم تعیین عمومی، محاکم صالحیت حوزه اداری عدالت دیوان قانون 10 ماده یک تبصره طبق

 لفتخ وقوع احراز از پس یقضائ شبه مراجع و عمومی و دولتی مؤسسات ناحیه از وارده خسارت

 بودن قانونیغیر یا قانونی به ورود حق عمومی محاکم موارد گونهاین در یعنی ؛است دیوان توسط

 هاآن رسیدگی ،عمل بودن غیرقانونی بر دیوان رأی از پس فقط و ندارند را شکایت مورد عمل

 زمینه در میعمو محاکم و یادار عدالت دیوان صالحیت حوزه تفکیک در اما کند.می پیدا موضوعیت

 ؛کرد توجه ذیل نکات به باید 10 ماده یک تبصره

 خاص دعاوی به رسیدگی در اداری عدالت دیوان صالحیت و عام عمومی محاکم صالحیت -1

 عام مرجع عمومی( )محاکم دادگستری اساسی قانون 159 اصل طبق سویک از زیرا است؛

 دادرسی آئین قانون یک ماده از ستفادم و است اشخاص شکایات و تظلمات به رسیدگی

                                                   
های عمومی تفکیک صالحیت دیوان عدالت اداری و دادگاهامیری،  وبیا و حسنوند محمد جاللی، محمد،. 1

 .108ص  ،1396، پاییز 99نشریه مجله حقوقی دادگستری، شماره  ،دولتدر دعاوی مسئولیت مدنی علیه 
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 این بر اصل لذا 1.است عمومی هایدادگاه صالحیت در مدنی دعاوی کلیه 1379 سال مدنی

 خسارت یا و قراردادی خسارت از اعم خسارت دریافت و احراز بر ناظر دعاوی کلیه که است

 در که خاصی موارد مگر ؛شودمی رسیدگی عمومی محاکم در مدنی مسئولیت موضوع

 است. اداری عدالت دیوان صالحیت

 اقدامات از اعم دولت علیه اشخاص دعاوی به رسیدگی بر ناظر اداری عدالت دیوان صالحیت -2

 انفرادی و موردی تصمیمات و اعمال یعنی هاآن اداری اعمال یا دولتی هایدستگاه جانبهیک

 بنابراین است؛ (عمومی هیئت )در الشمولعام تصمیمات یا و شعب( در) یئقضا شبه اعمال و

 احراز یا هاشهرداری و دولتی هایدستگاه توسط اشخاص به وارده خسارت تصدیق حوزه

 در دیوان صالحیت به توجه با باید نیز را عدالت دیوان توسط خسارت ورود به منجر تخلف

 دورو موجب عمومی یا دولتی دستگاه فعل ترک یا و فعل اگر که معنی بدین ؛گرفت نظر

 این در ،است قانونی عملش که است نآ مدعی اداره که باشد شده اشخاص به خسارت

 یا و فعل ترک یا و فعل لحاظ به خسارت ورود در اشخاص ادعای پذیرش الزمه صورت

 دیوان در بحث مورد تصمیم یا و فعل ترک یا و فعل نخست که است این مذکور تصمیم

 پیدا موضوعیت عمومی محاکم رسیدگی پسس ،گیرد قرار شکایت مورد اداری عدالت

 در شکایت موضوع اعمال از ناشی خسارت باید تبصره موضوع خسارت بنابراین ؛کندمی

 نیست بحث موضوع اداره تصمیم یا و فعل ترک یا و فعل اساساً که زمانی اما 2.باشد دیوان

 اشخاص اراضی که نیزما مثال برای ،شودنمی اداره اقدام بودن غیرقانونی مدعی نفع ذی و

 صرفاً نفع ذی ولی باشد غیرقانونی یا قانونی تملک اینکه از اعم ،شودمی تملک اداره توسط

                                                   
دعاوی  هیو کلدادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی  نییآ ماده یک:. 1

قانون موظف  عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب وانید ،دنظریتجد ،انقالب های عمومی،مدنی و بازرگانی در دادگاه

 .رودیمباشند، به کار به رعایت آن می

 انتشارات :تهران ،کنونی تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم قانون مشهدی، علی،. 2

 .170ص  ،1395 ،خرسندی
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 اساس احراز جهت دیوان به ارجاع قابل موضوع کندمی مطالبه را آن از ناشی خسارت

 تقاضای به رسیدگی صالحیت عمومی محاکم و نیست خسارت دریافت به فرد استحقاق

 ناشی یا و اداره تقصیر از ناشی خسارت ورود که مواردی در دارند. موارد این در ار اشخاص

 به را ایمطالبه قابل خسارت طبیعی طور به و کندمی ایجاد قهری ضمان که بوده اعمالی از

 اشخاص استحقاق اساس به رسیدگی مرجع عمومی هایدادگاه هم باز کندمی وارد اشخاص

 راستای در نیز کشور عالی دیوان عمومی هیئت 747 رویه وحدت یرأ هستند. آن میزان و

 است. استدالل این

 1اداری عدالت دیوان قانون اصالحیه طرح در صالحیت تفکیک پنجم. بند

 ماده 2 و 1 تبصره نخست که است شده بینیپیش اداری عدالت دیوان قانون اصالحیه طرح در 

 :یک تبصره اصالحیه طبق .شود الحاق آن به 6 تا 3 ایهتبصره عنوانبه هاییتبصره و اصالح 10

 هایدادگاه صالحیت در ماده این الف بند مشمول هایدستگاه از خسارت مطالبه دعاوی به رسیدگی

 و قوانین از تخلف احراز مستلزم مذکور دعاوی به رسیدگی که مواردی در است، دادگستری حقوقی

  باشد مقررات
 
 رسیدگی حقوقی دادگاه که مواردی در .است دیوان صالحیت رد تخلف وقوع احراز صرفا

 قرار صدور با دهد تشخیص مقررات و قوانین از تخلف وقوع احراز به منوط را خسارت مطالبه دعوای به

 خواهان چنانچه و کندمی ندیوا در تخلف و احراز دعوای طرح به مکلف را خواهان رسیدگی توقف

 شعبه ،نکند اقدام دیوان در دعوا طرح به نسبت رسیدگی توقف قرار غابال تاریخ از ماه یک مدت ظرف

 صورت به یک تبصره 10 ماده در بنابراین ؛نمایدمی صادر مقتضی رأی و داده ادامه رسیدگی حقوقی

 دیوان قانون در بنیادینی تفاوت مذکور اصالح که گفت باید تبصره این خصوص در .شودمی اصالح باال

 مسئولیت دعاوی از برخی به رسیدگی برای مرجعی دو نظام همان نیز اصالحیه بلکه کندنمی ایجاد

 هایدادگاه صالحیت بر را صلا گذارقانون که توضیح این با است کرده حفظ را دولت علیه مدنی

 دولت علیه مدنی مسئولیت دعوای همان یا خسارت مطالبه دعاوی به رسیدگی خصوص در عمومی

                                                   
مدتی ضاییه قتهیه گردید ولی با تغییر ریاست قوه  97 در سالطرح اصالحیه قانون دیوان عدالت اداری نخست . 1

 مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد. 3/10/99بار دیگر مطرح و در جلسه  99متوقف شد. اما در سال 
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 عمومی دادگاه در نخست بایستی نفع ذی که است این کلی قاعده هم در اینجا الذ .است داده قرار

 وقوع احراز به منوط عمومی دادگاه رسیدگی که مواردی در اما نماید دعوا طرح موضوع خصوص در

 با تواندمی حقوقی دادگاه است قوانین از تخلف جنبه از دولتی دستگاه تقصیر دیگر بیان به یا تخلف

 طرح عدم صورت در ،نماید عدالت دیوان در دعوا طرح به مکلف را انخواه اناطه قرار ینوع صدور

 در منطقی طور به جهینت و در نیست عمومی دادگاه رسیدگی از امر مانع این خواهان توسط دعوا

 است این مهم نکته ولی ،گرددمی در خواهان دعوای ،دولتی دستگاه تخلف احراز عدم لحاظ به اینجا

 علیه مدنی مسئولیت دعاوی از بخشی به مربوط دادرسی دوگانه نظام زنی اصالحی طرح این رد که

 .است نرفته یکپارچه نظام یک سمت به خصوص این در گذارقانون و است شده حفظ دولت
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 گیرینتیجه
 دیوان صالحیت و است عمومی محاکم صالحیت در مدنی دعاوی کلیه که است این بر اصل

 دولت علیه افراد دعاوی به رسیدگی هب صالح اداری عدالت دیوان که را مواردی لذا ت.اس خاص عدالت

 دولت یهعل دعاوی نوع به رسیدگی در دیوان صالحیت به توجه با باید ،است خسارت جبران بر مبنی

 در دولت تقنینی شبه و یئقضا شبه و اداری جانبهیک عمالا بر ناظر دولت علیه دعاوی نمود. تفسیر

 دالتع دیوان صالحیت از دولت علیه قهری ضمان از ناشی دعاوی به رسیدگی و است دیوان الحیتص

 است عمومی هایدادگاه صالحیت در و خارج

 خسارت جبران لزوم ینقوان در که کندمی وارد افراد به خسارتی خود جانبهیک اعمال با دولت اگر

 ؛نیست عدالت دیوان صالحیت در موضوعات این ،است شده بینیپیش دولتی دستگاه توسط وارده

 .است کرده مشخص گذارقانون را اشخاص استحقاق اساس چون

 اداری دالتع دیوان ،است نزاع محل دولتی دستگاه اقدام یا تصمیم بودن قانونی در که مواردی در

 دستگاه لفتخ وقوع احراز مرحله تا هاآن بر ناظر مدنی مسئولیت به مربوط دعاوی دهد نظر باید

 اما .است عمومی دادگاه عهده بر خسارت میزان تعیین ولی ،است عدالت دیوان رسیدگی به منوط

 است. رسیدگی به صالح رأساً عمومی دادگاه نیست دعوی محل خسارت به منجر عمل اگر

 دادگاه از خسارت مطالبه ناظر دعاوی به عمومی دادگاه رسیدگی بر اصل قانون اصالح طرح در

 یک عنوان به دولتی دستگاه تخلف احراز خصوص در اداری عدالت دیوان رسیدگی و است عمومی

 خواهان کردن ملزم جهت اناطه قرار صدور و عمومی دادگاه قاضی تشخیص به منوط و استثنایی امر

  .است عدالت دیوان در تخلف احراز دعوی طرح به
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