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 اداری عدالت دیوان عمومی هیئت رأی اعتبار

 کشور عالی دیوان عمومی هیئت و قضایی مراجع در

 1محسنی حسن 

 چکیده
 صالحیتی قانون، برابر ،رأی صدور جهت از اداری عدالت دیوان عمومی هیئت صالحیت

 ابطالی رأی و رویه ایجاد رأی رویه، وحدت رأی تواندمی که عمومی هیئت این است. فردمنحصربه

-یکنواخت و اداری حقوق منابع در ویژه به و ما حقوقی نظام در توجهیقابل جایگاه و نقش نماید صادر

 در هارأی این ارزش سر بر نوشته نای در سخن همه .است کرده پیدا حوزه این در حقوقی سازی

 کشور عالی دیوان نظارت سایه زیر اداری عدالت دیوان همراه به خود که مراجعی است؛ قضایی مراجع

 این بر پاید.می را کشور در قانون اجرای سازییکنواخت و محاکم در قانون صحیح اجرای که هستند

 ایجاد و رویه وحدت که رأیی ویژه به شود، صادر یادار عدالت دیوان عمومی هیئت از رأیی اگر بنیاد

 رسدمی دیده به چنین چیست. قضایی مراجع در ارزشش که شودمی مطرح پرسش این است، رویه

 حقوقی استدالل و مستند یک عنوان به قضایی مراجع در اداری عدالت دیوان عمومی هیئت رأی که

 مراجع از رأیی با رأی این اگر ولی ،نیاورد پدید یا ردآو پدید اقناع تواندمی که است اثر ترتیب قابل

 متفاوت، یا مشابه تفسیری و رأی این به استناد با قضایی مراجع کهنیا یا بگیرد قرار تعارض در قضایی

 رأی و قضایی مرجع رأی میان تعارض رفع برای مرجعی قوانین در گرچه گردند، آرا تعارض دچار

 عمومی هیئت کند، حل را تعارض این تواندمی که مرجعی تنها ست،نی عدالت دیوان عمومی هیئت

                                                   
hmohseny@ut.ac.ir دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. 1
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 پایان اختالف این به تواندمی رویه وحدت رأی صدور با عمومی هیئت این است. کشور عالی دیوان

 رویه راهکار و رهیافت یک شکل به کشور عالی دیوان رویه وحدت رأی چند در نتیجه این دهد.

 .است بوده توجه مورد قضایی

 

 .عالی دیوان بودن عالی ،عمومی هیئت رأی ،تفسیر ،اقناع ،استدالل کلیدواژگان:
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 مقدمه
 سال در ایران یاسالم یجمهور یاساس قانون برجسته یهاینوآور از یکی یادار عدالت وانید

 و 1تافین شدن ییاجرا مجال که میبگذر «یدولت یشورا به راجع قانون» از اگر هست. و بود 1358

 مورخ 14۶ شماره هیرو وحدت رأی در «دولتی شورای غیاب» از را خود گالیه نیز کشور عالی دیوان

 انقالب وقوع از قرن چهارمسه به نزدیک گذشت از پس دیوان که این ۲،بود نموده ماعال ۲0/1/1348

 قانون 1۶1 )اصل کشور یعال وانید کنار در دیبا و بود شده داریپد رانیا یحقوق نظام در مشروطیت،

 و (یاساس قانون 138 اصل ژهیو به و 10۶ تا ۶1 ،4 یها)اصل یاسالم یشورا مجلس و (یاساس

 با تا کردیم یباز یزیمتما نقش (،یاساس قانون ۹4 اصل و 4 )اصل یاساس قانون نگهبان یشورا

 یادار عدالت نواید که بود آن در نقش نیا زیتما نشود. یختگیآم دچار مراجع نیا ینظارت فیوظا

 و نیقوان یهنجار مراتبسلسله ینوع نگهداشت با دیبا باشد داشته یلتدخا نیتقن ندیفرا در آنکهیب

 ،یدست همچون که یگرید مقرره هر سپس، و یعاد قانون تا گرفته یاساس قانون و شرع از مقررات

 یادار عدالت وانید را کارها نیا همه داد.یم انجام را هاشیپا وظیفه است، ترنییپا مقرره دست یباال

 اساسی قانون 173 اصل در ؛دهد انجام خود دادرسان با ییقضا قوه درون در ییقضا شکل به دیبا

 :است آمده چنین

 با هاواحد ای نیمأمور به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات ات،یشکا به یدگیرس منظور به»

 نظر ریز «یادار التعد وانید» نام به یوانید ،هاآن حقوق احقاق و یدولت یهانامهنییآ

 نییتع قانون را وانید نیا عمل نحوه و اراتیاخت حدود .گرددیم تأسیس هییقضا قوه سیرئ

 «.کندیم

                                                   
 (.نیمجلس یدادگستر مشترک ونیسیکم) 7/۲/133۹ مصوب ،یدولت ی. قانون راجع به شورا1

 یاستخدام اتیبه شکا یدگیمرجع رس 31/03/1345 مصوب یورقانون استخدام کش ۶3و  ۶۲ نیبه موجب مادت. »۲
 ابیآن شورا در غ یاز رأ دنظریتجد یکشور است و به تقاضا یو استخدام یسازمان امور ادار یشورا یرسم نیمستخدم

 «. خواهد شد ... یدگیکشور رس یعال وانیدر د یدولت یشورا
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 صوبم «یادار عدالت وانید قانون» همچون ینیقوان تاکنون شصت دهه آغاز از کار، نیا یبرا

 و 1385 سال «یادار عدالت وانید قانون» ،دید خود به هشتاد دهه تا که یاصالحات با 13۶0 سال

 میتقس ینوع که شد وضع 13۹۲ سال «یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون» سرانجام

 .کرد برقرار وانید نیا یعموم هیئت و شعب انیم کار

 در که است آن یعموم هیئت کند،یم ییخودنما همه از شیب آنچه وانید نیا فیوظا انیم از

 سال قانون 1۹ و 11 مواد و 13۹۲ سال قانون 1۲ ماده )مانند دارد نهیشیپ و مستند ن،یقوان نیا همه

 (.13۶0 سال قانون ۲0 ماده و 1385

 13۹۲ سال نونقا 1۲ ماده در که است یشرح به یعموم هیئت نیا درباره گذارقانون اراده نیآخر

 هم ،وشدبک خود شعب در هارأی تعارض رفع یبرا هم است داده اجازه وانید نیا به و است آمده

 وحدت و ینهمسا شوازیپ به هیرو جادیا رأی با و باشد داشته ییقضا و یادار حقوق منابع به ینگاه

 اعتراضات و ماتتظل ات،یشـکا رامونیپ اندر و بکشاند رخ به را خود ییقضا و آمره قدرت هم ،برود هیرو

 مؤسسات و هاهرداریش و یدولت مقررات و هانظام ریسا و هانامهآیین از یحقوق ای یقیحق اشخاص

 تیحصال عدم ،قانون ای شرع با رتیمغا علت به مذکور مقررات که یموارد در یردولتیغ یعموم

 از یوددارخ ای مقررات و نیقوان یاجرا در تخلف ،اراتیاخت از سوءاستفاده ای تجاوز ،مربوط مرجع

 .بپردازد یدگیرس به ،شودمی شخاصا حقوق عییتض موجب که یفیوظا انجام

 کشور یحقوق سامانه در وانید نیا گاهیجا مطالعه و هاتیصالح نیا یبررس دنبال به نگارنده

 یعموم هیئت رأی ارزش که دهد پاسخ پرسش نیا به کوشدیم نوشته نیا در نگارنده بلکه 1ستین

                                                   
، اریشهر :تهران ،اداري عدالت در ديوان دولت بر اعمال ضاييق نظارتنصراهلل،  ،یصدرالحفاظ.ک: ر باره نیدر ا .1

 ،ینینهر؛ 13۹8، جنگل، جاودانه :، تهرانيادار عدالت وانيد يدادرس نيیآ و تیصالحغالمرضا،  ،یگیموالب؛ 137۲

، نشگنج دا :، جلد اول، تهرانهاآن تیصالح حدود و ييرقضایغ و ييقضا مراجع ،يمدن يدادرس نيیآ دون،یفر

 .74۶-831، ص 13۹۶
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 سپس و اساسی قانون 15۹۲ اصل و 341 اصل موضوع یدادگستر یهادادگاه در یادار عدالت وانید

 چیست؟ کشور عالی دیوان عمومی هیئت در

 یکی ؛است جهت سه از ندارد، نگارنده قیتحق حد در یپژوهش سابقه که نو پرسش نیا تیاهم

 پاسخ رسشپ نیا یبرا هادادگاه یدادرس نییآ و یادار عدالت وانید یدادرس نییآ مقررات کهنیا

 در یارزش تیمحدود ینوع یادار عدالت وانید یدادرس نییآ مقررات در نیا بر افزون .دنندار یروشن

 :است تهگف هیرو وحدت رأی رامونیپ 8۹ ماده در که نگاهآ ؛شودمی دهید یعموم هیئت ماتیتصم

 ماده در و «است االتباعالزم مشابه موارد در مربوط یادار مراجع ریسا و وانید شعب یبرا رأی نیا»

 و یقیحق صاشخا و ادارات وان،ید شعب ریسا یبرا رأی نیا» :است آورده هیرو جادیا رأی درباره ۹0

 (،یابطال رأی به )مشهور یعموم هیئت رأی خصوص در سرانجام و «است االتباعالزم مربوط یحقوق

 هیئت أیر مفاد تیرعا شود، ابطال یعموم هیئت در ایمصوبه چنانچه» که است گفته ۹۲ ماده در

 «.است یالزام ،یبعد باتمصو در یعموم

 یجا چیه در 3کشور یعال وانید یعموم هیئت هیرو وحدت رأی اثر و نییآ خالف به کهاین سوم

 عنوان به ژهیو به یعموم هیئت از آنچه که است امدهین یادار عدالت وانید یدادرس نییآ مقررات

 باشد. نیچن دیبا ای است قانون حکم در ،شودمی صادر هیرو جادیا و هیرو وحدت رأی

                                                   
. همه دیصالح رجوع نما یهابه دادگاه یبه منظور دادخواه تواندیحق مسلم هر فرد است و هر کس م یدادخواه. 1

که به موجب قانون  یاز دادگاه توانیرا نم کسچیها را در دسترس داشته باشند و هدادگاه گونهنیافراد ملت حق دارند ا

 .منع کرد ،حق مراجعه به آن را دارد

ها منوط به حکم قانون آن تیصالح نییها و تعدادگاه لیاست. تشک ی، دادگستراتیتظلمات و شکا یمرجع رسم. ۲
 .است

 ؛ در این خصوصکشور گذاریقانون خیتار در آن پیشینه همه با 13۹۲ سال یفریک یدادرس نییقانون آ 471ماده . 3

 ر.ک:

احمد،  ،یدفترنیمت؛ 1۲-4ص  ،۲5 شماره ،1331 مهر اول، دوره وکال، نکانو مجله ،کشور وانيد محمود، سرشار،

 ياصل دسترسسن، ح ،یمحسن؛ ۶۹-7۲، ص 1378مجد،  : انتشاراتتهرانجلد اول، ، يبازرگان و يمدن يدادرس نيیآ

 .545-54۹ ص، 13۹۶ ،3 شماره، 47 دوره ،ی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصدولت يبه عدالت و دادخواه
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 است بداهت دهندهنشان ای جهت نینخست بنگریم، نوشته نیا پرسش جوانب به گرید بار اگر پس

 نمودار جهت نیدوم ،یحقوق سامانه در پرسش نیا نشدن طرح دهندهنشان ای دینماینم درست که

 پژوهنده باور به جهت نیسوم اما و است یادار صنف در وانید یساختار یمحدودساز-خود

 دهیپژوه رو پیش نوشته در پرسش نیا ابعاد .است کشور یعال وانید بودن «یعال» مفهوم کنندهدایهو

 ارزش که شودمی بسنده این به و 1بگشاید را آن رس مقدمه در ،ندارد قصد نگارنده و شودمی دهیکاو و

 یبرا ؛نیست اللاستد و اقناع ارزش از بیش قضایی، مراجع در اداری عدالت دیوان عمومی هیئت رأی

 و شد خواهد استناد کشور یعال وانید یعموم هیئت از هیرو وحدت رأی سه به سخن، نیا اثبات

 مراتبسلسله در باز ،یتیصالح و شأن هر با یادار عدالت وانید که بود خواهد این اثبات بر سعی

 دهیگز اقامت خوش ییقضا سامانه در که یگاهیجا است؛ کشور یعال وانید یعال نظارت ریز ،ییقضا

 است. کرده هموار را یسازکنواختی و وحدت راه و است

 است فوق ارهگز اثبات یبرا استدالل مواد نخست گفتار دارد: گفتار دو حاضر نوشته اد،یبن نیا بر

 دگانید از نمونه، چند عنوان به 713 و ۶۹7 و ۶۶5 شماره هیرو وحدت هایرأی یبررس قالب در که

 یهنجارها یسازکنواختی اندازه نیباالتر عنوان با که است یاستدالل خود دوم گفتار و گذردیم

 .شودمی عرضه یحقوق

                                                   
 ر.ک: ؛اندپرسش ورود نکرده نیبه ا یاند ولپرداخته هیوحدت رو یو علل صدور رأ یبه مبان سندگانینو یخبر. 1

 ،13۹8 ان، تابست۹8، مجله قضاوت، شماره نيادیبن مسائل يبررس ؛ييقضا هيرو وحدت جاديامحمدرضا،  ،یعیرف

 به بعد. 101ص 

اند نموده دیکآن تأ یعموم ئتیه یعدالت از آرا وانید تیعکشور و تب یعال وانید یبه برتر گرید سندگانینو یبرخ

 ر.ک: ؛ در این خصوصپردازدینم نوشته نیا یاصل پرسش و سخن نیا جوانب و ابعاد به شانیاما نوشته ا

 یهاگاهدی، درانيا يادار حقوق توسعه در رانيا ييقضا هينقش رو، یورد یمحمد و صادق تاریفالح زاده، عل

 .۶3 و ۶۲ ص، 13۹8 ،88 شماره، ۲4 دوره ،ییو قضا یحقوق
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 ۷۱۳ و ۶۹۷ ،۶۶۵ شماره هیرو وحدت هایرأی یبررس یکم. گفتار

 کشور یعال وانید

 شده صادر کشور یعال وانید یعموم هیئت از 18/1/1383 خیتار به که ۶۶5 شماره رأی در

 سال هب یادار عدالت وانید از یاهیرو وحدت رأی ،موضوع و مسئله اصل ربارهد که دید میخواه

 ارهشم رأی در ،است منوال نیبد وضع زین 1385 سال ۶۹7 شماره رأی در و است شده صادر 1380

 ابطال به منجر که شده توجه یادار عدالت وانید یعموم هیئت از رأیی به 15/10/1388 مورخ 713

 .است دهیگرد یابخشنامه

 وانید ۷/۷/۱۳۸۱ مورخ ۲۳۶ هیرو وحدت رأی به هادادگاه استناد اثر یکم. بند

 کشور یعال وانید ۶۶۵ شماره هیرو وحدت رأی صدور در یادار عدالت

 درخواست مبنای گذرد،می دیدگان از آن از ایگزیده که 1رأی این از منتشرشده گزارش برابر

 از پیش بود. مازندران استان تجدیدنظر چهاردهم و دوم بشع آرای اختالف رویه، وحدت رأی صدور

 اعتبار درباره یشبهات ،1357 سال اسالمی قالبنا از پس که گفت باید هارأی اختالف مبنای گزارش

 قانون و 1341 سال کشور یهاجنگل شدن یمل قانون نامهتصویب برابر یعیطب منابع صیتشخ

 از یکی سرانجام و آمد دیپد یبعد اصالحات با 134۶ سال مراتع و هاجنگل از یبرداربهره و حفاظت

 و هاجنگل قانون 5۶ ماده یاجرا موضوع یاختالف یاراض فیتکل نییتع قانون شد بیتصو که ینیقوان

 با و یکشاورز وزارت نظر ریز شهرستان هر در هیئت نیا» قانون نیا برابر ؛بود 13۶7 سال مراتع

                                                   
 روزنامه 18/03/1383ـ  17۲۶۲ شماره از نقل ،18/01/1383 خیتار به ۶۶5 شماره هیگزارش پرونده وحدت رو. 1

 .رسمی
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 االجراالزم قاضی رأی هیئت یکارشناس نظر اعالم از پس و افتهی تیرسم نفر 7 از نفر 5 قلحدا حضور

 «.(یفریک یدادرس نییآ) مکرر ۲84 و ۲84 مواد در مذکور یشرع گانهسه مواد در مگر بود خواهد

 ،1378 الس یفریک امور در انقالب و یعموم یهادادگاه یدادرس نییآ قانون ۲35 ماده بیتصو با

 هیئت أیر همچنان مقررات، نیا نسخ با ایآ که آمد دیپد اختالف و دیگرد نسخ گانهسه موارد نیا

 تحوالت بر هیتک با اهدادگاه ر؟یخ ای سته یعموم دادگاه در یدنظرخواهیتجد ای و اعتراضقابل مرقوم

 نیبد ،دندش آرا تعارض دچار یادار عدالت وانید 7/7/1381 مورخ ۲3۶ هیرو وحدت رأی و نیقوان

 که: شگزار

 وجبم به مازندران، استان دنظریتجد دادگاه دوم شعبه 5۶۹/8۲ کالسه پرونده داللت به. 1

 موضوع اختالف حل هیئت تیطرف به شدهطرح یدعو خصوص در ۲5/۲/138۲ مورخ 1۹۶ دادنامه

 هیئت آراء به راضاعت خواسته به کشور مراتع و هاجنگل از برداریبهره و حفاظت قانون 5۶ ماده

 متر هزار کی و نود مساحت به نیزم قطعه چهار شدن یمل بر یمبن یاختالف یاراض فیتکل نییتع

 ولمعم اعتراضات ... یکارشناس و یمحل نهیمعا جلساتصورت و پرونده اتیمحتو به توجه با ... مربع

 یقانون فرجه در أیر نیا از .است داده قرار تأیید مورد عیناً را عنهمعترض آراء و صیتشخ رموجهیغ را

 ۶88 دادنامه یط مازندران استان دنظریتجد دادگاه دوم شعبه که آمده عمل به یدنظرخواهیتجد

 :است نموده میتصم اتخاذ لیذ شرح به 13/۶/138۲ مورخ

 مورخ 1۹۶ دادنامه به نسبت ... اهللفضل یآقا یدنظرخواهیتجد خصوص در»

 یعیطب منابع اداره تیطرف به یسار یعموم هدادگا اول شعبه از صادره ۲5/۲/138۲

 ۲3/11/1380 مورخ ۲۶4 شماره رأی تأیید و هیمشارال اعتراض رد متضمن که یسار

 مراتع و هاجنگل از برداریبهره و حفاظت قانون 5۶ ماده موضوع اختالف حل هیئت

 ظرن امر، تیماه و موضوع یچگونگ از نظر صرف ،یعیطب منابع اداره در مستقر کشور

 صادره آراء ،یادار عدالت وانید 7/7/1381 مورخ ۲3۶ هیرو وحدت رأی برابر کهنیا به

 قانون مکرر ۲84 و ۲84 نیمادت در مذکور یشرع گانهسه موارد جز به مذکور هیئت از

 ماده بیتصو با زین ادشدهی گانهسه موارد و باشدیم یقطع سابق یفریک یدادرس نییآ
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 ده،یگرد یمنتف یفریک امور در انقالب و یعموم یهادادگاه یدادرس نییآ قانون ۲35

 «.باشدینم یدنظرخواهیتجد قابل و بوده یقطع الذکرفوق هیئت یقاض رأی لذا

 رانمازند استان دنظریتجد دادگاه چهاردهم شعبـه 1444/81 کالسه پرونده اتیمحتو طبق. ۲

 هب حکم ۲3/۹/1381 مورخ 1375 امهدادن موجب به الزم یهایدگیرس از پس مشابه، ییدعوا در

 در درانمازن استان یعیطب منابع کل اداره .دینمایم صادر مذکور، هیئت یسو از صادره رأی نقض

 به دنظریتجد دادگاه چهاردهم شعبه که آورده عمل به یدنظرخواهیتجد مذکور حکم از یقانون مهلت

 :است هنمود صادر رأی لیذ شرح به و یدگیرس اعتراض موارد به ۹/5/138۲ مورخ 57 دادنامه موجب

 یقاآ تیطرف به نوشهر، مازندران، استان یعیطب منابع کل اداره یدنظرخواهیتجد»

 یعموم دادگاه دوم شعبه ۲۲/۹/1381 مورخ 1375 دادنامه به نسبت انیثاقیم کاظم

 هادگاد 14/۹/137۹ مورخ 1180 شماره دادنامه موجب به رایز ؛است وارد ماالً کالردشت

 هب مربع متر 14375 تجاوز و یجنگل نهال اصله 43۲ قطع اتهام به کالردشت یعموم

 نیا بر عالوه .درآمده اجرا مرحله به حکم و دهیگرد محکوم ینقد یجزا و تجاوز رفع

 مورخ 43۹5 دادنامه طبق که نموده یعدوان تصرف مجدداً  را نیزم نامبرده

 یریتعز حبس سال کی تحمل به تکالردش یعموم دادگاه دوم شعبه 17/11/1377

 ردنظیتجد ششم شعبه در انیثاقیم کاظم یآقا اعتراض اثر بر و محکوم تصرف رفع و

 اضرح حال در ملک و بوده زارعانه نسق جزء یاراض نیا نکهیا یادعا و دهیگرد تأیید

 شدهادی ماحکا برحسب .ستین مقام در مؤثر نهایتاً است یجنگل هایبوته و درخت فاقد

 ... صیتشخ یمل منابع جزء ملک ،دارد را بهامحکومٌ هیقض اعتبار حاضر حال در که

 ادهم ونیسیکم یقاض رأی نهایتاً و نقض خواسته تجدیدنظر رأی نیبنابرا ... دهیگرد

 «.است یقطع رأی نیا گردد،می تأیید واحده

 وانید نیا یمعمو هیئت و شودمی داده بازتاب کشور یعال وانید به مراتب ،اساس نیا بر

 دهد:یم رأی نیچن کشور کل دادستان نظریه دنیشن از پس 18/1/1383 خیتار در
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 موضوع یاختالف یاراض فیتکل نییتع قانون واحده ماده ریاخ قسمت طبق بر»

 ۲۹/۶/13۶7 مصوب مراتع و هاجنگل از یبرداربهره و حفاظت قانون 5۶ ماده یاجرا

 و ۲84 دموا در مذکور یشرع گانهسه موارد در مزبور ماده در مقرر هیئت یقاض رأی

 رأی و است اعتراضقابل و نداشته تیقطع سابق یفریک یدادرس نییآ قانون مکرر ۲84

 مؤید زین کشور یعال وانید یعموم هیئت ۲5/7/1374 مورخ ۶01 شماره هیرو وحدت

 و یمموع دادگاه در اعتراضقابل هیئت یقاض رأی مراتب به بنا .است یمعن نیهم

 14 شعبه رأی نیبنابرا ؛باشدیم استان دنظریتجد دادگاه در دنظریتجدقابل سپس

 أییدت آراء تیاکثر به شده صادر اساس نیهم بر که نامازندر استان دنظریتجد دادگاه

 نقالبا و یعموم یهادادگاه یدادرس نییآ قانون ۲70 ماده طبق بر رأی نیا گردد.یم

 «.است االتباعالزم یعموم یهادادگاه و کشور یعال وانید شعب یبرا یفریک امور در

 هیئت ۱۰/۱۰/۱۳۷۶-هـ-۷۶/۳ شماره رأی به هادادگاه استناد اثر دوم. بند

 کشور یعال وانید ۶۹۷ شماره هیرو وحدت صدور در یادار عدالت وانید یعموم

 شعب از 1،ببینند را آن گزارش توانندمی خوانندگان باز که رأی این از منتشرشده گزارش برابر

 مربوط اعتراض به کنندهرسیدگی مرجع تعیین به نسبت کشور عالی دیوان وهشتمسی و یکموبیست

 مورد در 134۶ مصوب کشور مراتع و هاجنگل از یبرداربهره و حفاظت قانون 5۶ ماده اجرای به

 اختالف جهات از یکی باز هک است شده جادیا آرا اختالف شهرها، یقانون محدوده داخل در واقع یاراض

 هیئت 10/10/137۶-هـ-7۶/3 شماره )رأی است بوده یادار عدالت وانید یعموم هیئت از رأیی ،رأی

 :که گزارش نیبد (.یادار عدالت وانید یعموم

 رأی به نسبت کشور، یعال وانید کمیوستیب شعبه 3/1۶78 کالسه پرونده اتیمحتو داللت به. 1

 یفرع 13۶3 پالک بودن یملّ مورد در ها،جنگل از برداریبهره و حفاظت نقانو 5۶ ماده ونیسیکم

 اعتراض مرقوم ماده موضوع یاختالف یاراض واحده ماده ونیسیکم در ،اراک ۲ بخش حومه یاصل ۲ از

                                                   
 .یروزنامه رسم ۲3/1۲/1385 -18073 ؛ نقل از شماره۲4/11/1385 مورخ ۶۹7 هیوحدت رو ی. گزارش رأ1
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 یاراض کهاین لحاظ به 78/483 پرونده یط 30/۹/1378 خیتار در ونیسیکم یقاض و نموده

 اعتراضات به یدگیرس در ونیسیکم تیصالح و دهیگرد واقع شهر ینقانو محدوده در عنهمعترض

 را پرونده و نموده تیصالح ینف خود از باشد،یم شهر یقانون محدوده از خارج یاراض به مربوط صرفاً

 یعموم دادگاه هشتم شعبه به نظر اظهار و یدگیرس جهت موضوع .داشت ارسال اراک یدادگستر به

 ۹ ماده مقررات به مستنداً  ،15/10/1383 مورخ 83/11۶4 دادنامه یط زین شعبه نیا و ارجاع اراک

 رأی و 1۶/7/1373 مصوب یاختالف یاراض فیتکل نییتع قانون ییاجرا نامهنییآ یاصالح نامهنییآ

 ییقضا مراجع کهاین و کشور یعال وانید یعموم هیئت ۲5/7/1374-۶01 شماره ییقضا هیرو وحدت

 از صادره تیصالح عدم و دارند یدگیرس تیصالح ون،یسیکم یقاض رأی به نسبت اعتراض به صرفاً

 از را یعیطب منابع صیتشخ به اعتراض حق مرحله کی خصوص، نیا در واحده ماده یقاض هیناح

 ماده ونیسیکم یستگیشا به اعتقاد با و ندانسته یدگیرس به صالح را خود د،ینمایم سلب معترض

 ۲8 ماده یاجرا در صالح مرجع نییتع یبرا را پرونده ،یاختالف یراضا فیتکل نییتع قانون واحده

 شعبه .است نموده ارسال کشور یعال وانید به انقالب و یعموم یهادادگاه یدادرس نییآ قانون

 :است داده رأی نیچن ۲4/11/1383 مورخ ۹۹۲ دادنامه یط زین کشور یعال وانید کمیوستیب

 برداریبهره و حفاظت قانون 5۶ ماده ونیسیکم رأی به اعتراض خواهان خواسته ...»

 یاراض فیتکل نییتع قانون واحده ماده در مقنن انیب صراحت به که باشدمی هاجنگل از

 تنها مزبور ماده موضوع هیئت مراتع، و هاجنگل قانون 5۶ ماده یاجرا موضوع یاختالف

 خارج در ساتیتأس و اغاتب صاحبان و نیمالک و ینسق یاراض صاحب نیزارع اعتراض به

-یم یدگیرس یدولت مؤسسات و هاسازمان روستاها، میحر و شهرها قانون محدوده از

-51۶ ،1۹/11/13۶0-40 هیرو وحدت آراء مطابق یدادگستر عام تیصالح و دینما

 اعتراض مورد در مطروح یدعو به که دارد اقتضاء 1۹/۹/1370-5۶8 و ۲0/10/13۶7

 ریسا تیصالح عدم بر اصل و شود یدگیرس یدادگستر در مزبور ونیسیکم رأی به

 استنباط و اجتهاد یبرا ییجا و بوده حیصر مورد نیا در مقنن انیب و باشدیم مراجع
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 به استناد ای بوده غالب دیق مزبور محدوده ذکر استدالل و ستین مزبور نص مقابل در

 یعد ما ینف یش اثبات نکهیا و مکتسبه حقوق سلب به تمسک ای استصحاب اصل

 وحدت رأی حکم به بلکه است، یقانون و یحقوق هیتوج فاقد هیف نحن ما در ست،ین

 به یدگیرس و تظلمات یرسم مرجع یدادگستر ،۲7/۹/1380-۶55 شماره هیرو

 را یدادگستر مراجع عام تیصالح ،یردادگستریغ مراجع تیصالح و است اتیشکا

 ۲5/7/1374 مورخ ۶01 شماره هیرو وحدت أیر به استناد کهاین کما د،ینماینم یمنتف

 باشدیم واحده ماده موضوع یقاض رأی از تیشکا عنوان مورد در تنها آن موضوع که

 شود،نمی محسوب تجدیدنظرخواهی مزبور رأی از تیشکا آن اساس بر که گرید زیچ نه

 سلب یبرا ییاجرا هاینامهآیین به تمسک کهاین کما باشد،نمی مقام در کافی نیز

-دادگاه یدادرس نییآ قانون ۲8 ماده یاجرا در لذا ست،ین یکاف یدادگستر تیصالح

 و صیتشخ مخدوش 15/10/1383-11۶ دادنامه ،یمدن امور در انقالب و یعموم یها

-یم اعاده اراک یعموم محاکم هشتم شعبه به یدگیرس جهت پرونده گردد.یم نقض

 «.گردد

 به مربوط هیئت یقاض کشور، یعال وانید هشتمویس شعبه 1۹/158۶ پرونده اتیمحتو طبق. ۲

 اراک شهرستان در مراتع و هاجنگل قانون 5۶ ماده یاجرا موضوع یاختالف یاراض فیتکل نییتع قانون

 یاراض از مربع متر ششصد مساحت از دانگ دو شدن اعالم یمل به نسبت اعتراض به یدگیرس مقام در

 یدگیرس کهاین اعتبار به ۲۲/10/1380 مورخ رأی شرح به اکار کی بخش 7۶4 قطعه 3۹۶7 پالک

 و شهرها یقانون محدوده از خارج ساتیتأس و باغات و یاراض به راجع الذکرفوق قانون موضوع هیئت

 طرف از شدهارائه نقشه مطابق اعتراض موضوع نیزم قطعه که یصورت در است، روستاها میحر

 باشدیم اراک شهر قانون محدوده در داخل و اراک یانتظام یروین یگیهمسا در بردارنقشه کارشناس

 باشد،ینم هیئت نیا تیصالح طهیح در روستاها و شهرها داخل یاراض به نسبت اعتراض یبررس و

 را پرونده و نموده صادر اراک شهرستان یدادگستر یعموم محاکم یستگیشا به تیصالح عدم قرار

 یعموم دادگاه هشتم شعبه به 31/5/1383 خیتار در که هفرستاد اراک شهرستان یدادگستر به

 خیتار در مزبور دادگاه و شده ثبت 8 - 83/5۹4 کالسه به پرونده و ارجاع مزبور شهرستان
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 به خالصتاً 11/0۶/1383 مورخ رأی شرح به و اعالم یدگیرس ختم العادهفوق وقت در 11/0۶/1383

 قانون 5۶ ماده یاجرا موضوع یاختالف یاراض فیتکل نییتع قانون واحده ماده هیئت یستگیشا

 یدادرس نییآ قانون ۲8 ماده یاجرا در و صادر تیصالح عدم قرار ها،جنگل از برداریبهره و حفاظت

 وانید سوم شعبه به و ارسال کشور یعال وانید به را پرونده یمدن امور در انقالب و یعموم یهادادگاه

 دادنامه صدور به ریز شرح به و ارجاع است شده لیتبد وهشتمیس شعبه به متعاقباً که کشور یعال

 :است دهیگرد یمنته ۲۶/8/1383 مورخ 513

 5۶ ماده یاجرا موضوع یاختالف یاراض فیتکل نییتع قانون واحده ماده مطابق»

 و باغات صاحبان و نیمالک و ینسق یاراض صاحب نیزارع مراتع، و هاجنگل قانون

 5۶ ماده یاجرا به که روستاها میحر و شهرها قانون محدوده از خارج در ساتیتأس

 یهاهیصالحا و 134۶ مصوب کشور مراتع و هاجنگل از برداریبهره و حفاظت قانون

 یاشعار واحده ماده در مذکور هیئت به توانندمی باشند، داشته اعتراض آن یبعد

 لحاظ با ،ردیگ قرار شهر ودهمحد در باغ ای و نیزم بعداً که مطلب نیا و ندینما مراجعه

 یعموم هیئت 10/10/137۶-ـه-7۶/3 شماره رأی و واحده ماده لیذ ۲ تبصره اطالق

 ئتهی تیصالح زوال موجب یادار عدالت وانید قانون ۲0 ماده و یادار عدالت وانید

 در البانق و یعموم یهادادگاه یدادرس نییآ قانون 10 ماده به توجه با ست،ین مذکور

 دهما موضوع ونیسیکم رأی مطلق به نسبت اعتراض به یدگیرس کهاین و یدنم امور

 امع تیصالح طهیح از کشور مراتع و هاجنگل از یبرداربهره و حفاظت قانون 5۶

 نییآ قانون ۲8 ماده یاجرا در نیبنابرا است، داشته یموضوع خروج یعموم یهادادگاه

 وعموض هیئت تیصالح صیتشخ با ،یمدن امور در انقالب و یعموم یهادادگاه یدادرس

 در رمستق 13۶7 شهریورماه مصوب ... یاختالف یاراض فیتکل نییتع قانون واحده ماده

 «.نمایدمی اختالف حل اراک، شهرستان

 دهد:یم رأی نیچن مشاوره از پس کشور یعال وانید یعموم هیئت سرانجام
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 یعموم ئتیه 10/10/137۶-هـ-7۶/3 شماره رأی موجب به کهاین از نظر قطع»

 یاراض فیتکل نییتع قانون موضوع اعتراضات به صالح مرجع یادار عدالت وانید

 وقوع محل از ارغف- مراتع و هاجنگل از برداریبهره و حفاظت قانون یاجرا یاختالف

 موضوع یفاختال یاراض فیتکل نییتع قانون واحده ماده موضوع هیئت -مربوطه یاراض

 ۲0 دهما ریاخ قسمت موجب به و شده شناخته مراتع و هاجنگل انونق 5۶ ماده یاجرا

 بشع برای اداری عدالت وانید یعموم هیئت تیاکثر رأی یادار عدالت وانید قانون

 موارد در الذکرفوق واحده ماده موضوع هیئت جملهمن ،مربوطه مراجع سایر و دیوان

 واحده ماده 5 صرهتب عموم و اطالق و ۲ تبصره لحاظ با اساساً است، االتباعالزم مشابه

 مغایر هاینامهنآیی و مقررات و قوانین کلیه واحده ماده این تصویب تاریخ از الذکرفوق

 نونقا 5۶ ماده اجرای به مربوط شکایات به رسیدگی مرجع تنها و لغو قانون این با

 مراتب هب بنا بود، خواهد قانون نیا موضوع هیئت آن یهاهیاصالح و مراتع و هاجنگل

 قتمطاب نظر نیا با که کشور یعال وانید 38 شعبه ۲۶/8/1383 مورخ 513 شماره رأی

 و صیتشخ حیصح کشور یعال وانید یعموم هیئت یاعضا قاطع تیاکثر نظر از دارد

 و یومعم یهادادگاه یدادرس نییآ قانون ۲70 ماده طبق بر رأی نیا .است تأیید مورد

 همشاب موارد در هادادگاه و کشور یعال وانید شعب یبرا یفریک امور در انقالب

 «.است االتباعالزم

 یعموم هیئت ۸/۳/۱۳۷۹ مورخ ۱۰4 شماره رأی به هادادگاه استناد اثر سوم. بند

 یعموم هیئت ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مورخ ۷۱۳ شماره رأی صدور در یادار عدالت وانید

 کشور یعال وانید

 خراسان استان تجدیدنظر دادگاه دوازدهم و یازدهم شعب از 1،یرأ این از منتشرشده گزارش برابر

 رأی ،رأی اختالف جهات از یکی گرید بار که است شده صادر مختلفی آراء واحد، موضوع در رضوی

                                                   
 .۲1/11/1388مورخ  18۹۲1شماره  ی؛ نقل از روزنامه رسم15/10/1388خ مور 713شماره  یگزارش رأ. 1
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 ۲478/505 بخشنامه آن برابر که بوده یادار عدالت وانید یعموم هیئت 8/3/137۹ -104 شماره

 که: گزارش بدین .است دهیگرد ابطال روین وزارت 1/۹/1371 مورخ

 تربت آب امور دارها ه،یدریح تربت یعموم دادگاه اول شعبه 85-1۶43 شماره پرونده حسب. 1

 تپرداخ به خوانده تیمحکوم بر حکم صدور خواسته به خوانده تیطرف به یدادخواست ه،یدریح

 حلقه کی مودنن سدودم و رمجازیغ منصوبات یآورجمع و زاوه دشت خوانآب به شده وارد خسارات

 میتقد هیدریح تربت یعموم دادگاه به یدادرس خسارات احتساب با حفر رمجازیغ صورت به که چاه

 نیطرف تدعو از پس دادگاه .است گرفته قرار یدگیرس تحت و دهیگرد ارجاع اول شعبه به که داشته

 دادنامه جبمو به کارشناسان هیئت نظر جلب و خوانده مدافعات و خواهان ندهینما اظهارات استماع و

 و ۲1 مواد استناد به و دانسته صحت به مقرون را خواهان یدعو ۲۹/۹/138۶ مورخ 13۲۹ شماره

 یادرسد نییآ قانون 51۹ و 515 ،1۹8 ،یمدن تیمسؤول قانون ۲ و 1 آب، عادالنه عیتوز قانون 45

 بر حکم کشور، کل 133۹ سال بودجه قانون 30 تبصره و یمدن امور در انقالب و یعموم یهادادگاه

 خسارت بابت لایر 800/5۹۲/۲8۲ مبلغ پرداخت ،یدعو موضوع چاه نمودن المنفعهمسلوب و انسداد

 لیوک الوکالهقح و یدادرس نهیهز بابت الیر 000/17۲ مبلغ پرداخت ،ینیرزمیز خوانآب به واردشده

 أیر نیا از خوانده .است مودهن صادر یکارشناس نهیهز بابت الیر 000/500/۲ مبلغ پرداخت و

 ارهشم دادنامه برابر یرضو خراسان استان دنظریتجد دادگاه 1۲ شعبه و کرده یدنظرخواهیتجد

 .است نموده تأیید را آن ۲8/5/1387 مورخه 870۹۹75133۲00878

 تربت آب امور اداره ه،یدریح تربت یعموم دادگاه اول شعبه 8۶/1011 شماره پرونده طبق. ۲

 به خوانده تیمحکوم بر حکم صدور خواسته به یرمضان محمد یآقا تیطرف به یدادخواست هیدریح

 پروانه بدون چاه حلقه کی از یبرداربهره قیطر از زاوه دشت خوانآب به واردشده خسارات پرداخت

 نموده میتقد هیدریح تربت یعموم دادگاه به یدادرس خسارات احتساب با سابق حال به وضع اعاده و

 اظهارات استماع و نیطرف دعوت از پس دادگاه و شدهواقع یدگیرس مورد و ارجاع اول شعبه به که

 مورخ ۹51 شماره دادنامه حسب کارشناسان، نظر جلب و خوانده مدافعات و خواهان ندهینما
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 دادرسی آیین قانون 51۹ و 515 ،1۹8 ،۲ مواد استناد به و دانسته وارد را خواهان یدعو ۲0/۹/1387

 یمدن مسئولیت قانون ۲ و 1 و آب عادالنه عیتوز قانون 45 ،یمدن امور در انقالب و یعموم یهادگاهدا

 000/100/10 مبلغ پرداخت ،یدعو موضوع چاه نمودن مسدود و پر به خوانده تیمحکوم بر حکم

 تخسارا بابت الیر 100/153/4 مبلغ پرداخت و ینیرزمیز خوانآب به واردشده خسارات بابت الیر

 در که نموده دنظریتجد درخواست رأی نیا از خوانده .است نموده صادر خواهان حق در یدادرس

 دادنامه طبق شعبه نیا و گرفته قرار یدگیرس مورد یرضو خراسان استان دنظریتجد دادگاه 11 شعبه

 قسمت در را خواسته دنظریتجد رأی 30/11/1387 مورخه 870۹۹75133101807 شماره

 پرداخت به او تیمحکوم قسمت در یول نموده تأیید یدعو موضوع چاه انسداد به دهخوان تیمحکوم

-104 شماره دادنامه مفاد به توجهاً» :استدالل نیا به ،ینیرزمیز خوانآب به واردشده خسارت

 1/۹/1371-۲478/505 بخشنامه آن موجب به که یادار عدالت وانید یعموم هیئت 8/3/137۹

 قانون خالف ینیرزمیز آب سفره اُفت جبران بابت اشخاص از وجه افتیدر جتاًیتن و ابطال روین وزارت

 بر حکم خواسته دنظریتجد رأی نقض ضمن و دانسته وارد را یدنظرخواهیتجد «شده داده صیتشخ

 دنظریتجد دادگاه 1۲ و 11 شعب که شد اعالم بیترت نیبد .است نموده صادر یبدو خواهان یدعو رد

 ؛اندکرده صادر یمختلف آراء آب عادالنه عیتوز قانون 45 ماده از استنباط با یرضو خراسان استان

 مسئول کرده آن از یبرداربهره و چاه حفر به اقدام قانون مقررات تیرعا بدون که را یشخص 1۲ شعبه

 شعبه یول کرده تأیید را او تیمحکوم رأی و دانسته ینیرزمیز آب سفره به شدهوارده خسارت جبران

 بابت نیا از را او تیمحکوم و ندانسته ینیرزمیز آب سفره افت جبران مسئول را یشخص نیچن 11

 وانید یعموم هیئت سرانجام .است کرده نقض را او تیمحکوم رأی و داده صیتشخ قانون خالف

 دهد:یم رأی نیچن مشاوره انجام و کشور کل دادستان هینظر دنیشن از پس کشور یعال

 حفر ،1۶/1۲/13۶1 مصوب آب عادالنه عیتوز قانون 45 ماده در مقرر حکم به بنا»

 است ممنوع مزبور یقانون مقررات تیرعا بدون آب منابع از یبرداربهره ای قنات ای چاه

 آن در مقرر مجازات به واردشده، خسارات جبران و سابق وضع اعاده بر عالوه مرتکب و

 وانید یعموم هیئت یاعضا تیاکثر رنظ به مراتب،به بنا گردد،یم محکوم زین ماده

 تیمحکوم که یرضو خراسان استان دنظریتجد دادگاه دوازده شعبه رأی کشور یعال
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 به واردشده خسارت پرداخت و یدعو موضوع چاه نمودن المنفعهمسلوب به را مرتکب

 طبق رأی نیا .گرددیم صیتشخ یقانون و حیصح است، نموده تأیید ینیرزمیز خوانآب

 موارد در ،یفریک امور در انقالب و یعموم یهادادگاه یدادرس نییآ قانون ۲70 ماده

 1«.است االتباعالزم هادادگاه و کشور یعال وانید شعب یبرا مشابه

 نیتریعال در یسازکنواختی در کشور یعال وانید نقش .دوم گفتار

 سطح

 در یادار عدالت وانید یعموم هیئت رأی نقش یبررس یبرا هستند یانمونه ،ذکرشده رأی سه

 شودمی دهید ما یحقوق نظام در هم یگرید هایرأی ؛کشور یعال وانید یعموم هیئت در و هادادگاه

 عدالت وانید یعموم هیئت رأی با راستاناهم ای راستاهم کشور یعال وانید یعموم هیئت هاآن در که

 رأیی رأی، یک و هستند رویه وحدت رأی ،هشدگفته رأی سه از رأی دو ۲.است برداشته گام یادار

 چه تیماه در هارأی نیا کهاین از نظر صرف است. شده صادر بخشنامه یک ابطال مقام در که است

 است، گرفته یمیتصم چه کشور یعال وانید یعموم هیئت سرانجام و 3اندداشته هادادگاه در یاجهینت

 گذراند.یم دگانید از بند سه در را خود سخن نگارنده و ازدپردیم موضوع به کینییآ نگاه از گفتار نیا

                                                   
، کارهاي اجرايي مدل کیفرگذاري هدفمندومباني، اصول و ساز، احسان سلیمی، محمدعلی، بادیآدهحاجی. 1

 .113-1۲8، صص 13۹8، زمستان ۲۹، شماره 8فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال 

 ۲۶/10/1374مورخ  ۶0۲شماره  هیوحدت رو یکه منجر به رأ ییکشور در رأ یالع وانینمونه، شعبه اول د یبرا. ۲

 وانید یعموم ئتیاستناد کرد و ه یعدالت ادار وانید 10/07/13۶8مورخ  3۹ و 38، 37شماره  هیوحدت رو یشد، به رأ
 ،یمحسنباره ر.ک:  نیدر ا .دیبرگز یعدالت ادار وانید یبا رأ ییراستاهم یبرا یرأ نیرا در ا گرید یریکشور، تفس یعال

 ،13۹۶ ،3 شماره، 47 دوره ،ی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصدولت يبه عدالت و دادخواه ياصل دسترسحسن، 

 .531-550 ص

 .13۹۹، انتشارات دانشگاه تهران :، تهرانرانيا ستيز طیمح حقوق و کشور يعال وانيدحسن،  ،یسن. مح3
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 عدالت وانید هیرو وحدت رأی و یعال وانید یعموم هیئت و هادادگاه یکم. بند

 یادار

 صالحاتا با 13۶0 سال قانون ۲۲ ماده برابر ش،یدایپ زمان از یادار عدالت وانید که شد گفته

 :دینماینم صادر هیرو وحدت رأی ،یبعد

 دشو صادر وانید دنظریتجد ای یبدو شعب از متناقض یآرا مشابه موارد در رگاهه»

 یبرا .دینما مطرح وانید یعموم هیئت در را موضوع اطالع محض به است مکلف کل رئیس

 شعب مستشاران و ساؤر و یبدو یساؤر چهارمسه حداقل حضور یعموم هیئت لیتشک

 است اثربی شده یقطع که یموضوعات در یعموم هیئت تیاکثر رأی .است الزم دنظریتجد

 «.است االتباعالزم مشابه موارد در مربوط مراجع ریسا و وانید شعب یبرا یول

 در مربوط مراجع ریسا و وانید شعب یبرا» هیرو وحدت رأی که است شده تأکید ماده نیا در

 شده تکرار یادار عدالت وانید یبعد نیقوان در عیناً که است یحکم و «است االتباعالزم مشابه موارد

 1است.

 طرح قابل موضوعات که پنداشته گونهاین وانید نیا قانون گذارقانون که رسدیم نظر به نیچن

 بر رو، نیا از ؛هستند مربوط مراجع و وانید نیا در اثر بیترت قابل یرو هر به یادار عدالت وانید در

 یحد تا نگاه نیا است. نموده اعالم را یعموم تهیئ رأی حکومت و نظر مراجع، نیا بر و شعب نیا

 یعال وانید ۶۶۶ شماره هیرو وحدت رأی در که مینیبیم ما و ستین نیچن شهیهم یول است درست

 هیئت رأی که بود یادار عدالت وانید 7/7/1381 -۲3۶ هیرو وحدت رأی اختالف، یمبنا کشور،

 (یفریک یدادرس نییآ) مکرر ۲84 و ۲84 مواد حکم چارچوب در تنها را یاراض فیتکل نییتع

 وانید یعموم هیئت اما کردیم اعالم یقطع را هارأی نیا موارد ریسا در و بود دانسته اعتراضقابل

 عدالت وانید ۲3۶ شماره هیرو وحدت رأی گرچه سخن، گرید به .مودیپ را یگرید راه کشور یعال

 رأی یمحتوا بود، االتباعالزم مربوط، یِ ادار جعمر کی عنوان به 5۶ ماده موضوعِ هیئت یبرا یادار

                                                   
 یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 8۹ ماده و 1385 سال یادار عدالت وانیقانون د 43اده . م1

 .13۹0 مصوب
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 شعب و یدادگستر یهادادگاه یبرا ایگو که دهدیم نشان نآ گزارش و ۶۶5 شماره هیرو وحدت

 یسخن زین سخن نیا است. نداشته یاعتبار نیچن وانید نیا یعموم هیئت طبعاً و کشور یعال وانید

 یادار عدالت وانید هیرو وحدت یآرا فیتکل نییتع و تعارض حل یبرا یراهکار تواندیم و است نو

 .باشد ییقضا مراجع نزد

 در آرایشان که اداری مراجع از دسته آن برای اداری عدالت دیوان رویه وحدت رأی اگر پس

 یدادگستر به همچنان نفع ذی که ستین مانع امر نیا است، االتباعالزم ،بوده نظارت قابل دادگستری

 دینما البهمط نیقوان ای رأی نیا اساس بر را خود حقوق و کند مراجعه تظلمات یسمر مرجع عنوان به

 وانید یعموم هیئت یهیرو وحدت رأی به هیتک با ،یو یدادخواه به یدگیرس در یدادگستر اگر و

 حدتو رأی همچون بتواند کشور یعال وانید یعموم هیئت د،یگرد آرا تعارض دچار یادار عدالت

 و نهاده کنار یحقوق نظام از را رأی آن میرمستقیغ طور به و دینما نظر اظهار باره نیا در ،۶۶5 هیرو

 .دینما اجرا ،داندیم درست که را یبیترت

 رأی انیم تعارض رفع و دفع یبرا یراهکار رانیا یحقوق نظام در حاضر حال در گر،ید ریتعب به

 وجود روش نیا جز کشور یعال وانید عبش ای هادادگاه یآرا و یادار عدالت وانید یعموم هیئت

 یآمدندیپد شد گفته که ناس نیبد تعارض دانست؛ رمحتملیغ اساس از را تعارض دینبا پس .ندارد

 خود تیصالح حدود در کشور یعال وانید یعموم هیئت دارد، یذات کارکرد که مقنن کنار در .است

 یحقوق لسان به ای بگذارد کنار را یادار عدالت وانید یعموم هیئت یهیرو وحدت رأی یحت تواندیم

 کنار به ملتزم زین را وانید آن یحت که بدهد یدیجد ییهرو وحدت رأی و دینما ابطال ای الغاء و لغو

 .دینما خود یعموم هیئت رأی نهادن

 رویه وحدت رأی در را خود دیگر بار که کشور عالی دیوان جایگاه و اعتبار این نگارنده باور به

 رویه وحدت رأی ارزش که است آن گویای ،داد نشان کشور عالی دیوان عمومی هیئت ۶۹7 هشمار

 استناد و استدالل ارزش یهانداز در کشور، عالی دیوان شعب و قضایی مراجع در اداری عدالت دیوان

 چیه به و نشود ای شود یعال وانید یعموم هیئت و یقاض یوجدان قناعت موجب تواندمی که است
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 یادار عدالت وانید هیرو وحدت یآرا از قضات نیا تیتبع یمعنا به استدالل و استناد نیا یرو

 .ستین

 یهادادگاه یدادرس نییآ قانون ۲70 ماده جست؛ نیقوان در دیبا را ندهپژوه سخن این مبنای

 از تبعیت مشابه موارد در» که بود نموده مقرر نیچن 1378 مصوب یفریک امور در انقالب و یعموم

 پیشینه به توجه با قانون نیا ۲71 ماده و االتباعالزم «هادادگاه و کشور عالی دیوان شعب برای آن

 وانید یعموم هیئت هیرو وحدت رأی که بود آورده نیچن ران،یا یحقوق نظام در هیرو وحدت رأی

 حکم در ای معادل یارزش رأی نیا یحقوق لسان در و شودمی اثریب قانون موجب به فقط کشور یعال

 471 ماده ن،یا بر افزون کند.یم ملتزم زین را یادار عدالت وانید رأیی، نیچن طبعاً و داشت قانون

 را هیقض نیا حکم نگارنده، باور به ،یبعد اصالحات با 13۹۲ سال مصوب یفریک یدادرس نییآ قانون

 وانید شعب یبرا بهمشا موارد در کشور یعال وانید هیرو وحدت رأی که کرد مقرر و نمود روشن

 مراجع از اعم عبارت .است االتباعالزم آن ریغ و ییقضا از اعم مراجع، ریسا و هادادگاه و کشور یعال

 هیرو وحدت رأی از آن نظارت ریز مراجع و عدالت وانید التزام یایگو یسادگ به نآ ریغ و ییقضا

 1.است کشور یعال وانید

 و یدگیرس در ییقضا مراجع فیتکل تنها نه ۶۹7 و ۶۶5 شماره هیرو وحدت رأی ب،یترت نیبد

 به که یزیچ ؛است نموده مشخص و نیمع زین را یادار عدالت وانید و هیئت وظیفه بلکه آن، شیوه

 یوقحق نظام در را کشور یعال وانید یعموم هیئت هیرو وحدت رأی یباال ارزش ،یراست و یخوب

 ماده برابر ،ریاخ مورد که یبعد هیرو وحدت رأی ای نونقا موجب به فقط که گذاردیم شینما به رانیا

 قانون(. آن 473 )ماده است رییتغ قابل شود،می صادر 471

 رأی و کشور یعال وانید هیرو وحدت رأی رییتغ شیوه تفاوت که گفت دیبا سخن نیا لیتکم در

 کشور یعال وانید هیرو وحدت رأی یباال اعتبار دهندهنشان زین یادار عدالت وانید هیرو وحدت

 هیئت یقبل یآرا طرح» یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون ۹1 ماده برابر .است

                                                   
، یورد یمحمد و صادق تاریفالح زاده، علاند؛ در این خصوص ر.ک: . برخی نویسندگان به این پایبندی اشاره نموده1

، 13۹8 ،88 شماره، ۲4 دوره ،ییو قضا یحقوق یهادگاهی، درانيا يادار حقوق توسعه در رانيا ييقضا هينقش رو

 .۶۲-۶3 ص
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 تعارض ای قانون با رتیمغا ای اشتباه یادعا موارد در ،یعموم هیئت در مجدد یدگیرس یبرا یعموم

 مستدل و یکتب یتقاضا ای وانید سیرئ ای هیقضائ قوه سیرئ یسو از اشتباه اعالم مستلزم گر،یکدی با

 رأی از دنظریتجد حق هییقضا قوه رئیس به زین قانون نیا ۹4 ماده و «است وانید قضات از نفر ستیب

 کشور یعال وانید هیرو وحدت رأی که شد گفته آنکه حال .است داده را وانید آن یعموم هیئت

 یعموم هیئت هیرو وحدت آراء» ،یبعد اصالحات با 13۹۲ سال یفریک یدادرس نییآ قانون 473 ماده

 قانون نیا 471 ماده مطابق که یمؤخر هیرو وحدت رأی ای قانون موجب به فقط کشور، یعال وانید

 ساکت مقررات و نیقوان ،رأی نیا در دنظریتجد ای اصالح یبرا و «است رییتغ قابل شود،می صادر

 هیئت تحوالت خیتار باشد.یم مشابه یاریاخت فاقد زین گر،ید شخص ای ییقضا قوه رئیس و است

 هیرو وحدت رأی باریک توانسته وانید نیهم تنها که است نآ یایگو زین کشور یعال وانید یعموم

 دهندهنشان دیگر بار خود این و ۲نماید اعمال تجدیدنظر رأیی چنین در باریک و 1کند اصالح را خود

 دیگر، سوی از 3.است قضایی رویه چرخش رد حتی ایران قضایی سامانه در کشور عالی دیوان برتری

                                                   
 ئتیاز ه 13/04/13۶۲مورخ  1۲شماره  یکه در مقام اصالح رأ 0۶/04/13۶3مورخ  13شماره  هیوحدت رو یرأ. 1

 کشور صادر شد. یعال وانید یعموم

 در دنظریتجد مقام در که کشور یعال وانید یعموم ئتیه 0۲/1۲/1371 مورخ 581 شماره هیوحدت رو یرأ. ۲
 .شد صادر یعموم ئتیه آن ۲۹/0۲/1371 مورخ 575 شماره یرأ

 یعموم ئتیه 3۹ و 38، 37 شماره هیرو وحدت یرأ وجود با نمونه یبرا ؛دارد زین یگرید یهانمونه سخن نیا. 3

 آحاد از یفرد یاساس قانون 173 اصل برابرالزاماً  عدالت وانید در را یشاک که 10/07/13۶8 مورخ یادار عدالت وانید

 هیرو وحدت یرأ در تاًیشود و نهایها مدادگاه یآرا اختالف موجب یرأ نیو ا یو دولت یداند و نه مراجع عمومیم مردم

 ئتیه ۲۲/1۲/1371 مورخ ۲4۶ شماره دادنامه موجب به هم آن رییتغ درخواست یحت و ابدییم بازتاب زین ۶۹۹ شماره

 یتازگ به یکرد ولیم یپافشار خود شهیاند بر یادار عدالت وانید و ودب دهیگرد اعالم مردود یادار عدالت وانید یعموم

 قانون 10 ماده ۲ بند از یریتفس ۲4/04/13۹۹ مورخ 7۹۲ شماره هیرو وحدت یرأ در کشور یعال وانید یعموم ئتیه

 یامنطقه آب یسهام یدولت شرکت به هیدهد که در فرض قضیم دست به یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک

چرخش بزرگ  نیهم نیدهد. همچنیم یادار عدالت وانیها را در دآب امور به یدگیرس ونیسیکم یرأ از تیحق شکا

 18/0۹/13۹۹مورخ  803شماره  یبا رأ ،ییمراجع قضا ریو سا یعدالت ادار وانید هیو دگرگون نمودن رو ییقضا هیدر رو
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 توجیه برای نیز صالح مرجع تشخیص و صالحیت در اختالف حل در کشور عالی دیوان نقش به باید

 قانون 14 ماده برابر تواندمی که است کشور عالی دیوان اگر پس ؛نمود توجه برتری این تبیین و

 وانید شعب نیب تیصالح در اختالف بروز صورت در یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک

 یاجهینت به توانینم منطقاً بزند، صالح مرجع صیتشخ و اختالف حل به دست ،یقضائ مراجع ریسا و

 .دیرس است، آن گاهیجا بودن یعال و کشور یعال وانید یبرتر نمودار که چهآن جز

 عدالت وانید هیور جادیا رأی و یعال وانید یعموم هیئت و هادادگاه دوم. بند

 یادار

 و التیتشک قانون در که است 1385 سال یادار عدالت وانید قانون ابداعات از هیرو جادیا رأی

 ریاخ قانون ۹0 ماده برابر .شد گرفته سر از زین 13۹۲ سال در یادار عدالت وانید یدادرس نییآ

 رئیس باشد، شده صادر اندیو شعبه چند ای دو از مشابه رأی پنج حداقل واحد موضوع در هرگاه»

 مشابه موضوعات به نسبت را آن یتسر یتقاضا و مطرح عمومی هیئت در را موضوع تواندیم دیوان

 رویه ایجاد برای را آن دهد، تشخیص صحیح را شدهصادر یآرا عمومی هیئت که صورتی در .دینما

 مربوط حقوقی و یقیحق اشخاص و ادارات دیوان، شعب ریسا برای رأی این نماید.می تصویب

چنان آن ،ستین روشن مرقوم قانون در یحکم نیچن آوردن از گذارقانون انگیزه «.است االتباعالزم

 و مأموران که ییهاصیتشخ ،یادار حقوق در شود گفته است ممکن است. ناشناخته نآ یمبنا که

 انجام آن یاجرا و نیقوان ریستف نتیجه در که یاقدامات و دستورها و دارند موضوعات از یادار مقامات

 وانید در مربوط اختالفات و یدعاو از مورد چند چنانچه است بهتر و است متشتت اریبس ،دهندیم

 باشند، هم مشابه که شد صادر وانید نیا شعبه چند ای دو از رأی )پنج( چند و شد طرح یادار عدالت

 است ستهیبا ها،رأی نیا صحت صیتشخ و (یعموم هیئت در )طرح گرید نظارت با ای خود یخود به

 گیریپیش یادار ترافعات و ایقضا در رأی اختالف بروز از کار نیا با و شود استوار و ثابت هیرو نیا که

                                                   
و  یدولت یاشخاص حقوق یکه از سو یشهردار 100ماده  ونیسیکم یکشور نسبت به رأ یعال وانید یعموم ئتیه

 .استآمده  دیپد رد،یگیمورد اعتراض قرار م یعموم
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 است ییقضا هیرو مصداق ه،یرو جادیا رأی گر،ید انیب به .شود جوییصرفه زین یاقتصاد نگاه از و شود

 محقق تدریج به «قضایی مشابه هایرأی مجموع» قامت در و است منابع از یکی حقوق علم در که

 چراکه ؛دانست یواقع یمعنا به ییقضا هیرو دینبا را رأی نیا یول راستیگ و خوب سخن نیا شود.می

 یکی باب در هاآن از یادسته ای محاکم که رودیم کار به ییجا در ... ییقضا هیرو اصطالح» اند:گفته

 بتوان که شود تکرار چندان مسئله آن به راجع یآرا و رندیگ شیپ در یانکسی روش یحقوق مسائل از

 یخاص صورت» و «گرفت خواهند را میتصم همان شوند، روروبه ییدعوا با محاکم آن گاه هر گفت،

 کهاین یجا به ،شودمی انجام یادار عدالت وانید یعموم هیئت در نکیا که یکار 1.«است عرف از

 و شعب به آن لیتحم و واحد ریتفس و رسم دیتول باشد، حقوق منابع از یکی یمعنا به ییقضا هیرو

 وانید از رأیی نیچن اگر که ییجا تا است االتباعالزم مربوط حقوقی و حقیقی اشخاص و ادارات

 موضوع شکایات به رسیدگی رویه، جادیا رأی صدور از پس» ماده نایتبصره برابر شود، صادر عدالت

 و دادخواست از یانسخه ارسال به نیاز بدون و نوبت از خارج صورت به دیوان عبش در ماده این

 «.گیردمی انجام ت،یشکا طرف یبرا آن ضمایم

 از که است همان رویه، ایجاد برای آیین این از مقنن هدف شود گفته است ممکن سوی، دیگر از

 این منابع فقر سبب به عمومی، حقوق و اداری حقوق در چراکه ؛رویه ایجاد یعنی ؛آیدبرمی نامش

 گونهاین و دیآ دیپد تاروپودش در یکل یهنجارها زودتر چه هر است ازین ،رشته این تازگی و حقوق

 ریاخ استدالل نگارنده، باور به .کند فراهم را یعموم و یادار حقوق منابع تیتقو نهیزم تواندیم رأی

                                                   
 یشرکت سهام :تهران ،صدمکی، چاپ رانيا يمقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق، ناصر ان،یکاتوز. 1

، به منزله منبع حقوق ييقضا هيرو ،یپناه، علیاسالم.ک: ر هیرو جادیا رأی نقد یبرا نی؛ همچن1۹1 ص، 13۹4 انتشار،

و انکار  هیرأی وحدت رو خودبه  اریبس ینقدها دنید ی؛ برا۲55-۲5۶ ، ص13۹7 ،84 شماره ،یحقوق قاتیمجله تحق

 ؛4۲-4۶، ص 13۹5 ،گزارانحق :، تهرانييقضا هيرو يفلسفه در شه،یش در ويدتبار، حسن، یجعفرر.ک:  یکل بهآن 

 «ييقضا هيرو جاديا» سیتأس يمبان رامونیپ يملأتمحمد،  ،یسلگ: ک.ر هیرو جادیا رأی شیستا و قیتصد یبرا

 .1۲1-14۹ ص ،13۹۹ زییپا، 3۲ شماره ،أیر فصلنامه ،يادار عدالت وانيد يعموم تیئه ژهيو تیصالح
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 با را یادار عدالت وانید ینوپا نهاد ازین زیرا ؛ستا انیبندرست هیرو جادیا رأی رشیپذ و هیتوج در

 کند.یم برآورده یادار و یعموم حقوق یهگستر در دستانهپیش یسازهیرو و موقع به شناسیآسیب

 ژهیو به .است آمده کجا از شعبه چند ای دو از مشابه رأی پنج صابنِ داندینم نگارنده وصف، نیا با

 به رو آمار و است آرا تعارض بستر و نهیزم خود دیوان که نیا شعب یباال تعداد به توجه با کهنیا

 آسان آرا تهافت و تعارض تصور هم و است دشوار آرا یکسانی و وحدت تصور هم 1،آن یورود دیتزا

 مفهوم اتیواقع با تنها نه ،یادار عدالت وانید یعموم هیئت هیرو جادیا رأی دارد باور نگارنده است.

 بروز موجب و بوده هم ناکارآمد که ندارد یسازگار یعموم و یادار حقوق منابع تأمین و ییقضا هیرو

 شود.یم ییقضا استقالل و یادار عدالت وانید ییقضا هیرو در عدفاغیرقابل ییستایا

 باشد گرفته رارق هادادگاه استناد مورد که هیرو جادیا رأی از یانمونه نوشته نیا در ،یرو هر به

 هیئت هک افتی را یمورد نتوان کشور یعال وانید یخیتار تحوالت گذر در دیشا و شودینم یبررس

 نگاه از اما .باشد برده بهره آن استدالل از ای باشد کرده تیتبع رأیی نیچن از ای وانید نیا یعموم

 هیرو توحد رأی یوقت که مییبگو دیبا ،میبپرداز موضوع به گرید بار اگر نوشته نیا یاصل پرسش

 نفوذ رتقد دارد، کشور یعال وانید هیرو وحدت رأی به را شباهت نیشتریب که یادار عدالت وانید

 قانون 15۹ اصل و 34 اصل موضوع ییقضا مراجع و هادادگاه در اقناع و استدالل از شیب یاعتبار و

 داشت. نخواهد اعتبار، و نفوذ نیا از شیب هیرو جادیا رأی یاول قیطر به ندارد، یاساس

 عدالت وانید تویه در را یسازگار نیشتریب هیرو جادیا رأی که ستا پذیرناانکار وصف، نیا اب

 ؛بود خواهد مؤثر ،دارد ای داشته یادار سطوح در یاریبس یابتال که موضوعات یبرخ در و دارد یادار

                                                   
ها پرونده یشد ورودنرخ ر زانیم»آورده است:  نیدر گزارش خود چن یعدالت ادار وانید یینمونه معاون قضا یبرا. 1

به سال  ۹8رقم در مدت مشابه سال  نیداشته است که ا یورود شیدرصد افزا ۲1، ۹۶به  ۹5از سال  یدر شعب بدو

 دنظریدر شعب تجد نی. همچنباشدیها مپرونده ینرخ ورود رینشان از کاهش چشمگ نیکه ا باشدیدرصد م 3/۹، ۹۹

به عدد  ۹۹به  ۹8رقم در مدت مشابه سال  نیکه ا باشدیدرصد م ۲0معادل  ۹۶به  ۹5ها از سال پرونده ینرخ رشد ورود

 يدولت مصوبه 650 و هزارکي :معاون قضايي ديوان عدالت اداريرضا،  ،یفضل زرند؛ ر.ک: «است دهیدرصد رس 4/7

، ۲4۹۹بر: ی، کد خعدالت ادار وانید تیسا ،است شده باطل قانون و شرع با رتيمغا علت به يتیحاکم ينهادها و

(01/0۲/1400:) 
https://divan-edalat.ir/detail/2499 

https://divan-edalat.ir/detail/2499


 323  ن حقوق اداریدو فصلنامه جستارهای نوی    

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

 

 

 

 کار محل از ییهادرخواست بانوان ماه، نه به ماه شش از مانیزا یمرخص شیافزا درباره نمونه یبرا

 که یمادر یزندگ یهایدشوار از یبخش داشتند. یعموم بخش در چه و یخصوص بخش در چه خود

 چه او یمرخص مدت یرو هر به که باشد ینگران نیا دینبا ،است داده یفرزندان ای فرزند او به خداوند

 ریناگز یادار عدالت وانید از یدادخواه به تازه، شرایط نیا در بخواهد کهاین بدتر همه از و است قدر

 هیرو وحدت باره نیا در سرعت به که باشد داشته را اریاخت و اقتدار نیا دیبا یادار یعال مراجع .شود

 رأی برابر که یکار کند؛ مبارزه آن با دستانهپیش و هنماند هم هارأی تعارض منتظر و ودهنم جادیا

 شد: نجاما 1۹/۲/13۹4 خیتار به وانید نیا یعموم هیئت ۶4 شماره

 وبمص خانواده و تیجمع میتنظ نیقوان اصالح قانون واحده ماده ۲ تبصره موجب به»

 دهد شیافزا ماه نه به را مادران مانیزا یمرخص است شده داده اجازه دولت به 13۹۲ سال

 ت/۹۲0۹1 شماره نامهتصویب کی بند موجب به اریاخت نیا یراستا در زین رانیوز هیئت و

 یهابخش در شاغل زنان (قلو ۲ و کی) مانیزا یمرخص مدت 1۹/04/13۹۲ مورخ 4۶5۲7

 .است کرده نییتع مربوط هایالعادهفوق و حقوق پرداخت با تمام ماه نه را غیردولتی و یدولت

 که کار شگرد در مندرج آراء شرح به یادار عدالت وانید 4 و 10 و 45 شعب کهاین به نظر

 در ،است شده استوار و تأیید عیناً یادار عدالت انوید دنظریتجد دهم و هشتم شعب در

 یرخصم مدت شیافزا به شیخو متبوع یدولت دستگاه الزام بر یمبن شکات خواسته با ارتباط

 یراستا در آراء نیا .اندکرده صادر تیشکا دانستن وارد به حکم ماه نه به ماه شش از مانیزا

 حیصح رأی نعنوا به و اندشده صادر انریوز هیئت ادشدهی مصوبه و مقنن گفتهشیپ حکم

 وانید یسدادر نییآ و التیتشک قانون ۹0 ماده یراستا در جهت نیهم به و شوندمی یتلق

 شعب یبرا هیرو جادیا رأی عنوان به مذکور یآرا مفاد 13۹۲ سال مصوب یادار عدالت

 «.است االتباعالزم مربوط یحقوق و یقیحق اشخاص و ادارات ،یادار عدالت وانید

 استناد، از پس و ردیبگ قرار استناد مورد هادادگاه در رأیی نیچن نیا نکهیا احتمال ،یرو هر به

 طرح قابل 13۹۲ سال یفریک یدادرس نییآ قانون 471 ماده برابر موضوع که دیآ دیپد رأیی تعارض
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 نشده دهید سوابق در یول ستین کم اگرچه شود، داده صیتشخ کشور یعال وانید یعموم هیئت در

 است.

 عدالت وانید هیرو یابطال رأی و یعال وانید یعموم هیئت و هادادگاه سوم. بند

 یادار

نظام سایر و هانامهآیین از حقوقی یا حقیقی اشخاص اعتراضات و تظلمات شکایات، به یدگیرس

 به ذکورم مقررات که یموارد در ،یردولتیغ یعموم مؤسسات و هاشهرداری و دولتی مقررات و ها

 در تخلف ،تاختیارا از سوءاستفاده یا تجاوز ،مربوط مرجع صالحیت عدم ،قانون ،شرع با رتیمغا علت

 شود،می اشخاص حقوق تضییع موجب که وظایفی انجام از خودداری یا مقررات و قوانین یاجرا

 مواد بر اظرن یرادا عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 1۲ ماده کی بند در چنان کهآن

 که کرد دعاا بتوان دیشا و شودمی انجام ،است آمده یاساس قانون 173 اصل و قانون آن 88 تا 80

 :است بوده نیهم زین وانید نیا تأسیس فلسفه

 احدهاو ای نیمأمور به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات ات،یشکا به یدگیرس منظور به»

 نظر ریز «یادار التعد وانید» نام به یوانید ،هاآن حقوق احقاق و یدولت یهانامهنییآ ای

 نییتع قانون را وانید نیا عمل نحوه و اراتیاخت حدود .گرددیم تأسیس هییقضا قوه سیرئ

 «.کندیم

 در نهاد نیا یوانید کارکرد که افتیدر یکین به شودمی یاساس قانون 173 اصل از قت،یحق در

 آن یذات کارکرد نیا و شودمی انجام راه نیا از ،اعتراضات و تظلمات و اتیشکا گونهاین به یدگیرس

 1.است

                                                   
دهنده است. معاون تکان اریمقام بس نیدر ا ئتیه نیا یهایرأ آمار و یعموم ئتیآمار درخواست ابطال از ه. 1

 ئتیدر ه یدگیمجموع رس»گفته است:  نیچن ریسال اخ 5درباره  تبهشیاول ارد خیدر تار یعدالت ادار وانید ییقضا
 شیکرد و افزود: ب فیاز انتظار توص شیب ریسال اخ 5در را  یعدالت ادار وانید یگانه تخصصهشت یهائتیو ه یعموم

 ۶50ر و هزا کیقرار گرفته است که  یدگیمورد رس هیوحدت رو یابطال مصوبات و صدور آرا یهزار پرونده تقاضا ۹از 

ابطال شده است و  اراتیخروج از حدود اخت ایبا شرع و قانون و  رتیبه علت مغا یتیحاکم یو نهادها یمصوبه دولت
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 غیردولتی، عمومی مؤسسات و هاشهرداری و دولتی مقررات و هانظام دیگر یا نامهآیین اگر پس

 ،اختیارات از سوءاستفاده یا تجاوز ،مربوط مرجع صالحیت عدم ،قانون ،شرع با مغایرت ادعای سبب به

 اشخاص حقوق تضییع موجب که وظایفی انجام از خودداری یا مقررات و انینقو اجرای در تخلف

 آن درباره تواندمی اداری عدالت دیوان عمومی هیئت بگیرد، قرار شکایت مورد دیوان این در شود،می

 فرودست مقررات بیتصو و وضع ندیفرا در که یشیپا سامانه وجود با پس .بدهد رأی و نموده یدگیرس

 رانیوز ئتیه که یموارد بر عالوه» که است شده مقرر و آمده 138 اصل برابر ه،یمجر وهق در قانون

 فیوظا انجام یبرا دارد حق رانیوز هیئت شود،می نیقوان ییاجرا یهانامهنییآ نیتدو مأمور یریوز ای

 هر ،پردازدب نامهنییآ و نامهبیتصو وضع به یادار یهاسازمان میتنظ و نیقوان یاجرا تأمین و یادار

 صدور و نامهنییآ وضع حق رانیوز هیئت مصوبات و شیخو فیوظا حدود در زین رانیوز از کی

 برابر کهاین وجود با و «باشد مخالف نیقوان روح و متن با دینبا مقررات نیا مفاد یول دارد را بخشنامه

 متشکل هایکمیسیون به را خود فیوظا به مربوط امور از یبرخ بیتصو تواندیم دولت» اصل همان

 جمهورسیرئ تأیید از پس نیقوان محدوده در هاونیسیکم نیا مصوبات ،دینما واگذار ریوز چند از

 مصوبات و دولت یهانامهنییآ و هانامهبیتصو» حال، هر در کهاین وجود با و «است االجراالزم

 یاسالم یشورا مجلس سیرئ اطالع به اجرا یبرا ابالغ ضمن ،اصل نیا در مذکور هایکمیسیون

 رانیوز ئتیه به تجدیدنظر یبرا لیدل ذکر با ابدیب نیقوان خالف بر را هاآن که یصورت در تا رسدیم

 قانون 1۲ ماده کی بند برابر یحت و یدولت مؤسسات و هیمجر قوه عمل حوزه که جا آن از ،«بفرستند

 اریبس «یردولتیغ یعموم مؤسسات و اهشهرداری» یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک

 مجلس رئیس اطالع ندیفرا مصوبات نیا همه و است یاساس قانون 138 اصل محدوده از ترگسترده

                                                   
صادر شده  زین هیوحدت رو یمورد رأ 313داده نشده است و  صیابطال تشخمصوبه قابل 408هزار و  3تعداد  نیهمچن

 ينهادها و يدولت مصوبه 650 و هزارکي :ديوان عدالت اداريمعاون قضايي رضا،  ،ی: فضل زرندبه دیبنگر. «است

، ۲4۹۹ی، کد خبر: عدالت ادار وانید تیسا ،است شده باطل قانون و شرع با رتيمغا علت به يتیحاکم

(01/0۲/1400:) 
https://divan-edalat.ir/detail/2499 

https://divan-edalat.ir/detail/2499


   326  ت اداری...عمومی دیوان عدال رأی هیئتاعتبار 

 

 138 اصل ندیفرا چه مقررات نیا همه آمده، قانون آن 1۲ ماده 1 بند در چنان کهآن کند،ینم یط را

 یرانیا چه ؛خصوصی چه و عمومی )چه شخص ره شکایت با باز نباشد، چه و باشد شده یط آن درباره

 کهاین به بسته زین وانید نیا .هستند یادار عدالت وانید در یدگیرس و طرح قابل (یرانیان چه و

 عمل آن یهاتبصره و 84 ماده برابر ،باشد شده قانون با فتمخال یادعا ای شرع با مخالفت یادعا

 کند.یم

 و کشور یعال وانید انیم سهیمقا در شرع با مورد( حسب اتمقرر و ها)رأی یسنجانطباق درباره

 در چه دارد حق کشور یعال وانید گرچه پرداخت؛ بدان دیبا که هست یانکته یادار عدالت وانید

 با مخالفت یحت صیتشخ با را رأی و بپردازد شرع و قانون با رأی کی مخالفت به یخواهفرجام قالب

 این از و ۲ردیبگ میتصم شرع با رأی کی موافقت درباره ،یمومع هیئت در چه 1،دینما نقض شرع

 عدالت دیوان ولی ،نیست شرع با مخالفت یا موافقت تشخیص برای دیگر مرجعی به وابسته جهت

 لحاظ به تیشکا مورد مصوبه هرگاه» 84 ماده ۲ تبصره برابر و است بهرهبی توانایی این از اداری

 ارسال نگهبان یشورا به اظهارنظر جهت موضوع ،باشد مطرح یدگیرس یبرا یشرع نیمواز با رتیمغا

 و «است االتباعالزم یتخصص هایهیئت و یعموم هیئت یبرا نگهبان یشورا یفقها نظر .شودمی

 یامقرره اگر ،یرو هر به .کندیم انینما را کشور یعال وانید بودن یعال نگارنده، باور به گر،ید بار نیا

 هیئت خود که باشد یاگونه به دیبا ریاخ مورد که یردولتیغ یعموم مؤسسات ای یرشهردا ای دولت از

 مخالفت ت،یصالح عدم لحاظ به ،هاآن هیعل یتیشکا نیچن طرح با یادار عدالت وانید یعموم

                                                   
 .آن قانون 371ماده  ۲ناظر بر بند  یمدن یدادرس نییقانون آ 3۶۶ماده . 1

 45 ،باکره دختر نکاح در یول اذن درباره ۲۹/01/13۶3 مورخ 1شماره  هیرو وحدت یرأبه  دینمونه، بنگر یبرا. ۲
 متولد لاطفا درباره 03/04/137۶ مورخ ۶17 شماره هیرو وحدت یرأ ،اسالم صدر یاله احکام درباره ۲5/10/13۶5 مورخ

 مورخ ۶۶۶ شماره یرأ و هیمهر مبلغ نمودن روز به درباره ۲8/10/1378 مورخ ۶47 شماره یرأ ،نامشروع رابطه از

 مربوط به طالق. یدعاو هیاز کل یخواهفرجام تیقابل درباره 1۹/03/1383
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 انتظامی شورای 3،بورس شورای ۲،دفتریاران و سردفتران کانون 1،وکال کانون )مانند باشد ننموده

 حقوقی سامانه در اثری چه ابطال این که است مسئله این (4کشور ساختمان مهندسی نظام سازمان

 قانون ۹۲ ماده دارد؟ قانون آن 15۹ اصل و یاساس قانون 34 اصل موضوع یهادادگاه نظم و کشور

 که: است آورده نیچن یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک

 در عمومی هیئت رأی مفاد تیرعا شود، ابطال یعموم هیئت در یامصوبه چنانچه»

 یمعمو هیئت رأی ریمغا یدیجد مصوبه مربوط، مراجع هرگاه .است یالزام ،یبعد مصوبات

 قانون نیا (83) ماده مفاد تیرعا بدون نوبت از خارج را موضوع وانید سیرئ کنند، بیتصو

 «.دیانمیم مطرح یعموم هیئت در کننده،تصویب مرجع ندهینما دعوت با فقط و

 در ابطال نیا اثر نگاه از یول استیگو آن تیرعا به الزام و یبعد مصوبات نگاه از ماده نیا حکم

 یعموم یئته یآرا گرید با آن اثر تنها نه چراکه ؛است گنگ یدادگستر در مردم یمدن یهایدادخواه

 شبهه یدگیرس یپ در ،هاأیر گونهاین کهاین به تیعنا با بلکه نشده سهیمقا قانوناً یادار عدالت وانید

 مقرره که یتیشکا طرف و یشاک انیم یدادرس بودن یتقابل ای تناظر اصل و شوندیم صادر یترافع

 وانید دادرس نییآ و التیتشک قانون 83 )ماده شودمی تیرعا است، شده ابطال درخواست یو

 ادیبن نیا رب .دارد ینسب ثرا نآ مفاد تیرعا به تیشکا طرف الزام و یموضوع جهت از (،یادار عدالت

 ریسا و عبش بر که است دهیند هیرو جادیا رأی ای هیرو وحدت رأی همچون را رأی نیا مقنن که بوده

 یاجرا دیبا نفع ذی و دارد اثر تیشکا طرف به نسبت صرفاً رأی نیا .باشد االتباعالزم مربوط مراجع

 است: هآورد که بخواهد قانون نیا ۹3 ماده وفق را رأی نیا

                                                   
 ۲7/11/13۹5 مورخ 11۹7 شماره یرأ ؛یادار عدالت وانید یعموم ئتیه 04/03/13۹۹مورخ  48۹شماره  یرأ. 1

 یرأ و یادار عدالت وانید یعموم ئتیه 04/10/13۹8 مورخ ۲7۲8 شماره یرأ ؛یادار عدالت وانید یعموم ئتیه

 .یادار عدالت وانید یعموم ئتیه ۲1/05/13۹7 مورخ 357 شماره

 .یادار عدالت وانید یعموم ئتیه ۲1/03/13۹8مورخ  514شماره  یرأ. ۲
 .یادار عدالت وانید یعموم ئتیه 17/1۲/13۹5مورخ  134۶شماره  یرأ. 3

 .یادار عدالت وانید یعموم ئتیه 0۲/08/13۹0مورخ  3۲۲شماره  یرأ. 4
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 عدم صورت در دانند،یم نفع ذی را خود ،یعموم هیئت یآرا یاجرا در که یافراد»

 از را مربوط مسئول استنکاف به یدگیرس توانندیم ،ربطذی مسئوالن یسو از آن یاجرا

 دنظریتجد شعب از یکی به وان،ید سیرئ یسو از درخواست نیا .ندینما درخواست وان،ید

 استنکاف و کنندهدرخواست بودن نفع ذی احراز صورت در ذکورم شعبه .شودمی ارجاع

 «.دینمایم میتصم اتخاذ قانون نیا (10۹) ماده موجب به مربوط، مسئول

-دگاهدا در رأی نیا اثر ،یرو هر به که است نوشته نیا یاصل پرسش همان در یگنگ گرید جهت

 وانید یعموم هیئت 713 ارهشم هیرو وحدت رأی متن در چنان کهآن ست؟یچ یدادگستر یها

 عدالت انوید یعموم هیئت که بوده یمیتصم ها،دادگاه هایرأی اختالف منشأ میدید کشور یعال

 هشمار بخشنامه از تیشکا به یدگیرس یراستا در 8/3/137۹ مورخه 104 شماره رأی در یادار

 یجوهو افتیدر متضمن که را آن و بوده نموده صادر روین وقت ریوز 1/۹/1371 مورخه ۲478/505

 عدالت وانید بود. نموده ابطال ،بود آب نیگزیجا و ینیرزمیز یآب سفره افت جبران بابت اشخاص از

 :که بود آورده نیچن رأی آن در یادار

 از اعم یخصوص حقوق یحقوق ای یقیحق اشخاص از وجه هرگونه اخذ کهنیا به نظر»

 ماده تبصره و است گذارقانون حیصر حکم به طمنو یوانید حقوق و هانهیهز عوارض، ات،یمال

 نیبنابرا باشد،ینم اشخاص از یوجه افتیدر جواز متضمن زین آب عادالنه عیتوز قانون 3

 زا یوجوه اخذ لزوم بر یمبن رو،ین وزارت 1/۹/1371 مورخه ۲478/505 شماره بخشنامه

 دودح از خارج و قانون ریمغا آب ینیگزیجا و ینیرزمیز آب سفره افت جبران بابت اشخاص

 دوم قسمت استناد به و شودیم داده صیتشخ یدولت مقررات وضع در هیمجر قوه اراتیاخت

 «.گرددیم ابطال یادار عدالت وانید قانون ۲5 ماده

 یبرا که نگاه نیا از یادار عدالت وانید رویه وحدت رأی گرچه شد، گفته چنان کهآن ،یبار

 تواندیم و دارد یاستدالل و یاستناد ارزش ییقضا مراجع در است، آورالزام یادار مراجع و وانید شعب

 یادار عدالت وانید یعموم هیئت یابطال رأی درباره اما باشد ییقضا دادگاه یوجدان قناعت موجب

 دیبا باز ایآ شود، داده صیتشخ شرع ای قانون خالف به یامقرره یوقت .است متفاوت یاندک تیوضع



 329  ن حقوق اداریدو فصلنامه جستارهای نوی    

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

 

 

 

 قضات از و دانست یادار عدالت وانید هیرو جادیا رأی ای هیرو وحدت رأی همچون را آن ونرامیپ رأی

 است: داشته مقرر نیچن اصل نیا ببندند؟ یاساس قانون 170 اصل به را خود چشم که خواست

 با مخالف که یدولت یهانامهنییآ و هانامهبیتصو یاجرا از اندمکلف هادادگاه قضات»

 هر و دکنن یخوددار ،است هیمجر قوه اراتیاخت حدود از خارج ای یاسالم اتمقرر و نیقوان

 «.کند تقاضا یادار عدالت وانید از را مقررات گونهاین ابطال تواندیم کس

 موضوعات خصوص در که اداری عدالت دیوان عمومی هیئت رأی منظر از که است این حقیقت

 وانید آن در یاهمقرر اگر چراکه ؛است متفاوت اندکی موضوع شود،می صادر آن صالحیت در داخل

 باشند؟ توجهیب ابطال نیا به توانندیم یدادگستر یهادادگاه ای کشور یعال وانید چگونه شود، ابطال

 اراتیاخت حدود از خارج ای یاسالم مقررات و نیقوان مخالف یمقررات نیچن کی که شده احراز اگر پس

 هیئت یحت و یعال وانید شعب و هادادگاه دادرسان که گفت نیچن دیبا باز چرا ت،اس هیمجر قوه

 در یادار عدالت وانید عمومی هیئت نمونه، برای ستند؟ین ملتزم صیتشخ بدان یعال وانید یعموم

 قرار تیشکا مورد و پرداختیم هیمهر کاهش و شیافزا به که یثبت بخشنامه درباره 1388 سال

 :کرد حکم نیچن ،بود گرفته

 یشورا محترم یفقها 1۲/05/1388 مورخ 3507۹/30/88 شماره هینظر شرح به»

 عقد از بعد مهر ادیازد و است شده واقع عقد ضمن در که است همان یشرع هیمهر» نگهبان

 نیبنابرا ؛«شد شناخته شرع نیمواز خالف آن بر هیمهر آثار بیترت و ستین حیصح شرعاً

 شرط به هیمهر شیافزا امکان نیمب جتاًینت که یثبت یهاخشنامهب 151 قسمت از )ب( جزء

 یاسالم یجمهور یاساس قانون 170 اصل دوم قسمت به مستنداً  است، یرسم سند میتنظ

 1«.شودمی ابطال 1385 مصوب یادار عدالت وانید قانون 41 ماده و رانیا

 هادادگاه دادرسان یول ستا ملتزم رأی نیا به )ثبت( تیشکا طرف مرجع که گفت توانیم ایآ

 بر ابطالی، هایرأی به نسبت که رسدمی نظر به چنین ست؟یچ کیتفک نیا ثمره ستند؟ین نیچن

                                                   
 .یادار عدالت وانید یعموم ئتیه 15/0۶/1388مورخ  488شماره  یرأ. 1
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 خصوص در پایبندی این ولی باشند پایبند قضایی مراجع دادرسان اساسی قانون 170 اصل بنیاد

 از که اساسی قانون 73 صلا به استناد با قضات و دادرسان این که نیست آن مانع قضایا، و دعاوی

 موجب بسایا که دهند قرار خود رأی موضوع را تفسیری و رهیافت گفته، سخن تفسیر در آزادی اصل

 قضات، یبرخ که شده دهید هیمهر مثال نیهم در نمونه یبرا ؛شود هارأی تهافت و تعارض بروز

 مردود را کاهش یبرخ و انددهدا رأی آن به نسبت و انددانسته مستقل یمدن نید را هیمهر شیافزا

 1.اندداشته اعالم

 باز که دهدمی نشان 713 شماره رویه وحدت رأی در کشور عالی دیوان رویه وصف، این با

 و شوند هارأی اختالف دچار ،یادار عدالت وانید یعموم هیئت رأی وجود با است ممکن هادادگاه

 رأی جوانب در دعوا، هر حکم قیتطب و ریتفس مقام در کمدست هادادگاه که است آن یایگو نیا

 وحدت رأی نیهم ادعا نیا شاهد کنند.یم عمل مستقل و آزاد عدالت وانید یعموم هیئت یابطال

                                                   
. وارد و .. یخواهفرجام»داده است:  یرأ نیپس از عقد چن شیکشور درباره افزا یعال وانید 8نمونه شعبه  یبرا. 1

 یسند رسم یط افتهیشیافزا همهری یمابق به راجع یفرجام حهیخواه به شرح ال... عمده اعتراض فرجام رایز ؛ستیموجه ن

منعقد  یسکه بهار آزاد 14 همهری بعد از انعقاد عقد نکاح که با نیکه اگرچه زوج باشدیم 01/07/1380 -۹8۲۲۹شماره 

 را آن و نموده اضافه القبالهمافی همهری بر را یآزاد بهار سکه 108۶ تعداد توافقاً مذکور یرسم سند یط متعاقباً دهیگرد

 عقد نکهیا لحاظ به افتهیشیافزا یهاسکه تعداد چون یولاند داده شافزای یآزاد بهار سکه صدکی و هزارکی تعداد به

 قانون ۲۹ ماده در مقرر حکم شمول از افتهیشیافزا یهاسکه لذا ندارد را هیمهر مصداق نشده واقع آن یمبنا بر نکاح

« .بود خواهد یمنتف موضوعاً طالق یدعو در آن به نسبت فیتکل نییتع و بوده خارج 13۹1 سال مصوب خانواده تیحما

 هیمهر کاهش درباره کشور یعال وانید ۲۲ شعبه و ؛11/5/13۹3 مورخ ۹30۹۹70۹0۶8004۹4 شمارهدادنامه ر.ک: 

 وحدت یرأ به توجه با رایز؛ است وارد خواسته فرجام دادنامه به نسبت یخواهفرجام»: است داده یرأ نیچن عقد از پس

 بخشنامه 151 قسمت از ب جزء ابطال خصوص در 15/۶/88-488 شماره به یادار عدالت وانید یعموم ئتیه هیرو

 به و افتهی اصدار نگهبان یوراش محترم یفقها 1۲/05/1388 مورخ 3507۹/3/88 شماره هینظر به استناد با که یثبت

 ستین حیصح شرعاً عقد از بعد در ادیازد و شده واقع عقد ضمن در که است همان شرعی هیمهر» شد استدالل آن موجب

 همهری کاهش خصوص در که مذکور هینظر مالک از استفاده «شده شناخته یشرع نیمواز خالف آن بر هیهد آثار بیترت و

 در که است همان همهری لذا و ندارد یشرع جواز عقد از پس زنی همهری کاهش که دارد نیا بر داللت ادشدهی هینظر زنی

 .۲7/1/13۹3 مورخ ۹30۹۹70۹08۲00010 شمارهدادنامه ر.ک: « .باشدیم پرداخت یمبنا و شده درج هینکاح سند
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 داندیم درست را رأیی کشور یعال وانید یعموم تئیه آن در سرانجام که است 713 شماره هیرو

 1.است توجهیب یادار عدالت وانید یعموم هیئت یابطال رأی به که

 یبرا همقرر کی ابطال مقام در یادار عدالت وانید یعموم هیئت رأی که گفت باید یا پس

 گفت کهاین ای و ستین آورالزام وانید نیا یعموم هیئت یبرا و کشور یعال وانید شعب و هادادگاه

 دارد یاساس قانون 15۹ و 34 اصل موضوع ییقضا مراجع در را اقناع و استدالل اثر تنها زین رأی نیا

 وانید شعبه ای یعموم دادگاه از رأیی با (ریتفس ی)آزاد یاساس قانون 73 اصل یاجرا جهینت در اگر و

 یعموم هیئت نیا ،(مینیبیم 713 شماره رأی در چنان کهآن) ردیبگ قرار تعارض در کشور یعال

 دست یینها یسازکنواختی به تواندیم ییقضا مرجع نیتریعال عنوان به که است کشور یعال وانید

 یسازکنواختی عمل و دینما اعالم و داده صیتشخ شرع ای قانون با را هارأی از یکی موافقت و بزند

.کند محقق سطح نیتریعال در را یحقوق سامانه

                                                   
 حقوق و کشور يعال وانيدحسن،  ،یمحسن.ک: ر ستیز طیمح حقوق نگاه از رأی نیا هیتوج دنید یبرا. 1

 .۲33-۲50 ص، 13۹۹، انتشارات دانشگاه تهران :، تهرانرانيا ستيز طیمح
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 گیرینتیجه
 ت.جس ضاییق رویه در باید را پاسخ نگارنده نگاه از ندارد. حکمی قانون نوشته، این پرسش برای

 توحد رأی در چه که داد نشان 713 و ۶۹7 و ۶۶5 شماره رویه وحدت رأی سه در قضایی، رویه

 که پذیرفت دبای اداری، عدالت دیوان عمومی هیئت ابطالی رأی درباره چه و اداری عدالت دیوان رویه

 یزیچ وانید نیا یعموم هیئت و کشور یعال وانید شعب و هادادگاه یبرا هارأی گونهاین ارزش

 .خیر یا شودمی اقناع موجب ای که ستین استناد و استدالل ارزش از شیب

 وانید تیصالح در اختالف حل مرجع دیوان که نیا که دهدیم نشان کشور یعال وانید سابقه

 دیپد وجبم وانید نیا یعموم هیئت از رأیی که یموارد در دارد حق است، هادادگاه و یادار عدالت

 به ملتزم و داده رأی مستقل و آزادانه اختالف نیا درباره شود، ییقضا مراجع در یرأ اختالف آمدن

 .نباشد یادار عدالت وانید یعموم هیئت رأی

 تهیئ و یادار عدالت وانید یعموم هیئت رأی انیم تعارض فرض که جاآن از گر،ید یسو از

 کرد تأیید و رفتیپذ دیبا اشد،ب تصورقابل یمورد هم اگر و ستین متصور کشور یعال وانید یعموم

 و ستدیایم کشور یحقوق سامانه قله بر کشور یعال وانید یعموم هیئت رأی زین صورت نیا در که

 .دارد حکومت ییقضا نظم همه بر وانید نیا بودن «یعال» مفهوم همان به اتکا با

 وحدت رأی نیا کهاین از نظر صرف شود، صادر یادار عدالت وانید یعموم هیئت از رأیی اگر پس

 نیا به استناد اب کشور یعال وانید شعب ای هادادگاه که یزمان تا است یابطال ای هیرو جادیا ای هیرو

 در که نیمه اما .ستین الزم کشور یعال وانید دخالت و ورود اند،نشده رأی تعارض دچار هارأی

 یریتفس یآزاد دایبن بر ،یعموم یئته آن از هاییرأی به شانیوکال ای و دعوا اصحاب استناد جهینت

 هیئت در رحط قابل که دیآ دیپد یاختالف ییقضا مراجع یرأ در برخوردارند، آن از دادرسان همه که

 ،یاساس انونق 1۶1 اصل به اتکا با تواندیم که است یعموم هیئت نیا باشد، کشور یعال وانید یعموم

 نیا حل از را رکشو یعال وانید ،یادار عدالت وانید یعموم هیئت از رأیی وجود گاههیچ و بدهد رأی

 کند.ینم ازینیب هارأی اختالف



 333  ن حقوق اداریدو فصلنامه جستارهای نوی    

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

 

 

 

 حل تیصالح در سو، کی از دیبا را کشور یعال وانید یعال گاهیجا نیا یمبنا پژوهنده، نگاه از

 جادیا حق اختالفات، و یدعاو در نیقوان حیصح یاجرا بر نظارت تیصالح ت،یصالح در اختالف

 یآزاد و شرع و قانون موافق حکم صیتشخ ییتوانا ،یحقوق یسازکنواختی ای ییقضا هیرو وحدت

 بینیپیش تیقابل در کشور ییاجرا و یعمل یازهاین گر،ید یسو از و دانست ریتفس در دادرسان

 دیبا را ییقضا استقالل و عدالت به یدسترس قانون، مقابل در همگان یبرابر ،پذیرینظارت ،یحقوق

  .کرد یتلق هماهنگ یادیز اندازه تا یسامانه نیا یمبنا
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 .13۹۶ ،دانش گنج :تهران اول، جلد ،هاآن

 هامقاله ب.

 ،84 شماره ،یحقوق قاتیتحق مجله ،حقوق منبع منزله به ييقضا هيرو ،یعل پناه،یاسالم .8

 .۲43-۲۶5 ص ،13۹7



 335  ن حقوق اداریدو فصلنامه جستارهای نوی    

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

 

 

 

 مدل اجرايي کارهايوساز و اصول مباني، سلیمی، احسان ،محمدعلی ،بادیآدهحاجی .۹

 ،13۹8 زمستان ،۲۹ شماره ،8 سال کیفری، حقوق پژوهش فصلنامه ،هدفمند کیفرگذاري

 .113-1۲8 صص

 قضاوت، مجله ،نيادیبن مسائل يبررس ؛ييقضا هيرو حدتو جاديا محمدرضا، ،یعیرف .10

 .101-1۲4 ص ،13۹8 تابستان ،۹8 شماره

 .۲3/1۲/1385 ،18073 شماره ی،رسم روزنامه .11

 .۲1/11/1388 ،18۹۲1 شماره ی،رسم روزنامه .1۲

 .18/03/1383 ،17۲۶۲ شماره ،رسمی روزنامه .13

 ص ،1331 مهر ،۲5 مارهش اول، دوره وکال، کانون مجله ،کشور وانيد محمود، سرشار، .14

1۲-4. 

 ژهيو تیصالح «ييقضا هيرو جاديا» تأسیس يمبان رامونیپ تأملي محمد، ،یسلگ .15

-14۹ ص ،13۹۹ زییپا ،3۲ شماره ،أیر فصلنامه ،يادار عدالت وانيد يعموم تیئه

1۲1. 

 حقوق توسعه در رانيا ييقضا هيرو نقش ،یورد یتار صادق و محمدیعل زاده، فالح .1۶

 .4۹-۶8 ص ،13۹8 ،88 شماره ،۲4 دوره ،ییقضا و یحقوق یهادگاهید ،رانيا يادار

 حقوق مطالعات فصلنامه ،دولت يدادخواه و عدالت به يدسترس اصل حسن، ،یمحسن .17

 .531-550 ص ،13۹۶ ،3 شماره ،47 دوره ،یخصوص

 قوانین پ.

 ی.مدن یدادرس نییآ قانون .18

 .13۹0 سال وبمص یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون .1۹

 .1385 سال مصوب یادار عدالت وانید قانون .۲0



   336  ت اداری...عمومی دیوان عدال رأی هیئتاعتبار 

 

 یدادگستر مشترک ونیسیکم) 07/0۲/133۹ مصوب یدولت یشورا به راجع قانون .۲1

 .(نیمجلس

 الکترونیک منبع ت.

 يدولت مصوبه 650 و هزارکي :اداري عدالت ديوان قضايي معاون رضا، ،یزرند فضل .۲۲

 وانید تیسا ،است شده باطل قانون و عشر با رتيمغا علت به يتیحاکم ينهادها و

 :به دیبنگر (،01/0۲/1400) ،۲4۹۹ خبر: کد ی،ادار عدالت

https://divan-edalat.ir/detail/2499 

 هاپرونده ث.

 .11/05/13۹3 مورخ ۹30۹۹70۹0۶8004۹4 شماره دادنامه .۲3

 .۲7/01/13۹3 مورخ ۹30۹۹70۹08۲00010 شماره دادنامه .۲4

 ی.ادار عدالت وانید یعموم ئتیه ۲7/11/13۹5 مورخ 11۹7 شماره یرأ .۲5

 ی.ادار عدالت وانید یعموم ئتیه 17/1۲/13۹5 مورخ 134۶ شماره یرأ .۲۶

 ی.ادار عدالت وانید یعموم ئتیه 04/10/13۹8 مورخ ۲7۲8 شماره یرأ .۲7

 ی.ادار عدالت انوید یعموم ئتیه 0۲/08/13۹0 مورخ 3۲۲ شماره یرأ .۲8

 ی.ادار عدالت وانید یعموم ئتیه ۲1/05/13۹7 مورخ 357 شماره یرأ .۲۹

 ی.ادار عدالت وانید یعموم ئتیه 15/0۶/1388 مورخ 488 شماره یرأ .30

 ی.ادار عدالت وانید یعموم ئتیه 04/03/13۹۹ مورخ 48۹ شماره یرأ .31

 ی.ادار عدالت وانید یعموم ئتیه ۲1/03/13۹8 مورخ 514 شماره یرأ .3۲

https://divan-edalat.ir/detail/2499

