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Abstract 

Article 10 (2) of the Law on the Organization and Procedure of the Administrative 
Justice Court determines the competence and ranges of the Court's powers to deal 
with and investigate objections and complaints against the final decisions of 
exceptional administrative authorities. According to the analysis of the General 
Assembly of the Court of Administrative Justice in decisions number 37, 38, 39 
dated 1989/10/2 and also the branches of the Court from paragraph 2 of Article 10, 
only real or legal persons of private law are allowed to file complaints and 
objections against final decisions. Exceptional Administrative authorities and the 
legal persons of general law don’t have that kind of power. Recently, on 2020/7/14, 
according to the, Uniform Judicial Precedent number 792 of the General Assembly 
of the Supreme Court, the jurisdiction of the Administrative Justice Court to 
review the appeal filed by the Regional State Water Company against the decision 
of the Commission for Groundwater Affairs is recognized. Now the question arises 
is that whether the Uniform Judicial Precedent No. 792 is exceptional and is only 
about appealing the indefinite opinions of the judge of the Groundwater 
Commission?    

Keywords: Court of Administrative Justice, The Investigation Commission for  
Groundwater Affairs, Exceptional Administrative Authority Opinions, Revision  
Request, Uniform Judicial Precedent number 792. 
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دولت از  یدنظرخواهیبه تجد یعدالت ادار انوید تیصالح
   یادار یمراجا اختصاص یآرا

 حسين کاویار 
قتصاد، دانشگاه اراک، اراک،  و ا ی گروه حقوق، دانشکده علوم ادار اریاستاد

 ن اریا
  

 

 چکیده
اشخاص    هيروحه از ناحمط   اتیبه شكا  ي دگيرس  یبرا  ي قانون  تياصوالً واجد صالح  یعدالت ادار  وانید

  أت يه  792شماره    یةوحدت رو   یبه موجب را  24/4/1399  خیدر تار  راًي. اخستين  ي حقوق عموم  ي حقوق 
 آمده بعمل  ي ظرخواهندیبه تجد  ي دگيرس  یبرا  یالت ادارعد  وانید  تيكشور، صالح  ي عال  وانید  ي عموم
دولت  سوی  از منطقه  ي شركت  ران  ایآب  به  امو  ي دگيرس  ونيسيكم  یسبت  آببه  به   ي نيرزمیز  یهار 

وحدت    یرا  ایكه آ  شودي مطر  م  نیاديپرسش بن  نیا  ،یرا  نیشناخته شده است. بعد از صدور ا  تيرسم
  هایآب   ونيسيكم  ي قاض  ي عقط ريغ  یاز آرا  ي دنظرخواهیبه تجدو فقط راجع    یي استثنا  792شماره    هیرو 
تخص  792شماره    یرا  نكهیا  ایاست؟    ي نيرزمیز تشك  10ماده    2بند    صيبا  آ  التيقانون   يدادرس  نیيو 
ادار  وانید تسرّ   ،یعدالت  آرا  یقابل  پ  باشد؟ي م   زين  هاون يسيكم  ریسا  ي قطع  یبه  است   ي نبيش يقابل 
شكل خواهد گرفت.    یرعدالت ادا  انو ید  یي قضا  یةدر رو   792شماره    یرابعد از    ي متفاوت  یكردهایرو 
منتخب، الجرم   دگاهیبه د دنيرس ی. برادهدي رار مق ي و مورد بررس  حيمختلف را تنق ایهدگاهیمقاله د نیا

 . شود ي بررس دیبا ي نيرزمزی هایبه آب  ي دگيرس ونيسياز آرای كم دنظر«ی»تجد تيماه

 ،یناا یرزمیز  هااایر آبو اماا بااه    یدگ یرس  ونیسیکم  ،اداری  لت عدا  وانید  واژگان کلیدی:

 .یی، نظارت قضا792شماره   هیوحدت رو  یرا  ،ییاستثنا یمراجع ادار یآرا
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 مقدمه

شوند.  بندی اوليه به دو دستة اشخاص حقيقي و حقوقي تقسي  مياشخاص در یك تقسي 
  ی هاتيوق و مسئولكه دارای حق   شودياطالق م  ياز افراد انسان  كیبه هر    يقي شخص حق

جا  يمشخص قابليت   .باشديم   همعدر  و  صالحيت  كه  است  موجودی  حقوقي    شخص 
اشخاص حقوقي به دو    1باشد. شخص حقيقي ه  نمي  داراشدن حقوق و تكاليف را دارد و

شوند: اشخاص حقوقي وابسته به حقوق عمومي و اشخاص حقوقي وابسته  دسته تقسي  مي 
عمومي« با    یج حقوق عمومي با »هدف ارضای حوابه حقوق خصوصي. اشخاص حقوقي  

مي  تشكيل  قانون«  اجازۀ  و  دولت  و شون»تصمي   »اجباری  اشخاص  این  در  و عضویت    د 
وزارتخانه  مانند  است  شركت الزامي«  و  دولتي  موسسات  حاليكه  ها،  در  دولتي.  های 

»ابتكار   به  جمعيت«  اعضای  منافع  باالبردن  »هدف  با  خصوصي  حقوق  حقوقي  اشخاص 
مي  تشكيل  عضویتافراد«  و  شركت   رد  شوند  مانند  است  اختياری«  و  »ارادی  های  آنها 

 با اقسام آن.  تجاری 
تن  اداری  دعاوی  ميدر  خصوصي  حقوق  اشخاص  طر   ها  خواهان  عنوان  به  توانند 

دعوی كنند و اشخاص حقوق عمومي اصوالً حق طر  دعوا در دیوان عدالت اداری را  
نابراب  2ندارند.  كه  »ویژگي  اداره  و  مردم  بين  روابط  در  خ  مشر  است،  عمومي  حقوق  ص 

اداری،   مراجع  صالحيت  تعيين تشخيص  عامل  بعنوان  باید  شود«. كن همواره  شمرده   3نده 
توسط هيأت عمومي دیوان عالي كشور تصویب شده    792اخيراً رای وحدت رویة شماره  

  كشور   يعال   وانید  يومعم  أتي ه  4/1399/ 24مور   ـ  792شماره    هیرو  رای وحدتاست.  
  نييقانون تع  هماده واحد 5بصره  برابر ت نكهیبا توجه به ادارد: »آرا چنين مقرر مي تریبه اكث 
بهره  یهاچاه  في لتك پروانه  فاقد  كم  ،13/4/1389مصوب    یبردارآب    ون ي سي آرای 
  ی عدالت ادار  وانیدر د  دنظریبه طور مطلق قابل تجد  يني رزمیز  یهابه امور آب  ي دگي رس

عنا با  و  است  شده  بند    به   تیدانسته  آ  التيتشك  انونق  10ماده    2اطالق    ي دادرس  ن یيو 
ادار  وانید تشخ  25/3/1392مصوب    ی عدالت  دولت  صيمجمع  نظام،  بودن  يمصلحت 

 

 . 99ص   (1390 ،يچاپ اول )تهران: انتشارات بهنام ،يقوق ح تيشخص، صفار. محمدجواد 1

و  .2 پرسا  محمد  داودی  نك.  شكل،  حدیثه  ادار  وانید  ي نظارت  دادگاه   یعدالت  آرای    ، یادار  ياختصاص  یهابر 
 .  92ص ( 1399  ه،یيتشارات قوه قضاول )تهران: مركز مطبوعات و انچاپ ا

 . 127ص   (1383شش  )تهران: دراک، ، چاپ 1جلد   ، يمدن يدادرس نیيآ، . عبدالل شمس3
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 ی عمل آمده از سوب  يدنظرخواه یبه تجد  يدگي لزوم رس  يناف   یامنطقه  آب  يشركت سهام
رای    نبرایابن   ست؛ي ن   یعدالت ادار  وان یور در دمذك  وني سيشركت نسبت به آرای كم  ن یا

هشت     1395/ 10/ 19مور     1076شماره   تجدشعبه  لح  زدیاستان    دنظریدادگاه  از  اظ  كه 
كم  آرای  دانستن  اعتراض  سو  ادشدهی  وني سي قابل  منطقه  یاز  آب  حد    یا شركت  )در 

  نی . اشوديمداده    صيتشخ  ي و قانون  حيآرا صح  ت ینظر انطباق دارد به اكثر  نی مذكور( با ا
رای شعب  ، در موارد مشابه ب1392مصوب    یفري ك   يدادرس  ن یي ن آوانق  471رای طبق ماده  

   .« االتباع است آن الزم ري و غ  یيجع اع  از قضامرا ریكشور و سا  يعال وانید
حقوقدانان   از  معتقدند    1برخي  رای  این  تحليل  برابردر  ن  یاصل  منظور   ك ی به    لي به 

ا  ي دادرس هكه    كنديم  جاب ی منصفانه  بتوانند  دولتي  )یا  ومچمراجع  حقيقي  اشخاص  ن 
نسبت   حقوق خصوصي(  حقوقي  اداشخاص  عدالت  دیوان  در  اداری  تصميمات  اری  به 

 تجدیدنظر كنند.  
شماره    رای  كه  معتقدند  دیگر  گروهي  مقابل  قابل   792در  و  است  استثنایي  حكمي 

  ن واای را وارد دی تواند پروندهنمي تعمي  به سایر موارد نيست. مضافاً دولت در مقام شاكي  
اداری كند. همچنين   بند  عدالت  تشكقانو  10ماده    2طبق    ی ادار   يتصم  تي قطع  الت،ي ن 

ن حال  وانی د  تي خست صالح شرط  در  قاض  كه ياست  كم  ي رای  به    يدگي رس   ون ي س ي عضو 
 . ستين  يقطع ين يرزمیز یها امور آب

ت  و  دیدگاه  دو  هر  بيان  ضمن  مقاله  این  در  استداللنویسنده  شده حليل  مطر   های 
پردازد و  الي كشور ميهيأت عمومي دیوان ع  792ان، به نقد رای وحدت رویه  نآ  توسط 

ت عمومي دیوان عالي كشور به این مه  توجه نكرده است كه صالحيت  معتقد است هيأ 
آب  امور  به  رسيدگي  كميسيون  به  نسبت  اداری  عدالت  دیوان  زیرزميني،  نظارتي  های 

قانون    10ماده    2»فرجامي« موضوع بند    تحي یژه« و »استينافي« است و با صال »خاص«، »و
توجهي به  ز است. ثمرۀ این رای، بيیين دادرسي دیوان عدالت اداری متمایتشكيالت و آ

رویه«   »وحدت  اینكه  بجای  و  است  اداری  عدالت  دیوان  در  طر   قابل  دعاوی  ضوابط 
 يِ اداری مولود این رای است.  ایجاد كند، »تشّتت رویه« در ضوابط دادرس 

 

در    یعدالت ادار  وانیو د  يدادگاه عموم  تيبا عنوان صالح  یمجاز  يسخنران»  محسني،  سنح. فریدون نهریني و  1

،  «كشور   يعال  وانید  792شماره    هیروبر رای وحدت    ديبا تاك  یيمراجع شبه قضا  ماتياز تصم   اتیكابه ش  يدگيرس

 (.1399، )4/6/1399خ  یدانشگاه تهران، در تار  يقيحقوق تطب  ةوسسر شده توسط مبرگزا
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 ها کمیسیون  ر سای قطعي آرای به  792 شماره رویه  وحدت  رای مواد  عمیمت. 1
  2، بند 792 شماره یة معتقدند كه رای وحدت رو ریز  هایبا استدالل  هاین دیدگاطرفداران 

و    10ماده   است  زده  را تخصيص  اداری  دیوان عدالت  دادرسي  آیين  و  تشكيالت  قانون 
آمي كميستوان  سایر  قطعي  آرای  به  را  نماینده  ن يون  استدالالت  در  اگر  داد.  تعمي   ها 

كل جلسه    دادستان  در  وحدتكشور  دقت    4/1399/ 24ـ  792شماره    یيضاق  هیرو  رای 
مي مشخص  كه  شود،  است  نحوی  به  دادستان  نمایندۀ  توسط  مطروحه  استدالالت  شود 

آرا از  دولتي  مراجع  تجدیدنظرخواهي  حق  دارند  كميسيونقصد  شبهی  را  های  قضایي 
  لي و تحل  يمورد بررس  لیدر ذ  اول  دگاهیطرفداران د  هایاستدالل  1وان اصل بپذیرند.ن بع

 قرار ميگي رد:   

  فاقد   آب  هایچاه   تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده  5  تبصره  اطالق.  1-1
 برداریبدره پروانه

اقد پروانه  فب  آ  ی هاچاه  ف ي تكل  نيي تع  ماده واحده قانون   5تبصره    حیصر  به موجب نصّ 
ناح  ی،برداربهره از  صادره  ب  ون ي سي كم   ي قاض  يهاحكام  ظرف  پس    ستي مذكور،  از  روز 

تجد قابل  د  دنظریابالغ  ادار  وانیدر  اباشديم  یعدالت  تع  ۀمقرر  نی.  در    ن يي آمره 
قاض  هاطالق دارد ك  ت،ي صالح  قابل تجد  يرقطع ي ه  غ  ونيسي كم  يرای  و   دنظریو  است 

  2. است یعدالت ادار  وانیاز آن د يخواهرنظدیبه تجد يدگي   مرجع رسه
هي  استدالل  د مهمترین  كشور  عالي  دیوان  عمومي  رای  ات  تبصره  792ر  اطالق  ماده    5، 

« انشاء شده است:  اواحده است. در صدر رای چنين  به  ماده   5برابر تبصره    نكهیبا توجه 

 

گيری چنين مقرر ميدارد: »بر این  اساس رای صادره از شعبه هشت  دادگاه  نده دادستان كل كشور در نتيجهایم. ن1

حيث  پذیرش  صالحيت  محاك    از  تأیي د،  اما  حيث  پذیرش  قابليت   تجدیدنظرخواهي،  مورد  از  تجدی دنظر  استان 

دادگستری،  مطابق  موازین  قانوني  نيست  و غيرقابل تأیيد  است و رای شعبه  او ل كه نافي  اصل حق تجدیدنظرخواهي  

 مراجع دولتي است بر خالف  موازین قانون ي بوده و غير قابل تأیيد است«

https://dotic.ir/news/7340 . 

استدالل 2 در    .  كشور  كل  دادستان  هنماینده  در  ي عال  وانید  يعموم  أتيجلسه  رو  كشور  پرونده وحدت    ه یمورد 

سه  13/99  فیرد مور  روز  جلسه    4/1399/ 24  شنبه  این  وحدتبه  .  رای  ـ  792شماره    یي قضا  ه یرو  صدور 

 اینترنتي زیر: جود در آدرس مو  .دیگرد يمنته 1399/ 24/4

https://dotic.ir/news/7340 . 
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تع قانون  پ  یهاچاه  في تكل   ن ييواحده  فاقد  بهرهآب    ،13/4/1389  مصوب  یبردارروانه 
كم  آب  يدگي رس   ون ي سي آرای  امور  تجد  به   ي ن يرزمیز  ی هابه  قابل  مطلق    در   دنظریطور 

  ي ناف   ،یاآب منطقه  يبودن شركت سهاميدولت   ...است    شده   دانسته  یعدالت ادار  وانید
رس تجد  يدگي لزوم  سوبعمل  يدنظرخواه یبه  از  آرای    نیا  ی آمده  به  نسبت  شركت 

 «. ستي ن  یت ادارل داع وانیمذكور در د وني سي كم

تعيين تكليف  اید به تاریخچة تصویب طر   در پاسخ به این استدالل ب  :پاسخ به استدالل
با    5برداری رجوع كرد: در بررسي طر  قانون فوق، تبصره  های آب فاقد پروانه بهرهچاه

بود كه »اطالق تبصره  ایراد شورای نگهبان این    1ایرادات جدی شورای نگهبان مواجه شد.
-اشخاص نيز ميده واحده كه شامل اختالفات اشخاص عليه یكدیگر و دولت عليه  ام  5

قانون اساسي شناخته شد«. مجلس شورای اسالمي    173و    159،  156اصول  گردد، مغایر  
عبارت    5مقرر داشت كه اوالً در آخر پاراگراف اول تبصره    28/2/1389در جلسة مور   

ش»پرونده دولت های  عليه  اشخاص  »پروندهج«  كایات  عبارت  در  ایگزین  ثانياً  و  شود  ها« 
ولت« بعد از عبارت »كلية دعاوی« اضافه  عبارت »اشخاص عليه د  5صره  پاراگراف سوم تب 

 

 هبان: دبير شورای نگ قائ  مقام   2/1389/ 4مور   30/89/ 38036. نامه شماره  1

 ي محترم مجلس شورای اسالم سيرئ

شما  عطف نامه  تع   1/1389/  23مور     392/  2365ۀ  ر به  بهره برداری«   چاه   ف يتكل  ن يي»طر   پروانه  فاقد  ها ی  آب 

مصوب جلسه مور  هفده  فروردین  ماه  یكهزار  و سيصد   و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمي  در جلسه مور   1   /2/ 

 9831 شورای نگهبان مورد بحث و بررسي  قرار گرفت كه نظر شورا به شر  زیر اعالم ميگردد:

ا1 از  واحده  ماده  اطالق  چاه   نیـ  دیگر  ميشود،  جهت كه شامل  غيرمجاز  در حری   چاه های  مجاز  های  حفر شده 

مغایر   موازین  شرع و  به دیگران  و عموم ميگردد،  خالف  نيز  چون  موجب اضرار  موازین  شرع ميباشد  و  خالف 

 اصل 04  قانون اساسي شناخته شد.

 ماده واحده ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.  لیوانه مناسب در ذپر ـ صدور2

آن معلوم نشده است،    نيتأم  قیو طر  نجامدايم  يعموم  نهیهز  شیجهت كه به افزا  نیه از ا( ماده واحد 2ـ تبصره )3

 شناخته شد.  يقانون اساس 75اصل  ریمغا

4( تبصره  اطالق  ا5ـ  شامل  كه  واحده  ماده  علتال خ(  اشخاص  عل  گریكدی  هي فات  دولت  ن  ه يو   گردد،يم  ز ياشخاص 

 . «شد شناخته  ياساس قانون  173و   159،  156اصول   ریمغا

 ای نگهبان شور ريمقام دب  قائ   - زادهيعل محمدرضا
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تاریخ    1شود.  نگهبان  4/3/1389البته در  ، مجمع مشورتي حقوقي مركز تحقيقات شورای 
« داشت:  اظهار  خود  كارشناسي  نظر  عبار عبارت  در  یعني  مجلس  اشخاص  »ت  اصالحي 

شامل كه  این  و  »اشخاص«  واژۀ  اطالق  جهت  به  دولت«  حقوق    عليه  حقوقي  اشخاص 
   .« باشدمي 173گردد، مغایر اصل يعمومي م

تبصره  بدین    بود كه  نگهبان رسيد:    5ترتيب  تایيد شورای  به  و  تصویب  زیر  به شر  
ن و قانون  وانق  ن ی از اجرای ا  ي ت ناشبه اختالفا   يدگي مكلف  است جهت رس   روي وزارت ن»

مصوب  عیتوز آب  كم1361  عادالنه  استان  هر  در  كم  ي نويسي ،  عنوان    ون ي س ي تحت 
  ه، یيقوه قضا  سي با حك  رئ   ي نفر قاض  كیمركب از    يني رزم یز  یهابه امور آب  ي گدي رس
 ندهینفر نما  كیسازمان و    س يبا حك  رئ  تاناس  یسازمان جهاد كشاورز  ندهینفر نما  كی

منطقهشرك ب  یا ت آب  بررس   ليشركت تشك  عامل  ریك  مدحا  استان  به  نسبت    ي دهد و 
عل  اتیكاش  یهاپرونده اقد  هي اشخاص  نمادولت  قاض دیام  توسط  الزم  رای  عضو    ي. 

 گردد. يصادر م وني سي كم
عدالت   وانیدر د  دنظریروز پس از ابالغ قابل تجد  ستي مذكور ظرف ب  ۀصادر  احكام 
 باشد. يم یادار
كل   ن ی ا  بیتصو  خیتار  از  عل   یدعاو  يهقانون،  محاك     هي اشخاص  در  مطروحه  دولت 
در    ونيسي كم  ن ی ا  ةرخاني دب.  اله خواهد شدها احون ي سي كم   ن ی به ا   يصمبرای اتخاذ ت  يعموم

 . « باشديمستقر م یاآب منطقه یها شركت
از    منظور  نگهبان،  نظرات شورای  نظرگرفتن  در  با  و  نهایي مجلس  به مصوبه  توجه  با 
پاراگ» های شكایات  ، احكامي است كه در »پرونده5دوم تبصره    فرااحكام صادره« در 

پاراگراف  اشخاص   تبصره  ( صادر مي 5اول تبصره  عليه دولت« )آخر  لذا اطالق    5شود. 
واحده   نيز  ماده  اشخاص  عليه  دولت  و  یكدیگر  عليه  اشخاص  اختالفات  شامل  كه 

ت شورای نگهبان  اظرقانون اساسي و ن  173و    159،  156باید با توجه به اصول  گردد،  مي
پژوهش  مركز  شود.  در  تحليل  نيز  مجلس  كارشناساظههای  تع »طر  درباره  يارنظر    نيي   

های  آب فاقد پروانه بهرهبرداری«   )اعاده شده از شورای نگهبان(  موافق همين  چاه  ف ي تكل

 

 الكترونيكي:   بان به نشانيات شورای نگه به نقل از سامانه جامع نظر .1

http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=1kkSU5gGatU=&TN=l7t

LyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo. 
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قانون اساسي حجّيت    371ماده واحده با توجه با اصل    5اطالق تبصره    1رویكرد بوده است.
 ندارد.

بند  .  2-1 عدالت    وانید  يدادرس  نییآو    التیقانون تشک  10ماده    2اطالق 
 ی ادار

ماده    2با توسل به اطالق بند    792هيات عمومي دیوان عالي كشور در رای وحدت رویه  
10  « است  معتقد  تشكيالت  سهام يدولت قانون  شركت  منطقه  ي بودن  زوم ل  ي ناف  ،یا آب 
  ون يسي كم  یشركت نسبت به آرا  نیا  ی به عمل آمده از سو  ياه ورخدنظیبه تجد  ي دگي رس
«. نماینده دادستان در جلسه رای وحدت رویه مزبور  ستي ن  ی عدالت ادار وان یور در دمذك

و   يسوم قانون اساس  و  هفتاد  و  كصدیبه موجب اصل    نكهیاستدالل به اكند: »نيز بيان مي
  ت ي صالح   وانی آن د  ،یعدالت ادار  ان وید  ي دادرس  نیي و آ  الت يشكقانون ت  10ماده    2بند  
كدام از  چ ي چرا كه ه   ست؛ي ن   را ندارد، وارد  يشركت دولت  يدنظرخواه یبه تجد  ي دگي رس

قانون مذكور    10ماده    2و تنها در تبصره    ستندي ن  يموارد نف  ان ي مقررات مذكور در مقام ب
مطروحه    عضوكه مو  باشديم  یت ادارعدال   وانید  ت ي صالح   يموارد نف  اني مقنن در مقام ب 

ه  مضافاً  چ ي با  ندارد.  انطباق  مذكور  موارد  از  مذكور  قانون    10ماده    2بند    نكهیاكدام 
رو وحدت  رای  ناظ  يعال  وانید  يعموم  أتي ه  669شماره    هیهمچون  و   ركشور  آرا  بر 

رای  به آ  يدنظرخواهیحق تجد  ين يبش ي است و با پ  هاوني سيو كم  هاأتي ه   يقطع  ماتي تصم
 .« ندارد  يرتیمغا یعدالت ادار وانیدر د يبرای مراجع دولت  ون ي سي كم  يقاض  يقطعري غ

استداللپ به  به   :اسخ  پاسخ  از سوی    در  كثيری  آرای  كه  اشاره كرد  باید  استدالل  این 
و    اتیشكاصادر شده است كه همگي اشعار دارند،    2هيأت عمومي دیوان عدالت اداری

 

است و    يدگيقابل رس   يدر محاك  عموم  تنها  ينون اساسقا  159و    156اشخاص طبق اصل    هي دولت عل  یاو»دع.  1

دولت است، لذا    هيعلاد  راف   اتیبه شكا   يدگرسي  دارتنها عهده   يقانون اساس  173  طبق اصل  زين  یعدالت ادار  وانید

ا موارد  نیاطالق  در  واحده  عل   یماده  دولت  اختالف  شامل  م  هيكه  مادیل  اصو   ریمغا  ودشياشخاص    باشد«. يشده 

آب فاقد   ی هاچاه  في تكل  نيي باره طر  تعدر ياظهارنظر كارشناسهای مجلس، »ز پژوهش لعات حقوقي مرك)دفتر مطا

 (. 2، ص 1388، 392شماره ثبت م، وی«، دوره هشت ، سال دبردارپروانه بهره

رو.  2 وحدت  رای  را1368/ 10/7مور     -39و    38،  37شماره    هینك.  رو؛  وحدت    مور    –  79شماره    هیی 

؛  9/1374/ 11مور     -165شماره    هیوحدت رو  رای   ؛1368/ 23/9  مور    –  87ماره  ش   ه یوحدت رو  ای ر  ؛1374/ 14/5
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واحدها  ه   يدولت  یاعتراضات  رس   چي در  و  طر   قابل  د  يگديمورد   1. ستي ن   وانیدر 
منطوق   با  مذكور  رواستدالل  وحدت    ت أي ه  16/11/1374مور     602ره  شما  هیرای 

ميكشور    يعال  وانید  يعموم مقرر  رای  این  است.  آشكار  تعارض  در  »حدود  دارد:  نيز 
ن  سوم قانو  و  هفتاد   و  كصدی اساس اصل    كه بر  یعدالت ادار  وان ید  اراتي و اخت  تي صالح 
ماده    دهیگرد  لي تشك  رانیا  ياسالم   یجمهور   ياساس د  11در  ادار   وانیقانون    ی عدالت 

مبتن   شده  مشخصو    ن ي مع  1360سال    مصوب رس   يو  و    اتیبه شكا  ي دگي بر  تظلمات  و 
حق  اشخاص  تصم   يحقوق  ای  يق ياعتراضات  واحدها  ماتي از  اقدامات  از    يدولت   یو  اع  

سازمان وزارتخانه و  شرها  و  مؤسسات  و  ن   ي دولت   ی هاكت ها  اقدامات    اتمي متص  زيو  و 
  5و    4د  موا  ت ف آنها است و به صراحیمذكور در امور راجع به وظا  یواحدها  ن یمأمور

عموم محاسبات  سال    يقانون  مصوب  ذ  1366كشور  تبصره  و    5ماده    لی و  مزبور  قانون 
شدن   يو قانون مل 19/4/1373مصوب  ي دولت ري غ  يقانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم

ها و متم  آن  مصوب شورای انقالب جمهوری   اسالمي  امور بانك  هارها و نحوه اد بانك
ایران  بانك ملي  شركت ي  دول ت ي  محسوب و واجد شخصيت  حقوق ي  مستقل است و با ای ن   
مستقر در وزارت   هي أتهای  حل اختالف  از  به آرای صادره  وصف شكایت   آن  نسبت 
كار و امور اجتماع ي  موضوع ماده  951  قانون كار مصوب سال  9631  قابل طر  در دیوان  

 عدالت اداری ن ي ست« .
 

 ها تساوی سالح. 3-1
كه    كنديم  جابیمنصفانه ا  ي دادرس  كیبه    ل ي ها به منظور نسال   یو تساو  یاصل برابر

 

رو وحدت    رای   ؛ 7/1371/ 25  مور    –  155شماره    ه یرو  حدتو  رای   ؛1369/ 9/11  مور    –  228شماره    ه یرای 

رو رای وحدت  1373/ 11/ 29مور     -146شماره    هیوحدت  رای وحدت 7/1374/ 15مور     -120شماره    هیرو؛    ؛ 

وحدت    رای ؛1380/ 11/9  مور  – 296و   295،  294شماره  ه ی؛ رای وحدت رو1374/ 27/8مور   -145شماره  هیرو

ر7/1382/ 6مور     -254شماره    هیرو وا ؛  روی  رو17/2/1385مور     -67شماره    هیحدت  رای وحدت  شماره    هی؛ 

وحدت  1387/ 20/3مور     -168 رای  وحدت  9/4/1387مور     -214شماره    هیرو؛  رای    مور    -845  هی رو؛ 

11/12/1387 . 

م1 نك.  بيشتر  مطالعة  برای  و  .  امامي  واعظي  حمد  سليماني،  مجتبي  مهستي  دعاوو  د  یضوابط  در  طر     وان یقابل 
 . 360ص  (1391  زان،يچاپ اول )تهران: م ،یدارت العدا
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پذ بر  تجد  رشیعالوه  برابر  منطقه  ي دنظرخواهیحق  آب  شركت  به    ،ی ابرای 
همان  ن يطرف   يدنظرخواه یتجد كه  واحد  مرجع  ادار  وانید  در  رس   ی عدالت    ي دگي است 
  1 شود.

استدالل   پاسخ د:  به  و    ينظم  ،یادار  يادرسنظ   دادرس   زیمتما خاص    یادار  ياست. 

دادرس   ایشعبه نمستي ن  يمدن  ياز  لذا  دادرس   تواني.  شاخصه  یادار  يدر  تمام    های از 
جست.  يمدن  يدادرس دا  مدد  یك  بعنوان  اداری  عدالت  اختصاصيدیوان    ةوظيف  ،دگاه 
دستگاهي رس از  مردم  شكایات  به  دارددگي  عهده  بر  را  اداری  دیوان  د  .های  حقيقت،  ر 

های  ها و مصوبهها، تصمي اری در نقش حامي مردم و مدافع حقوق آنان اقدامعدالت اد
مي نظر  زیر  را  دولتي  واحدهای  و  سال    .گيردماموران  تساوی  رسيدگي  بنابراین  در  ها 

 انصاف همخواني نداشته باشد.  اب عدالت اداری، چه بسا دیوان

 تصور صدور آرای مغایر. 4-1
با منطق    دنظرخواهیتجد  تیهو  ی واحد به اقتضا    رای حكب  دنظریدو مرجع تجد  ي ن يبش ي پ

به موضوع    ي دگي دو مرجع صالح برای رس  رشیبا فرض پذ  رایندارد؛ ز  ی سازگار  يحقوق
اعتراض هر دو طرف  ؛واحد صدور   يو حت  يدگي رس  خر در تقدم و تأ  رادیا  ،در صورت 

 2ر است. متصوّ ریآرای مغا

ایراد مواجه است كه در رسيدگي دیوان، یك    استدالل فوق نيز با این  : پاسخ به استدالل
از   تجدیدنظر  برای  كه  است  دادباخته  این  است.  دادباخته  دیگری  و  دادبرده  همواره  نفر 

طرف امكان تجدیدنظر   ود  احد به طور همزمان هرشود. هيچگاه در آنِ ورای پيشگام مي 
، باید برای  خص حقوقي حقوق خصوصي باشدندارند. اگر دادباخته شخصيت حقيقي یا ش

حقوق   حقوقي  شخص  دادباخته  اگر  و  كند  مراجعه  اداری  عدالت  دیوان  به  تجدیدنظر 

 

در  1 كشور  كل  دادستان  نمایندۀ  استدالل  پرويعال  وانید  يعموم  أتيهجلسه  .  مورد  در  روكشور  وحدت    ه ینده 

سه  13/99  فیرد مور   روز  جلسه    4/1399/ 24شنبه،  این  رای  ه  ب.  ـ  792شماره    یيقضا  یةرو  وحدتصدور 

 جود در آدرس اینترنتي زیر: مو  .دیگرد يمنته 1399/ 24/4

https://dotic.ir/news/7340 . 

 . همان.  2
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شماره   رویة  وحدت  رای  در  همچنانكه  باشد،  عال  22/3/1386  –  699عمومي  ي دیوان 
 .دیمراجعه نما عمومي دادگستری  مراجع هب كشور آمده است باید

د  این  طرفداران  توجهباری،  با  كه  معتقدند  بند    یدگاه  اطالق  قانون   10ماده    2به 
شماره   رویه  وحدت  رای  منطوق  صراحت  و  تصمي   792تشكيالت  مورد  در  رای  این   ،

-لمعبه   ي دنظرخواهیبه تجد  ي دگي لزوم رس  ي نافاالجراست و  سایر مراجع اداری نيز الزم
سو از  آرای    دولت  یآمده  به  مورد  اگ  1.ستي ن  هاوني سي كمسایر  نسبت  دیدگاه  این  ر 

به شماره  پذیرش   به تخصيص رای وحدت رویه دیوان عالي كشور  قائل  باید  قرار گيرد 
مي   699 مقرر  كه  »شد  تخلّ يم  يدولت  یهاسازماندارد:  نوع  هر  رفع  برای  ف  توانند 
آراا   ياحتمال صدور  در  قانون،  شهردار  77ماده    ونيسي مكی  ز  ح  یقانون  نقض    ثياز 
  ، است  يكه مرجع تظل  عموم  یاجع دادگسترها، به مرو مخالفت با آنمقررات    ای  ن يقوان

 «. ندیمراجعه نما

شماره  2 رویه  وحدت  رای  اختصاص  غیرقطعبه    792.    يقاض  يآرای 
 ي   زیرزمین یهاکمیسیون آب 

به صورت خاص صادر و   792ویة شماره رت ه معتقدند كه رای وحد طرفداران این دیدگا
مندرج در   « دنظریتجد»  تيماه  بسا  ها نيست. چهسایر كميسيون قابل تعمي  به آرای قطعي  

واحده    5تبصره   تع ماده  پروان  یهاچاه  في تكل  ن ييقانون  فاقد  )مصوب  برداربهره  هآب  ی 
از    ،(13/4/1389 شكایات  و  »اعتراضات  مفهوم  موضوع  با  قانون    10ه  ماد  2بند  آرا« 
است كه    يبلكه حك  خاص  تسي نهمسان    یعدالت ادار  وان ید  يدادرس   نیي و آ  الت يتشك

مت  دیاب نحو  ذیل  شود  ر ي تفس  قنيبه  در  كه  است  متنوع  دوم  دیدگاه  طرفداران  استدالل   .
    گيرد:مورد بررسي و تحليل قرار مي

 

 792بودن رای وحدت رویه شماره  استثنایي. 1-2
هيات عمومي دیوان عالي كشور استثنایي    792وحدت رویه شماره    ایطبق این دیدگاه ر

تجدیدنظا به  راجع  فقط  و  آب ست  كميسيون  قاضي  غيرقطعي«  »آرای  از  های  رخواهي 

 

 . محسني، همان . فریدون نهریني، حسن1
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»آرای قطعي« سایر كميسيون  به  قابل تسری  و  نيست. چنانكه شعبة  زیرزميني است   23ها 
 1399/ 3/8مور     909970959302855  دادنامة شمارهتجدیدنظر دیوان عدالت اداری در  

   1این رویكرد را پذیرفته است.
اداری نون  قا  10ماده    2بند  »  نكهیا  مضافاً  عدالت  دیوان  دادرسي  آیين  و    تشكيالت 

رو وحدت  رای  و   يعال  وانید  يعموم  أتي ه  669شماره    یههمچون  آرا  بر  ناظر  كشور 
  ی به آرا  يدنظرخواهیجدت   حقّ  ين يبش ي و با پ  است  هاوني سيو كم  هاأتي ه   يقطع  ماتي تصم
 2.« ندارد  يرتیمغا یعدالت ادار وانیر دد  يبرای مراجع دولت  ون ي سي كم  يقاض  يقطعري غ

 

ن در دیوان  ایات جانبازارسيدگي به شك  16ه رای قطعي كميسيون ماده  قام تجدیدنظر ب. دانشگاه دولتي اراک در م1

ميع دعوی  طر   اداری  دیو دالت  صالحيت  پذیرش  برای  و  ب اكند  شماره  ن  رویه  وحدت  رای  تمسك    792ه 

دادنامه شماره     37جوید. شعبه  مي اداری در  رد: دامقرر مي  1399/ 5/7مور     9909970902601479دیوان عدالت 

ين  یقانون تشكيالت و آ  10طابق ماده  به شكایات، م  ي در رسيدگ  یشعب دیوان عدالت ادار  یهايت حدود صالح»

ادار  يدادرس عدالت  ر  یدیوان  واو  عدالت    7/1367/ 10مور     39و    38،  37رویه    حدتی  دیوان  عمومي  هيات 

اشخاص به شكایت  محدود  حق  اداری  یا  این  حقيقي  كه  بوده  اصل    مراوقي حقوق خصوصي  اساسق   37در    ي انون 

ص  ياسالم  ی جمهور به  نيز  متجلایران  بنابش  ي راحت  است.  شاكده  ب   يراین  حقوقه  حاضر  حقوق    يعنوان شخص 

ادار  ينانوق   مجوزي  عموم دیوان عدالت  در شعب  نداشته  یبرای طر  شكایت  اعالم  را  و  رد شكایت صادر  قرار   ،

در  ری  تجدیدنظر دیوان عدالت ادا  23آید. شعبه  يادنامة فوق برمه اراک در مقام تجدیدنظر از دردد«. دانشگاگمي

بررسدارد: »مقرر مي  3/8/1399مور     9909970959302855ه شماره   دادنام به  او  يبا  نظر  پرونده  راق و محتویات 

  عدالت   دیوان  ي ت و آیين دادرسقانون تشكيال   10در ماده    ی ادار  التاینكه صالحيت و حدود اختيارات دیوان عد

گ  یادار اشخاتعيين  اینكه صرفاٌ  به  توجه  با  و  است  حقيقردیده  ح  يص  به  يقوق یا  اعتراض    مجاز  و  شكایت  طر  

را ندارند و    یچنين اختيار  يحقوق عموم  ي حقوق   ها را دارند و اشخاص نسيويكم   یآرا  و   ينسبت به تصميمات قطع 

  ي غيرقطع  یاز آرا  يخواهجع به تجدیدنظراست و فقط را  يكشور استثنای  ي عال  دیوان  792رای وحدت رویه شماره  

آب  ي قاض ت  ي زیرزمين  ی اهكميسيون  قابل  و  آرا  ی سراست  نمكميسيون  سایر ي  قطع  یبه    ن بنابرای  ؛باشديها 

نم  يدیدنظرخواهتج پذیرش  قابل  این جهت  ماده  ياز  اینكه وفق  به لحاظ  اما  یادشده   48باشد  موارد عد   قانون    م در 

به  صالحيت اقدام  قرار عدم  شعبه دیوان  م  صدور  این شعبه ضمن نقض  .نمایديصالحيت  معترض  لذا  قرار  عنرای  ه 

    .«گردديران صادر و اعالم مته يحقوق يدادگاه عموم يشایستگ الحيت به اعتبار صالحيت وعدم ص 

در  2 كشور  كل  دادستان  نمایندۀ  استدالل  ه.  روكش  ي عال  وانید  يعموم  أتيجلسه  پرونده وحدت  مورد  در    ه یور 

مور   سه  روز  13/99  فیرد جلسه  4/1399/ 24شنبه،  این  وحدبه  .  رای  ـ  792شماره    یيقضا  ه یرو  تصدور 

 ترنتي زیر: این موجود در آدرس .دیگرد يمنته 1399/ 24/4

https://dotic.ir/news/7340. 
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 . شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری 2-2
اصل   از  ماده    173مستفاد  و  اساسي  دیوان    10قانون  دادرسي  آیين  و  تشكيالت  قانون 

اصل نظارت قضایي بر اعمال    يوق ك  بر فلسفة تأسيس حق عدالت اداری و سایر اصول حا 
اوالً جایگاه شا این است كه  اخت دولت  این مرجع قضایي  به مردم دارد كي در  و   1صاص 

حقوق   حقوقي  اشخاص  عليه  یا  و  یكدیگر  عليه  دولتي  واحدهای  دعاوی  به  رسيدگي 
دیوان عدالت  عنه در  ثانياً جایگاه مشتكي  2خصوصي از قلمرو صالحيت آن خارج است. 

م دولتيصّختاداری،  واحدهای  به  3  رسيدگي  مرجع  منحصراً  دیوان  ثالثاً  دعاوی    است. 
دارات و حقوق عمومي است و اختالفات مردم با دولت در قلمرو قواعد ناشي از اعمال اقت 

 

تجد.  1 دادگاه  هشت   مقام  زدیاستان    دنظریشعبه  ت  يدگيرس  در  دادنامه صادر  يدنظرخواهیجدبه  ده   از  شعبه  از  ه 

( به رای  يشركت دولت  كی)بعنوان    دزی  یامنطقه  آب  يركت سهامراجع به اعتراض ش  زدی  يحقوق   يدادگاه عموم

  1395/ 19/10ـ    9509970303401076  ارهدادنامه شم   يط   ، ينيرزمیز  یهاامور آب  به   ي دگي سر  ون يسيصادره از كم 

شعبه ده     7/1395/ 26ـ    95ـ  0952دنامه  ... نسبت به دااحمد    یآقا   يدنظرخواهی»تجد  ت:ادر نموده اسرای ص  نيچن

عمومداد ط است    زدی  يوق حق  يگاه  تجد  ي كه  ناح  دنظرخواسته،یدادنامه  از  امور    يدگي رس  يضا ق   هيرای صادره  به 

  ت یپرونده حكا  اقاوراست.    ده یگردابطال    1393/ 11/ 6مور     54/93به شماره دادنامه    زدیاستان    ينيرزمیز  یهاآب

نموده است    ی رعدالت ادا  انو یرای در د   نیاز ا  تیبدواً مبادرت به شكا  زدی  ی انطقهآب م  يركت سهامدارد كه ش

شعبه سوم    8/1394/ 18ـ    94ـ  2421دادنامه    ن يو همچن  یعدالت ادار  نوایدشعبه هفت     5/1394/ 24ـ    1185كه با رای  

ها  دولت و سازمان  تیابه شك  يدگ ي رس  تيصالح  یوان عدالت ادارید  نكهیبه لحاظ ا  یرعدالت ادا  وانید  دنظری تجد

 «. صادر نموده است يدادگاه عموم تيبه صالح تيعدم صالحندارد قرار   اشخاص را هي لع يدولت  یهاشركتو 

رویه  .  2 وحدت  عمومي    1374.5.21  مور   145.73شماره  رای  ميهيات  مقرر  اداری  عدالت  مطابق  »دارد:  دیوان 

اساس  173اصل   ماده    رانیا  ياسالم   یجمهور  يقانون  د  11و    وان ید  1360.11.4مصوب    یادار  عدالت  وانیقانون 

اختصاصمرج اعتراضات  ات یشكا  بهي  دگيرس   به  يع  و  تظلمات  ب  مردم  و  واحدها  مات يمتص  ه نسبت  اقدامات    ی و 

تابع    و مؤسسات وابسته و  الت يو تشك  يانقالبی  هاو نهاد  ي دولت  یهاشركت  ها وها و سازماناع  از وزارتخانه  يدولت

  مقام   در  كهیعدالت ادار  وانید  ي عموم  أت ي ه  68.7.10ور   م   39  -  38  -  37موجب رای شماره    به  و  باشد يآنها م

رو  جادیا شكاده  ش انشاء    هیوحدت  واحدها  اتیاست،  اعتراضات  در  يدولت   یو  و    چي ه  مذكور  طر   قابل  مورد 

( قرار  يدولت  یواحدها)  يانقالب  ی ادهادر زمره نه  زانجانبا  مستضعفان و  اديكه بن   نیبه ا  . نظرتسين  وانیدر د  يدگيرس

  متعلق   آنها   هیهام و سرماس  % 50از    شي ب  ایتمام    موتور كه  اديبن   -ماركو    رانیركت اش  رينظ یي  هاشركت  تید شكادار

 . «باشد ينم  وانی د در يدگي رسقابل  شوند،يمحسوب م يشركت دولت  جهي مزبور است و در نت اديبه بن 

با.  3 كه    دیالبته  داشت  واحدهاتوجه  كنار  عموم  يبرخ  ي، دولت  ی در  عنوان  ب  توانند مي  ز ين  ي ردولتيغ  يموسسات 

 عنه قرار بگيرند.  مشتكي
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  1حقوق خصوصي كماكان در صالحيت محاك  عمومي دادگستری قرار دارد. 
با همين استدالل    2/2/1398   رمو  7/ 3349/97ریه شماره  اداره حقوقي قوه قضایيه در نظ

عدال دیوان  صالحيت  عدم  به  اعت معتقد  به  رسيدگي  در  اداری  آب  ت  شركت  راض 
  2ای به طرفيت اشخاص است.منطقه

 بودن تصمیم اداری لزوم قطعي .3-2
معتقدند كه رای شماره   اول  »  792طرفداران رویكرد  تعباید در حدود    ف يتكل  ن ييقانون 

ماده    5« تفسير شود. به موجب تبصره  1389ی مصوب  برداربهره  هانآب فاقد پرو  ی هاچاه
قانون و   نیا  یاز اجرا  يبه اختالفات ناش يدگي ت جهت رس مكلف اس  روي وزارت ناحده »و

توز مصوب  عیقانون  آب  كم1361عادالنه  استان  هر  در  كم   با  يونيسي ،    ون ي سي عنوان 
  ه، یيقوه قضا  سي حك  رئ   اب  ي نفر قاض  كیمركب از    يني رزم یز  یهابه امور آب  ي دگي رس
 ۀندینفر نما  كیو    سازمان  س ياستان با حك  رئ  یشاورزسازمان جهاد ك   ۀندینفر نما  كی

منطقه با حك  مد  یا شركت آب  بررس   ليشركت تشك  عامل  ریاستان  به  نسبت    ي دهد و 
عل  اتیشكا  یهاپرونده نما  هي اشخاص  اقدام  قادیدولت  توسط  الزم  رای  عضو    يض . 

ب  گردد.يمصادر    وني سي كم ظرف  مذكور  صادره  قابل    ستي احكام  ابالغ  از  پس  روز 
د  دنظریتجد ادا   وانیدر  كل  ن یا  ب یتصو  خیتار  از  باشد.يم  یرعدالت    ی دعاو  يهقانون، 

عل عموم   هياشخاص  محاك   در  مطروحه  تصم  يدولت  اتخاذ  ا   ي برای  ها  ون ي سي كم   ن ی به 
  .« احاله خواهد شد 

 

تاس  یعدالت ادار  وانی»د  ظي،ا. نصرالل صدرالحف1 فلسفه  ،  (1370، )2شماره    ،یدادگستر  ي حقوق   ةآن«، مجل   س يو 

 . 36ص 

نظریة شما2 ق ا  2/1398/ 2مور     3349/97/7ره  .  قوه  عبارتضایي:  داره حقوقي  به  توجه  مذك  با  ور  »احكام صادره 

اب  ستيظرف ب    ن ييقانون تع   5تبصره    ل یر ذداست« مندرج    ی عدالت ادار  وان یدر د  دنظر ی الغ قابل تجدروز پس از 

بهره   یهاچاه   ف يتكل پروانه  فاقد  ا  یبردارآب  لحاظ  ادار  وانید  نكه یو  تظل   یعدالت  اشخاص    يخواهمرجع 

  ی از اعضا  يكیتان  هر اس  یاطقهشركت آب من  ۀ ند ینما  نكهیتوجه به ا  زين  و   بالعكسو نه    دولت است  هيعل  يتردوليغ

آب  ي دگيرس  ون يسيكم عنا  باشديم  ي نيرزمیز  ی هابه  ا  تیو  حدود    نكه یبه  به  عل   با  قانونگذار  است  آن  مفروض 

ادار  وانید  تيصالح تجدمرجع    نیا  ،یعدالت  مرجع  بعنوان  كر  ونيسي كم  یآرا  دنظریرا  بمقرر  است،   نابراین ده 

  ي معمو   یهاو نه در دادگاه   یعدالت ادار  وانینه در د  یاركت آب منطقهش   ی كور از سو مذ  وني سياحكام صادره كم

 . باشدينم  دنظریابل تجدق 



 291 |کاویار  

مز  تبصرۀ  برمياز  رسيدبور  كه  یك  گيآید  مرجع،  این  رای  مرحلهدر  و  است  ای 
ماده   2ي« است. اما برخالف بند گردد، »غيرقطع ضو صادر ميكميسيون كه توسط قاضي ع

قابل    10 غيرقطعي«،  »رای  این  اداری،  عدالت  دیوان  دادرسي  آیين  و  تشكيالت  قانون 
بند   است:    دهقانون تشكيالت آم  10  ماده  2تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است. در 

است:» زیر  قرار  به  دیوان  اختيارات  و حدود  و    -2...    صالحيت  اعتراضات  به  رسيدگي 
هایي  و كميسيون یبه تخلفات ادار ي دگي رس  یهاأتي كایات از آرا و تصميمات قطعي هش

 های مالياتي، هيأت حل اختالف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده مانند كميسيون
 «. منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات یا مخالفت با آنها  ا ه( قانون شهرداری100)

دیو   چون  دیدگاه،  این  بند  طبق  طبق  صالحيت    10ماده    2ان  فقط  تشكيالت  قانون 
لذا آرای قاضي    1رسيدگي به اعتراضات از آرای »قطعي« مراجع اداری استثنایي را دارد، 

امور   به  رسيدگي  كميسيون  از  آبعضو  زیرزميني،  بند  و شمهای  قانون    10ماده    2ل 
تبصره   و  است  خارج  تع  5تشكيالت  چاهقانون  تكليف  فاقيين  آب  پروانة های  د 

  2زند. برداری، »صالحيتي خاص« را برای دیوان عدالت اداری رق  ميبهره
از    هيچيك  قابليت  كه  است  این  رای  قطعيت  از  منظور  دادگستری  محاك   در 
  1االجراست )ماده  حك  قطعي دادگستری الزم  3.داشدی شكایت را نداشته بهای عاروش

ي بودن رای اداری، صالحيت دیوان عدالت  حال آنكه قطع  4كام مدني(. قانون اجرای اح
نمي نفي  رای  از  اعتراض  به  رسيدگي  برای  را  بدین    5كند.اداری  اداری  رای  قطعيت 

و بدون نياز به    دهی، قابل تجدیدنظر نبومعناست كه »رای اداری در چارچوب سازمان ادار

 

ص    ( 1393ران: نشر جنگل،  چاپ دوم )ته  ،رانیدر حقوق ا  یادار  يدادرس  يل يتحل  ي بررس. نك. جواد محمودی،  1

101  . 

نجابت2 مرتضي  دیوان  .  حقوقي  جایگاه  فراروی  »چالشي  اداری  خواه،  حلعدالت  ادر  حوزۀ  وفصل  در  ختالفات 

 . 137(، ص 1396، ) 1 اره م ، ش 3آب«، مطالعات حقوق انرژی، دوره 

عبدالل شمس،  3 دراک،  2جلد    ،يمدن  يدادرس  نیيآ.  )تهران:  شش   چاپ  محمدی،  ؛  244ص    ( 1383،    ن یيآسام 
 .  164ص   (1399چاپ اول )تهران: مجد،   ،يو وارس يدادرس :يمدن يدادرس

 .  88، ص (1397، چاپ دوم )تهران: دراک، 1جلد  ،يم مدن اجرای احكا ، عبدالل شمس . 4

تشكعلي مشهدی،  .  5 ادار  وانید  يدادرس  نیيو آ  التيقانون  او  ، يكنون  يدر نظ  حقوق   یعدالت  )تهران:  چاپ  ل 

 . 121ص  (1395 ،یسندخر
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اصي اداری مانع ین قطعيت آرای مراجع اختصبنابرا  1توان آن را اجرا نمود«. تشریفات، مي
بند   طبق  لذا  نيست  دیوان  دیوان    10ماده    2رسيدگي  رسيدگي  چون  تشكيالت  قانون 

مي آنها  با  مخالفت  مقررات  و  قوانين  نقض  از حيث  قطعي منحصراً  لذا  مورد  باشد  رای  ت 
م نمي  عاناعتراض،  دیوان  رسيدگي  ادار  2گردداز  تصمي   »قطعيتِ«  برعكس  از  بلكه  ی 

 دیوان است.  شرایط اِعمال صالحيت

 لزوم صدور رای توسط کمیسیون )نه قاضي عضو(  . 4-2
رای كميسيون رسيدگي به    ماده واحده،  5طرفداران این دیدگاه معتقدند كه طبق تبصره  

گردد. در حاليكه طبق بند  سيون صادر ميي كمزميني توسط قاضي عضو  های زیرامور آب 
به اعتراضات و شكایات از آرا و    رسيدگيالت، دیوان صالحيت  قانون تشكي   10ماده    2

  ی عدالت ادار   وانیهشت  دويشعبه س« را دارد.  هاكميسيون»و  «  ها أت ي ه »تصميمات قطعي  
رس پرونده  يدگي در  و    9209980905007344،  9309980900000897شماره  ی  هابه 

دادخواست  9309980900000280 مـوضوع  به    فرود  ـانیآقا  یهـابـا  محمد  و  و رحمت 
منطقه  ت ي طرف آب  خواسته    ی اامور  به  و  اصفهان  آرا  اعتراضاستان  به  شماره    ی نسبت 
كم   يقاض  1392/ 12/ 7-469و    10/1392/ 361-25،  23/11/1392  -393   ون ي سي عضو 
آب  يدگي رس امور  موجب   ،ي ن ي رزمیز  یا هبه  شماره    یهادنامهاد  به 

ه  معتقد است ك  9309970903800181و    9309970903800168  -9309970903800182
عضو  به    يدگي رس »قاضي«  توسط  صادره  آب  يدگي رس  ونيسي كمرای  امور    ی هابه 
مصر  در    یعدالت ادار  وانیشعبه د  تي شده در صالح   از جمله موارد احصاء  ين ي رزمیز

 3.ستي ن  یعدالت ادار وانی د يرسددا  نیي و آ الت يانون تشكق 10ماده 
قانون تعيين    5در تبصره  كه ماهيت تجدیدنظر مندرج  شود  با این استدالل مشخص مي 

چاه بهرهتكليف  پروانه  فاقد  آب  بند  های  آیين    10ماده    2برداری،  و  تشكيالت  قانون 

 

،  1دوره    العات حقوقي،ری«، مجله مطن عدالت اداری در دادرسي شرعي مقررات اداواعظي، »نقش دیوا. مجتبي  1

 . 131(، ص 1388، )3شماره  

شمار2 نظریة  نك.  اداری  1/1385/ 31-7/ 2216  ه.  عدالت  دیوان  مشورتي  شماره    ؛كميسيون    –  2840/7نظریة 

 قضایيه. ه حقوقي قوه  ادار 1/4/1382

 دالت اداری به آدرس:  ات عمومي دیوان عنك. سایت آرای هي  .3

https://divan-edalat.ir/aho-detail/8984. 
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 دادرسي دیوان عدالت اداری نيست.

از .  5-2 تجدیدنظر  تبص  مدلت  وفق  اداری  قانون    16ماده    2  رهتصمیم 
 تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری

تبصره  ب در  دقت  مي  16ماده    2ا  مشخص  تشكيالت  كه  قانون   دنظریتجد  تي ماه شود 
ماهيت ویژه   ،یبردارآب فاقد پروانه بهره  یهاچاه  في تكل  ن ييقانون تع   5مندرج در تبصره  

 حيت دیوان نهاده شده است.  ال ص  قانون تشكيالت در 10 ماده 2است نه آنچه در بند 
تبصره  تشك  16ماده    2  طبق  دادخواسقانون  تقدی   »مهلت  موارد  يالت  به  راجع  ت 

بند   مقي     10ماده    2موضوع  افراد  برای  و  ماه  سه  داخل كشور  اشخاص  برای  قانون  این 
ربوط مطابق قانون  خارج از كشور، شش ماه از تاریخ ابالغ رای یا تصمي  قطعي مرجع م

در حالي است كه  های عمومي و انقالب )در امور مدني( است«. این  ادرسي دادگاه د ن  آیي 
احكام  ی »بردارآب فاقد پروانه بهره یهاچاه  في تكل   ن ييماده واحده قانون تع 5 طبق تبصره

در   دنظریروز پس از ابالغ قابل تجد  ستي ظرف ب  توسط قاضي كميسيون صادره مذكور 
ادار  نواید تبصره    .« دباشيم  یعدالت  كه  معتقدند  تشكيالت،    16ماده    2برخي  قانون 

استدالل ایشان بر این است كه    1را نسخ كرده است.ماده واحده    5ج در تبصره  مهلت مندر
، ایجاد مهلت یكسان برای اعتراض از آرای مراجع  16ماده    2»هدف مقنن از تصویب بند  

تص با  لذا  است،  بوده  قضایي  سایشبه  مذكور،  قانون  را  قر  ویب  كمتری  مهلت  كه  وانيني 
 2منسو  گردیده است«. بيني كرده بودند،  یي پيش برای اعتراض از آرای مراجع شبه قضا

آب  امور  به  رسيدگي  كميسيون  رای  از  شكایت  امكان  باب  در  معتقدند  های  ایشان 
تار از  مورد(  )حسب  ماه  شش  یا  ماه  سه  به  روزه  بيست  مهلت  رای  زیرزميني،  ابالغ  یخ 

است. غ ت  كميسيون  یافته  شماره   3يير  نظریه  در  نيز  قضایيه  قوه  حقوقي   –  580/95/7  اداره 

 

قضایي حقوق آب ایران«، مجله حقوق ت مراجع شبهحيالندوشن و اميد شيرزاد، »ساختار و صاكبر جعفری  . علي1

 . 48(، ص 1398، )18اداری، سال شش ، شماره 

ا  وانید  يسدادر  نیيو آ  تيصالحموالبيگي،  . غالمرضا  2 )تهران: نشر جنگل،    ،یدارعدالت  اول    ص   (1393چاپ 

71 . 

محمد3 م.  و  ویژه  آبرضا  امور  به  رسيدگي  كميسيون  در  آب  »دادرسي  ميری،  چالش ای  هسل   و  زیرزميني:  ها 

 . 159(، ص 1396، )1، شماره 3راهكارها«، مطالعات حقوق انرژی، دوره  



 1400زمستان |  73شماره  | 23 دوره| عمومي پژوهش حقوقعلمي  فصلنامه  | 294

به موجب   1399/ 21/4هر چند در تاریخ    1معتقد به همين دیدگاه است   17/3/9513مور   
 2از نظر سابق خود عدول كرده است.  7/ 309/99نظریة شماره 

 

احده  ماده و  5هر چند به موجب تبصره  قضایيه: »   اداره حقوقي قوه   1395/ 17/3  مور   –  95/7/ 580ره  شما  هینظر.  1

  ي دگي رس  وني سيم صادره از كمحكا ا،  1389/ 13/4مصوب    یبردارآب فاقد پروانه بهره   یهااهچ  في تكل  نييعقانون ت

امور آب ب  ينيرزمیز  یهابه  قابل تج  ستيظرف  ابالغ،  از  ادار  وانیدر د  دنظریدروز پس  با  باشد لكن  يم  یعدالت 

بر    يمبن  3/1392/ 25صوب  م  یدالت ادارع  وانید  يدرسدا  نیيو آ  التيقانون تشك  16  ده ما  لیذ  2ه  به تبصر  تیعنا

تقدن،  و قان   نیا  بی»از زمان تصو   نكهیا بند     یمهلت  موارد موضوع  به  برای    نیا  10ماده    2دادخواست راجع  قانون 

مرجع    يقطع    يتصم  ایابالغ رای    خ یشش ماه از تارخارج از كشور     يرای افراد مقر سه ماه و باشخاص داخل كشو 

مطاب قانون آمربوط  مدن  يعموم  یهااه دادگ  يدادرس  نیيق  امور  )در  انقالب  به موجب    یدر( است... در موايو  كه 

اشخاص سابق،  ب  تیقبالً حق شكا  يقانون  مهلت  مالداشته  یشتريدر  مذكور  مهلت  اساند  محاسبه  ما  ک  در  لذا  ت«: 

  ن يي تع  واحده قانون  مؤخر بر ماده   1392مصوب    یعدالت ادار  وانید  يسدادر  نیيو آ  التي انون تشكچون ق   ه،ينحن ف 

بهره   یهاچاه   ف يتكل پروانه  فاقد  طرفيم  1389ب  و مص  یبردارآب  از  و  كم  يباشد  رای  به  اعتراض    ون ي سيمهلت 

امور آب  يدگيرس تبصرهمعن  ي نيرزمیز  یها به  در  قانون صدراالشا  5  ونه  واحده  ب ماده  مهلت   شتريره    به اعتراض    از 

  1392مصوب    ی عدالت ادار  وانید  يدادرس  ن یيو آ  ت اليقانون تشك   16ماده    2ه  ها مصر  در تبصر ون يسيكم  یآرا

اخد،  ش باينم قسمت  به  مستنداً  قانون  2تبصره    ريلذا  اعترا  رالذكر،ياخ  ي ماده  مهلت  برای  محاسبه  رای  مالک  به  ض 

 . «باشديم ،شده  ادی يماده قانون 2ره  در تبص ديموصوف، مهلت مق ونيسيكم

ادالنه  ع  ع یقانون توز  19حك  مقرر در ماده  ه حقوقي قوه قضایيه: »ادار  1399/ 21/4مور     309/99/7. نظریه شماره  2

در هر    ی اه سه نفر  یها تأي ه  نييبه تع  رو يوزارت ن  ف يناظر بر تكل  یبا اصالحات و الحاقات بعد   1361آب مصوب  

  نابع آب كشور از م  یرف شهرمصا  ایو    يصنعت  ،یول آب برای امور كشاورزمصرف معق  زانيم  ن ييمحل به منظور تع

به    ياند و ارتباطاست كه در گذشته حقابه داشته  يوق حق  ای  يقيمعقول برای اشخاص حق  مصرفآن به اجازه    لیو تبد

  مات ي نسبت به تصم  يضاتاعترا  هاأتيه   نیا   يعاقب تصمممكن است مت  دولت ندارد؛ هرچند  هي اشخاص عل  تیشكا

ا در  كه  شود  مطر   شده  همصورت    نیاتخاذ  موجب  معترض  ني به  ساز  ماده،  به  را  خود  صادركننده    ماناعتراض 

عترض  االجرا است؛ اما مالزم  أتيه  نی. رای اكنديارجاع م  یپنج نفر  أتي سازمان اعتراض را به ه  نیاو     يپروانه تسل

تبصره    موضوع  ي نيرزمیز  یهاآب  وني سيكم  ت يكه صالحاست    ي در حال  نیابه محاك  صالح مراجعه كند.    د توانيم

  ن یا  ياجرای  نامهنیيآ  14و ماده    1389وب  صم  یبردارآب فاقد پروانه بهره   ی ها چاه   ف يتكل  نيين تعه واحده قانو ماد  5

مصوب   ا1/1390/ 28قانون  عنوان  از  كه  همانگونه  دع  مشخص  ونيسيكم  نی،  و  اختالفات  به  منحصر    ی اواست، 

بررس  ينيرزمیز  یهامربوط به آب   یو اختالفات و دعاودولت است    هي اشخاص عل  ات یشكا  یهاپرونده   يو جهت 

  ن یا  بیتصو   خ یتبصره مقرر شده است كه از تار  نيمچنان كه در ادامه هم ه   ؛دشو يدولت را شامل نمريبر غ   شخاصا

احاله شود. ضمن آنكه    ها نو يسيكم   نیبه ا  دیبا  يولت مطروحه در محاك  عمومد  هي اشخاص عل  ی دعاو  يقانون، تمام

  20ظرف    ينيمرزیز  ی هابه امور آب  يدگي رس  وني سيمرای ك  رالذكر،ياخ  ي اجرای  نامهنیيآ  18ماده  به موجب تبصره  

تجد درخواست  قابل  ابالغ  از  پس  د  دنظر ی روز  ادار  وان یدر  مر  یعدالت  به  بنا  ص   ادیب  تااست.    ت يالحشده، 
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تبصره   در  اعتراض  مهلتِ  نسخِ  است  5دیدگاه  مطرود  واحده  جایي  ز؛  ماده  در  نسخ  یرا 
تينافي« دیوان  در حاليكه صالحيت »اس  1د.پذیر است كه موضوع دو قانون واحد باشامكان

بند    5عدالت اداری در تبصره   ماده    2ماده واحده غير از صالحيت »فرجامي« مندرج در 
  2موضوع بند  قانون تشكيالت است. صالحيت دیوان در رسيدگي به تصميمات اداری 10

ورد در  نحصراً رسيدگي حكمي است نه موضوعي و ماهوی و دیوان در این مم،  10ماده  
همانطور كه ماده صراحت    2كند. زی« یا مرجع نقض و ابرام عمل مي مقام یك مرجع »تمي 

مي تنها  اداری  مراجع  آرای  از  یا  دارد شكایت  مقررات  و  قوانين  »نقض  حيث  از  بایست 
ب بنابراین دیوان  مخالفت با آنها«  لت اداری همان شأني را در این خصوص دارد  اعداشد. 

ست فرجام نسبت به آرای قابل فرجام و در مقام رسيدگي به درخوا  كه دیوان عالي كشور
این نكته تعبيری است كه هيأت عمومي دیوان عالي كشور    3فرجام خواستة محاك  دارد. 

شماره   رویة  وحدت  رای  موجب  دیوا  1363/ 17/10مور     47به  رسيدگي  دالت  عن  از 
غيرقضایي مراجع  آرای  از  شكایت  به  شكلي  رسيدگي  در  قوانين    اداری  نقض  حيث  از 

شود كه  هر دو دیوان پس از نقض رای مورد شكایت،  نتيجه این مي   4آورده است. بعمل  
ماده    5در حاليكه كه دیوان عدالت اداری در تبصره    5باشند.از رسيدگي ماهوی ممنوع مي

 

  ي خود باق به قوت    یبعدبا اصالحات و الحاقات    1361النه آب مصوب  عاد  عیقانون توز  19موضوع ماده    یهاأتيه

 .«است

  ( 1390انتشار،    سهامي   شركت:  تهران)  چهارم  چاپ   قوق،ح  ع بمنا  –، جلد دوم  فلسفه حقوق. نك. ناصر كاتوزیان،  1

 .  325ص 

نصرالل صدرالحفاظي،  2 قضانظار .  ا  یيت  دبر  در  دولت  ادا  وانیعمال  )تهر  ،یرعدالت  اول  نشر شهرچاپ   ار،یان: 

 . 289ص  (1372

 . 130ص   (1383، چاپ شش  )تهران: دراک، 1جلد   ، يمدن يادرسد نیيآشمس،  . عبدالل3

 .  556ص  (1393، چاپ اول )تهران: گنج دانش، 1جلد  ،يمدن يدادرس نیيآریني، نه ن. فریدو4

  2مطابق بند  دارد: »مقرر مي  11/1363/ 8اری مور   هيات عمومي دیوان عدالت اد  105رویه شماره  . رای وحدت  5

منحصراً از   یازازسب  یهاأتيه  يمقطع  یاز آرا  اتیبه اعتراضات و شكا  يدگ يسر  یدالت ادارع  وانیانون دق   11ماده  

مزبور )جز    یآرا  در صورت نقض  است. چون  وانید  تيمخالفت با آنها در صالح  ایو مقررات و    نينقض قوان  ثيح

پس از   جتاًينت  ایط بوده و مربو  ني قوان  مصر  در ی و خطاها رای ج نید اوصاف و عناوفاق ي عمل انتساب كه  یدر موارد

عهده مراجع  ه  و صدور رای نسبت به اتهامات منتسبه ب   ي دگي.(رسستيد ن دمج   ي دگيبرای رس  ي نقض رای قانوناً مجال

محول  تي صالح  يقانون ادار  با  و  اخ  ت يفيك  ن یاست  موارد  اظ ريدر  ماهو الذكر  سا  ان و ید  ی هارنظر  خصوص    ریدر 

و    ایاو مطالبه حقوق و مز  ياستخدام  فيتكل   نييتع   لي از قب  يمحقوق استخدا  عيي تض  نهي زم  عنوان شده در  یها ستهخوا
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»استينا و صالحيت  د  ن یبددارد    « في احده،  كه  ادار  وانیمعنا  كم  یعدالت    ون يسي مانند 
آب  يدگي رس امور  موضوع  ،ين ي رزمیز  هایبه  امور  به  نسبت  امور    يه   به  نسبت  ه   و 

م   يدگي رس  يحكم قضاوت  تبصره    1. كنديو  روزه  بيست  مهلت  واحده   5بنابراین  ماده 
    2همچنان پابرجاست. 
عدم اعتراض در مهلت بيست روزه قطعي   ل لي اضي عضو كميسيون به ددر صورتيكه رای ق

سوال   این  مورد  در  ميشود،  آیا  ركه  چنين  به  بند  توان  وفق  قطعي  قانون    10ماده    2ای 

 

بند    ره يغ به رس  ادیقانون    11ماده    3موضوع  منوط  قانون  يدگي شده  منتسبه  اتهامات  ه  ب   نسبت  يمجدد و صدور رای 

 . «باشديم یبازساز یها أتي ه ی جهات نقض آرا  و به لحاظ علل و و مقررات  نيموافق قوان

ي كه به  نيرزمیز  یها ه امور آبب   يگ ديرس  ون يسيرای كم ن عدالت اداری به خواسته اعتراض به  رایي از دیوا. نمونه  1

ه كنيد دالت اداری به آدرس زیر مراجعساعد دیوان ع كند. به سامانه  دهد دیوان رسيدگي ماهوی ميوضو  نشان مي

 (:  9/1399/ 6زدید: )تاریخ با

http://ara.divan-edalat.ir/ShowAraa.aspx?idr=1805&tar=1&ida=1212. 
  هشت    شعبه  كه  حيث  این  از:  اوالً: »است  معتقد  1394/ 5/4  -590  شماره   رای  رد  یرادا  عدالت  دیوان  عمومي  هيات.  2

  بوده،   زیرزميني  های آب  امور   نكميسيو  عضو  قاضي   رای   به   اعتراض   كه   خواسته  به   يرسيدگ  در   اریاد  عدالت   دیوان

  به  رسيدگي  در اداری  عدالت دیوان 38  شعبه  وليكن  است  كرده  احراز  را رسيدگي در  ری ادا عدالت اندیو  صالحيت 

  كه   این  به  عنایت  اب:  ثانياً.  تاس  محرز  تعارض  است  نكرده   احراز  را  اداری  عدالت  دیوان  صالحيت  مشابه،  خواستة

  ه ب   رسيدگي  ،1392  سال  مصوب  اداری  عدالت  دیوان  دادرسي  آیين  و  تشكيالت   قانون  10  ماده   2  بند  مطابق

  مانند   هایيكميسيون  و  اداری  تخلفات  به  يدگيرس  یهاهيأت   قطعي  تصميمات  و   آراء  از  شكایات  و  اعتراضات

  راً منحص  هاشهرداری   قانون   100  ماده  موضوع  كميسيون  كارفرما،  و  كارگر  اختالف   حل   هيأت   مالياتي،   هایكميسيون 

  احصاء   اداری   عدالت  دیوان  اختيارات  حدود   و   صالحيت  جمله  از   آنها  با   تمخالف  یا  مقررات  و   قوانين   نقض  حيث  از

  صالحيت  احراز  با  6/2/1393-930997090080072  شماره   رای  در  اداری  عدالت  دیوان  هشت   هشعب   و  است  شده 

  رسيدگي   در  اداری  عدالت  دیوان  شعبه  صالحيت  حد  در  ورمذك  رای  است،  كرده   رسيدگي  ستهخوا  موضوع  به  خود

  تشكيالت  قانون  89 ادهم و 12 ماده  2 بند   استناد به  رای  این. شودمي داده تشخيص مقررات وافقم و صحيح   ستهخوا به

  مربوط   اداری  مراجع  سایر  و   اداری  الت عد  دیوان   شعب  برای1392  سال  مصوب  اداری   عدالت   دیوان   دادرسي  آیين  و

 . «است التباع ا الزم  مشابه اردمو  در

  عدم  واحده، ماده( 5)  تبصرۀ  از  كه است  حالي در  این. دكنمي دیوان  شعب  برای  اميفرج  صالحيت افادۀ مذكور  رای

  590  شماره   رای  برخالف  بنابراین.  شودمي  استنباط  زیرزميني  هایآب  امور   به  رسيدگي  كميسيون  آرای  يتقطع

  با   رزمينيزی  هایآب  به  رسيدگي  كميسيون  آرای  به   سبت ن  دیوان  صالحيت  ،اداری  عدالت   دیوان  عمومي  أت هي

  به   نسبت  دیوان  صالحيت .  است  وت تفام  دیوان  دادرسي  آیين  و  تشكيالت  قانون  10  ماده (  2)   ندب  موضوع  حيت صال

 . است «استينافي » و «ویژه» ،«خاص»  كميسيون این آرای
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تشكيالت در دیوان عدالت اداری اعتراض كرد، بستگي به این دارد كه آیا رای صادره  
كميسيون   عضو  قاضي  احصاء توسط  موارد  جمله  ت  ل داع  وانی د  تصالحي   در   دهش  از 

قانون    10ماده    2بند  در     مصرّ   ها(ها و كميسيون ی )یعني آرای صادره توسط هيات ادار
 است یا خير؟    الت يتشك

 گیرینتیجه

، خالف قانون اساسي و نظرات شورای  792فارغ از اینكه رای وحدت رویة شماره    -الف
قانون    10  هادم  2حيت مندرج در بند  ترین تغييری در صالنگهبان است، این رای كوچك 

ن ایجاد  اداری  عدالت  دیوان  دادرسي  آیين  و  نميتشكيالت  است.  ركرده  این  ای  توان 
به تصمي  سایر مراجع شبه قضایي تعمي  داد؛ زیرا اوالً جایگاه شاكي در دیوان  خاص را 

عدالت اداری اختصاص به اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي دارد نه  
بند  دو طبق  ثانياً  نخست    10ده  ام  2لت.  شرط  اداری  تصمي   »قطعيتِ«  تشكيالت،  قانون 

رای   صالحيت حاليكه  است در  امور آب  دیوان  به  های  قاضي عضو كميسيون رسيدگي 
ثالثاً   نيست.  قطعي  رای    يدگي رسزیرزميني  قاضغيرقطعي  به  توسط  عضو    ي صادره 

 . ستي ن یعدالت ادار وانید تصالحي در شده  از جمله موارد احصاء  وني سي كم

های  يدگي به امور آبماده واحده، عدم قطعيت آرای كميسيون رس  5از مفاد تبصره    -ب
مي زیرز استنباط  اداری  عدالت  دیوان  بدوی  شعب  استينافي  و صالحيت  بكار  ميني  شود. 

همين قانون نشان    18ماده واحده قانون و تبصره ماده    5بردن كلمه »تجدیدنظر« در تبصره  
این  مي ماهيت  اعمال  دتجدهد كه  »وارسي«  امور آب   ي دگي رس  ون ي سي كم یدنظر،    های به 
ع  ين ي رزمیز دیوان  نتيجه  در  كه  است.  است  برخوردار  اختياراتي  همان  از  اداری  دالت 

ي داراست. بدین معنا كه دیوان عدالت اداری  ن ي رزمیز  هایبه امور آب   يدگي رس  وني سي كم
امور    ي دگي رسمانند كميسيون   ه   بنسه     ي،ني رزمیز  هایآببه  و  موضوعي  امور  به  ت 

مي قضاوت  و  رسيدگي  حكمي  امور  به  مينسبت  دیوان  براكند.  رسيدگي  تواند  ی 
ماده   موضوع  مشاورین  نظر  بر  و    7موضوعي عالوه  كارشناسان  نظر  از  تشكيالت،  قانون 

ط استفاده  های مربومتخصصين هر رشته از ميان كارشناسان رسمي دادگستری و یا دستگاه 
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   1نماید. 

اصول    -پ به  توجه  اساس  159و    61با  ماده    يقانون  آ  10و  و مدني    يدادرس   ن یي قانون 
قانون    173و لحاظ اصل    یبه دعاو  ي دگي ها( در رس)دادگاه  یيم مراجع قضاعا  تي صالح 
تنها اشخاص غ  ي اساس را دارند، اعتراض    یعدالت ادار  وان یبه د  جوعحق ر  يردولتي كه 

موضوع   يني رزمیز  یهابه امور آب يدگي رس  ونيسي نسبت به رای كم یاقهشركت آب منط
واحد  5تبصره   تعماده  قانون  بهر  ی هاچاه  فيتكل  ن ييه  پروانه  فاقد  مصوب    یبردارهآب 
 است.   يحقوق  يدر دادگاه عموم يدگي ، قابل رس1389

  نيقوان  در   يدولت   یهادستگاه  یمهلت برای طر  اعتراض از سو  دي با توجه به عدم ق  -ت
شركت    ی سو  از   ي ن ي رزمیز   یهابه امور آب  ي دگي رس   ونيسي ه رای كمبض  موجود، اعترا
 ت.فاقد مهلت اس  یاآب منطقه

  ي به اعتراض دستگاه دولت   يدگ ي در رس  يحقوق   يدادگاه عموم  یآرای صادره از سو  -ث
ي  مدن  يدادرس   نیي تابع عمومات قانون آ  ،ي دنظرخواهیتجد  تيلعدم قاب  ای  تي قابل   ثي از ح 
 .است

مي  -ج ماده  وشپيشنهاد  به  صورت  بدین  بندی  قانونگذار  بيفزا  10د  تشكيالت  ید:  قانون 
سایر مواردی كه به موجب    -4رات دیوان به قرار زیر است: ...  »صالحيت و حدود اختيا

قوانين در صالحيت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است«. تا این شبهه كه رای وحدت  
قانون تشكيالت بوده    10ماده    2يص بند  ص تخن عالي كشور در مقام  دیوا  792رویه شماره  

 است، زدوده شود.  
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