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 چکیده 

مرجعی    گذارقانون،  اجراضمانتمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال  به
را پیش انتظامی سازمان نظام مهندسی  نام شورای  ازبا  انتظامی آنجا    بینی نموده است.  که شورای 

به مهندسی  نظام  صنف سازمان  به  مربوط  قواعد  اجرای  از  ناشی  اختالفات  اختصاصی  طور 
کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل می  وفصلحلمهندسی را  

کند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول مشخص اعمال میۀ  قضائیه بودن، در یک حوز  ۀقو
اما   است؛  ضروری  نگهبان  شورای  نظرات  همچنین  و  اساسی  قانون  عمومی،   گذارقانونحقوق 

مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح    عنوانبهصراحتًا دادگاهی را  
قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدالل غیردولتی بودن   ۀت. در عرص ندانسته اس

زمی در  را  عدالت  دیوان  ساختمان،  مهندسی  نظام  این    نۀ سازمان  انتظامی  شورای  آراء  به  رسیدگی 
شورای انتظامی سازمان نظام    ءسازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آرا 

ر واژمهندسی  به  استناد  با  ماد  ۀا  در  مصرح  مهندسی    24  ۀ»قطعیت«  نظام  در قابلقانون  شکایت 
مسئلدادگاه حال  است.  ندانسته  عمومی  چالش    ه، های  این  حل  جهت  حقوقی  راهکار  چیستی 

ناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است  قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارت 
نخست،   گام  در  آراء  که  در  کشور  عالی  دیوان  عمومی  پیشین   ۀرویوحدتهیئت  رویکرد  جدید، 
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با   رویکرد  این  زیرا  نماید؛  اصالح  را  اداری«  اختصاصی  مرجع  این  آراء  »قطعیت  به  نسبت  خود 
ای بلندمدت الزم  شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامه

آر از  دعوا  طرح  که  قرار است  اداری  دیوان عدالت  در صالحیت  اداری  اختصاصی  مراجع  تمام  اء 
فلسف با  زیرا  قوانین،    ۀگیرد،  اصالح  جریان  در  است  بنابراین الزم  است؛  اداری سازگارتر  دادرسی 

زمین در  اداری  عدالت  دیوان  حتی    ۀمرجعیت  و  اداری  اختصاصی  مراجع  تمام  آراء  بر  نظارت 
.اند، شناسایی شودصنفی تشکیل شدههای مراجعی که درون نظام 

شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، نظارت  :  واژگان کلیدی 
 قضایی   ۀ قضایی، مراجع اختصاصی اداری، روی 

 مقدمه
ها و با هدف حمایت از حقوق مردم،  دهی مناسب ساختماندر راستای اطمینان از ایمنی و بهره 

بر عهدمهند مقررات  و  عادی  قوانین  که  هستند  وظایفی  مجموعه  رعایت  به  ملزم  ساختمان    ۀسان 
رعایتگذاردهها  آن  عدم  و  میها  آن  اند  محسوب  بهتخلف  ارائشود.  عدم  نمونه  موقع  به  ۀعنوان 

گزارش روند کار پروژه توسط مهندس ناظر به مرجع صدور پروانه یا نادیده انگاشتن برخی تخلفات  
ناظر ساختمان ازجمله تخلفاتی محسوب میساخت برای شوند که میمانی توسط مهندسان  توانند 

 توجهی را به همراه داشته باشند. قابلشهروندان خسارات  ۀمالکین ساختمان و کلی
نظارت مختلفی  به توسط مهندسان، طرق  و مقررات  قوانین  رعایت  از  اطمینان  منظور حصول 

ها، شناسایی حق طرح دعوا علیه مهندسان توسط اشخاص  این شیوه بینی شده است. یکی از  پیش 
ساختمان«  نفعذی کنترل  و  مهندسی  نظام  سازمان  »قانون  طبق  شورای  1374مصوب  )  است.   ،)

مرجع   و  شده  تشکیل  مهندسی  نظام  سازمان  درون  در  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  انتظامی 
 ت. رسیدگی به این دسته از شکایات از مهندسان اس

کیفری به شکایات و  شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان همچون یک مرجع شبه
اعمال  بر  حکم  تخلف،  وقوع  احراز  صورت  در  و  کرده  رسیدگی  مهندسان ساختمان  علیه  دعاوی 

قضائیه و   ۀ دهد. با توجه به اینکه این نهاد و مراجع مشابه آن، در درون قوهای انتظامی میمجازات
می  متشکل انجام  قضایی  عمل  کیفری  دادگاه  یک  همچون  اما  نیستند  قضات  اساس  از  بر  دهند، 

 61و با توجه به تصریح قانون اساسی به مرجعیت عام دادگستری در اصول    1نظرات شورای نگهبان
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آن پیش   ، 159و   فعالیت  بر  قضایی  نظارت  وجود  مراجع،  این  فعالیت  نحوشرط  نظارت    ۀهاست. 
  بینی شده است، اما عدم صراحت قوانین در قوانین پیش  صراحتبهز این مراجع  قضایی بر برخی ا

قضایی متفاوت    ءشورای انتظامی نظام مهندسی، منشأ بروز تفاسیر مختلف و صدور آرا درخصوص  
مرجع قضایی  درخصوص    ه از سوی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشوررویرأی وحدت  و دو

دعاو به  رسیدگی  برای  آرا صالح  از  شده  اقامه  نظام    ءی  سازمان  انتظامی  شورای  توسط  صادره 
اصلی در پژوهش حاضر آن است که اگر شخصی شکایتی از آراء   ۀمسئلمهندسی شده است؛ لذا  

به   مطرح نماید؟ شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته باشد، تظلم خود را در کجا
قضایی   نظارت  امکان  دیگر عدم  چگونه  عبارت  را  مهندسی  نظام  سازمان  انتظامی  آراء شورای  بر 

 توان تحلیل نمود و راهکار چیست؟ می 
مطالع با  پرسش  این  به  پاسخ  کتابخانه  ۀبرای  رویمنابع  و  توصیفی  ۀای  روش  با    ـ   قضایی 

و   ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  انتظامی  شورای  صالحیت  و  ساختار  ماهیت،  ابتدا  تحلیلی، 
و مقررات مرتبط با صالحیت این مرجع را بررسی نموده و سپس به تحلیل و بررسی    اصول، قوانین

نحو  هیئت  آراء و  کشور  عالی  دیوان  و  اداری  عدالت  دیوان  شورا   ۀ عمومی  این  بر  قضایی  نظارت 
 هایی را ارائه نمود.پردازیم تا بتوان به یک برداشت دقیق و روشن رسید و پیشنهادمی 

نظام  رسیدگی به تخلفات مهندسان ساختمان کتابی با عنوان »  ۀدر زمین  الزم به توضیح است که
توسط دکتر مهدی هداوند و آقای    1390در سال    «حقوقی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان

مهندسان  تخلفات  بررسی  به  پژوهش  این  در  نویسندگان  است.  شده  تألیف  احمدی  محمد 
پرداخته تخلفات  این  به  رسیدگی  برای  صالح  مرجع  و  آراء  درخصوص    اند. ساختمان  بر  نظارت 

دادخواهی  با عنوان »رأی  لنامهفص  31 ۀای در شمارشورای انتظامی سازمان نظام مهندسی نیز، مقاله
بست دیوان عالی از آراء شورای انتظامی نظام مهندسی؛ از نفی صالحیت دیوان عدالت اداری تا بن 

این   «کشور در  نویسندگان  که  است  رسیده  به چاپ  غنی  ژاله  و خانم  نیکونهاد  حامد  دکتر  قلم  با 
اند. در الی کشور در این زمینه پرداختهدیوان عدالت اداری و دیوان ع  ۀ رویرأی وحدت  مقاله به نقد

پژوهش  ۀمقال دستاوردهای  از  استفاده  کنار  در  میحاضر  ذکر شده سعی  ضمن طرح  های  تا  شود 
لزوم نظارت قضایی بر اداری و همچنین  انطباق  ها  آن   مبانی تشکیل مراجع اختصاصی  به بررسی 

 گردد.   احصارد بر این رویه قضایی موجود با این مبانی پرداخته شود و اشکاالت وا  ۀروی
 ماهیت، ساختار و صالحیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان .۱ 

و   نظارت  طراحی،  مختلف  مراحل  در  خود  تخصصی  وظایف  انجام  در  ساختمان  مهندسان 
ای هستند. مقررات ملی ساختمان به معنای »مجموعه  مقررات ملی ساختماناجرا، ملزم به رعایت  
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ضوا از از  اعم  ساختمانی  عملیات  اجرای  و  نظارت  طراحی،  در  الزم  حقوقی  و  اجرایی  فنی،  بط 
بهره  و  کاربری  تغییر  اساسی،  مرمت  و  تعمیر  بنا،  توسعه  نوسازی،  ساختمان  تخریب،  از  برداری 

دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه  ایمنی، بهره   تأمین  منظوراست که به
تخلفات    ازجمله: پ(. عدم رعایت این مقررات از سوی مهندسان،  1392نیکزاد،  )  شود«وضع می

 شود.این صنف محسوب می
اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل   نامه آیین   91  ۀ ای مهندسان در ماد تخلفات انضباطی و حرفه 

مشخص شده 1375مصوب  )   ساختمان  تخلفات (  از  مورد  چند  یا  یک  مهندسی  چنانچه  حال   اند. 
ماد در  به   91  ۀ احصاشده  شود،  مرتکب  و را  مهندسان ساختمان  صنفی  تخلفات  به  رسیدگی  منظور 

مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی   گذار قانون ها،  بر تخلفات آن   اجرا ضمانت اعمال  
 پردازیم:بینی نموده است که در ذیل به بررسی ماهیت و ساختار و صالحیت آن می ساختمان را پیش 

 ماهیت و صالحیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی .۱-۱
به   رسیدگی  اداری  اختصاصی  مرجع  یک  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  انتظامی  شورای 

حکم،   با صدور  و  می  اجرا ضمانتتخلفات صنفی است  بار  متخلف  این  بر عمل  اما چرا  نماید؛ 
مراجع اختصاصی اداری که گاهی تحت عناوین  دانیم؟  مرجع را یک مرجع اختصاصی اداری می 

شبه مراجع  مانند  دیوان دیگری  دادگاهقضایی،  و  اداری  برده  های  کار  به  اداری  اختصاصی  های 
بهمی  که  هستند  اختصاصی  ترافعی  صالحیت  با  اداری  مراجعی  در شوند،  خاص  قوانین  موجب 

وبیش مستقل  عنوان واحدهای کمخارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عمومًا به
گیری  منحصر به رسیدگی و تصمیم ها  آن   اند و صالحیتولی مرتبط با ادارات عمومی تشکیل شده

انضباطی،   استخدامی،  دعاوی  قبیل  از  اداری  اختصاصی  دعاوی  و  شکایات  اختالفات،  مورد  در 
قوانین خاص   به هنگام اجرای  اراضی و ساختمانی است که معمواًل  ارائمالی،  با  خدمات    ۀمرتبط 

فعالیت و  سازمانعمومی  میان  دولت،  عمومیهای  مؤسسات  دولتی،  حقوقی )  های  اشخاص 
افراد و  عمومی(  می )  حقوق  وجود  به  خصوصی(  حقوق  آقایی)  آینداشخاص  و  طوق،  هداوند 

و  31:  1389 مجزا  دادگستری  محاکم  از  مراجع  این  قضایی  قابل(.  رسمی  سازمان  از  تفکیک 
که صالحیت ترافعی دارند و به دعاوی، شکایات و اختالفات رسیدگی و فصل آنجا    اما ازهستند؛  

   .دشون دادگاه محسوب مینمایند، شبهخصومت می
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان   انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق  شورای 

اجرایی   ۀنامآیین موجب  شورا بهایجاد شده و آیین رسیدگی و اجرای احکام در این    1374مصوب  
به تصویب هیئت وزیران رسیده است،    1375قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال  
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رود که در کنار یک صنف و  های رسیدگی به شمار میهیئت  ازجملهمشخص شده است. این شورا  
به)   خاص  ۀحرف  مهندسی که  نظام  مهندسان محسوب سازمان  نظام صنفی  تشکیل می  منزله  شود( 

ترافعی و حل اختالف دارد؛ نبودن، صالحیت  با وجود مرجع قضایی  از    1شده و  این شورا بخشی 
درون مجموع زیرا  نیست،  قضایی  مهندسی ساختمان  ۀمراجع  نظام  کنار  در  و  نظام صنفی( )  اداره 

داوری میان افراد، این کنند؛ برخالف  قضایی انشا نمیرأی    قرار دارد؛ اعضای شورا قاضی نیستند و
دهد و از قواعد خاص حقوق عمومی در شورا، ترافع میان افراد و شاغلین در یک صنف را انجام می

برد و حتی توان صدور حکم مجازات اداری را دارد و همچنین رسیدگی در رسیدگی خود بهره می 
همچون   مرجع  این  ندارد.  را  قضایی  محاکم  در  رسیدگی  تشریفات  مرجع  مراجع این  سایر 

تخلفات   موضوع  با  رابطه  در  تنها  یعنی  دارد  اختصاصی  و  خاص  صالحیت  اداری،  اختصاصی 
این مراجع تا زمانی که  ثانیًا  و  دارد  قطعی صادر نکنند  رأی    انتظامی مهندسان صالحیت رسیدگی 

صالحیتدادگاه ذیل  مورد  در  رسیدگی  موضوع  وارد  دیگران، نجابت)  شوندنمیها  آن   ها  و   خواه 
شورای  203-215:  1396 در  اداری  اختصاصی  مراجع  اوصاف  تمام  وجود  به  توجه  با  لذا  (؛ 

 توانیم بگوییم شورا، یک مرجع اختصاصی اداری است. انتظامی می
 ساختار شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان . ۱-2

انتظامی   شورای  است:  بخش  دو  از  مرکب  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  انتظامی  شورای 
به بهاستان  مهندسی  نظام  انتظامی  و شورای  بدوی  مرجع  از عنوان  تجدیدنظرخواهی  مرجع  عنوان 

 آراء شورای انتظامی استان. 
هر  (، »1374مصوب  )  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  17  ۀطبق ماد  از نظر ساختاری، 

فی رئیس دادگستری  به معر  دانحقوقسازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر  
مهندس   نفر  چهار  یا  دو  و  مرکزی  خوش استان  شورای  حکم  با  و  مدیره  هیئت  معرفی  به  که  نام 

می منصوب  سال  سه  مدت  برای  ساختمان  مهندسان  نظام  وسازمان  بود  خواهد  انتخاب    شوند، 
است.   بالمانع  آنان  حقوقیمجدد  و  حقیقی  اشخاص  شکایات  به  بدوی  درخصوص    رسیدگی 

.«  یاد شده است شورای عهدهبههای فنی ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانت حرفهتخلفا
ماد کلی  ۀنامآیین  85  ۀطبق  قانون  این  صاحب  ۀاجرایی  از  اعم  حقوقی،  و  حقیقی  کار،  اشخاص 

دستگاه  دیدهزیان تخلف،  سازماناز  و  نهادهای  ها  یا  غیردولتی  یا  دولت  به  وابسته  و  دولتی  های 
 

می 1 اطالق  معین  حق  در  منازعه  به  دعوا،  و  است  دعوا  معنای  به  ترافع  )جعف.  لنگرودی،  شود  و    290:  1378ری 
146.) 
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طورکلی هر شخصی که در مورد هر یک از ها و مؤسسات عمومی و بهقالب اسالمی، شهرداریان
اشتغال شکایتی در مورد تخلفات انضباطی، انتظامی   ۀپروان  ۀاعضای نظام مهندسی استان یا دارند

حرفه یا  میو  باشد  داشته  وی  بهای  را  خود  شکایت  شرح  تواند  و  مشخصات  درج  با  و  کتبی  طور 
و اسناد  انضمام  به  ادعا  مورد  دبیرخان  تخلف  به  مربوط  یا    ۀمدارک  ارسال  استان  مهندسی  نظام 

.تحویل نماید
1 

  ۀ است که در مرکز مستقر است. طبق ماد  ینظام مهندس  یانتظام  ی مرجع تجدیدنظر نیز شورا 
ه دو نفر با  ک... از چهار نفر عضو سازمان  » قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این شورا    24

با    دانحقوق  یکسازمان و    یز کمر  یشورا   یگر با معرف یو دو نفر د  ین و شهرسازک ر مسی وز  یمعرف 
رأی   سهت  یثرکبا ا ینظام مهندس یانتظام یشود. نظرات شورا یل م کیتش قضائیهاست قوه ی ر یمعرف 

 «.االجرا استو الزم  یموافق قطع
عدم انجام وظایف قانونی شکایتی داشته    لحاظبههرگاه کسی از اعضای شورای انتظامی استان  

قسمت »د«  2شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم نماید.   ۀتواند شکایت خود را به دبیرخانباشد می
کنترل ساختمان در راستای عملی نمودن مواد   اجرایی قانون نظام مهندسی و  ۀنامآیینو فصل ششم  

ساختمان«    24و    17 مهندسان  تخلفات  به  رسیدگی  انتظامی  »شورای  موضوع  به  مذکور  قانون 
 اختصاص یافته است. 

 نظارت قضایی بر شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان .2
یت نظارت خود را بر  آن صالح   ۀ وسیلها بهشود که دادگاهی اطالق میفرایندبه    3نظارت قضایی 

در حوز  فعالیت یا    ۀ نهادهای عمومی  دولتی  بودن یک عمل  قانونی  و  نموده  اعمال  حقوق عمومی 
می مشخص  ویژه  شرایط  اساس  بر  را  آن  ملک)  سازنداجرای  و  (. 157:  1393محمدی،  آرایی 

ت است که  ها بر قانونی بودن اقدامات و تصمیمات دول نظارت قضایی در این مفهوم نظارت دادگاه
(. در بخش دوم این مقاله، ابتدا  16:  1387هداوند،  )  شوداز آن به »بازنگری قضایی« نیز تعبیر می

کرده بررسی  را  اداری  اختصاصی  مراجع  بر  قضایی  نحو  نظارت  سپس  این   ۀو  از  یکی  بر  نظارت 
را مورد   آندرخصوص  قضایی موجود ۀ مراجع، یعنی شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان و روی

 مطالعه قرار خواهیم داد: 

 
 اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.  ۀنام آیین 94الی  85. مواد 1

 اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.  ۀنام آیین  98ۀ . ماد2
3. Judicial Review 
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 نظارت قضایی بر مراجع اختصاصی اداری  .2-۱
در خصوص نظارت قضایی بر مراجع اختصاصی اداری در ایران، مبتنی بر اصول کلی حقوقی  

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اغلب این مراجع    10  ۀماد  2موجب بند  و به
صالح دیگری در   ۀعدالت اداری قرار گیرند مگر آنکه بر صالحیت محکمباید تحت نظارت دیوان  

قانون تصریح شده باشد. رسیدگی دیوان بر این مراجع، از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت  
  64  ۀو همچنین قسمت ذیل ماد  63  ۀحکم مقرر در مادپذیرد. گرچه با توجه بهصورت میها  آن  با

ادرسی دیوان عدالت اداری، در حال حاضر صالحیت دیوان از جهت نوع قانون تشکیالت و آیین د
مراجع اختصاصی افزایش یافته و صراحتًا عالوه بر رسیدگی شکلی، در   ءرسیدگی به اعتراض از آرا 

 (.76: 1394موالبیگی، ) شودبرخی موارد شامل رسیدگی ماهوی نیز می 
این  1یه بر مراجع اختصاصی اداری است. دیوان در این قسمت از باب نظارت قضایی عال ۀوظیف

آرا  به  می   ییرسیدگی  »در  محدود  که  وضع چهارچوب  شود  اداری  دیگر سازمان  کننده، 
میقابل تشریفات،  سایر  به  نیاز  بدون  و  نبوده  نمود«تجدیدنظر  اجرا  را  آن  :  1388واعظی،  )  توان 
اعتراضی که  قابلبدوی    ءقطعی، آرا ذاتًا  رأی    قطعی مراجع اختصاصی اداری، اعم از   ء(؛ لذا آرا 173

آرای قطعی صادره در مرحل واقع نشده و قطعی شده و  اعتراض  تجدیدنظر    ۀدر مهلت مقرر مورد 
غیرقطعی مراجع    ءتوانند مورد اعتراض در دیوان عدالت قرار گیرند و طرح شکایت نسبت به آرا می 

 (.68: 1388ی، رستم) استماع در دیوان عدالت اداری نخواهد بودقابلمزبور 
بند   مصادیق  خصوص  روی10  ۀماد   2در  می  ۀ،  نشان  اداری  عدالت  مراجع  دیوان  دهد، 

بسیاری به شکایت علیه نهادها و   ءاختصاصی اداری ذکر شده در این بند را حصری ندانسته و در آرا 
عدم  ۀ  دهنداین موارد، نشان  2. مراجع اختصاصی اداری ذکر نشده در آن مقرره، رسیدگی کرده است

 
گذار در  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، قانون   3/6/1381مورخ    4883/7  ۀ شمار  ۀموجب نظری . البته به1

های عمومی محول نموده  مواردی که مصلحت تشخیص داده، رسیدگی به آراء مراجع اختصاصی اداری را به دادگاه 
این موارد، »هم اشخاص خصوص در  دولتو هم سازمان   یاست که  به رأ   ی ها و مراجع  اعتراض  صادره را در   یحق 

می دادگاه  اصل  طبق  اداری  مقام  یا  دولتی  دستگاه  و  دارند.«  در ها  وی  علیه  صادره  رأی  از  عمومی  دادگاه  نزد  تواند 
مراجع اختصاصی اداری شکایت نماید؛ اما در مواردی حق شکایت مقام دولتی نزد دادگاه عمومی نیز مخدوش شده 

قو حقوقی  کل  اداره  مشورتی  نظریه  طبق  شماراست؛  به  قضاییه،  اعتراض   1/1381/ 25مورخ    551/7  ۀ ه  امکان 
به  ارگان قانون کار  به  از سوی مراجع حل اختالف مربوط  دادگستری، در صورت صدور رأی  به محاکم  های دولتی 

 ممکن نیست. هم،یمشارال انیز
اختصاصی اداری است   کند، یک مرجع. برای نمونه، شورای عالی ثبت در مواردی که به مسائل ثبتی مبادرت می 2
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گرایش به رویکرد صالحیت خاص دیوان است؛ اما در کنار این مصادیق، مواردی نیز وجود دارد که  
  ء آل فاصله دارد. عدم صالحیت دیوان نسبت به آرا قضایی هنوز با وضعیت ایده  ۀ دهد روینشان می

»محکم قانون،  که  مواردی  در  اداری،  اختصاصی  را    ۀ مراجع  مرجع   عنوانبهصالح« 
آرا  از  می  ءتجدیدنظرخواهی  نشان  است؛  کرده  معرفی  مراجع  حوزاین  به  محدودنگری  ۀ  دهد 

رویه چنین  اتخاذ  به  و  دارد  نفوذ  دیوان  قضات  میان  در  دیوان،  است صالحیت  شده  منجر    هایی 
(. گرچه در طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  24-25: 1392امامی و سلیمانی، )

شده   مطرح  نکته  این  است،  مطرح  اسالمی  شورای  مجلس  در  حاضر  حال  در  که  اداری  عدالت 
قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات    موجب بهدر مواردی که  است که: »

اختصاصی   مراجع  آرای  یا  و  اجرایی  دستگاهاداری،  کلیه  سوی  از  صادره  این اداری  موضوع  های 
شده  تعیین  صالح  محکمه  یا  صالح  دادگاه  یا  قضایی  صالح  مرجع  قبیل  از  عناوینی  تحت  ماده، 

 1(.10 ۀ تبصره الحاقی به ماد) «است، موضوع در صالحیت شعب دیوان است
 اداری وجود دارد: با توجه به آنچه گفته شد، سه نوع مرجع نظارت قضایی بر مراجع اختصاصی

عنوان االصول دیوان عدالت اداری بهمرجع نظارت قضایی بر مراجع اختصاصی اداری، علی  .1
های رسیدگی  نظیر نظارت قضایی بر هیئت  ، دادرسی اداری است  ۀ ترین مرجع قضایی در حوزعالی

هیئت اداری،  تخلفات  هیئتبه  مالیاتی،  اختالف  حل  و  های  کارگر  اختالف  حل  کارفرما،  های 
و همچنین آراء دادگاه انتظامی مرکز وکال، کارشناسان    قانون شهرداری  100  ۀکمیسیون موضوع ماد

 قضائیه و تصمیمات دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران.  ۀرسمی و مشاوران خانواده قو

دادگاه   . 2 نیز  مراجع  برخی  شکایاتدر  به  رسیدگی  مانند  هستند،  نظارت  مرجع  عمومی   های 
احوال  نفع ذی اشخاص   ثبت  سازمان  اختالف  حل  هیئت  آراء  دادگاه   2از  در  انجام که  عمومی  های 

 

صادر شده   9/2/1374به تاریخ    14  ۀدادنام   ۀ به آن اشاره نشده است؛ اما در رأیی که به شمار  11ماده    2که البته در بند  
زمر در  شورا  این  بند  دادگاه   ۀاست؛  موضوع  اداری  دربار  11  ۀماد  2های  رأیی  همچنین  است.  شده  گرفته  نظر    ۀدر 

صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی صادر شده است. در متن رأی به   ءبت به آراصالحیت دیوان عدالت اداری نس
به تاریخ    252  ۀدادنام   ۀ صالحیت مطلق دیوان در رابطه با مراجع اختصاصی اداری اشاره شده است. این رأی به شمار

 صادر شده است.  13/8/1380

 .1399افشاری،  :کنبیشتر در این زمینه  ۀ. برای مطالع1

در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختالف مرکب »(:  1355قانون ثبت احوال، مصوب )  3  ۀماد  .2
به   اداره مزبور  آنان و یکی از کارمندان مطلع  نمایندگان  یا  و  یا معاونین  بایگانی  ثبت احوال و مسئول  اداره  از رئیس 

 . «شود انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می
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ای سازمان شود و یا رسیدگی به شکایات علیه هیئت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه می 
دادگاه روان   نظام  در  که  می شناسی  صورت  تبصر   1گیرد.های عمومی  اساس  بر  به   ۀ همچنین  الحاقی 
های بدوی، ، آراء قطعی هیئت 2(1384مصوب  )   قانون نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران   40  ۀ ماد 

 اند. تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان قلمداد شده قابل تجدیدنظر و هیئت عالی نظام پزشکی  

های صنفی و مؤسسات عمومی ادیهبرخی از مراجع اختصاصی اداری نیز که وابسته به اتح  .3
مانند دادگاه انتظامی وکال که مرجع   ، باشند غیردولتی هستند دارای مرجع تجدیدنظر خاص خود می

 است.  3تجدیدنظر آراء آن دادگاه عالی انتظامی قضات
می مطرح  پرسش  این  آرا حال  بر  قضایی  نظارت  که  نظام    ءشود  سازمان  انتظامی  شورای 

 گیرد؟ که در قسمت بعد به آن خواهیم پرداخت:سط چه نهادی صورت میمهندسی چگونه و تو
 شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ءنظارت قضایی بر آرا. 2-2

عنوان مرجع  در خصوص آراء صادر شده از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان به
های عمومی دادگستری را  نه دادگاه  صراحت نه دیوان عدالت اداری وبه  گذارقانونتجدیدنظرخواه،  

استبه نکرده  معرفی  آراء مذکور  فرجامی  احمدی،  )  عنوان مرجع  و  ماد101:  1390هداوند  و   ۀ ( 
قابل  24 و  قطعی  انتظامی  شورای  »آراء  که  عبارت  این  ذکر  از با  مختلفی  تفاسیر  منشأ  اجراست« 

و    قضایی دیوان عدالت اداری  ۀرویها شده است که در ذیل به بررسی و نقد  سوی قضات و دادگاه
 در این خصوص خواهیم پرداخت: دیوان عالی کشور

 

نفع از تصمیمات هیئت حل اختالف  رسیدگی به شکایات اشخاص ذی»(: 1355قانون ثبت احوال، مصوب ) 4 ۀماد
دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت  و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با  

ت شکایت از تصمیم هیئت حل اختالف ده روز از  مهل  .آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر استخواهان به عمل می
 . « تاریخ ابالغ است

 . 16/3/1393تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مورخ  ۀ، شعب9309970905601699 ۀ شمار ۀ. دادنام 1

تبصره2 قطع»  :.  بدوهیئت   یآراء  تجدیهای  عالی ،  هیئت  و  پزش   یانتظام   ی دنظر  تار  یکظرف    کینظام  از  خ یماه 
 .« باشدی دنظر استان م ی دنظر در دادگاه تجدی تجدابالغ، قابل 

 ی ام دادگاه انتظام کنسبت به اح»(:  1334)مصوب    یانون وکال دادگسترکاستقالل    یحه قانونی ال  ۀنام نیآی  75  ۀماد.  3
انون و نسبت به  کحه استقالل  ی ال  16و    15ور در ماده  کر اشخاص و مقامات مذیانون و دادستان و ساکس  یال، رئک و

آئیخ ابالغ با رعایعلیه در ظرف ده روز از تاربه باال محکوم  4مجازات از درجه  ام  کاح  ی ن دادرس یت مسافت طبق 
رده در صورت  ک  یدگیند و دادگاه مزبور رس یدنظر نمای قضات درخواست تجد  یانتظام   یتوانند از دادگاه عالیم   یمدن

 « . ندینمای دانند صادر م ی م  یخود مقتضه به نظر کرا  یمکم را استوار واال حکعدم ورود اعتراض ح
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روی  .2-2-۱ بررسی  و  انتظامی   ۀ نقد  شورای  بر  قضایی  نظارت  در  اداری  عدالت  دیوان 
 سازمان نظام مهندسی

سال در   1387الی    1386های  در  مهندسی  نظام  سازمان  انتظامی  شورای  آراء  از  شکایاتی 
عد دیوان  دیوان شعب  زیر،  شرح  به  استدالل  چند  با  شعب  برخی  و  بود  شده  مطرح  اداری  الت 

بود: ندانسته  به رسیدگی  را صالح  اداری  مهندسی ساختمان    1عدالت  نظام  اینکه، سازمان  نخست 
ماد و    3  ۀحسب  قوانین  تابع  و  بوده  غیرانتفاعی  سازمانی  ساختمان،  کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون 

ماد مصادیق  از  سازمان  این  و  است  مؤسسات  این  بر  حاکم  عمومی  دیوان    13  ۀمقررات  قانون 
اداری نمی1385مصوب  )  عدالت  محسوب  زمر(  در  مهندسی،  نظام  سازمان  ثانیًا،    ۀشود؛ 

مو غیردولتی  عمومی  نیز  مؤسسات  غیردولتی  عمومی  مؤسسات  و  نهادها  فهرست  قانون  ضوع 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آراء شورای انتظامی سازمان    24  ۀنیست؛ ثالثًا بر اساس ماد 

ۀ ادار  ۀ تجدیدنظر نیست و نظریقابلاالجراست؛ بدین معنی که این آرا  نظام مهندسی قطعی و الزم 
 نیز مؤید این امر است. 2حقوقی 

 
 ۀپروند  ۀ)کالس   5/11/1387، مورخ  1/11/1387، مورخ  11/2/1389شعبه هشتم دیوان عدالت اداری، مورخ    ء. آرا1
سی و سه مورخ    ۀ( و آراء شعب4251و    4231،  252  ۀدادنام   ۀ، شمار3046/ 87/8/2و    87/8/2/3056و    8/89/131

شمار86/33/2056  ۀپروند  ۀ)کالس   30/9/1387 شعب1079  ۀدادنام   ۀ ،  مورخ    ۀ(،    ۀ )کالس   1386/ 22/12ششم، 
و شعب2679  ۀدادنام   ۀ ، شمار85/6/1558  ۀپروند اداری، مورخ    ۀ(  دیوان عدالت   ۀ پروند  ۀ)کالس   3/7/1387هفتم 

 (. 3/7/1387، مورخ 2449 ۀدادنام  ۀ، شمار87/7/304

شماره  2 نظریه  کل    24/2/1382مورخ    1574/7.  »اداره  قضائیه:  قوه  احقوقی  به  مهندسی  کنینظر  نظام  سازمان  ه 
سازمان  غ  یساختمان،  عموم   یرانتفاع یاست  مؤسسات  مجامع حرفه  یو جزء  زمره  در  و  نشده  احصاء   ی اغیردولتی 

  ی وان عدالت ادار ی قانون د  11ماده    2االجرا است و به استناد بند  الزم   ینظام مهندس   یانتظام   یشورا   یاست، آراء قطع 
ت  یاکهم قابل ش  یگری ست و در مرجع دیت نیاکقابل ش  یوان عدالت اداری قانون مزبور در د  11ر ماده  یانون تفسو ق

 «. شناخته نشده است
های بازرسی های اداری هیئترسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه ...  »  :11مادۀ    2بند  

مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع های  هایی مانند کمیسیون و کمیسیون 
ها و مراتع منحصراً از برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره   56  ۀها، کمیسیون موضوع مادقانون شهرداری   1۰۰  ۀماد

 « ا. ...هحیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن 

دالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی )مصوب قانون دیوان ع   11قانون تفسیر ماده  
قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء   11با توجه به ماده  :  ماده واحده (:  1374

 .باشد اری می مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صالحیت دیوان عدالت اد   شده در قانون فهرست نهادها و 
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های دیگری، دیوان عدالت اداری را در این زمینه هفتم دیوان عدالت اداری با استدالل   ۀ اما شعب 
شورای انتظامی را نقض نموده و جهت رسیدگی مجدد مقرر کرده بود که در رأی    صالح دانسته بود و 

شورای انتظامی رأی    بود: نخست، استدالل نموده    گونه این هفتم    ۀ شعب   1عرض مطرح شود.شورای هم 
قضائیه و کارکنان دولتی مورد امضاء قرار گرفته است و   ۀ سازمان نظام مهندسی با حضور نمایندگان قو 

نمایند  می   ۀمعمواًل  در شوراهایی شرکت  می دادگستری  معرفی  اصواًل  و  به کند  آن  وابستگی  شود که 
 االتباع نیست.مشورتی داشته و الزم   ۀ دولت مسلم باشد؛ دوم، اظهارنظر اداره حقوقی جنب

نهایتًا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه داده و پس از بحث و بررسی به شرح  
 :2ه نمودرویرأی وحدت زیر اقدام به صدور

مقرر شده است    22/12/1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب    3  ۀمطابق ماد » 
وسیع  تأمین  »برای هرچه  حرفهمشارکت  امور  انتظام  در  مهندسان  این  تر  اهداف  تحقق  و  خود  ای 

اختصار   به  قانون  این  در  پس  این  از  که  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  کشور  سطح  در  قانون 
شود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که  سازمان خوانده می

نامه شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیینختصار سازمان استان نامیده میاز این پس به ا
تابع قوانین و مقررات عمومی  شود. سازماناجرایی آن تأسیس می های یاد شده غیرانتفاعی بوده و 

که رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی  باشند.« نظر به اینحاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می
در س مصرح  اداری  عدالت  دیوان  اختیارات  و  صالحیت  حدود  از  ساختمان  مهندسی  نظام  ازمان 

باشد، آراء شعب دیوان عدالت اداری به رد شکایت به  قانون دیوان عدالت اداری خارج می  13  ۀماد
بدیهی است مطابق  )  شود.شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می

دادگستری  قانو  159اصل   شکایات  و  تظلمات  رسمی  مرجع  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  ن 
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و   43  ۀ و ماد  19  ۀماد  2به استناد بند  رأی    است(. این 

 «. االتباع استسایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم 
ادا  همان طور ادعا که سازمان نظام  که مشخص است هیئت عمومی دیوان عدالت  با این  ری 

ماد موضوع  واحدهای  مصادیق  از  و  است  غیرانتفاعی  سازمان  یک  دیوان  13  ۀمهندسی   قانون 
به عدم صالحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر آراء رأی    شود، ( محسوب نمی1385مصوب  )

 
مورخ  1 اداری،  عدالت  دیوان  هفتم  شعبه  آراء  شمار7/88/1092پرونده،    ۀ)کالس   21/2/1389.  (،  209  ۀدادنام   ۀ، 

 (. 271و  270، 269 ۀدادنام  ۀ، شمار1698و  2141و  7/88/1536 ۀپروند ۀ)کالس  29/2/1389مورخ 

 .2/8/1390خ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مور 322 ۀ شمار ۀ. رأی وحدت روی2
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می  مهندسی  سازمان  انتظامی  شورای  شورای  آراء  از  اعتراض  به  رسیدگی  و  سازمان  دهد  انتظامی 
در  اداری مصرح  دیوان عدالت  اختیارات  و  از حدود صالحیت  را خارج  مهندسی ساختمان  نظام 

 ذکر است: قابلداند. در این زمینه چند نکته ( می1385مصوب ) قانون دیوان عدالت اداری 13 ۀماد
اعتراض از  دارد: »خود اظهار میرأی    عمومی دیوان عدالت اداری در بخشی از  نخست، هیئت

آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان از حدود صالحیت و اختیارات دیوان عدالت 
ماده   در  اداری خارج می  13اداری مصرح  اثبات  باشدقانون دیوان عدالت  برای  دلیلی  اما هیچ  «؛ 

شده است. به چه دلیل دیوان عدالت اداری خود یک ادعای اثبات نرأی    آورد. در واقعاین ادعا نمی
اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان از صالحیت دیوان عدالت اداری  

مقدم بین  و روشنی  منطقی  ارتباط  هیچ  نتوانسته است  دیوان  و رأی    ۀخارج است؟ هیئت عمومی 
شخصیرأی    ۀنتیج تعریف  در  ابهام  وجود  از  نشان  خود  این  البته  و  نماید  حقوقی،  برقرار  ت 

کشور دستگاه حقوقی  نظام  در  مفاهیم  این  دارد.  قضات  برای  حتی  اداری  عمل  و  اجرایی  های 
نشده تحلیلتعریف  نظرات،  تشتت  منشأ  و خود  ندارند  ثغور مشخصی  و  ها و صدور  اند و حدود 

ایجاد می در ذهن  را  مسئله  این  و  تأمل هستند  که محل  مؤسسآرایی شده است  اگر یک    ه کند که 
غیردولتی از برخی امتیازات قدرت عمومی استفاده نماید، آیا دیوان عدالت اداری صالحیت    حتی

  رسیدگی ندارد؟
اداری  13/8/1380مورخ    252  ۀ شمار  ۀرویوحدت  رأی  دوم،  عدالت  دیوان  عمومی   هیئت 

مراجع اختصاصی اداری و استثنا بودن رسیدگی   ءصالحیت دیوان برای رسیدگی به آرا درخصوص  
سا میدر  بیان  مراجع  بند  ک ح »  :دارد یر  در  مقرر  د  11  ۀماد  2م  اداریقانون  عدالت  مفیوان  د  ی ، 
ن و  یث نقض قوانیاز ح  یادار  یمطلق مراجع اختصاص  یبه آرای قطع  یدگی وان در رسیت دیصالح 

رأی   «؛ اینموجب قانون مستثنا شده باشده بهک  یاست مگر در موارد ها  آن  ا مخالفت بایمقررات و  
آرا رویوحدت مطلق  به  رسیدگی  در  صالح  را  دیوان  عمومی  هیئت  اداری   ءه  اختصاصی  مراجع 

نمود توجه  باید  اما  است؛  دستگاه  دانسته  از  شکایت  بر  ناظر  را  خود  صالحیت  دیوان  های  اساسًا 
داند و بر این اساس اگر مرجع اختصاصی اداری در درون یک دستگاه دولتی نبوده و در دولتی می

آری از  شکایات  به  رسیدگی  باشد،  غیردولتی  ولی  عمومی  ولو  دستگاه  صالحیت  ها  آن  اءک  در  را 
موضوع حاضر مؤثر دانست.  درخصوص    توانه را نمیرویرأی وحدت  ؛ بنابراین این1داند دیوان نمی 

 
به اینکه در    نظر»:  10/7/1368هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ    39و    38،  37  ۀ. نک: رأی وحدت روی1
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از اصلی  مشکل  واقع  می آنجا    در  دیوان  ناشی  عمومی  هیئت  که  نظام    دلیلبهشود  سازمان  اینکه 
نظام مهن جزء  و  است  غیرانتفاعی  نهاد  یک  میدسی ساختمان  محسوب  شود، شورای  های صنفی 

رسیدگی در دیوان عدالت اداری دانسته است  قابلآن را غیر  ءانتظامی را نیز جزئی از آن دانسته و آرا 
 شود.  دولت ناشی می ۀواژ ۀقانون اساسی و مضیق کردن دامن 173که این اشکال از تفسیر اصل 

سال    بدین در  اداری  عدالت  دیوان  یک  1390ترتیب  صدور  وحدت  با  صالحیت  رویرأی  ه، 
در صالحیت   را  آن  و  کرد  خود سلب  از  را  مهندسی  نظام  انتظامی سازمان  شورای  آراء  بر  نظارت 

طورکلی از میان نرفت و در  ه ابهامات بهرویرأی وحدت   اما با وجود این  ؛های عمومی دانستدادگاه
یک  1398سال   صدور  به  مبادرت  زمینه  همین  در  نیز  کشور  عالی  دیوان  عمومی  رأی    هیئت 

ه دیوان عالی کشور در عنوان بعد  رویرأی وحدت  نماید که جزییات و علت صدور ه میرویوحدت
 شود.به تفصیل بررسی می

بررسی  .2-2-2 و  وحدت  نقد  شورای    ۀرویرأی  بر  قضایی  نظارت  در  کشور  عالی  دیوان 
 زمان نظام مهندسیانتظامی سا

دادگاهکه می  همان طور آراء  تعارض  مواد  در  دیوان عالی کشور  به  دانیم هیئت عمومی  بنا  ها، 
ه را دارد رویوحدت قانون آیین دادرسی کیفری( صالحیت صدور آراء    471  ۀمادگذار )قانون تجویز  

طور کلی از (. به 224:  1400رفیعی،  )  االتباع استکه این آرا برای مراجع قضایی و غیرقضایی الزم 
از سوی    1374قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوب سال    24  ۀماد استنباط متفاوت  دو 

ها صورت گرفته بود و منجر به صدور آراء مختلف شده بود؛ لذا طرح آن در هیئت عمومی دادگاه
 زیر بودند:  آراء صادره به شرح  .ه پیشنهاد شدرویرأی وحدت دیوان عالی کشور جهت صدور

از آرا   1دادگاه تجدیدنظر تهران   25  ۀشعب شورای انتظامی   ءبا پذیرش قابلیت تجدیدنظرخواهی 
دادگاه  در  مهندسی  نظام  بهسازمان  حکم  عمومی،  عمومی   86  ۀشعب  2ۀدادنامتأیید    های  دادگاه 

 

صد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، منظور از تأسیس، دیوان عدالت اداری، رسیدگی اصل یک 
مأمورین   به  مردم نسبت  اعتراضات  و  تظلمات  معنی  به شکایات،  به  توجه  با  و  واحدهای دولتی تصریح گردیده،  یا 

لغوی و عرفی کلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم خارج، و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی 
می  ماده  اطالق  یک  بند  از  مستفاد  و  می  11شود.  خصوصی  حقوق  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  نیز  باشد.  دیوان 

ات واحدهای دولتی، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری،  هذا، شکایات و اعتراضعلی
 «. باشد نمی

 30/7/1392، مورخ 9209970233501019 ۀ . رأی شمار1

 30/9/1390، مورخ 9009972161800928 ۀ . رأی شمار2
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دادنام اینکه  توضیح  بود.  نموده  صادر  تهران  تجدید  ۀحقوقی  قابلیت  پذیرش  ضمن  آراء  اخیر،  نظر 
 را رأی    مقتضی صادر کرده بود که دادگاه تجدیدنظر نیز آنرأی    شورای مزبور، وارد ماهیت شده و

بهتأیید   اینکه  نتیجه  بود.  آرا، نموده  این  مهندسی رأی    موجب  نظام  سازمان  انتظامی  شورای 
تهران محسوب می قابلساختمان،   در محاکم عمومی  رأی،  شکایت  این  از صدور    ۀشعبشد. پس 

تهران   28 استان  تجدیدنظر  را    آرای  1دادگاه  مهندسی  نظام  سازمان  انتظامی  شورای 
  ء قانون نظام مهندسی ساختمان آرا   24  ۀموجب مادتجدیدنظر دانست. با این استدالل که بهقابلغیر

از شورای نظام مهندسی قطعی و الزم  این صادره  آراء  از  بنابراین شکایت  االجرا اعالم شده است، 
اعتراض دانستن چنین آرایی در محاکم، اجتهاد در  قابلها قابلیت استماع ندارد و  مراجع در دادگاه

 نص است؛ لذا قرار رد دعوا صادر شد. قابلم
آرا   دلیلبهنهایتًا   زمینه،   ءصدور  این  در  دیوان  رویرأی وحدت  متعارض  توسط هیئت عمومی  ه 

کشور »  2عالی  شد:  صادر  شرح  این  قسمبه  یکمطابق  اصل  اخیر  قانون  ت  نهم  و  پنجاه  و  صد 
دادگاه »تشکیل  صالحیتاساسی،  تعیین  و  بهها  آن  ها  مادمنوط  طبق  و  است«  قانون    ۀحکم 

، »نظرات شورای انتظامی نظام  13۷4مصوب   قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان 24
اکثریت سه  با  و الزم رأی    مهندسی  قطعی  قط موافق،  و  است«  ماداالجرا  در  مقّنن  موردنظر    ۀ عیت 

عمومی،  هیئت  اعضای  اکثریت  نظر  به  بنابراین،  دارد؛  اطالق  دادگاه   2۸  ۀ شعبرأی    مذکور، 
قابل را  مهندسی  نظام  انتظامی  از شورای  نظر صادره  تهران که  استان  در مرجع تجدیدنظر  اعتراض 

قانونی است موازین  با  مطابق  و  ندانسته، صحیح  مادرأی    این  .قضایی  آیین   4۷1  ۀبر اساس  قانون 
دادگاه کشور،  عالی  دیوان  شعب  برای  مشابه  موارد  در  کیفری،  مدادرسی  سایر  و  از ها  اعم  راجع، 

 «.االتباع استقضایی و غیر آن، الزم 
قضایی توسط دیوان عالی کشور و در جریان طرح این موضوع    ۀرویرأی وحدت  پیش از صدور

، موضوع را 3هایی استدالل  ۀبه نمایندگی از دادستان کل کشور با ارائ  دادستان نیز  ۀدر دیوان، نمایند
 ته بود.قضایی دانس ۀرویرأی وحدت  صدوردرخور 

دادستان کل کشور توجه    ۀ اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظر نمایندرأی    در ارتباط با
 اساسی حائز اهمیت است:  ۀبه چند نکت
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اعمال    ۀرعایت اصل حاکمیت قانون، مقتضی پذیرش ضرورت نظارت قضایی بر کلینخست،  
اید تحقق  است.  قانون،    ۀاداری  هم  بایدحاکمیت  حاکم  ۀدر  و  سطوح  باشد  داشته  جریان  یت 

درست است که   .(16:  1387هداوند،  )  نظارت قضایی بخش مهمی از این وظیفه را بر عهده دارد 
ای تشکیل شده است و این صنفی و حرفه  یک نظام   ۀشورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در بدن

اشخاص حقوق خصوصی   ازجملهشوند، اما  ها جزء اشخاص حقوق خصوصی محسوب مینظام 
کنند و هر جا که شخص از این امتیازات  رود که از امتیازات قدرت عمومی استفاده میبه شمار می

فلسف است،  برخوردار  قدرت سوءاستفادجلوگیری    ۀویژه  از  روشن    ، ه  را  قضایی  نظارت  ضرورت 
ت، الزم است قائل  که این شورا در حال ِاعمال سطحی از حاکمیت اس  نماید؛ بنابراین، از آنجا می 

بود.  به مرجع  این  آراء  بر  قضایی  نظارت  طور ضرورت  می  همان  اسالمی  که  جمهوری  در  دانیم، 
قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق    ۀقانون اساسی، قو  156ایران، مطابق اصل  

  ۀ بر عهد  های مشروعبخشیدن به عدالت شده است و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی
قضائیه از طریق تعقیب، محاکمه و مجازات متجاوزین به حقوق مردم،   ۀاین قوه قرار گرفته است. قو

قوعهده هدف  به  توجه  با  حال  است.  پشتیبانی  این  و    ۀدار  عامه  حقوق  احقاق  بر  مبنی  قضائیه 
و   شکایات  تعدیات،  تظلمات،  مورد  در  حکم  صدور  و  تظلم    وفصلحلرسیدگی  حق  دعاوی، 

افراد بهخ ایجاب میواهی  بنیادین  از حقوق  قوعنوان یکی  این شورا توسط  آراء  بر    ۀ کند که نظارت 
 قضائیه پذیرفته شود. 

اصل    دوم،  اصل    61با حکم  و  است  دادگستری«  از طریق  قضائیه  قوه  اساسی، »اعمال  قانون 
ها و تعیین همرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگادارد: »مقرر می   159

بهها  آن  صالحیت قانون استمنوط  را طبق  حکم  در موضوع خاصی  بنابراین چنانچه رسیدگی  «؛ 
ها  قوانین عادی به یک مرجع اختصاصی اداری واگذار کنیم، به معنای نفی کلی صالحیت دادگاه

قانون اساسی است. نمی به نیست، زیرا مغایر نص صریح  پیش توان  اختصاصی بینی مرجع  صرف 
نظری گرفت.  مردم  از  را  قضایی  مراجع  در  دعوا  طرح  حق  موضوعی،  در  شمار  ۀاداری    ۀمشورتی 

قو  3/7/1395  -95/7/  1551 حقوقی  اصل    قضائیه  ۀاداره کل  بر  مبتنی  نفی صالحیت  159نیز   ،
عام   مرجع  بر  تصریح  با  و  ندانسته  دادگستری  قضایی  نظارت  نافی  را  اداری  عدالت  دیوان  توسط 

»تظلم نموده:  بیان  دادگستری  بودن  آن خواهی  آرای  به  نسبت  اعتراضات  به  رسیدگی  تجویز  عدم 
واحد ازجمله  که  قضایی  شبه  مراجع  از  نمیدسته  محسوب  دولتی  عدالت  های  دیوان  در  گردند، 
های عمومی در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای  اداری مسقط و نافی صالحیت رسیدگی دادگاه

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مرجع رسمی رسیدگی  159ت و مطابق اصل این مراجع نیس
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»دادگستری« شکایات،  و  تظلمات  ماده    به  لحاظ  با  که  دادگاه   1۰است  دادرسی  آیین  های  قانون 
مصوب   مدنی  امور  در  انقالب  و  قطعی  13۷9عمومی  آرای  به  نسبت  اعتراض  به  رسیدگی   ،

قانون   24و    1۷مذکور در مواد  )  های نظام مهندسینظر( سازمانبدوی و تجدید)  های انتظامیشورا 
مصوب   ساختمان  کنترل  و  مهندسی  حقوقی  22/12/1374نظام  عمومی  دادگاه  صالحیت  در   ،)

است و قید قطعیت آرای مراجع یادشده، مانع از رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مزبور   ربطذی
دی ضمناً  نیست.  حقوقی  عمومی  دادگاه  درتوسط  نیز  اداری  عدالت  وحدت  وان  هیئت  رویرأی  ه 
دادنامه   به شماره  اداری  دیوان عدالت  نفی صالحیت خود  2/8/1390مورخ    322عمومی   ضمن 

مهندسی  درخصوص   نظام  سازمان  انتظامی  شورای  قطعی  آرای  به  نسبت  اعتراض  به  رسیدگی 
 ً صراحتا به  تأکید  ساختمان،  دادگستری  صالحیت  ربر  عام  مرجع  و  عنوان  تظلمات  به  سیدگی 

 «. شکایات نموده است
های  وسیله دادگاهِاعمال قوه قضائیه بهقانون اساسی که مقرر کرده »  61عالوه بر این، بنا بر اصل  

باید طبق موازین اسالمی تشکیل شود و ب دعاوی و حفظ حقوق   وفصلحله  دادگستری است که 
اجرای عدالت و  و گسترش  بپ  عمومی  الهی  حدود  اقامه  وظیفردازد و  یگانه  فصل    ۀ«،  قضائیه،  قوه 

به عدالت  اجرای  و  عمومی  حقوق  حفظ  بلکه  نیست  میخصومت  مهم مراتب  فصل  تواند  از  تر 
ۀ  قضائیه واگذار شده که باید در هم   ۀگسترش عدالت به قو  ۀ، وظیف61خصومت باشد. مطابق اصل  

افرزمینه  با سلب حق دادخواهی و ممنوعیت  به دادگاه ها بسترسازی شود. حال  برای رجوع  های  اد 
می  چگونه  رابطصالح  مهندسی    ۀتوان  نظام  سازمان  انتظامی  شورای  عملکرد  با  عدالت  گسترش 

وچهارم قانون االجرا دارند را تبیین کرد؟ زیرا طبق اصل سیساختمان که اتفاقًا نظراتی قطعی و الزم 
افراد و ایجاد دستگاه قضایی صالح برای تضمین  ۀ  خواهی و دادخواهی حق مسلم همتظلم  اساسی، 

است تکلیف جامعه و حکومت  با   ؛امنیت شهروندان  پیش   بنابراین  اختصاصی  وجود  مراجع  بینی 
نمی ما  برخی موضوعات  به  دادگاهاداری جهت رسیدگی  آن  توانیم صالحیت  به  در رسیدگی  را  ها 

 ن اساسی است.طور کامل از بین ببریم؛ زیرا نقض صریح قانوموضوع به
انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان  ۀ  با مالحظ  سوم،  ترکیب و تخصص اعضای شورای 
شود که در این ترکیب یک  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشخص می  24و    17در مواد  

و نه قاضی وجود دارد. اگر در ترکیب اعضای شورا یک قاضی مأذون وجود داشت    دانحقوقعضو  
قبول قابلها شاید  نمود، عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء این مرجع در دادگاهمیرأی    ی اانشو  

شورای انتظامی سازمان   ءنمود؛ اما با ترکیب فعلی پذیرش عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آرا می 
دادگاه در  مهندسی  بر  نظام  عالوه  است.  اساسی  قانون  اصول  و  عادالنه  دادرسی  اصول  خالف  ها 
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آرای موافق است و حال ممکن است که اصالً رأی    ن، مالک صدورای اکثریت  این شورا،  رأی    در 
شود:  جزء این اکثریت نباشد. بنا بر مطالب گفته شده چند ایراد اساسی روشن می  دانحقوقعضو  

نباشد؛    دانحقوقعضو    .1 قاضی  است  حقوق  .2ممکن  جزء   دانرأی  است  اکثریت  رأی    ممکن 
که شورای نگهبان در صورتی عدم  نیست. درحالی  دانحقوق عضو    ۀبر عهد رأی    یاانش   .3نباشد؛  

آرا  از  تجدیدنظرخواهی  دادگاه   ءامکان  در  اداری  اختصاصی  میمراجع  را  عضو ها  یک  که  پذیرد 
باشد و  ترکیب اعضا  در  به  انشا نیز توسط قاضی  رأی    قاضی  عنوان نمونه، شورای نگهبان در  شود. 

نام  1368سال   به  پاسخ  آرا درخصوص    که  یشاورزکوزیر    ۀدر  ماد  ءاعتبار  قانون    56  ۀکمیسیون 
 1: ها و مراتع کشور به شورای نگهبان ارسال شده بود، بیان داشتبرداری از جنگلحفاظت و بهره 

نگهبان   ی شورا  ی شور در جلسات رسمکمراتع  ها و  از جنگل   یبردارقانون حفاظت و بهره  56ماده  »
شرعاً با مقامات صالح  یی مات قضایه اتخاذ تصمک نیـ نظر به ا1ر اظهارنظر شد: ی مطرح و به شرح ز

ماده    ییقضا در  و  قاض  یک ت  ی هرچند عضو  56است  ا  ینیبشیپ  ینفر  از جهت  م  که حک نیشده 
معتبر قرار نم  یقاض   کاست مال  یشرع  ییه فاقد اعتبار قضاکت را  یثرکم ا ک دهد و حیرا مستقالً 

ص وزارت  یه تشخک  یکل بند ج تبصره  ی ـ ذ2رت دارد.  یمغا  یشرع  یین قضای قرار داده است با مواز 
طب تع  یع یمنابع  مدت  ظرف  اعتراض  عدم  صورت  در  قابلییرا  شده  با  ن  است  نموده  مقرر  اجرا 

دارد ی مغا  ین شرعی مواز  اوالً رت  نگهبان  بنابراین شورای  صدور  «؛  صالح  مرجع  را  قضایی  مراجع   
داند و ثانیًا اگر در مرجعی غیرقضایی عضو قاضی مأذون حضور داشته باشد تصمیمات قضایی می

 دارای اعتبار قضایی شرعی است. رأی  نماید؛ تنها در این صورت است کهرأی  یو او انشا
مغایرت   عدم  احراز  مقام  در  نگهبان  شورای  دیگری،  مورد  شورای  در  مجلس  مصوب  قانون 

شمار نظر  طی  اساسی  قانون  اصول  و  شرع  با  درخصوص   30/10/1371مورخ    4139  ۀ اسالمی 
غیر قانونی  هیئتقابل»طرح  صادره  احکام  بودن  در تجدیدنظر  آن  مرکزی  ستاد  و  نفره  هفت  های 

مصوب   صادره  احکام  شدن  ملغی  و  قضایی  مراجع  در  موقت  کشت  اراضی   30/10/1371مورد 
اسالمی« مجل شورای  »  2س  داشت  ازاعالم  واحده  بند    این  ماده  با  که  و    14جهت  سوم  اصل  از 
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های  های هفت نفره زمین که طبق قانون خاص کشت موقت و تبصره آراء ستاد مرکزی و هیئت  :. متن ماده واحده2
مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، قطعی و  حکم ضرورت به تصویب  که بهآن 

میالزم  قضایی  محاکم  توسط  تجدیدنظر  غیرقابل  و  محسوب  کلیاالجرا  و  کشت    ۀباشد  قانون  به  مربوط  صادره  آرا 
نفره های هفت  اجرایی آن توسط مراجع مختلف قضایی ازجمله دیوان عدالت اداری علیه آراء هیئت  ۀنام موقت و آیین
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 «.شورای نگهبان نرسیدتأیید  قانون اساسی مغایر است، به 1۷3و   159، 156، 61، 5۷، 34اصول 
شود که شورای نگهبان بر بدین ترتیب با شواهد ارائه شده از نظرات شورای نگهبان روشن می

غیراساس   دارد،  اساسی  قانون  مختلف  اصول  از  که  آرا قابلتفسیری  بودن  مراجع   ءتجدیدنظر 
 داند.ها را خالف صریح قانون اساسی میاختصاصی اداری در دادگاه

قانون نظام مهندسی نه به معنای    24  ۀتوجه داشت که قطعیِت مورد اشاره در ماد  باید  چهارم، 
معنقابلغیر به  بلکه  رأی،  بودن  کهاعتراض  است  آن  الزم رأی    ای  آنکه  صادره  از  فارغ  بوده،  االجرا 

حکم صادره و نهادهای مسئول  اعتراض در مرجع باالتر باشد یا خیر و طرفین شکایت، ملزم بهقابل
با   منافاتی  امر  این  لذا  هستند؛  آن  اجرای  به  مکلف  بودنقابلنیز  قضایی رأی    شکایت  مرجع  در 

خواهی بوده؛ اما قابلیت فرجام   گذارقانون د نیز این امر مورد تصریح  در قوانین متعد  کهچنانندارد.  
(، 1371مصوب  )  قانون رسیدگی به تخلفات اداری  3  ۀطور مثال، مادبینی شده است. بهآن نیز پیش 
  ۀ ماد  2موجب بند  این هیئت به  ءکند، حال آنکه آرا های تجدیدنظر را »قطعی« اعالم میآراء هیئت

اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری قابلت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون تشکیال 10
هیئت حل اختالف کارگر و کارفرما، پس رأی    (1369مصوب  )  قانون کار  159  ۀاست؛ یا طبق ماد

الزم  و  قطعی  صدور  اما    االجرا از  بود،  چنین  قابلخواهد  است.  اداری  عدالت  دیوان  در  شکایت 
آیین دادرسی   10  ۀشود. حتی در خود مادنین فراوان یافت میهایی در قوانمونه قانون تشکیالت و 

اداری است 1392مصوب  )  دیوان عدالت  آمده  بند  این  در  است.  اشاره شده  آرا  بودن  قطعی  به   )
ش   یدگی»رس و  اعتراضات  تصمی اک به  و  آراء  از  تخلفات  هیئت  یقطعمات  یات  به  رسیدگی  های 

های شعب  ها« از صالحیتا مخالفت با آنین و مقررات  ی ث نقض قوانی.. منحصرًا از ح.اداری و
»قطعی« از سوی هیئت عمومی دیوان   ۀدیوان عدالت اداری است؛ لذا استنباط صورت گرفته از واژ

عالی کشور در مغایرت با نظم حقوقی موجود و اصول دادرسی عادالنه بوده و به نوعی بیراهه رفتِن  
ه مورد بحث است. در این رأی،  رویرأی وحدت  عالی کشور در صدورقضات هیئت عمومی دیوان  

شرط اعتراض به  رأی    قطعیت رأی، مانع از اعتراض اعالم شده که اتفاقًا بر عکس مفاد رأی، قطعیت
اداری   ۀآن در مراجع قضایی است؛ بنابراین عبارت قطعیت در این قوانین به معنای قطعیت در مرحل

 یابد. ت قضایی تعمیم نمیو اجرایی است و به قطعی
به  پنجم،  توجه  اصل  با  رس  173تصریح  در  اساسی  ش  یدگیقانون  و  یاکبه  تظلمات  ات، 

ها، به نظر  و احقاق حقوق آن   یدولت  یها نامهآیینا  ی ها  ا واحدین  مأموری اعتراضات مردم نسبت به  
 

 شود. واگذاری زمین و ستاد مرکزی آن در خصوص اجرای قانون مزبور بالاثر و کأن لم یکن تلقی می
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اصل  می  در  احقاق حق مصرح  اقتضای  و همچنی  173رسد  دولت  از  مردم  تصریح در شکایت  ن 
حق  درخصوص    قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(  10  ۀ ماد  2بند  )  قانون عادی

آرا  بر  اداری  دیوان عدالت  قضایی  که شورای    ءنظارت  نکته  این  اثبات  و  اداری  اختصاصی  مراجع 
نیز مصداقی بوده نه حصری؛   2انتظامی از مراجع اختصاصی اداری است و موارد مذکور در بند  

می  ایجاب  اداری لذا  ماهیتی  که  ساختمان  مهندسی  نظام  انتظامی سازمان  نظرات شورای  که  کند 
اداری   عدالت  دیوان  در  باشندقابلدارند  وحدت  و  نظارت  این    ۀرویرأی  در  اداری  عدالت  دیوان 

 زمینه، مغایر قانون اساسی است. 
شود که دیوان عدالت اداری مرجع اختصاصی و در واقع، مشکل مبنایی و اصلی از جایی آغاز می 

، دیوان عدالت 173شود. در حالی که طبق اصل  خواهی اعالم می دادگاه دادگستری مرجع عام تظلم 
 ۀ م رسیدگی به شکایت از امور و اعمال اداری است و هرگونه تصمیمی که از ناحی اداری، مرجع عا 

مؤسسات   و  دولتی  از  اعم  عام  معنی  به  به دولت  و  عمومی  نهادهای  که و  شخصی  هر  کلی  طور 
کند، در صالحیت دیوان است. اگر این نگاه ی از انحا از امتیازات قدرت عمومی استفاده می نحوبه 

اط مضیق   و  اصل  نبود  تصمیمات    173الق  از  تظلمات  و  شکایات  مطلق  در که  را  اقدامات  و 
شد؛ لزومی نداشت دیوان عالی کشور در اموری داند، اعمال می صالحیت دیوان عدالت اداری می 

دستگاه رأی    مانند  شکایت  در  یا  آن  امثال  و  مهندسی  نظام  مراجع شورای  آرای  از  دولتی  های 
نماید  روی وحدت آرای    گونه این اختصاصی   صادر  عدالت   چراکهه  دیوان  صالحیت  تفسیر،  این  با 

 اداری، در کنار صالحیت مراجع حقوقی و کیفری باید یک صالحیت عام ذاتی برای امور اداری باشد.
سو، نظارت قضایی بر آراء شورای انتظامی سازمان  که بیان شد در حال حاضر از یک همان طور

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این دیوان   ۀرویأی وحدتر  نظام مهندسی ساختمان بر اساس
اساسنامکا بر  دیگر  سوی  از  و  نیست  وحدت  پذیر  کشور،    ۀرویرأی  عالی  دیوان  عمومی  هیئت 

دادگاه  توسط  قضایی  امکاننظارت  نیز  عمومی  اداری های  مرجع  یک  با  اینکه  نتیجه  نیست؛  پذیر 
سازمان   انتظامی  شورای  نام  به  گسترده  اختصاصی  اختیارات  با  ساختمان  مهندسی    رو روبهنظام 

آرا  از  تجدیدنظرخواهی  امکان  که  آن است    ءهستیم  انتظار  لذا  ندارد؛  قضایی وجود  مراجع  در  آن 
تأسیسات حقوقی درک شوند  استناد به ظاهر قانون، با توجه به مبانی وجود نهادهای قضایی،  جایبه

 تری صادر شوند. دقیق  ءو آرا 
 ه نتیج
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو مرجع »بدوی« و »تجدیدنظر« تحت عنوان .  1 در 

از   شکایات  به  رسیدگی  جهت  مهندسی«،  نظام  انتظامی  »شورای  و  استان«  انتظامی  »شورای 
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حرفه پیشتخلفات  مهندسان  مراجع  ای  مصادیق  از  انتظامی  شوراهای  این  است.  شده  بینی 
ند؛ اما در قوانین موجود صراحتًا مرجعی جهت نظارت قضایی  شواختصاصی اداری محسوب می

 بر آرای شورای انتظامی تعیین نشده است. 

منشأ تفاسیر مختلف قضات شده   ،در تعیین صریح مرجع نظارت قضایی گذارقانونسکوت . 2
ه از جانب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و رویرأی وحدت  نهایتًا منجر به صدور دو  که  است

به   استناد  با  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت  است.  شده  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیئت 
به عدم صالحیت خود انتظامی سازمان نظام مهندسی  داده و محاکم  رأی    غیردولتی بودن شورای 

آرا  کشور،  عالی  دیوان  عمومی  هیئت  اما  دانسته  صالح  زمینه  این  در  را  انتظامی   ء عمومی  شورای 
قانون نظام مهندسی که آراء شورای    24  ۀعبارت ماد  مهندسی ساختمان را با استناد به  سازمان نظام 

 نظارت قضایی در محاکم عمومی ندانسته است. قابلانتظامی را قطعی دانسته، این آرا را حتی 

اصل    .3 به  توجه  و    159با  به شکایات  را مرجع رسمی رسیدگی  دادگستری  اساسی که  قانون 
گر نظر  در  در  تظلمات  اداری  مراجع  تصمیمات  و  اعمال  بر  قضایی  نظارت  لزوم  همچنین  و  فته 

پیش جامعه،  در  صلح  و  عدالت  برقراری  و  شهروندان  امنیت  تضمین  نظارت راستای  مرجع  بینی 
صالحیت تعیین  با  همراه  اداری  اعمال  انواع  بر  نظارت  قضایی  ِاعمال  جهت  الزم  اختیارات  و  ها 

 الزامی است. 

مرج .  4 وجود  بهعدم  قضایی  نظارت  آرا ع  به  رسیدگی  انتظامی   ءمنظور  شورای  از  صادرشده 
افراد یعنی حق تظلم و   ابتدایی  و  بنیادین  از حقوق  با یکی  سازمان نظام مهندسی ساختمان مغایر 

قانون اساسی و به عبارتی نقض   173و    159،  156،  61،  34دادخواهی است و نقض صریح اصول  
خواهی عدالت، احیای حقوق عامه و تظلم  تأمین  ر احقاق حق ووضع محاکم دادگستری د  ۀفلسف

 از طریق سلب ناروای حق تجدیدنظرخواهی از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی است. 

است.    ۀرویوحدترأی  .  5 تعارض  در  نگهبان  شورای  شرعی  نظرات  با  کشور،  عالی  دیوان 
می  اجازه  صورتی  در  نگهبان  مراجعیشورای  که  ولو   دهد  مجازات  موضوع  به  دادگستری  از  غیر 

آرا  بپردازند که  انتظامی  قابلآن  ءمجازات  اینکه قاضی  ها  یا  باشد و  نزد یک مرجع قضایی  اعتراض 
در شورای   دانیمکه می   همان طوررا صادر کرده باشد.  رأی    مأذون در ترکیب هیئت باشد و شخصاً 

مبتنی  رأی    کند و صدورنمیرأی    انشای  دانحقوقانتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، عضو  
متفاوت از اکثریت آرا باشد؛ لذا   دانحقوقعضو  رأی    بر اکثریت آراء اعضا است لذا ممکن است

این، دانحقوقشود که هیچ شخص  حکمی صادر می  بر  نبوده است. عالوه  ی در صدور آن دخیل 
نه   و  قاضی  عضو  حضور  عدم  اصلی  ش   دانحقوقمشکل  ترکیب  بهدر  تا  است  حضور   ۀواسطورا 
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ها را منتفی بدانیم؛ بنابراین  توسط او، ضرورت نظارت قضایی توسط دادگاهانشا رأی  قاضی مأذون و  
 ه دیوان عالی کشور دارای اشکال شرعی نیز هست. رویرأی وحدت با استناد به نظر شورای نگهبان،

ماد .  6 در  شده  ذکر  قضایی    24  ۀقطعیت  مرجع  در  اعتراض  از  مانع  مهندسی،  نظام  قانون 
شرط اعتراض به آن نزد مراجع قضایی است. در واقع عبارت قطعیت در  رأی    نیست؛ بلکه قطعیت

 یابد. اداری و اجرایی است و به قطعیت قضایی تعمیم نمی ۀاین قوانین به معنای قطعیت در مرحل

نظارت  درخصوص    یت برای دیوان عدالت اداریقضایی فعلی، پذیرش صالح   ۀبر اساس روی
به   صرفًا  اداری  عدالت  دیوان  زیرا  است؛  دشوار  مهندسی  نظام  سازمان  انتظامی  شورای  آراء  بر 

دولت تشکیل شده باشند و    ۀپردازد که در بدنبررسی آراء آن دسته از مراجع اختصاصی اداری می
شوند را خارج از حدود اختیارات  کیل میهای صنفی تشمراجع اختصاصی اداری که در داخل نظام 

می  رویخود  واقع،  در  ایده  ۀداند.  وضعیت  با  هنوز  به  قضایی  آن،  در  که  وضعیتی  دارد،  فاصله  آل 
کلی ایجاد شده،  ۀ  تصمیمات  به شرایط  توجه  با  لذا  کند؛  رسیدگی  امر عمومی  متصدی  واحدهای 

جدید،    ۀرویوحدت لی کشور در آراء  پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عا
رویکرد پیشین خود نسبت به »قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری« را اصالح نماید زیرا این 

 . رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است 
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