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چکیده
ــی ها  ــایر دادرس ــار س ــه در کن ــت ک ــکلی اس ــوق ش ــته های حق ــی از رش ــی اداری یک  دادرس
ــای  ــی و نهاده ــوران دولت ــات اداری مأم ــه تخلف ــوط ب ــوی مرب ــررات ماه ــرای مق ــده دار اج عه
ــوده  عمومــی اســت. رابطــه میــان دادرســی ها همــواره، میــدان بحــث اندیشــمندان حقوقــی ب
ــتقالل  ــی اس ــی های قضای ــه دادرس ــبت ب ــی اداری نس ــا دادرس ــده اند. آی ــالف ش ــار اخت و دچ
دارد یــا تابــع آنهــا می باشــد؟ یکــی از آثــار مترتــب بــر ایــن اختــالف آن اســت کــه چنانچــه 
موضــوع واحــدی کــه دارای ماهیــت کیفــری و تخلــف اداری اســت، هم زمــان در مرجــع اداری 
و مرجــع قضایــی مطــرح گــردد آیــا مرجــع اداری بایــد رســیدگی را متوقــف نمــوده و صبــر کنــد 
تــا نتیجــه رســیدگی قضایــی معلــوم شــود یــا حــق دارد بــه صــورت مســتقل رســیدگی کــرده و 
صــرف نظــر از رأیــی کــه در مرجــع قضایــی صــادر می شــود، اتخــاذ تصمیــم نمایــد؟ ایــن مقالــه 
درصــدد بررســی جوانــب مختلــف ایــن موضــوع و یافتــن پاســخ مناســب بــرای دو ســوال مزبــور 
اســت کــه ســوال نخســت، پرســش اصلــی تحقیــق و ســوال دوم، پرســش فرعــی ایــن تحقیــق 
می باشــد. تفــاوت ماهیــت، موضــوع و هــدف اقســام دادرســی ها اقتضــا می کنــد کــه دادرســی 
اداری مســتقل از دادرســی مدنــی و کیفــری باشــد. پــس چنانچــه موضوعــی در مرجــع قضایــی 
و هم زمــان در مرجــع اداری مطــرح شــود، هــردو مرجــع بتواننــد بــه صــورت مســتقل رســیدگی 
کــرده و تصمیــم بگیرنــد؛ امــا، باتوجه بــه ابهاماتی کــه در این زمینــه وجود دارد و رویــه و دکترین 
ــان می گــردد. ــز روشــن نیســت، ضــرورت انجــام پژوهشــی مســتقل و دقیــق نمای ــی نی حقوق
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مقدمه
ــی،  ــی مدن ــوند: دادرس ــیم می ش ــته تقس ــه دس ــه س ــی ب ــیم بندی کل ــک تقس ــی ها در ی دادرس
دادرســی کیفــری و دادرســی اداری. دادرســی های اول و دوم دادرســی های قضایــی هســتند امــا 
دادرســی ســوم، دادرســی غیرقضایــی اســت کــه گاهــی »شــبه قضایی« نیــز نامیــده می شــود. دادرســی 
اداری، خــود اقســام متعــددی دارد کــه دادرســی دیــوان عدالــت اداری، دادرســی اصلــی اداری بــوده و 
ــان  ــات کارکن ــی تخلف ــد دادرس ــوند مانن ــوب می ش ــی محس ــی های فرع ــر، دادرس ــی های دیگ دادرس
دولــت، دادرســی انتظامــی قضــات، دادرســی انتظامــی پزشــکان، دادرســی انضباطــی دانشــجویان و...1 
دادرســی مدنــی بــه فراینــدی اطــالق می گــردد کــه بــرای رســیدگی بــه دعــاوی مدنــی وضــع شــده 
اســت.2 دادرســی کیفــری نیــز مجموعــه مقرراتــی اســت کــه مســئولیت رســیدگی بــه دعــاوی عمومــی 
ــرار می گیــرد،  ــی مــورد اســتفاده ق ــی و کیفــری کــه در مراجــع قضای را برعهــده دارد.3 دادرســی مدن
قانــون خــاص و مبســوطی دارد امــا دادرســی اداری قانــون مخصوصــی بــا ایــن نــام نــدارد بلکــه بــرای 
هریــک از دادرســی ها، قوانیــن جداگانــه ای وجــود دارد کــه مقــررات شــکلی و ماهــوی تخلفــات را بیــان 
می کنــد.4 شــاید بتــوان دادرســی اداری در دیــوان عدالــت اداری را دادرســی اداری بــه معنــای خــاص 
ــه معنــای عــام آن نامیــد. هرچنــد از  دانســت و دادرســی در ســایر مراجــع شــبه قضایی را دادرســی ب
ــوده  ــام ب ــی می شــود، ع ــدان و ادارات دولت ــی کارمن ــامل تمام ــه دادرســی نخســت ش ــت ک ــن جه ای
ــرار  ــورد رســیدگی ق ــدان و ادارات خاصــی را م ــات کارمن ــک، تخلف ــه هری و دادرســی دوم از آن رو ک
می دهنــد، دادرســی خــاص هســتند. بــه هرحــال واژه هــای »عــام« و »خــاص« ماننــد ســایر عبــارات 
حقوقــی، مفهــوم نســبی دارد؛ یعنــی نســبت بــه یــک حالــت، عــام و در عیــن حــال نســبت بــه حالــت 
دیگــر، خــاص بــه حســاب می آیــد. منظــور از دادرســی اداری کــه بــه صــورت گوناگــون تعریــف شــده، 
ــات  ــه تخلف ــیدگی ب ــرای رس ــبه قضایی ب ــع ش ــت اداری و مراج ــوان عدال ــه در دی ــت ک ــی اس مقررات
دولــت یــا کارمنــدان دولــت، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه ممکــن اســت بــه صــورت دادرســی 
در اداره یــا بــر اداره باشــد.5 در تعریــف دیگــری از دادرســی اداری آمــده مجموعــه قواعــد و اجرائیــات و 
مقــررات شــکلی قانونــی کــه هنــگام رســیدگی بــه دعــوای اداری در مراجــع خــاص بایــد رعایــت شــود.6 
ســوال اصلــی ایــن تحقیــق، آن اســت کــه آیــا دادرســی اداری، اصــول و مقرراتــی مســتقل در مقابــل 
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دادرســی مدنــی و کیفــری اســت یــا فــرع بــر آنهاســت. بــه گونــه ای کــه در مــوارد مســکوت دادرســی 
اداری می تــوان بــه مقــررات دادرســی مدنــی و کیفــری مراجعــه نمــود؟ ســوال فرعــی نیــز آن اســت 
ــع  ــا مرج ــردد آی ــرح گ ــری و اداری مط ــع کیف ــان در مرج ــورت هم زم ــه ص ــی ب ــه دعوای ــه چنانچ ک
ــا تکلیــف دعــوای کیفــری مشــخص گــردد؟ ایــن اختــالف در مــورد رابطــه  اداری بایــد صبــر کنــد ت
آییــن دادرســی مدنــی و آییــن دادرســی کیفــری نیــز وجــود دارد. گروهــی ایــن دو رشــته حقوقــی را 
مســتقل از یکدیگــر می داننــد زیــرا عــالوه بــر تفــاوت در موضــوع و هــدف، اصــول و قواعــد مســتقلی 
بــر هــر کــدام حاکــم اســت. دادرســی مدنــی در کنــار قانــون مدنــی قــرار دارد و نحــوه اجــرای آن را 
ــی  ــی دارد.1 گروه ــرر م ــزا، اجــرای آن را مق ــون ج ــار قان ــری در کن ــا دادرســی کیف ــد ام ــان می کن بی
دیگــر، آییــن دادرســی مدنــی را اصــل دانســته و آییــن دادرســی کیفــری را تابــع آن می داننــد.2 ایــن 
اختــالف ممکــن اســت در مــورد ســایر دادرســی ها از جملــه دادرســی نیروهــای مســلح  نیــز مطــرح 
گــردد؛ بنابرایــن بایــد بــه ایــن پرســش، پاســخ داده شــود کــه آیــا دادرســی نظامــی رشــته ای مســتقل 
در مقابــل دادرســی مدنــی و کیفــری یــا وابســته بــه آنهــا اســت. یکــی از آثــاری کــه بــر ایــن اختــالف 
ــه موضوعاتــی اســت کــه هم زمــان در مراجــع  ــا عــدم امــکان رســیدگی ب مترتــب می شــود، امــکان ی
ــه، ممکــن  ــا حقوقــی مطــرح می شــود. به عنــوان نمون نیمه قضایــی اداری و مراجــع قضایــی کیفــری ی
ــرا و  ــه دادس ــان ب ــوع را هم زم ــی موض ــای نظارت ــده و نهاده ــالس ش ــب اخت ــدی مرتک ــت کارمن اس
هیئــت رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دولــت ارجــاع دهــد. آیــا مرجــع اداری بایــد تــا تصمیــم 
مرجــع قضایــی رســیدگی را متوقــف کنــد و بــر مبنــای رأی کیفــری تصمیــم بگیــرد یــا اینکــه هــردو 
ــن  ــف ای ــه تکلی ــن موضوع ــی قوانی ــد؟ برخ ــیدگی کنن ــان رس ــورت هم زم ــه ص ــد ب ــع می توانن مرج
حالــت را تاحــدودی روشــن کرده انــد و برخــی دیگــر تصریحــی ندارنــد؛ امــا بایــد قاعــده ای وضــع شــود 
تــا در مــوارد مســکوت یــا مبهــم بــه آن قاعــده مراجعــه شــود.البته در مــورد مفهــوم اســتقالل اداری، 
توضیــح دو نکتــه ضــرورت دارد. نکتــه اول اینکــه منظــور از دادرســی اداری دراینجــا، معنــای عــام آن 
نیســت بلکــه دادرســی در مراجــع شــبه قضایی منظــور اســت کــه بــه تخلفــات اشــخاص خاصــی ماننــد 
کارمنــدان دولــت، اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه ها، پزشــکان، دانشــجویان، کارشناســان دادگســتری، 
ــا  ــددی دارد ام ــاد متع ــام، ابع ــای ع ــتقالل در معن ــه اس ــه دوم اینک ــد. نکت ــیدگی می کنن وکال و... رس
منظــور از اســتقالل در اینجــا، آن اســت کــه چنانچــه موضوعــی هم زمــان در ایــن مراجــع و مراجــع 
قضایــی مطــرح گردیــد آیــا مراجــع شــبه قضایــی حــق دارنــد مســتقل و بــدون توجــه بــه طــرح ایــن 
موضــوع در مرجــع قضایــی رســیدگی کننــد یــا بایــد صبــر نماینــد تــا مرجــع قضایــی تصمیــم بگیــرد 

و ســپس بــا تبعیــت از آن تصمیــم، اتخــاذ تصمیــم کننــد.

1. حلمی، محمد الحجار، الوسیط فی اصول المحاکمات المدنیه، بیروت، المولف، 2002، ص 20.

2 . ممدوحی، خلیل الجر، اصول المحاکمات الجزاییه، مکبت دار الثقافه للنشر و التوزیع، عمان، 1998، ص 12.
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گفتار اول. نظریه استقالل دادرسی اداری

طبــق ایــن نظریــه دادرســی اداری را می تــوان مســتقل از دادرســی کیفــری و مدنــی دانســت؛ زیــرا 
تفاوت هــای ماهــوی دو رشــته یــا عنــوان حقوقــی، مالک هــای متعــددی ماننــد هــدف، موضــوع، افــراد 
مشــمول، مرجــع رســیدگی، مصلحــت مــورد حمایــت و... دارد. بــرای اثبــات اســتقالل دادرســی اداری 
بایــد دیــد کــه شــاخص های تفــاوت و اســتقالل، در مــورد دادرســی اداری و دادرســی مدنــی و کیفــری 
ــرای تفکیــک  ــه چنــد شــاخص و مــالک ب ــا خیــر؟ طرفــداران نظریــه اســتقالل اداری ب وجــود دارد ی

ــود. ــاره می ش ــا اش ــن آنه ــه مهم تری ــار ب ــن گفت ــه در ای ــد ک ــتناد می کنن دادرســی ها اس

بند اول. شاخص هدف دادرسی

آییــن دادرســی، مقــررات شــکلی بــرای اجــرای برخــی از احــکام و مقــررات ماهــوی اســت. مثــاًل 
ــده  ــع ش ــان وض ــورد مجرم ــا در م ــم و مجازات ه ــررات جرائ ــرای مق ــدف اج ــا ه ــری ب ــی کیف دادرس
ــون  ــررات قان ــام اجــرای مق ــز در مق ــی نی ــرار شــود. دادرســی مدن ــه برق ــت در جامع ــا نظــم و امنی ت
مدنــی و مقــررات مربــوط بــه حقــوق افــراد، برقــرار شــده اســت؛ امــا هــدف دادرســی اداری، رســیدگی 
ــررات  ــه مق ــوی از جمل ــررات ماه ــض مق ــی و نق ــازمان های عموم ــت و س ــان دول ــات کارکن ــه تخلف ب
ــدف  ــا ه ــی اداری ب ــدف دادرس ــه ه ــود ک ــه می ش ــن مالحظ ــت؛ بنابرای ــف آنهاس ــتخدامی و وظای اس
دادرســی های دیگــر از جملــه دادرســی مدنــی و کیفــری، متفــاوت اســت و از ایــن جهــت بایــد آنهــا 

را مســتقل دانســت.1

بند دوم. شاخص موضوع دادرسی

موضــوع دادرســی اداری، تخلفــات کارمنــدان دولتــی و عمومــی اســت درحالی کــه موضــوع 
ــی هــم  ــری می باشــد و موضــوع دادرســی مدن ــری، جــرم و مجــازات و مســئولیت کیف دادرســی کیف
ــتقل و  ــوع مس ــه موض ــه گانه دارای س ــی های س ــه دادرس ــد. ازآنجاک ــراد می باش ــی اف ــئولیت مدن مس
جداگانــه هســتند، بنابرایــن ســه دادرســی متفــاوت و مســتقل بــه حســاب می آینــد و دادرســی اداری 

ــد .2 ــظ می کن ــود را حف ــتقالل خ ــز اس ــت نی ــن جه از ای

1. جیهــان، محمــد ابراهیــم جــادو، االجرائیــات االداریــه للعــن فــی االحــکام القضائیــه االداریــه، دارالکتــاب قانونــی، 

2009، ص 70. 

2. جمعــه، احمــد محمــود، تطبیــق احــکام القانــون الخــاص علــی منازعــات القانــون العــام، الجــز الثانــی، مصــر، 

اســتقالل دادرسی اداری؛رسیدگی 
همزمــان در مرجــع قضایی و اداری



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال ســوم / شمـــــاره ششم / بهار 1400

39

بند سوم. شاخص طرفین دعوا

ــیدگی  ــی رس ــتخدمان دولت ــی و مس ــات عموم ــه خدم ــوران ب ــات مأم ــه تخلف ــی اداری ب دادرس
می کنــد )دادرســی در اداره( یــا بــه تخلفــات دولــت از قوانیــن و مقــررات، مربــوط می شــود )دادرســی 
ــب  ــه مرتک ــی اشــخاصی هســتند ک ــری، تمام ــی و کیف ــراد مشــمول دادرســی مدن ــا اف ــر اداره(؛ ام ب
جــرم شــده یــا حقــی را ضایــع کــرده  و اشــخاصی کــه بــرای احقــاق حــق عمومــی یــا خصوصــی اقــدام 
می کننــد. البتــه ممکــن اســت افــراد خاصــی ماننــد کارمنــد دولــت در مراجــع خــاص کیفــری و حتــی 
براســاس مقــررات خــاص جزایــی، تعقیــب شــوند امــا ایــن امــر موجــب افتــراق دادرســی نمی شــود. 
بــه هرحــال یکــی از شــاخص های اســتقالل دادرســی ها، افــرادی هســتند کــه در دادرســی ها دخالــت 
دارنــد و ایــن شــاخص در مــورد دادرســی اداری نســبت بــه دادرســی مدنــی و کیفــری وجــود دارد و 

ــن جهــت مســتقل می باشــد.1 دادرســی اداری از ای

بند چهارم. شاخص تفاوت قانونی

هریــک از دادرســی های اداری،مدنــی و کیفــری تابــع قوانیــن خاصــی هســتند و تعــدد قوانیــن نیــز 
ــی و کیفــری معمــواًل  یکــی از شــاخص های اســتقالل دادرســی ها از یکدیگــر می باشــد. دادرســی مدن
یــک قانــون بــا مــواد فــراوان دارنــد امــا دادرســی اداری، قوانیــن فراوانــی دارد. هرچنــد قانــون دادرســی 
دیــوان عدالــت اداری، عام تــر از قوانیــن دیگــر اســت. دادرســی اداری از ایــن جهــت نیــز مســتقل بــه 
حســاب می آیــد؛ زیــرا امــکان نــدارد کــه دادرســی های مرتبــط از قوانیــن متعــدد و متفــاوت تبعیــت 

. کنند

بند پنجم. شاخص تخصصی بودن دادرسی

ــعبه  ــی، ش ــر دادرس ــرای ه ــد ب ــد و بای ــوق می باش ــی حق ــته های تخصص ــی از رش ــی، یک دادرس
ــی و  ــل دادرســی مدن ــه دادرســی اداری در مقاب ــن شــود. ازآنجاک ــا قضــات متخصــص، تعیی خــاص ب
کیفــری، دارای مقــررات خــاص و قضــات متخصــص در قوانیــن و مقــررات اداری می باشــد بایــد آن را 

ــه حســاب آورد.2 دادرســی مســتقل ب

1. حافظ محمد، محمود، القضا االداری، مصر، دارالنهضت العربیه، 1973، ص70.

2. راغب الحلو، ماجد، القضا االداری، مصر، منشا المعارف، 2000، ص 255.
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ــه  ــان ب ــک از دادرس ــه هری ــواًل چنانچ ــی می باشــد، معم ــی اداری، تخصص ــی های قضای دادرس
موضوعــی برخــورد کننــد کــه از تخصــص آنهــا خــارج اســت، رســیدگی را موکــول بــه مرجــع تخصصــی 
ــی در  ــتند. حت ــر نیس ــتقل از یک دیگ ــی ها مس ــه دادرس ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــا ای ــد؛ ام می نماین
ــه  ــه  همــان دادرس ب ــر آن اســت ک ــه موضــوع از تخصــص دادرس خــارج اســت اصــل ب ــواردی ک م
ــوای  ــال در دع ــوان مث ــد. به عن ــازه داده باش ــون اج ــه قان ــواردی ک ــر م ــد مگ ــیدگی کن ــوع رس موض
مربــوط بــه مســئولیت مدنــی دولــت کــه در مرجــع قضایــی مطــرح شــده، اختالف نظــر وجــود دارد کــه 
ذی نفــع ابتــدا بایــد بــه دیــوان عدالــت اداری مراجعــه نمایــد و پــس از اثبــات تخلــف اداری، بــه دعــوا 
رســیدگی نمایــد یــا بــه اعتقــاد بســیاری از حقوقدانــان، دادگاه حقوقــی بایــد بــدون ارجــاع بــه دیــوان 

عدالــت اداری، بــه دعــوای مســئولیت مدنــی رســیدگی کــرده و تصمیــم بگیــرد.1

بند ششم. شاخص دادرسی افتراقی

ــت.  ــودن آن دانس ــی ب ــی افتراق ــوان ویژگ ــی اداری را می ت ــتقالل دادرس ــاخص های اس ــی از ش یک
ــدارد امــا ایــن عنــوان  ــرای دادرســی افتراقــی وجــود ن گرچــه صراحــت قانونــی یــا اجمــاع حقوقــی ب
نیــز یکــی از مفاهیــم نســبی حقوقــی اســت؛ یعنــی افتراقی بــودن در هــر مــورد و نســبت بــه جهــات 
ــان  ــه می ــال ب ــم اطف ــی جرائ ــی افتراق ــخن از دادرس ــی س ــاًل وقت ــد. مث ــدا می کن ــا پی ــی، معن خاص
می آیــد، ویژگی هــای حمایتــی اطفــال و علــت شــناختی بزهــکاری و نــوع واکنــش مــورد نظــر اســت 

ــد.2 ــی را می طلب ــررات خاص ــه مق ک

دادرســی اداری از جهــت ماهیــت و فلســفه ای نیــز نیازمنــد مقــررات خاصــی اســت کــه بــا مقــررات 
دادرســی مدنــی و کیفــری تفــاوت داشــته و مســتلزم دادرســی افتراقــی اســت. دادرســی کیفــری بــه 
ــف  ــی در شــاخه های مختل ــده، حت ــت بزه دی ــی و وضعی ــوع جــرم ارتکاب ــار شــخصیت مرتکــب، ن اعتب
آن، افتراقــی می باشــد.3 طبیعــی اســت کــه رســیدگی بــه تخلــف اداری تابــع اصــول و قواعــدی اســت 

کــه بــا مقــررات رســیدگی بــه تخلفــات اداری متفــاوت اســت.

1. جاللــی، محمــد، حســنوند، محمــد، میــری، ایــوب، تفکیــک صالحیــت دیــوان عدالــت اداری و دادگاه عمومــی در 

دعــاوی مســئولیت مدنــی علیــه دولــت، مجلــه حقوقــی دادگســتری، شــماره 99، پاییــز 1396، ص 110.

ــری 1392، پژوهشــنامه  ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ــال در قان ــی اطف ــی افتراق ــیدعلیرضا، دادرس ــی، س 2. میرکمال

ــماره 14، ص 247. ــتان 1395، ش ــز و زمس ــری، پایی ــوق کیف حق

ــتین الزرژ،  ــر کریس ــه ب ــی، دیباچ ــی افتراق ــت جنای ــر سیاس ــدی ب ــی حســین، درآم ــادی، عل ــی ابرندآب 3. نجف

ــزان، 1392، ص 59. ــی، نشــر می ــت جنای ــر سیاس ــدی ب درآم

اســتقالل دادرسی اداری؛رسیدگی 
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بند هفتم. شاخص مرجع رسیدگی

رســیدگی بــه دعــاوی اداری در صالحیــت مراجــع اختصاصــی قــرار دارد کــه در بســیاری از کشــورها 
وابســته بــه قــوه مجریــه اســت درحالی کــه دادرســی های قضایــی در مراجــع قضایــی وابســته بــه قــوه 

قضاییــه صــورت می گیــرد.1

دادگاه هــای اداری و کیفــری از دو صنــف متفــاوت هســتند و از همیــن روی، صالحیــت آنهــا نســبت 
بــه یکدیگــر صالحیــت ذاتــی اســت؛ بنابرایــن دادرســی در دو مرجــع از دو صنــف مختلــف، نمی توانــد 

وابســته بــه یکدیگــر باشــد بلکــه نســبت بــه هــم مســتقل می باشــند.

بند هشتم. شاخص شکل دادرسی

ــع  ــیدگی در مراج ــکل رس ــا ش ــیدگی ب ــکل رس ــه ش ــد ک ــا می کن ــی اداری اقتض ــت دادرس طبیع
قضایــی تفــاوت داشــته باشــد. به عنــوان نمونــه، ایــن دادرســی بایــد باســرعت بــه نتیجــه برســد، پــس 
ــخنان  ــه س ــد بلک ــدا نمی کنن ــوا حضــور پی ــن دع ــواًل طرفی ــود و معم ــام می ش ــی انج ــه شــکل کتب ب
ــه  ــودن دادرســی آن نیســت ک ــی ب ــای کتب ــه معن ــادل می شــود؛ البت ــی تب ــه صــورت کتب ــن ب طرفی
ــوی و  ــفاهی،جنبه ثان ــان ش ــه بی ــور آن اســت ک ــه منظ ــن نیســت بلک ــارات ممک ــفاهی اظه ــان ش بی
ــه انجــام می شــود.3 ــه شــکل ســری و محرمان ــه طــور معمــول ب ــن رســیدگی ب فرعــی دارد.2 همچنی

گفتار دوم. نظریه عدم استقالل دادرسی اداری

احتمــال دیگــری هــم وجــود دارد کــه دادرســی اداری، مســتقل از دادرســی های قضایــی نبــوده و 
تابــع آنهــا می باشــد. در مــورد تبعیــت دادرســی اداری از دادرســی مدنــی و کیفــری می تــوان دالیــل 

ــل اشــاره می شــود. ــن دالی ــه مهم تری ــن قســمت ب ــه در ای ــه داد ک ــی ارائ و توجیه های

بند اول. شاخص اناطه

اناطــه در لغــت بــه معنــای منــوط کــردن و پیونــد زدن امــری بــه امــر دیگــر می باشــد. در اصطــالح 
حقوقــی نیــز اناطــه بدیــن معناســت کــه هــرگاه رســیدگی در یــک مرجــع منــوط بــه اثبــات موضوعــی 

1-Martine Lombard et dumont droit administrative ،Paris ،  2003 ،  p300

2-René chapus droit du contentieux administrative، Paris ، montchrestien ، p 636

3. ختال، سعید، القرارات االداریه و الغائها، نشره القضاه، الجزایر، العدد 44، ص 30.
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باشــد کــه رســیدگی بــه آن در صالحیــت مرجــع دیگــری قــرار دارد، مرجــع رســیدگی کننده، 
رســیدگی خــود را متوقــف نمــوده و تــا تکلیــف آن موضــوع در مرجــع صالحیــت دار صبــر می کننــد.1  
ــا  ــری صــادر می شــود ام ــی کیف ــی و توســط مراجــع قضای ــوی جزائ ــًا در دع ــرار اناطــه غالب گرچــه ق
ممکــن اســت رســیدگی در مرجــع حقوقــی نیــز متوقــف گردیــده و قــرار اناطــه صــادر شــود تــا مرجــع 
صالحیــت دار کیفــری نســبت بــه موضوعــی تصمیــم بگیــرد )مــاده 19 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــوب  ــت اداری مص ــوان عدال ــی دی ــن دادرس ــکیالت و آیی ــون تش ــاده 50 قان ــوب 1379/1/21( م مص
1390/9/22 مجلــس شــورای اســالمی نیــز مقــرر داشــته اســت کــه »هــرگاه قاضــی دیــوان تشــخیص 
ــری  ــت دار دیگ ــع صالحی ــی در مرج ــه موضوع ــت ک ــه آن اس ــوط ب ــم اداری من ــاذ تصمی ــد« اتخ ده
ــوص آن  ــت دار در خص ــع صالحی ــا مرج ــد ت ــف نمای ــود را متوق ــیدگی خ ــد رس ــود بای ــیدگی ش رس
موضــوع تصمیــم بگیــرد. پــس مفــاد ایــن مــاده نشــان می دهــد کــه دادرســی اداری، اســتقالل نــدارد 
ــه  ــد دادرس اداری ب ــود بای ــتقل ب ــر مس ــرا اگ ــد؛ زی ــری می باش ــا کیف ــی ی ــی مدن ــع دادرس ــه تاب بلک

رســیدگی خــود ادامــه مــی داد.

ایــن ســخن پذیرفتــه نیســت زیــرا اواًل قــرار اناطــه اختصــاص بــه دادرســی اداری نــدارد بلکــه در 
ــه، رســیدگی تخصصــی در  ــرار اناط ــًا فلســفه ق ــز وجــود دارد. ثانی ــری نی ــی و کیف دادرســی های مدن
مرجــع صالحیــت دار می باشــد کــه مالزمــه ای بــا اســتقالل یــا عــدم اســتقالل دادرســی نــدارد و اگــر 
قــرار اناطــه را دلیــل تبعیــت دادرســی ها از یکدیگــر بدانیــم، تمامــی دادرســی ها بــه یکدیگــر وابســته 

بــوده و هیــچ دادرســی مســتقلی وجــود نخواهــد داشــت.

بند دوم. شاخص حاکمیت رأی کیفری )قاعده نفاذ(

مــاده 18 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392/12/26 مقــرر می دارد:»هــرگاه رأی قطعــی 
کیفــری، مؤثــر در ماهیــت امــر حقوقــی باشــد، بــرای دادگاهــی کــه بــه امــر حقوقــی یــا ضــرر و زیــان 

رســیدگی می کنــد، الزم االتبــاع اســت.«

 ایــن مــاده بیان گــر ایــن قاعــده اســت کــه رأی کیفــری بــر دعــوای مدنــی حاکــم اســت )قاعــده 
نفــاذ(. بدین معناکــه اگــر در خصــوص موضــوع دعــوای مدنــی، یــک رأی کیفــری صــادر شــده باشــد 
ــوده و مؤثــر در دعــوای مدنــی اســت، مرجــع مدنــی بایــد از  کــه مربــوط بــه رکــن مــادی موضــوع ب
ــه عنــوان مثــال اگــر دادگاه  ــد خــالف آن تصمیــم بگیــرد. ب آن رأی کیفــری تبعیــت کنــد و نمی توان
کیفــری در دعــوای تخریــب، حکــم بــه مجرمیــت متهــم داده و وی را مرتکــب تخریــب شــناخته باشــد، 

1. علی محمد جعفر، شرح اصول المحاکمات، مؤسسه مجد، بیروت، 2004، ص 182.
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دادگاه مدنــی حــق نــدارد در ایــن خصــوص، وارد رســیدگی شــده و احــراز کنــد کــه خوانــده مرتکــب 
تخریــب نشــده و محکــوم بــه جبــران خســارت نگــردد؛1 امــا اگــر دعــوای کیفــری تخریــب در مرجــع 
ــه متهــم  ــب ب ــدم انتســاب تخری ــر ع ــی ب ــاًل حکمــی مبن ــی قب ــری مطــرح شــده و دادگاه حقوق کیف
صــادر کــرده و وی را تبرئــه کــرده باشــد، دادگاه کیفــری می توانــد وارد رســیدگی شــده و احــراز نمایــد 
کــه متهــم، مرتکــب تخریــب شــده و حکــم بــه مجــازات وی دهــد. دلیــل ایــن حکــم، آن اســت کــه 
ــدارد، پــس حکمــی کــه  ــن مســیر محدودیتــی ن مرجــع کیفــری، حقیقــت را احــراز می کنــد و در ای
صــادر می کنــد امــاره واقعیــت اســت امــا دادگاه حقوقــی فصــل خصومــت می کنــد و فقــط بــر اســاس 
ــم او  ــن ممکــن اســت حک ــدارد؛ بنابرای ــل ن ــل دلی ــد و حــق تحصی ــن رســیدگی می کن ــل طرفی دالی
مطابــق واقــع نباشــد. بــر ایــن اســاس آراء کیفــری همــواره قوی تــر و اســتوارتر از آراء مدنــی هســتند 

پــس حاکــم بــر آنهــا می باشــند امــا عکــس ایــن مطلــب، صــادق نیســت.

حــال ممکــن اســت گفتــه شــود ایــن حکــم در مــورد دعــاوی اداری نیــز صــدق می کنــد؛ یعنــی 
آراء کیفــری حاکــم بــر دعــاوی اداری هســتند و اگــر دعوایــی در مرجــع اداری مطــرح باشــد و حکمــی 
از دادگاه کیفــری ارائــه شــود کــه مؤثــر بــر دعــوای اداری اســت مرجــع اداری بایــد بــه آن رأی توجــه 
کنــد و حــق نــدارد خــالف آن تصمیــم بگیــرد امــا اگــر حکمــی از دادگاه مدنــی ارائــه شــود الزامــی برای 
مرجــع اداری بــه  وجــود نمــی آورد؛ زیــرا فلســفه ای کــه بــر قاعــده مزبــور حاکــم اســت همیــن اقتضــا 
را دارد. مثــاًل اگــر کارمنــدی بــه اتهــام جعــل ســند دولتــی در مرجــع اداری تعقیــب شــود امــا وی در 
مرجــع کیفــری تبرئــه شــده باشــد، مرجــع اداری حــق نــدارد وی را بــه جعــل ســند محکــوم کنــد. البته 
بایــد توجــه داشــت کــه رأی کیفــری بایــد بــا ارکان تخلــف اداری ارتبــاط داشــته و مؤثــر در آن باشــد. 
ــدان  ــا فق ــان ی ــرور زم ــل شــمول م ــه دلی ــری ب ــن شــخص در مرجــع کیف ــر همی ــال اگ ــوان مث به عن
ســوء نیت تبرئــه شــده باشــد، تأثیــری در رســیدگی اداری نــدارد؛ امــا اگــر تبرئــه او به خاطــر آن باشــد 
کــه چنیــن عملــی، جعــل نیســت یعنــی رکــن مــادی جعــل محقــق نشــده اســت مرجــع اداری حــق 

نــدارد، آن عمــل را جعــل محســوب کنــد.

ــه  ــرا همان گونه ک ــر داد؛ زی ــت نظ ــا قاطعی ــوان ب ــر اداری نمی ت ــی ب ــت رأی مدن ــورد حاکمی در م
ــن، فصــل  ــه  طرفی ــه در چهارچــوب ادل ــت نیســت بلک ــی کشــف حقیق ــد دادگاه اداری در پ ــان ش بی
خصومــت می کنــد؛ بنابرایــن مرجــع اداری صرف نظــر از رســیدگی مدنــی، حــق ورود بــه رســیدگی و 

ــا رأی مدنــی( دارد. تصمیــم )حتــی مخالــف ب

ــیدگی های  ــه در رس ــر مختوم ــار ام ــل اعتب ــر متقاب ــدی، تأثی ــاری، مه ــن ایث ــهدی، فخرالدی ــری آق مش 1. اصغ

ــماره 61، ص 11. ــی، ش ــوق قضای ــای حق ــه دیگاه ه ــری، فصلنام ــی و کیف حقوق
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ــی  ــوای مدن ــر دع ــم ب ــد رأی اداری، حاک ــور اقتضــا می کن ــه شــود فلســفه مزب ممکــن اســت گفت
ــیدگی  ــف رس ــه تخل ــت و دادگاه اداری ب ــری اس ــی کیف ــوع دادرس ــی اداری از ن ــرا دادرس ــد؛ زی باش
می کنــد کــه درجــه ای از جرائــم اســت. پــس اگــر دادگاه اداری در خصــوص موضوعــی کــه در دادگاه 
مدنــی مطــرح اســت رأی صــادر کــرده باشــد، دادگاه مدنــی حــق نــدارد برخــالف آن تصمیــم بگیــرد. 
ایــن ادعــا، قابــل دفــاع اســت امــا ازآنجاکــه دادرس دادگاه مدنــی، قاضــی بــوده و بــر اســاس مقــررات 
دادرســی، رســیدگی می کنــد پذیــرش آن دشــوار اســت. ایــن اشــکال در مــورد حاکمیــت رأی اداری 
ــت را  ــد حقیق ــل بای ــا آزادی کام ــری، ب ــرا دادگاه کیف ــر اســت؛ زی ــری بســیار جدی ت ــوای کیف ــر دع ب

کشــف کنــد و ملــزم نیســت از رأی یــک مقــام اداری غیرحرفــه ای در امــر قضــا تبعیــت کنــد.

بند سوم. شاخص وحدت اصول و قواعد

مقــررات حاکــم بــر دادرســی ها بــه اصــول یــا قواعــد و تشــریفات، تقســیم می شــود. اصــول و قواعــد 
بــه احــکام کلــی و ثابــت گفتــه می شــود کــه مبنــا و زیربنــای مقــررات هســتند امــا تشــریفات، مقــررات 
تغییرپذیرنــد کــه بــرای رســیدگی بهتــر وضــع شــده و حســب شــرایط زمانــی یــا مکانــی ممکــن اســت 
تفســیر یابــد. ماننــد شــرایط شــکلی دادخواســت، نحــوه ابــالغ، تعییــن وقــت رســیدگی و نحــوه اداره 
جلســه رســیدگی کــه در مــاده 21 قانــون شــورای حــل اختــالف، بــه عنــوان تشــریفات دادرســی بیــان 
شــده اســت. هم چنان کــه مقــررات ناظــر بــه صالحیــت، حــق دفــاع، حضــور در دادرســی و رســیدگی 
بــه دالیــل از مصادیــق اصــول و قواعــد دانســته شــده اســت. تعریــف دقیــق و کامــل در قوانیــن بــرای 
ــه اصــول  ــرد ک ــری ک ــن نتیجه گی ــوان چنی ــا می ت ــان نشــده اســت ام ــول از تشــریفات بی ــز اص تمای
دادرســی، ارکان و پایه هــای اصلــی دادرســی هســتند و تشــریفات، مقــررات فرعــی بــرای بهتــر شــدن 
دادرســی اســت. اصــول و مقــررات آمــره عبــارت اســت از وســایل طــرح دعــوی و دفــاع از آن و وظایــف 
مرجــع قضایــی کــه از ارکان دادرســی هســتند. تشــریفات دادرســی نیــز نحــوه به کاربــردن ایــن وســایل 

از طریــق اجــرای وظایــف مراجــع قضایــی اســت.1

ــت شــرایط خــاص دادرســی اداری  ــه عل ــه ب ــررات تشــریفاتی اســت ک ــن دادرســی اداری، مق آیی
ــول  ــع اص ــد تاب ــول و قواع ــر اص ــا از نظ ــت؛ ام ــده اس ــع ش ــات اداری وض ــه تخلف ــیدگی ب ــرای رس ب
ــرا  ــی اســت؛ زی ــع دادرســی های قضای ــس دادرســی اداری تاب ــری می باشــد. پ ــی و کیف دادرســی مدن
آنچــه موجــب اســتقالل دو دادرســی می شــود، اصــول و قواعــد اســت. ایــن توجیــه، در صورتــی قابــل 
ــر  ــه ب ــدی ک ــه اصــول و قواع ــد توجــه داشــت ک ــا بای ــع باشــد ام ــا واق ــق ب ــه مطاب اســتناد اســت ک
دادرســی اداری حاکــم اســت بــا اصــول و قواعــد حاکــم بــر دادرســی مدنــی و کیفــری یکســان نیســت 

1. طیرانیان، غالمرضا، دعاوی تصرف، تهران، انتشارات گنج دانش، 1387، ص 207.
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ــه  ــد. همان گونه ک ــت نمی باش ــر تبعی ــل ب ــند دلی ــترک باش ــل، مش ــد اص ــه در چن ــرض اینک ــه ف و ب
اصــل علنــی بــودن رســیدگی، کتبــی بــودن و ســری نبــودن دادرســی در ایــن نــوع دادرســی رعایــت 
ــر اســتقالل  ــوان تفــاوت  دادرســی ها در اصــول و قواعــد را دلیــل ب ــر همیــن اســاس می ت نمی شــود ب

آنهــا دانســت.

بند چهارم. شاخص ماهیت دادرسی

ــال کشــف  ــه دنب ــه هــردو ب ــن جهــت شــبیه یکدیگــر هســتند ک ــری و اداری از ای دادرســی کیف
حقیقــت می باشــند. ازایــن رو قاضــی اداری ماننــد قاضــی کیفــری نقــش فعالــی دارد و به دنبــال کشــف 
حقیقــت اســت. وی می توانــد رأســًا تحقیقاتــی را انجــام دهــد ماننــد اینکــه کارشــناس تعییــن کنــد 

یــا اشــخاصی را احضــار نمایــد.1

دادرســی اداری بایــد به ســرعت و ســاده انجــام شــود و از ایــن جهــت نیــز شــبیه دادرســی کیفــری 
ــع آن  ــدارد بلکــه تاب ــه دادرســی کیفــری ن ــن جهــت دادرســی اداری اســتقاللی نســبت ب اســت. از ای
اســت و چنانچــه دعوایــی هم زمــان در دو مرجــع، طــرح شــده باشــد بایــد تــا اتخــاذ تصمیــم مرجــع 

قضایــی، رســیدگی متوقــف شــود.

ــه  ــبت ب ــی نس ــع قضای ــت مرج ــت و عمومی ــاخص اولوی ــم. ش ــد پنج بن
ــع اداری مرج

مراجــع قضایــی، مراجعــی اصلــی و عــام هســتند و مراجــع غیرقضایــی و اداری، مراجــع اســتثنایی و 
خــاص محســوب می شــوند. پــس هــرگاه ابهــام یــا نقصــی در مراجــع اســتثنایی وجــود داشــته باشــد 
می تــوان بــه مراجــع عــام و اصلــی مراجعــه کــرد. پــس دادرســی اداری نســبت بــه دادرســی کیفــری، 

یــک دادرســی مســتقل نیســت بلکــه وابســته بــه آن می باشــد.2

گفتــار ســوم. رســیدگی هم زمــان بــه موضــوع واحــد در مرجــع قضایــی 
و اداری؛ تجویــز، منــع یــا ســکوت؟

ــان  ــیدگی هم زم ــی اداری، رس ــتقالل دادرس ــدم اس ــا ع ــتقالل ی ــث اس ــج بح ــار و نتای ــی از آث یک

1-francis paul benoit le droit administrativ ، Paris ،dolloz ،1968 ،p 383

2. رزق الله انطاکی، الوجیز فی اصول المحاکمات، دمشق، مطبعه الجامعه السوریه، 1957، ص90.
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بــه موضــوع واحــد در مرجــع قضایــی و اداری اســت. بــه عنــوان نمونــه، ممکــن اســت کارمنــد دولــت 
مرتکــب جعــل در اســناد شــده باشــد و ایــن موضــوع در کمیتــه رســیدگی بــه تخلفــات اداری و دادســرا، 
ــف رســیدگی  ــن جــرم و تخل ــه ای ــه صــورت مســتقل ب ــد ب ــا هــردو مرجــع می توانن مطــرح شــود. آی
کننــد یــا مرجــع اداری بایــد رســیدگی خــود را متوقــف کــرده و صبــر کنــد تــا مرجــع قضایــی تصمیــم 
بگیــرد و آنــگاه بــر اســاس تصمیــم قضایــی، حکــم اداری نیــز صــادر گــردد. اگــر دادرســی اداری، یــک 
دادرســی مســتقل از دادرســی کیفــری باشــد، چنیــن اختیــاری بــرای مرجــع اداری وجــود دارد وگرنــه 
بایــد رســیدگی خــود را متوقــف کنــد. برخــی قوانیــن تکلیــف ایــن موضــوع را روشــن کــرده و برخــی 
دیگــر ســکوت نموده انــد کــه در ایــن مــوارد بایــد قاعــده و اصــل را مشــخص ســاخت تــا براســاس آن 

اقــدام گــردد.

بنــد اول. مقرراتــی کــه رســیدگی اداری را هم زمــان بــا رســیدگی قضایــی 
ــازه داده اند: اج

الف.مــاده 19 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری مصــوب 1371/4/28 مصــوب مجلــس شــورای 
اســالمی مقــرر مــی دارد:»هــرگاه تخلــف کارمنــد عنــوان یکــی از جرائــم منــدرج در قوانیــن جزایــی را 
نیــز داشــته باشــد هیئــت رســیدگی بــه تخلفــات اداری مکلــف اســت مطابــق ایــن قانــون بــه تخلــف 
رســیدگی و رأی قانونــی صــادر نمایــد و مراتــب را بــرای رســیدگی بــه اصــل جــرم بــه مرجــع قضایــی 
صالــح ارســال دارد. هرگونــه تصمیــم مراجــع قضایــی مانــع اجــرای مجازات هــای اداری نخواهــد بــود. 
چنانچــه تصمیــم مراجــع قضایــی مبنــی  بــر برائــت باشــد هیئــت رســیدگی بــه تخلفــات اداری طبــق 

ــد«.  ــدام می نمای ــون اق ــن قان ــاده )24( ای م

 در ایــن مــاده تصریــح شــده اســت کــه هــرگاه موضوعــی واجــد جنبــه مجرمانــه و تخلــف اداری 
بــوده و هم زمــان در مرجــع کیفــری و اداری مــورد رســیدگی قــرار گیــرد، رســیدگی در مرجــع کیفــری 
مانــع از رســیدگی بــه جنبــه تخلــف اداری آن در مرجــع اداری نخواهــد بــود. توجیهــی کــه بــرای ایــن 
مــاده قانونــی وجــود دارد آن اســت کــه ارکان کیفــری یــک اتهــام ارتباطــی بــا ارکان تخلفــی آن نــدارد 

و مرجــع قضایــی و اداری دو مرجــع مســتقل هســتند کــه جداگانــه رســیدگی می کننــد.

ــه  ــه ای ک ــتند به گون ــان هس ــف یکس ــرم و تخل ــی ارکان ج ــه برخ ــود ک ــراد ش ــت ای ــن اس ممک
ــع  ــر مرج ــال، اگ ــوان مث ــه عن ــاب آورد. ب ــه حس ــف ب ــا تخل ــت ام ــرم ندانس ــی را ج ــوان عمل نمی ت
کیفــری بــه دلیــل اینکــه وجــوه دولتــی در محــل خــود صــرف شــده و جــرم »مصــرف وجــوه در غیــر 
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محــل خــود« رخ نــداده اســت حکــم بــه برائــت متهــم بدهــد، مرجــع اداری حــق نــدارد ایــن عمــل را 
تخلــف اداری دانســته و وی را بــه مجــازات اداری محکــوم نمایــد. به هرحــال درمقابــل صراحــت قانــون 
نمی تــوان اجتهــاد کــرد و مرجــع اداری را ممنــوع از رســیدگی دانســت. ممکــن اســت گفتــه شــود بهتــر 
اســت مرجــع اداری صبــر کنــد تــا وضعیــت دعــوای کیفــری روشــن شــود امــا ایــن ادعــا نیــز بــا ظاهــر 
قانــون ســازگار نیســت؛ زیــرا رســیدگی هم زمــان در مرجــع اداری، یــک تکلیــف اســت و ایــن مرجــع، 

اختیــاری بــرای رســیدگی یــا توقــف آن نــدارد.

ب. تبصــره 5 مــاده 7 آیین نامــه انضباطــی دانشــجویان جمهــوری اســالمی مصــوب شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی 1374/4/20:»هــرگاه دانشــجویی در خــارج از محوطــه دانشــگاه مرتکــب عمــل خالفی 
شــود کــه بنابــر قوانیــن کشــوری مســتوجب کیفــر باشــد، رســیدگی بــه جــرم ارتکابــی در چهارچــوب 
ضوابــط و قوانیــن کیفــری و جزایــی در صالحیــت مراجــع قضایــی اســت امــا کمیتــه انضباطــی می تــوان 

بــه مــوازات آن حســب مــاده 7 تصمیم گیــری کنــد«.

ــف  ــون کارشناســان رســمی دادگســتری مصــوب 1381/1/28:»هــرگاه تخل ــون کان ــاده 22 قان ج. م
کارشــناس رســمی عنــوان یکــی از جرائــم منــدرج در قوانیــن را داشــته باشــد، دادســرای انتظامــی کانــون 
مربــوط مکلــف اســت مراتــب را بــرای رســیدگی بــه جنبــه جزایــی آن در اســرع وقــت بــه مراجــع قضایــی 
صالــح اعــالم دارد و چنانچــه عــالوه بــر جرائــم مزبــور تخلــف انتظامــی داشــته باشــد، مطابــق ایــن قانون و 
آیین نامه هــای آن بــه تخلــف انتظامــی رســیدگی و اقــدام الزم معمــول مــی دارد. تصمیــم مراجــع قضایــی 

مزبــور مانــع اجــرای مجازات هــای انتظامــی کارشناســان رســمی نخواهــد بــود«.

در مــورد نحــوه اعمــال ایــن مقــررات، ممکــن اســت گفتــه شــود ایــن مقــررات ناظــر بــر حالتی  اســت 
ــه تخلفــات اداری مطــرح می شــود و هیئــت، تشــخیص دهــد کــه  کــه تخلفــی در هیئــت رســیدگی ب
ایــن تخلــف، واجــد جنبــه کیفــری نیــز هســت و بیان کننــده ایــن حالــت نیســت کــه دعــوای کیفــری و 
انتظامــی بــه صــورت جداگانــه در هــر دو مرجــع، مطــرح می گــردد. ایــن ایــراد را از طریــق قیــاس اولویــت 
می تــوان پاســخ داد. وقتــی مرجــع شــبه قضایی، ملــزم شــده اســت جنبــه کیفــری را بــه مرجــع قضایــی 
اعــالم کــرده و هم زمــان بــه تخلــف نیــز رســیدگی کنــد، بــه طریــق اولــی در صــورت اطــالع از دعــوای 
کیفــری مرتبــط مطــرح در مرجــع قضایــی، ملــزم بــه رســیدگی خواهــد بــود. علــت ایــن حکــم، آن اســت 
کــه اطالــه دادرســی صــورت نگیــرد و ایــن علــت بــه طریــق اولــی در حالــت طــرح جداگانــه دو دعــوا 
وجــود دارد و اینکــه دعــوای کیفــری از ســوی هیئــت انتظامــی بــه مرجــع قضایــی اعــالم شــده باشــد یــا 

شــاکی، آن را در دادســرا طــرح کــرده باشــد تأثیــری نخواهــد داشــت.



48

ــران، قاعــده »موقعیــت داشــتن تعقیــب« حاکــم اســت  ــه دیگــر، آنکــه در نظــام دادرســی ای نکت
ــات  ــه تخلف ــای رســیدگی کننده ب ــی از ســوی هیئت ه ــوارد ارجاع ــب م ــه تعقی ــی ب و دادســتان، الزام
نــدارد. حــال اگــر دادســتان بــه هــر دلیلــی به ویــژه جــرم نبــودن عمــل، از تعقیــب جــرم خــودداری 
ــون  ــاده 19 قان ــود م ــه ش ــت گفت ــن اس ــت. ممک ــد داش ــی نخواه ــب انتظام ــری در تعقی ــد، تأثی کن
ــرای  ــع اج ــی مان ــع قضای ــم مراج ــت:»هرگونه تصمی ــته اس ــرر داش ــات اداری مق ــه تخلف ــیدگی ب رس
ــذار  ــه قانونگ ــن اســتنباط می شــود ک ــارت چنی ــن عب ــر ای ــود«. از ظاه ــد ب ــای اداری نخواه مجازات ه
حالتــی را در نظــر دارد کــه دادســرا و دادگاه کیفــری، تعقیــب و تحقیــق و احتمــاال محاکمــه را انجــام 
داده و تصمیمــی مغایــر بــا محکومیــت اداری اتخــاذ کــرده باشــند. پــس اگــر دادســرا از همــان ابتــدا 
دعــوا را غیــر قابــل  تعقیــب کیفــری بدانــد، جهتــی بــرای تعقیــب انتظامــی وجــود نخواهــد داشــت. ایــن 
ایــراد نیــز مــردود اســت زیــرا صــرف نظــر از تفســیر لفظــی عبــارت مزبــور کــه چنیــن اســتنباطی را 
بــه ذهــن متبــادر نمی کنــد، تفســیر منطقــی نیــز گویــای آن اســت کــه قانونگــذار در اجــرای قاعــده 

ــرر داشــته اســت. ــن حکمــی را مق اســتقالل مراجــع شــبه قضایی چنی

ــری و اداری،  ــه اجــرای مســتقل مجازات هــای کیف ــور ب ــارت مزب ــه عب ــب ســوم، آن اســت ک مطل
اشــاره کــرده اســت امــا ایــن در صورتــی اســت کــه بتــوان هــر دو مجــازات را هم زمــان، اجــرا کــرد. بــه 
عنــوان مثــال اگــر هــر دو مرجــع، حکــم بــه انفصــال موقــت داده باشــند و حکــم در یــک زمــان، ابــالغ 
ــده و اجــرا شــود تداخــل پیــدا می کننــد. البتــه اســتقالل، از ایــن جهــت وجــود دارد کــه اگــر  گردی
یــک مجــازات بــه هــر دلیلــی منتفــی گردیــد، مجــازات دیگــر اجــرا خواهــد شــد. هیئــت عالــی نظــارت 
بــر هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری در نامــه شــماره 1604-25026 مــورخ 1387/03/27 در 
همیــن رابطــه، مقــرر داشــته اســت کــه مجــازات انفصــال از ســوی هــر دو مرجــع، قابــل اجراســت هــر 

چنــد ممکــن اســت بخشــی از دو رأی هم پوشــانی داشــته باشــند.

مطلــب دیگــر آن اســت کــه گاهــی میــان رأی کیفــری و اداری تعــارض بــه وجــود می آیــد. ماننــد 
اینکــه دادگاه کیفــری بــه دلیــل عــدم وقــوع بــزه، حکــم بــه برائــت دهــد امــا هیئــت انتظامــی، وقــوع 
تخلــف را احــراز نمــوده و حکــم بــه مجــازات می دهــد، هم چنان کــه عکــس آن نیــز صــادق اســت. ایــن 
موضــوع در برخــی قوانیــن مســکوت مانــده و بایــد بــر اســاس مقــررات عمومــی ماننــد اعــاده دادرســی 
ــه  ــد. به طورنمون ــن کرده ان ــف را روش ــز تکلی ــن نی ــی قوانی ــود و برخ ــل ش ــاده عم ــا فوق الع ــادی ی ع
مــاده 19قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری، موضــوع را بــه مــاده 24 همیــن قانــون ارجــاع داده اســت 
کــه مقــرر می دارد:»اصــالح یــا تغییــر آراء قطعــی هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری صرفــًا در 
مــواردی کــه هیئــت بــه اکثریــت آراء تشــخیص دهــد کــه مفــاد حکــم صــادر شــده از لحــاظ موازیــن 

اســتقالل دادرسی اداری؛رسیدگی 
همزمــان در مرجــع قضایی و اداری
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قانونــی )بــه لحــاظ شــکلی یــا ماهــوی( مخــدوش می باشــد، پــس از تأییــد هیئــت عالــی نظــارت در 
خصــوص مــورد امکان پذیــر اســت.این مــاده ابهــام دارد کــه آیــا هیئــت عالــی نظــارت بایــد بازنگــری 
را اجــازه دهــد یــا رأی اصالحــی را تأییــد کنــد کــه احتمــال دوم بــا ظاهــر قانــون، ســازگارتر اســت. 
مفــاد ایــن مــاده بــا قواعــد حقوقــی از جملــه قاعــده »فــراغ دادرس« تعــارض دارد. شــاید توجیــه شــود 
کــه دادرســی های اداری تابــع قواعــد و مقــررات دادرســی های قضایــی ازجملــه فــراغ دادرس نیســتند. 
ــی هســتند و فقــط تشــریفات  ــع قواعــد و اصــول کل ــوان گفــت تمامــی دادرســی ها تاب درپاســخ می ت
آنهــا ممکــن اســت متفــاوت باشــد. قاعــده فــراغ دادرس چنــان منطقــی و عقالنــی اســت کــه صــرف 
نظــر از تابعیــت دادرســی اداری از قواعــد کلــی، فلســفه آن نیــز اقتضــا می کنــد در دادرســی های اداری 

نیــز حاکــم باشــد.

آخریــن مطلــب در مــورد مفــاد مــاده 19 مذکــور آن اســت کــه اگــر مرجــع اداری، اعــالم جــرم 
ــه رســیدگی خــود ادامــه دهــد.  ــد ب نکنــد فقــط مرتکــب تخلــف انتظامــی شــده اســت؛ بنابرایــن بای
همچنیــن اگــر ایــن مرجــع برخــالف تصریــح قانــون، رســیدگی را متوقــف ســازد تــا مرجــع قضایــی 
تصمیــم بگیــرد، بــاز هــم مرتکــب تخلــف شــده اســت هرچنــد عــدم رســیدگی، موجــه و مدلــل باشــد 
ماننــد اینکــه اســتدالل شــود عنــوان تخلــف و عنــوان مجرمانــه یکســان هســتند مثــاًل هــر دو، عنــوان 
اختــالس دارنــد. تکلیــف مذکــور در ایــن مــاده، اطــالق دارد و تــاب تفســیر مخالــف را نــدارد. ممکــن 
ــوان  ــرم، دو عن ــف و ج ــه تخل ــد ک ــان می کن ــی را بی ــاده 19 حالت ــر م ــه ظاه ــود ک ــه ش اســت توجی
ــم منــدرج در قوانیــن جزایــی را نیــز داشــته  ــه باشــند »تخلــف کارمنــد عنــوان یکــی از جرائ جداگان

ــق اســت. ــارت قانونگــذار مطل ــان شــد عب ــه کــه بی باشــد.اما همان گون

ــی و اداری  ــع قضای ــان در مرج ــیدگی هم زم ــه رس ــی  ک ــد دوم. مقررات بن
ــد: ــوع کرده ان را ممن

الــف. مــاده 13 قانــون مقــررات انتظامــی اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه ها مصــوب 1364/12/26 
مقــرر مــی دارد: »هــرگاه تخلــف عضــو هیئت علمــی عنــوان یکــی از جرائــم منــدرج در قوانیــن جزایــی 
را نیــز داشــته باشــد هیئــت رســیدگی بــه تخلفــات انتظامــی  مکلــف اســت پرونــده امــر را بــه مرجــع 
ــرای هیئــت انتظامــی  قضایــی ارســال دارد حکــم مراجــع قضایــی از جهــت ارتــکاب جــرم عمومــی ب
الزم االتبــاع اســت ولــی  رســیدگی در مراجــع قضایــی مانــع رســیدگی انتظامــی نخواهــد بــود لیکــن تــا 

ــی آن را متوقــف می ســازد«.  صــدور رأی مراجــع قضای
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ــف  ــری و تخل ــف کیف ــد وص ــی واج ــه موضوع ــت چنانچ ــده اس ــرره آم ــن مق ــه در ای همان گونه ک
ــرد مرجــع اداری حــق  ــرار گی ــورد رســیدگی ق ــری و اداری م ــان در مرجــع کیف ــوده و هم زم اداری ب
نــدارد بــه رســیدگی خــود ادامــه دهــد بلکــه بایــد رســیدگی اداری را متوقــف نمایــد تــا تکلیــف دعــوای 

کیفــری مشــخص گــردد.

ب. مــاده 50 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1390/9/22 مصوب 
ــوان  مجلــس شــورای اســالمی، اناطــه اداری را بدیــن شــرح توصیــف مــی کند:»هــرگاه رســیدگِی دی
منــوط بــه اثبــات امــری باشــد کــه در صالحیــت مرجــع دیگــری اســت، قــرار اناطــه صــادر و مراتــب بــه 
طرفیــن ابــالغ می شــود. ذی نفــع بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــِخ ابــالِغ اخطاریــه  ی دیــوان، بــه مرجــع 
صالــح مراجعــه و گواهــی دفتــر مرجــِع مزبــور را مبنــی بــر طــرح موضــوع، بــه دیــوان تســلیم کنــد، 
ــه  ــرد«. همان گون ــی را می گی ــم مقتض ــد و تصمی ــه می ده ــود ادام ــیدگی خ ــه رس ــوان ب ــه دی وگرن
کــه در ایــن مــاده آمــده اســت چنانچــه رســیدگی در دیــوان مســتلزم اثبــات موضوعــی باشــد کــه از 
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری خــارج اســت، بایــد قــرار اناطــه صــادر گــردد و عبــارت »مرجــع صالــح« 
اطــالق دارد و شــامل مراجــع قضایــی و غیرقضایــی می شــود امــا بعیــد اســت کــه قانونگــذار مراجــع 
غیرقضایــی را در نظــر داشــته باشــد، پــس چنانچــه موضــوع در صالحیــت مراجــع قضایــی کیفــری یــا 

حقوقــی نباشــد نیــازی بــه صــدور قــرار اناطــه نخواهــد بــود.

بیان چند نکته؛
نکتــه اول؛ اینکــه صــدور قــرار اناطــه از ســوی مرجــع شــبه قضایی گرچــه موجــب توقــف دادرســی 
اداری می شــود امــا ایــن موضــوع بــا اســتقالل مراجــع اداری از مراجــع قضایــی ارتباطــی نــدارد و حتــی 
مرجــع قضایــی ممکــن اســت دادرســی خــود را متوقــف نمایــد تــا مرجــع صالحیــت دار بــه موضــوع 
خاصــی رســیدگی نمایــد. قــرار اناطــه جایــی صــادر می شــود کــه رســیدگی منــوط بــه احــراز امــری 
ــه  ــتقالل ب ــا اس ــت؛ ام ــارج اس ــیدگی کننده خ ــع رس ــت مرج ــه آن از صالحی ــیدگی ب ــه رس ــت ک اس
معنــای آن اســت کــه یــک مرجــع نتوانــد مســتقاًل و بــدون رســیدگی مرجــع دیگــر بــه همــان موضــوع 

رســیدگی نمایــد؛ زیــرا وابســته بــه آن مرجــع اســت.

 نکتــه دوم؛ آن اســت کــه هیئــت رســیدگی بایــد پرونــده را بــه مرجــع قضایــی ارســال کنــد و از 
حکــم مرجــع قضایــی تبعیــت نمایــد. ایــن اقــدام موجــب توقــف دادرســی اداری می شــود امــا مانــع آن 
نیســت. اطــالق قســمت ذیــل مــاده مزبــور اقتضــا می کنــد کــه در هرصــورت دادرســی اداری متوقــف 
شــود هرچنــد هیــچ ارتباطــی میــان آنهــا نباشــد. به عنــوان مثــال چنانچــه عضــو هیئت علمــی متهــم 
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بــه ضــرب و شــتم دانشــجو شــده باشــد جنبــه کیفــری در مرجــع قضایــی و جنبــه خــالف شــئونات 
شــغلی در مرجــع اداری رســیدگی می شــود و نیــازی بــه توقــف دادرســی اداری نیســت منظــور از مانــع 
رســیدگی نبــودن، آن اســت کــه رســیدگی بــه کلــی منتفــی نمی شــود؛ امــا منظــور از توقــف دادرســی، 

توقــف موقــت دادرســی اســت.

ــازات  ــه مج ــی دارد: »درصورتی ک ــرر م ــه مق ــت ک ــاده 13 اس ــره م ــه تبص ــوط ب ــوم؛ مرب ــه س نکت
ــون باشــد، مجــازات تکــرار  ــن قان تعیین شــده از طــرف مراجــع قضایــی همــان مجــازات مقــرره در ای
ــد  ــی نخواه ــای انتظام ــع مجازات ه ــی مان ــن صــورت، حکــم مراجــع قضای ــر ای ــد شــد و در غی نخواه
بــود.« ایــن حکــم بــا مفــاد نامــه هیئــت عالــی نظــارت کــه مــورد اشــاره قــرار گرفــت در تعــارض اســت 
و از منظــر قواعــد حقوقــی نیــز بــدون ایــراد نیســت. اگــر شــخصی بــه  خاطــر جنبــه مجرمانــه عمــل 
ارتکابــی، محکــوم بــه کســر حقــوق شــود و هم زمــان در دادگاه اداری نیــز همیــن محکومیــت را پیــدا 
کنــد اصــواًل هــردو مجــازات اعمــال می گــردد امــا ظاهــر تبصــره چنیــن اجــازه ای نمی دهــد. ممکــن 
ــرا  ــاس، نارواســت؛ زی ــن قی ــا ای ــوی جــرم، مقایســه شــود ام ــد تعــدد معن ــا قواع ــن حکــم ب اســت ای
ــوارد دیگــر نیســت؛  ــه م ــل تســری ب مقــررات تعــدد جــرم کــه معمــواًل اســتثنایی هــم می باشــد قاب
مضــاف بــر اینکــه مرجــع رســیدگی و ماهیــت مجــازات نیــز متفــاوت اســت. گرچــه ظاهــراً جــزای نقدی 
ــت دیگــری، اداری می باشــد.این  ــری و ماهی ــت یکــی، کیف ــا ماهی ــورد یکســان اســت ام ــر دو م در ه
حکــم در اجــرا نیــز ممکــن اســت مشــکالتی را در پــی داشــته باشــد. مثــاًل اگــر دادگاه کیفــری یــک 
میلیــون تومــان جــزای نقــدی و دادگاه اداری، پانصــد هــزار تومــان جریمــه صــادر کنــد ابهام وجــود دارد 
کــه آیــا مبلــغ باالتــر اخــذ مــی شــود یــا مابه التفــاوت پرداخــت می گــردد یــا چنیــن حالتــی از شــمول 
ــم،  ــع مته ــه نف ــم اداری نیســت. تفســیر ب ــان حک ــری هم ــرا حکــم کیف تبصــره خــارج می باشــد؛ زی
اقتضــاء دارد کــه فقــط مبلــغ بیشــتر اخــذ شــود هرچنــد دو احتمــال دیگــر نیــز توجیه  پذیــر اســت.

ــت  ــی از جه ــع قضای ــم مرج ــه می گوید:»حک ــت ک ــی اس ــیر عبارت ــورد تفس ــر در م ــب دیگ مطل
ــن  ــارت چنی ــن عب ــر ای ــت. از ظاه ــاع اس ــی الزم االتب ــت انتظام ــرای هیئ ــی ب ــرم عموم ــکاب ج ارت
ــاع اســت و  ــرای مرجــع اداری الزم االتب ــی فقــط از یــک جهــت ب اســتنباط می شــود کــه حکــم قضای
آن »ارتــکاب جــرم« می باشــد؛ یعنــی اگــر مرجــع قضایــی حکــم بــه ارتــکاب جــرم دهــد، دادگاه اداری 
حــق نــدارد خــالف آن را احــراز کنــد. البتــه ایــن حکــم در مــورد تبعیــت دادگاه اداری از حکــم دادگاه 
ــن  ــی چنی ــر دادرســی مدن ــری ب ــت آرای کیف ــده حاکمی ــرا قاع ــذی اســت زی ــل توجیه پ ــری قاب کیف

اقتضایــی دارد و عبــارت »جــرم عمومــی« نیــز ایــن مطلــب را بیــان مــی دارد. 
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ج. مقرراتی  که تصمیم را برعهده مرجع رسیدگی گذاشته اند:

الــف. مــاده 121 قانــون مقــررات تشــکیالتی، اســتخدامی، مالــی و انضباطــی وزارت امــور خارجــه 
ــی  ــکاب اعمال ــه ارت ــم ب ــرگاه مســتخدم مته ــرر می دارد:»ه مصــوب 1352/3/7 مصــوب مجلســین مق
ــر دادگاه  ــه به نظ ــد درصورتی ک ــًا باش ــرات اداری توأم ــری و تقصی ــن کیف ــمول قوانی ــه مش ــود ک ش
 انتظامــی تفکیــک تقصیــر اداری از بــزه عمومــی مقــدور باشــد، ضمــن انجــام دادرســی انتظامــی پرونــده 
ــا  ــن صــورت ت ــر ای ــود و در غی ــتاده  می ش ــری فرس ــب کیف ــرای تعقی ــدار ب ــه مراجــع صالحیت ــر ب ام

ــردد.« ــف می  گ ــی دادرســی متوق ــدار جزای ــی از مراجــع صالحیت ــم نهای صــدور حک

ــاون، کار و  ــر تع ــط وزی ــوب 1391/11/7 توس ــی کار مص ــن دادرس ــه آیی ــن نام ــاده 70 آیی ب. م
رفــاه اجتماعــی نیــز مقــرر می دارد:»چنانچــه بیــن طرفیــِن دعــوا، هم زمــان دعــوای کیفــری دیگــری، 
ــد و  ــیدگی باش ــورد رس ــر  م ــی دیگ ــالف، در مرجع ــل اخت ــِع ح ــرح  در مرج ــوای مط ــا دع ــط ب مرتب
ــن  ــه تعیی ــدور رأی ب ــد، ص ــذار باش ــه آن در رأی تأثیرگ ــیدگی کننده، نتیج ــِع رس ــخیِص مرج به تش

تکلیــف دعــوای کیفــری موکــول خواهــد شــد.«

در ایــن مــاده، رســیدگی مرجــع قضایــی هم زمــان بــا مرجــع کیفــری بــه صــورت مشــروط تجویــز 
ــر در  ــی را مؤث ــع قضای ــم مرج ــیدگی و تصمی ــع اداری، رس ــه مرج ــی درصورتی ک ــت یعن ــده اس ش
ــن درخواســت  ــر عهــده مرجــع اداری اســت بنابرای ــن موضــوع ب ــد. تشــخیص ای رســیدگی اداری بدان

متهــم یــا دســتور مرجــع قضایــی تأثیــری نــدارد.

قابلیــت یــا عــدم قابلیــت تفکیــک دعــوای کیفــری و اداری بــه صــورت مطلــق بــر عهــده قاضــی 
ــی  ــود. یک ــد می ش ــر مقی ــررات دیگ ــد و مق ــا قواع ــالق ب ــن اط ــا ای ــت؛ ام ــده اس ــته ش اداری گذاش
ــی و  ــی آراء قضای ــه تمام ــح ک ــن توضی ــا ای ــده »تســبیب« اســت ب ــن حکــم، قاع ــد ای ــات تقیی از جه
ــن اگــر قاضــی اداری تصمیــم بگیــرد کــه  ــد مســتدل، مســتند و موجــه باشــد؛ بنابرای ــی بای غیرقضای
ــه  ــد ک ــتدالل نمای ــد اس ــد بای ــیدگی کن ــوای اداری رس ــه دع ــرده و ب ــک ک ــری را تفکی ــوای کیف دع
چــرا دو دعــوا مســتقل هســتند و می تــوان جداگانــه بــه آنهــا رســیدگی کــرد. البتــه در مــورد اینکــه 
قاضــی بایــد تفکیــک را توجیــه نمایــد یــا در مــورد عــدم امــکان تفکیــک، اســتدالل کنــد ابهــام وجــود 
ــه اثبــات  دارد. حکــم اصلــی و عمومــی  آن اســت کــه آنچــه خــالف اصــل و قاعــده می باشــد نیــاز ب
دارد. بــرای احــراز ایــن موضــوع بایــد بــه اماره هــا و قرایــن حالیــه یــا مقالیــه اســتناد جســت. منظــور 
ــق  ــوا، مطاب ــاده 121 عــدم تفکیــک دو دع ــاظ اســت. ظاهــر م ــه در اینجــا ظواهــر الف ــه مقالی از قرین
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اصــل می باشــد چــون احــراز تفکیــک را موکــول بــه نظــر قاضــی دانســته اســت امــا ظاهــر مــاده 70 
خــالف آن را بیــان مــی کنــد؛ زیــرا تشــخیص مؤثــر بــودن رأی کیفــری بــر دادرســی اداری را برعهــده 
قاضــی دانســته اســت. ایــرادی کــه در اینجــا وجــود دارد تعــارض ظاهــر دو قانــون بــا یکدیگــر اســت 
ــط  ــت. مرتب ــر رف ــای دیگ ــد ســراغ اماره ه ــس بای ــارض وجــود داشــته باشــد. پ ــد تع ــه نبای درحالی ک
بــودن دو دعــوا، خــالف اصــل عــدم اســت زیــرا فــرض بــر آن اســت کــه دو دعــوا ارتباطــی بــا یکدیگــر 
ــی و  ــان در مرجــع قضای ــوا، هم زم ــدارد دو دع ــی ن ــه دیگــر، آن اســت کــه تفاوت نداشــته باشــند. نکت
اداری مطــرح شــده باشــند یــا یکــی از آنهــا زودتــر مطــرح گردیــده باشــد. مــاده 121 ظهــور در حالتــی 
ــه کیفــری  ــوا جنب ــوم می گــردد کــه دع ــوای اداری مطــرح می شــود و ســپس معل ــدا دع دارد کــه ابت
ــی و اداری  ــوا مســتقاًل در مرجــع قضای ــه دو دع ــی اســت ک ــر حالت ــاده70 ناظــر ب ــه م دارد همچنانک
مطــرح شــده اســت امــا زمــان طــرح دعــوا و تقــدم یــا تأخــر آنهــا تأثیــری نــدارد. تصمیمــی کــه دادگاه 
ــل  ــت و غیرقاب ــاده اداری اس ــم س ــب تصمی ــد در قال ــاذ می کن ــوا اتخ ــک دو دع ــورد تفکی اداری در م
ــیاری از  ــی و بس ــع قضای ــه مرج ــری ب ــوای کیف ــاع دع ــوه ارج ــف، نح ــان توق ــد. زم ــراض می باش اعت
ــه تشــخیص قاضــی اداری بســتگی دارد.  ــان نشــده اســت ب ــون بی ــررات شــکلی دیگــر کــه در قان مق
دادرســی اداری ماننــد دادرســی کیفــری تابــع اصــل قانونــی بــودن دادرســی نیســت امــا نــه بدیــن معنــا 
ــده  ــد قاع ــاره ش ــه اش ــد. همان گونه ک ــاذ نمای ــی غیرمســتدل اتخ ــد تصمیم ــه قاضــی اداری می توان ک

ــد. ــم می باش ــز حاک ــورد دادرســی اداری نی »تســبیب آراء« در م

نکتــه دیگــر آن اســت کــه دادگاه اداری در صــورت توقــف کــردن دادرســی، بایــد تــا زمــان صــدور 
ــراض  ــورد اعت ــری  م ــی کیف ــر رأی قطع ــا اگ ــد؛ ام ــر کن ــری صب ــوی دادگاه کیف ــی از س رأی قطع
ــا تکلیــف رأی کیفــری معلــوم  فوق العــاده قــرار گیــرد نیــازی نیســت کــه قاضــی اداری صبــر کنــد ت
شــود. ممکــن اســت گفتــه شــود اگــر رأی کیفــری در دیــوان عالــی کشــور نقــض شــده و بــه شــعبه 
هم عــرض ارجــاع شــود یــا رســیدگی ماهــوی، آغــاز گــردد قاضــی اداری بایــد صبــر کنــد؛ زیــرا فلســفه 
ــد  ــر بای ــز توقیــف شــود.برای پاســخ دقیق ت ــد کــه در اینجــا نی ــف دادرســی اداری،  اقتضــا می کن توق
ایــن مطلــب را بررســی کــرد کــه آیــا توقــف دادرســی اداری، مطابــق اصــل اســت یــا خــالف آن؟ بــه 
ــف  ــت توق ــد و حال ــی اداری می باش ــتقالل دادرس ــل اس ــالف اص ــی خ ــف دادرس ــد توق ــر می رس نظ

ــده اســت. ــه صراحــت آم ــون ب ــه در قان ــود ک ــی خواهــد ب دادرســی اداری، منحصــر در حالت های
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د. مقرراتی  که در این زمینه سکوت کرده اند:
ــکی و  ــای پزش ــاغالن حرفه ه ــه ای ش ــی و حرف ــات صنف ــه تخلف ــیدگی ب ــی رس ــه انتظام آیین نام
وابســته یکــی از مــواردی اســت کــه در زمینــه امــکان رســیدگی هم زمــان یــا مجــزا ســکوت کرده انــد. 
در چنیــن مــواردی بایــد قاعــده ای تأســیس شــود و مرجــع رســیدگی بــه آن قاعــده عمــل نمایــد و در 

گفتــار بعــدی در پــی تأســیس چنیــن قاعــده ای هســتیم.

 گفتار چهارم. تأسیس قاعده

ــه در قوانیــن موضوعــه در خصــوص رســیدگی هم زمــان  ــد ســه روی همان گونه کــه مالحظــه گردی
بــه دعــوای اداری و کیفــری بیــان شــده اســت؛

ــا مرجــع کیفــری رأی نهایــی خــود را  1ـ مرجــع اداری بایــد رســیدگی اداری را متوقــف نمایــد ت
صــادر کنــد.

ــه دادرســی  ــف ب ــه دهــد و رســیدگی اداری متوق ــه رســیدگی خــود ادام ــد ب 2ـ مرجــع اداری بای
ــود. ــری نمی ش کیف

3ـ  ادامــه یــا توقــف رســیدگی بــر عهــده و تشــخیص مقــام اداری اســت؛ امــا برخــی قوانیــن نیــز 
ــد. ــه ســکوت کرده ان ــن زمین در ای

در این گفتار می پردازیم به اینکه قاعده و اصل در این خصوص چه اقتضایی دارد.

بنــد اول. رویــه نخســت مطابــق قاعــده بــوده و بایــد در مــوارد مســکوت 
بــر اســاس آن عمــل شــود؛

ــت  ــا وضعی ــد ت ــف نمای ــد رســیدگی خــود را متوق ــه مرجــع اداری بای ــال آن اســت ک ــک احتم ی
ــر  ــرد. اواًل اگ ــرح ک ــوان مط ــال می ت ــن احتم ــرای ای ــه ب ــد توجی ــردد. چن ــوم گ ــری معل ــوای کیف دع
مرجــع اداری بــه رســیدگی خــود ادامــه دهــد و تصمیــم بگیــرد، ممکــن اســت مرجــع قضایــی تصمیمی 
برخــالف آن اتخــاذ کنــد. آن گاه بــا دو تصمیــم متعــارض در خصــوص یــک موضــوع روبــه رو می شــدیم. 
ثانیــًا جــرم و تخلــف اداری، وصــف واحــد و مشــترکی بــرای یــک موضــوع هســتند و ارکان مشــترکی 
دارنــد. پــس وقتــی یــک مرجــع تصمیــم بگیــرد بــرای مرجــع دیگــر نیــز الزم االتبــاع خواهــد بــود. ثالثــًا 
ــع  ــدارد بلکــه تاب ــه دادرســی کیفــری، اســتقالل ن همان گونه کــه گفتــه شــد دادرســی اداری نســبت ب
ــی اســت.  ــر اقدامــات در دادرســی اصل ــوف ب ــن اقدامــات در دادرســی تبعــی موق آن می باشــد؛ بنابرای
ــیدگی دارد.  ــرعت در رس ــا و س ــش هزینه ه ــد کاه ــادی مانن ــت زی ــار مثب ــی، آث ــف دادرس ــًا توق رابع
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چنانچــه دادرس کیفــری بــا انجــام تحقیقــات فــراوان و صــرف وقــت و امکانــات، نتیجــه ای را بــه دســت 
آورد، ایــن نتیجــه بــرای مرجــع اداری نیــز کافــی اســت و توجیهــی نــدارد کــه دو دادرس بــه صــورت 

ــد. ــه یــک نتیجــه وقــت بگذارن ــرای رســیدن ب هم زمــان، ب

بنــد دوم. احتمــال دیگــر هریــک از دو مرجــع بایــد بــه صــورت مســتقل 
رســیدگی کننــد؛

 زیــرا مرجــع قضایــی و اداری دو مرجــع مســتقل هســتند و تصمیمــات مســتقل می گیرنــد. توجیــه 
ــود امــا ایــن امــکان راهــکار دارد و مــی تــوان در رأی  احتمــال قبلــی، امــکان صــدور آراء متعــارض ب
ــن راهــکار را  ــات اداری، ای ــه تخلف ــون رســیدگی ب ــاده 24 قان ــه م ــرد، هم چنان ک اداری تجدیدنظــر ک
ــه و  ــتلزم تجرب ــوده و مس ــی ب ــری و اداری، تخصص ــی های کیف ــَا، دادرس ــت. ثالث ــی کرده اس پیش بین
دانــش فنــی هســتند بنابرایــن هــر دادرس بایــد در حیطــه تخصصــی خــود رســیدگی کــرده و تصمیــم 
ــه  ــرا هــرگاه نســبت ب ــق اصــل می باشــد؛ زی ــًا، اســتقالل دادرســی اداری و قضایــی مطاب ــد. رابع بگیرن
اســتقالل دو موضــوع یــا وابســتگی آنهــا بــه یکدیگــر تردیــد شــود، وابســتگی و تبعیــت، یــک حکــم 
اضافــی و خــالف قاعــده می باشــد کــه نیازمنــد دلیــل اســت و در صــورت فقــدان دلیــل بایــد بــه اصــل 
مراجعــه شــود. خامســًا، فلســفه متوقــف نمــودن دادرســی اداری آن اســت کــه دادرس اداری بایــد در 
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــد و تصمیمــی  برخــالف آن اتخــاذ نکن ــت نمای ــری تبعی ــم کیف ــم خــود از تصمی تصمی
فلســفه در صورتــی محقــق می گــردد کــه دادرس اداری ملــزم بــه تبعیــت از تصمیــم کیفــری باشــد. 
ــا  ــرم ب ــرایط ج ــت. ارکان و ش ــه دادرس اداری دانس ــی را متوج ــن تکلیف ــوان چنی ــه نمی ت درحالی ک
ارکان و شــرایط تخلــف اداری تفــاوت دارد. ممکــن اســت موضــوع واحــد در مرجــع قضایــی، منتهــی بــه 
برائــت شــود امــا در مرجــع اداری، حکــم محکومیــت صــادر گــردد هم چنان کــه عکــس آن نیــز صــادق 
اســت. ایــن ســخن در صورتــی توجیه پذیــر اســت کــه تصمیــم قضایــی واقعــًا تأثیــری در تصمیــم اداری 
نداشــته باشــد. حــال آنکــه چنیــن نیســت بلکــه در مــوارد تخلــف بایــد داوری هــای متفاوتــی نمــود. 
بــه عنــوان نمونــه اگــر دادرِس کیفــری نظــر بدهــد کــه اتهــام انتســابی بــه متهــم، قابــل انتســاب بــه 
ایشــان نیســت و شــخص دیگــری مرتکــب جــرم شــده اســت پــس دادرس اداری حــق نــدارد تخلــف 
را بــه وی نســبت دهــد امــا اگــر دادرس کیفــری، اتهــام را مشــمول مــرور زمــان یــا فقــدان ســوءنیت 
بدانــد طبیعــی اســت کــه بــرای دادرس اداری، الــزام آور نیســت و بــر همیــن اســاس، احتمــال بــدوی 

ــد. ــر می آی ــه نظ ــر ب موجه ت
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ــر  ــان ب ــا توأم ــه ی ــورد رســیدگی جداگان ــم در م ــد ســوم. احتمــال ســوم آن اســت کــه تصمی  بن
ــی  ــری و اداری در تمام ــوای کیف ــه دع ــال،  آن اســت ک ــن احتم ــه ای ــام اداری اســت. توجی ــده مق عه
مــوارد یکســان نیســتند به گونه ای کــه تصمیــم کیفــری همیشــه مؤثــر در تصمیــم اداری نیســت بلکــه 
در پــاره ای از مــوارد مؤثــر بــوده و در پــاره ای مــوارد بــدون تأثیــر اســت؛ بنابرایــن در حالــت اول بایــد 
رســیدگی اداری متوقــف گــردد امــا در حالــت دوم توقــف رســیدگی، اثــری جــز اطالــه دادرســی در پــی 
نخواهــد داشــت. تشــخیص ایــن موضــوع نیــز بــر عهــده مقــام رســیدگی کننده اســت چــون او اشــراف 

بــر موضــوع دارد.

توقــف دادرســی بــرای احــراز حقیقــت یــا ادامــه آن، یکــی از اقدامــات دادرســی اســت که تشــخیص 
ــرده  ــکوت ک ــوص س ــن خص ــذار در ای ــه قانون گ ــت. چنانچ ــیدگی کننده اس ــی رس ــده قاض ــر عه آن ب
باشــد بــه معنــای آن اســت کــه اختیــار تصمیم گیــری را بــر عهــده دادرس گذاشــته اســت و منطقــی 
هــم نیســت کــه تمامــی اقدامــات دادرســی در قانــون مشــخص شــده باشــد. ممکــن اســت ایــراد شــود 
کــه توقــف یــا ادامــه دادرســی یــک اقــدام ســاده دادرســی نیســت به ویــژه کــه بــا حقــوق مــردم نیــز 
ارتبــاط دارد. نتیجــه اینکــه قانون گــذار بایــد تکلیــف آراء مشــخص ســازد و در صــورت ســکوت بایــد 
اصــل و قاعــده ای وجــود داشــته باشــد تــا تمامــی قضــات، رویــه واحــدی را اتخــاذ کننــد. ایــرادی کــه 
نســبت بــه ایــن احتمــال می تــوان مطــرح کــرد آنکــه اگــر چنیــن تصمیمــی منــوط بــه نظــر دادرس 
باشــد، چــه نیــازی وجــود داشــت کــه قانون گــذار در برخــی مــوارد، حکــم بــه توقــف رســیدگی و در 
مــوارد دیگــر، حکــم بــه رســیدگی توأمــان دهــد. شــاید بتــوان پاســخ داد کــه تصریــح قانون گــذار در 
ــده  ــود قاع ــا وج ــی ب ــت و  منافات ــوده اس ــوص ب ــای مخص ــح و توجیه ه ــر مصال ــاص به خاط ــوارد خ م

کلــی بــرای مــوارد مســکوت نــدارد.

نتیجه 

همان گونه کــه در مــورد رابطــه دادرســی مدنــی و کیفــری اختــالف نظــر وجــود دارد، حقوقدانــان 
نســبت بــه رابطــه دادرســی اداری و دادرســی کیفــری نیــز بــه شــکل جدی تــری اختــالف نظــر دارنــد. 
ــت و  ــوع، ماهی ــدف، موض ــر، ه ــه یکدیگ ــبت ب ــی نس ــای حقوق ــتقالل نهاده ــی، اس ــای اساس مالک ه
ــی وجــود  ــری و مدن ــورد دادرســی اداری و دادرســی کیف ــا در م ــن مالک ه ــه ای ــن اســت ک ــر ای نظای

ــی، مســتقل دانســت. ــل دادرســی کیفــری و مدن ــوان دادرســی اداری را در مقاب ــن می ت دارد؛ بنابرای
یکــی از آثــار مهــم ایــن موضــوع، امــکان یــا عــدم امــکان رســیدگی بــه موضــوع واحــدی اســت 
ــه  ــن ک ــی قوانی ــردد. در برخ ــاع می گ ــری ارج ــیدگی اداری و کیف ــع رس ــه مراج ــان ب ــه هم زم ک
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ــع  ــذار، مرج ــده و قانونگ ــن ش ــوع روش ــن موض ــف ای ــود دارد، تکلی ــی های اداری وج ــرای دادرس ب
ــد  ــا رســیدگی خــود را متوقــف کنــد و منتظــر رأی کیفــری بمان رســیدگی کننده را موظــف نمــوده ت
و پــس از آن تصمیــم بگیــرد؛ امــا برخــی  از قوانیــن در ایــن خصــوص ابهــام دارنــد و درنتیجــه بایــد 
ــه پــس از بررســی  ــن مقال ــی، تکلیــف را روشــن ســاخت. در ای ــی و اصــول کل براســاس قواعــد حقوق
ــه  ــد ک ــی تأســیس گردی ــده و اصل ــردو احتمــال وجــود دارد، قاع ــرای ه ــه ب ــی ک ــل و توجیه های دالی
ــی نیــز مطــرح می باشــد،  ــه موضوعــی کــه در مرجــع قضای ــه موجــب آن مرجــع اداری حــق دارد ب ب
رســیدگی کــرده و تصمیــم بگیــرد یــا دادرســی را متوقــف نمایــد تــا مرجــع قضایــی تصمیــم گرفتــه و 

ــای آن، تصمیــم بگیــرد. ــر مبن ــز ب مرجــع اداری نی

ــه  ــه چنانچ ــت ک ــوان گف ــز می ت ــی نی ــع قضای ــم مرج ــع اداری از تصمی ــت مرج ــورد تبعی در م
تصمیــم کیفــری مؤثــر در موضــوع اداری باشــد، مرجــع اداری بایــد از آن تبعیــت کنــد و ایــن مرجــع 
حــق نــدارد تصمیمــی بگیــرد کــه مغایــرت صریــح بــا تصمیــم کیفــری دارد امــا عکــس ایــن موضــوع 
صــادق نیســت؛ یعنــی چنانچــه مرجــع مدنــی تصمیمــی نســبت بــه موضــوع اداری اتخــاد کــرده باشــد 
یــا مرجــع اداری تصمیمــی در موضــوع اداری اتخــاذ نمــوده باشــد ایــن دو مرجــع تکلیفــی ندارنــد کــه 
از تصمیــم مرجــع دیگــر تبعیــت نماینــد بلکــه مرجــع رســیدگی بایــد بررســی نمــوده و حســب مــورد 
تصمیــم بگیــرد بدیــن صــورت کــه اگــر تصمیــم مرجــع مدنــی یــا اداری مؤثــر در موضــوع رســیدگی 

می باشــد بــه آن توجــه نمایــد وگرنــه الزامــی بــه تبعیــت نخواهــد داشــت.

ــبه قضایی  ــع اداری ش ــی در مراج ــه دادرس ــوط ب ــررات مرب ــن و مق ــع قوانی ــت از جم ــن اس ممک
ــن و  ــف، قوانی ــازمان های مختل ــات اداری در س ــرای تخلف ــه ب ــه گرچ ــود ک ــه ش ــه گرفت ــن نتیج چنی
ــررات  ــی مق ــد تمام ــررات بای ــن مق ــرای تفســیر ای ــا ب ــب شــده اســت؛ ام ــه ای تصوی ــررات جداگان مق
را در نظــر گرفتــه و بــه صــورت جمعــی اظهــار نظــر کــرد. برخــی از قوانیــن، قاضــی اداری را موظــف 
کرده انــد کــه مســتقاًل و بــدون توجــه بــه جنبــه کیفــری دعــوا بــه جنبــه تخلــف بــودن آن رســیدگی 
کننــد. برخــی دیگــر، قاضــی اداری را موظــف کرده انــد کــه رســیدگی اداری را متوقــف نمایــد تــا نتیجــه 
ــد و ســرانجام برخــی  ــه قاضــی اداری داده ان دعــوای کیفــری مشــخص شــود. برخــی نیــز اختیــار را ب
دیگــر ســکوت کرده انــد. ایــن مقــررات قابــل جمــع عرفــی بــوده و تعارضــی بــا یکدیگــر ندارند.جمــع 
عرفــی بدیــن صــورت اســت کــه قوانیــن دســته اول، حالتــی را بیــان مــی کننــد کــه دو دعــوا کامــاًل 
مســتقل باشــند و قوانیــن دســته دوم،حالتــی را در نظــر دارنــد کــه دعــوای کیفــری و اداری وابســته بــه 
یکدیگــر هســتند و نمی تــوان آنهــا را از یکدیگــر تفکیــک نمــود. قوانیــن دســته ســوم نیــز اختیــار را 
بــه قاضــی داده انــد کــه حســب مــورد تصمیــم بگیــرد و در مــورد ســکوت قوانیــن دســته چهــارم نیــز 
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بایــد بــه بیــان قانونگــذار در قوانیــن دیگــر مراجعــه کــرد. ایــن توجیــه بســیار شایســته و درخــور توجــه 
اســت امــا بــا ظاهــر قانــون ســازگاری نــدارد؛ زیــرا قانونگــذار بــرای هرموردی،حکــم خاصــی را بیــان 
کــرده اســت و بــر همیــن اســاس پیشــنهاد ایــن تحقیــق بــه قانونگــذار، آن اســت کــه کلیــه قوانیــن 
ــی جمــع کــرده و مراجــع  ــون جامــع و کامل ــک قان ــات اداری را در ی ــه تخلف ــه رســیدگی ب ــوط ب مرب
انتظامــی شــبه قضایــی را از ســردرگمی نجــات دهــد. در ایــن مــورد خــاص نیــز بهتــر اســت تشــخیص 
ــه قاضــی اداری واگــذار کنــد تــا حســب مــورد تصمیــم بگیــرد و البتــه می تــوان شــاخص هایی را  را ب

بــرای تصمیــم گیــری تعییــن کــرد تــا تشــتت آرا ء صــورت نگیرد. 
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Defects of causation in judicial and administrative 
opinions  
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Abstract:
Administrative proceeding is a sub-discipline of formal law which is, along with 
other proceedings, responsible for enforcing the substantive regulations related to 
administrative violations of government officials and public institutions. The rela-
tionship between trials has always been the subject of debate among legal thinkers 
leading to controversies. Are administrative proceedings independent of or a function 
of judicial proceedings?  A consequence of this controversy is the choice involved 
when a single issue with a unique criminal nature and administrative violation is 
simultaneously raised in both administrative and judicial authorities: should the ad-
ministrative authority stop the proceedings and wait for the outcome of the judicial 
proceedings to be known or does he have the right to handle the case independent-
ly and make a decision, regardless of the verdict issued by the judicial authority?  
This article seeks to examine the various dimensions of this issue and appropriately 
answer the above-mentioned two questions, the first of which is the main research 
question and the second the sub-question.
Differences in the nature, subject matter, and purpose of the two types of proceedings 
necessitate the independence of administrative proceedings from civil and criminal 
proceedings.  As a result, if an issue is raised by the judicial authority and at the same 
time by the administrative authority, both can handle it and decide independently. 
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However, the ambiguities surrounding the issue and the lack of clarity in legal pro-
cedures and doctrines call for independent and accurate research.

Keywords: Judicial independence, administrative and criminal proceedings, gov-
ernment officials, public institutions


