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ــگاه و  ــر جای ــی ب ــت اداری مبتن ــوان عدال ــازی دی مطلوب س
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چکیده
   از منظــر جایــگاه و صالحیــت، دیــوان عدالــت اداری را می تــوان نزدیک تریــن نهــاد بــه دیــوان 
مظالــم در ایــران و اســالم دانســت. مبتنــی بــر مطالعاتــی توصیفــی ـ تحلیلــی، بــا بازشناســایی 
جایــگاه و صالحیت هــای دیــوان مظالــم در ســاختار حقوقــی ـ قضایــی ایــران و اســالم و تطبیــق 
ویژگی هــای آن بــا دیــوان عدالــت اداری در نظــام حقوقــی ـ قضایــی جمهــوری اســالمی ایــران، 
ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد کــه در ادوار مختلــف تاریخــی، جایــگاه دیــوان مظالــم به دلیــل قرار 
گرفتــن در ذیــل شــخص اول حكومــت یا فرد منصوب او، اســتحكام و اســتقالل بیش تری نســبت 
بــه دیــوان عدالــت اداری داشــته اســت. از ســوی دیگــر، بــا پیش بینــی صالحیــت بــرای دیــوان 
مظالــم در رســیدگی بــه همــه شــكایات مــردم از کارگــزاران حكومتــی و حتــی اختالفــات بیــن 
صاحبــان قــدرت، حــوزه صالحیــت آن نســبت بــه دیــوان عدالــت اداری گســترده تر بــوده اســت. 
ــی  ــوان مرجع ــه عن ــت اداری ب ــوان عدال ــگاه دی ــر جای ــده، تغیی ــای ذکرش ــر یافته ه ــی ب مبتن
ــه  ــن توســعه صالحیت هــای آن ب ــه و هم چنی ــوه قضایی ــری و در عــرض ق ــام رهب ــل مق در ذی
ــه »کلیــه دعــاوی اداری« و »دعــاوی متأثــر از  ــرای رســیدگی ب عنــوان مرجــع صالحیــت دار ب
اقتــدارات عمومــی« می توانــد بــه ارتقــای جایــگاه و نقــش دیــوان عدالــت اداری کمــک کنــد. 
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مقدمه
ــردی و  ــوق ف ــتیبانی از حق ــی و پش ــكان دادرس ــردم و ام ــرای م ــی ب ــق تظلم خواه ــایی ح  شناس
ــک  ــن مشــخصه های ی ــه بنیادی تری ــران، از جمل ــت و دیگ ــات حاکمی ــر تعدی ــا در براب ــی آن ه اجتماع
نظــام حقوقــی  ـ سیاســی مردم ســاالر و عادالنــه اســت. ایــن وضعیــت عــالوه بــر تأمیــن امنیــت قضایــی 
ــی  ــدل و داد۱ هم خوان ــی »ع ــی برپای ــران یعن ــت پیامب ــی بعث ــن مبان ــی از مهم تری ــا یك ــهروندان، ب ش

دارد و از ایــن جهــت، شــرع مقــدس نیــز آن را پذیرفتــه اســت. 
بررســی تاریــخ نظــام قضایــی ایــران گــواه آن اســت کــه حراســت از حــق دادخواهــی در قالب هــای 
ــی،۳ قضــاوت  ــات روحان مختلفــی هم چــون قضــاوت شــاهان، قضــاوت قضــات شــاهی،2 قضــاوت مقام
ــای شــرعی4 و  ــی و دادگاه ه ــای عرف ــوازی دادگاه ه ــا، اســتفاده از دو سیســتم م قضــات منصــوب خلف
نظایــر آن ظهــور یافتــه اســت. در ایــن میــان، موضــوع دادخواهــی مــردم از حاکمیــت بــه عنــوان بخــش 
خاصــی از حــق دادخواهــی، در نظــام حقوقــی ایــران ســابقه ای طوالنــی دارد. دیــوان مظالــم از جملــه 
ــا  ــران و ب ــور اســالم در ای ــد از ظه ــل و بع ــه قب ــران اســت ک ــی ای مراجــع اختصاصــی در نظــام قضای

عنوان هــای مختلــف عمومــًا بــه منظــور رســیدگی بــه دعــاوی دولتــی ایجــاد شــده اســت. 
نظــر بــه این کــه نهــاد متناظــر دیــوان مظالــم در نظــام حقوقــی ـ قضایــی جمهــوری اســالمی ایران، 
دیــوان عدالــت اداری اســت، حقوق دانــان، نظــام حقوقــی دیــوان مظالــم را منبعــی قابــل توجــه بــرای 
ــی و  ــب پژوهشــی توصیفــی ـ تحلیل ــن اســاس، در قال ــر ای ــد.5 ب ــت اداری معرفــی کرده ان ــوان عدال دی
بــا تطبیــق جایــگاه و صالحیت هــای دیــوان مظالــم بــا جایــگاه و صالحیت هــای دیــوان عدالــت اداری 
ــران کمــک  ــی ای ــت اداری در نظــام قضای ــوان عدال ــای دی ــگاه و صالحیت ه ــای جای ــه ارتق ــوان ب می ت

مطلوب ســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه 
و صاحیت هــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام

۱. »َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلَبیِّناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِمیَزاَن لَِیُقوَم النَّاس بِاْلِقْسِط...«. )حدید: 25(

ــر  ــام ام ــرای انج ــاهی ب ــات ش ــه قض ــرد ک ــاره ک ــیان اش ــله هخامنش ــه سلس ــوان ب ــی می ت ــن ادوار تاریخ ــه ای 2.  از جمل

ــارف  ــران: دایره المع ــران، ته ــوق ای ــخ حق ــن، حســن، تاری ــک: امی ــدند. )ن ــر انتخــاب می ش ــه صــورت مادام العم قضــا ب

ایران شناســی، چــاپ ســوم، ۱۳9۱، ص 92(

۳. در این زمینه می توان به قضاوت موبدان در عهد ساسانیان اشاره کرد. )نک: امین، پیشین، ص ۱20(

4. در دوران صفویــه هم چــون بســیاری از ادوار تاریــخ ایــران از جملــه دوره ساســانیان، دو نظــام دادگاهــی جداگانــه بــا مبانــی 

مختلــف در صــدور احــكام قضایــی وجــود داشــت. ایــن دو نظــام عبــارت بودنــد از:

یــک ـ دادگاه حكومتــی )عرفــی(: در ایــن نظــام، رســیدگی بــر مبنــای دســتورهای قضایــی حاکمــان بــود و زیــر نظــر وزیــر 

ــد.  ــی( اداره می ش ــی )دیوان بیگ ــر مذهب ــی غی قضای

دو ـ دادگاه شــرعی: ایــن دادگاه هــا زیــر نظــر حاکــم شــرع معــروف بــه صــدر و بــر مبنــای احــكام شــرعی اداره می شــدند. 

)نــک: امیــن، پیشــین، ص ۳۳9(.

5. عمید زنجانی، عباس علی، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، ۱۳84، ج 4، ص 90.



فصلنامــه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره دوازدهم / پاییز 1401

131

کــرد. در ایــن راســتا، ایــن مقالــه ســعی دارد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه جایــگاه و صالحیت هــای 
دیــوان مظالــم چــه مزایــا و کاســتی هایی نســبت بــه دیــوان عدالــت اداری داشــته اســت؟

فرضیــه نویســندگان ایــن تحقیــق آن اســت کــه بــا تطبیــق ویژگی هــای دیــوان مظالــم بــا دیــوان 
عدالــت اداری و بهره منــدی از برخــی مؤلفه هــای دیــوان مظالــم می تــوان بــه ارتقــای کیفیــت 

ــت.  ــران دســت یاف ــوری اســالمی ای ــی جمه دادرســی اداری در نظــام قضای
عــالوه بــر این کــه موضــوع ایــن تحقیــق، پیشــینه خــاص و قابــل اعتنایــی نــدارد و انــدك مطالــب 
ــل  ــی و تاریخــی قاب ــای حقوق ــده در کتاب ه ــه صــورت مختصــر و پراکن ــه ب ــن زمین ــده در ای گفته ش
دســترس اســت، آثــار مثبــت ایــن تحقیــق بــرای ارتقــای دادرســی اداری در ایــران و کیفیــت عملكــرد 

دیــوان عدالــت اداری، ضــرورت انجــام ایــن پژوهــش را توجیــه می کنــد. 
بــرای پاســخ گویی بــه پرســش ایــن تحقیــق، ابتــدا جایــگاه و صالحیت هــای دیــوان مظالــم تبییــن 
خواهــد شــد. )بنــد ۱( ســپس جایــگاه و صالحیت هــای دیــوان مظالــم بــا دیــوان عدالــت اداری مقایســه 
ــگاه و  ــم، راهكارهــای ارتقــای جای ــوان مظال ــای دی ــه مزای ــت ب ــا عنای ــت، ب می شــود. )بنــد 2( در نهای

ــت اداری بررســی می شــود. )بنــد ۳( ــوان عدال صالحیت هــای دی

گفتار نخست. جایگاه و صالحیت های دیوان مظالم 

ــخ تطــور آن در سلســله حكومت هــای  ــی اســت کــه تاری ــه نهادهــای قضای ــم از جمل ــوان مظال دی
ایــران باســتان ریشــه دارد.۱ در نظامــی قضایــی حكومت هــای ایــران در ادوار مختلــف، دیــوان مظالــم 
اهمیــت و جایــگاه خاصــی داشــت2 و تــا روزگار نزدیــک بــه مشــروطیت نیــز اثــر آن در ســاختار قضایــی 
ایــران مشــهود بــود. در آخریــن تحــوالت مربــوط بــه دیــوان مظالــم، ناصرالدیــن شــاه قاجــار در ســال 
۱2۷۷، دیــوان مظالــم را بــه عنــوان جای گزیــن دیوان خانــه عدلیــه ایجــاد کــرد.۳ در تمایــز شــیوه اداره 
ــه عدلیــه  ــم در عهــد ناصرالدیــن شــاه آمــده اســت کــه دیوان خان ــوان مظال ــا دی ــه عدلیــه ب دیوان خان
تحــت اشــراف وزیــر عدلیــه اداره می شــد، امــا در دیــوان مظالــم، شــخص شــاه، دادرس مطلــق بــود.4  

ــن مرجــع دادرس اداری قلمــداد می شــد.5 ــم، عالی تری ــوان مظال در دوره  یادشــده، دی

۱. ســاکت، محمدحســین، دادرســی در حقــوق اســالمی؛ سرشــت و سرنوشــت نهــاد دادرســی و ســازمان های 
وابســته از آغــاز تــا ســده ســیزدهم هجــری، تهــران: میــزان، ۱۳82، ص ۳54.

2. بــرای بررســی اجمالــی تاریــخ دیــوان مظالــم نــک: یوســفی فر و دیگــران، »بازشناســی تاریخــی دیــوان مظالــم در 
ــالم،  ــران و اس ــی ای ــای تاریخ ــه پژوهش ه ــزرگ«، مجل ــلجوقیان ب ــی آن در دوره س ــرد سیاس ــه و کارک دوره میان

ــماره ۱9. ۱۳95، ش
۳. مدنی، جالل الدین، »از دیوان مظالم تا کاخ دادگستری«، مجله زمانه، ۱۳82، شماره ۷ و 8، ص ۱.

4. همان.
5. لطفی نیــا، مهشــید، »تجدیدنظــر در احــکام صــادره از ســوی محاکــم دوره قاجــار مبتنــی بــر اســناد آرشــیو 

ملــی بــا توجــه بــه پیشــینه تاریخــی«، فصل نامــه آرشــیو ملــی، ۱۳95، شــماره 5، ص ۷9.
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ــس از  ــی )ع( پ ــام عل ــی دارد.۱ ام ــابقه ای طوالن ــه س ــن محكم ــكیل ای ــز تش ــالم نی ــخ اس در تاری
رســیدن بــه خالفــت بــا مشــاهده جامعــه آفــت زده و دورمانــده از ســیره و ســنت نبــوی، دیــوان مظالــم 
یــا همــان »بیــت  المظالــم« را در مدینــه تأســیس کــرد تــا از ایــن طریــق بــه تظلمــات مــردم از اعمــال 
ظالمانــه حــّكام و مأمــوران دولتــی رســیدگی شــود.2 ایشــان در سراســر حكومــت خــود بــر ایــن موضــوع 
ــپاهیانی  ــن س ــا م ــد: »... همان ــه می فرمای ــه 60 نهج البالغ ــی از نام ــان در بخش ــت. ایش ــد داش تأکی
فرســتادم کــه بــه خواســت خــدا بــر شــما خواهنــد گذشــت و آن چــه خــدا بــر آنــان واجــب کــرده، بــه 
ایشــان ســفارش کــردم و بــر آزار نرســاندن بــه دیگــران و پرهیــز از هــر گونــه شــرارتی تأکیــد کــرده ام. 
مــن نــزد شــما و پیمانــی کــه بــا شــما دارم، از آزار رســاندن ســپاهیان بــه مــردم بیــزارم. ... مــن پشــت 
ــر شــما  ــه مــن برســانید و در امــورى کــه لشــكریان ب ســر ســپاه در حرکتــم. شــكایت هاى خــود را ب
چیــره شــده اند کــه قــدرت دفــع آن را جــز بــا کمــك خــدا و مــن نداریــد، بــه مــن مراجعــه کنیــد کــه 

آن را بــا کمــك خداونــد برطــرف خواهــم کــرد«.۳
ــن  ــه مهم تری ــه از جمل ــرد ک ــد ک ــد تأکی ــم بای ــوان مظال ــابقه تشــكیل دی ــا مشــخص شــدن س ب
اهــداف تشــكیل دیــوان مظالــم، ایجــاد امنیــت و رضایــت در جامعــه، نظــارت بــر اعمــال افــراد صاحــب 
قــدرت و رعایــت حقــوق مــردم در روابــط نابرابــر ذکــر شــده اســت.4 بــر همیــن اســاس، صالحیت هایــی 
هم چــون رســیدگی بــه دعــاوی و اختالفــات مقامــات دیوانــی، رســیدگی بــه جرایــم اداری ـ سیاســی 
ــه  ــیدگی ب ــی و رس ــات دولت ــرد مقام ــردم از عملك ــكایات م ــه ش ــیدگی ب ــی، رس ــزاران حكومت کارگ
ــراد و گروه هــای خــاص اجتماعــی کــه خواســتار بهره منــدی از »ارزاق« و »معایــش« از  دادخواهــی اف

ــود.5 ــم ب ــوان مظال ــای دی ــن صالحیت ه ــه مهم تری ــد، از جمل ــت بودن طــرف دول
بــه عبارتــی، عمومــًا ایــن دیــوان، مرجــع رســیدگی بــه شــكایات مــردم از اعمــال دولــت بــود تــا 
ــه حــّكام، امــرا و رجــال دولتــی بازخواســت شــود.6 بنابرایــن، طبیعــی اســت کــه در  از اعمــال ظالمان

۱. کعبــی، عبــاس و ســید علــی میردامــاد نجف آبــادی، »ماهیــت نهــاد »مظالــم« ضــرورت و مبانــی آن در حکومــت 

اســالمی«، فصل نامــه حكومــت اســالمی، ۱۳94، شــماره ۷5، ص 96.

2. همان، ص ۱20.

ــِه َعَلْیِهــْم ِمــْن َکــفِّ اْلََذى َو  ــُه؛ َو َقــْد َأْوَصْیُتُهــْم ِبَمــا َیِجــُب لِّل ۳. »... َفِإنِّــی َقــْد َســّیْرُت ُجُنــوداً ِهــَی َمــاّرٌة بُِكــْم ِإْن َشــاَء الّل

َصــْرِف الّشــَذا، َو َأَنــا َأْبــَرُأ إَِلْیُكــْم َو إَِلــی ِذّمِتُكــْم ِمــْن َمَعــّرِة اْلَجْیــِش... َو َأَنــا َبْیــَن َأْظُهــِر اْلَجْیــِش، َفاْرَفُعــوا إَِلــّی َمَظالَِمُكــْم َو َمــا 

َعَراُکــْم ِمّمــا َیْغِلُبُكــْم ِمــْن َأْمِرِهــْم َو َمــا اَل ُتِطیُقــوَن َدْفَعــُه ِإاّل بِالّلــِه َو بِــی، َفَأَنــا ُأَغیِّــُرُه ِبَمُعوَنــِة الّلــِه، ِإْن َشــاَء الّلــه«.

4. کعبی و میرداماد نجف آبادی، پیشین، صص 99ـ۱0۱.

ــلجوقی«، پژوهش هــای تاریخــی، دوره  ــت س ــی دول ــام حقوق ــت نظ ــاختار و ماهی ــی س ــی، ناصــر، »بررس 5. صدق

ــماره ۳، ص 48. ــد، ۱۳88، ش جدی

ــرای ایــن دیــوان در نظــر گرفتــه  ــر ایــن صالحیــت محــوری، صالحیت هــای دیگــری ب 6. البتــه در ادوار مختلــف،  عــالوه ب

شــده کــه از موضــوع ایــن تحقیــق خــارج اســت.

مطلوب ســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه 
و صاحیت هــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام
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ــن  ــت باشــد.۱ در ای ــک طــرف، رعیــت و طــرف دیگــر، دول ــوان، ی ــن دی ــاوی مطــرح در ای عمــده دع
زمینــه، از جملــه ویژگی هــای مهــم دیــوان مظالــم در برخــی دوره هــا، امــكان رســیدگی ایــن محكمــه 

بــه شــكایت مــردم از شــخص شــاه بــود.2
ــر  ــت از نظ ــده اس ــبب ش ــم س ــوان مظال ــرای دی ــده ب ــاص یادش ــای خ ــی صالحیت ه پیش بین
ســاختاری، ایــن نهــاد معمــواًل در ســاختاری متمایــز از دیگــر ارکان دادرســی قــرار گیــرد. در ایــن زمینــه، 
ــارگاه  داد«  ــوان »ب ــا عن ــه ب ــم ک ــوان مظال ــانیان، دی ــون دوره ساس ــی هم چ ــای تاریخ ــی دوره ه در برخ
شــناخته می شــد، از دیگــر نظامــات و ســازمان های قضایــی متمایــز بــود.۳ در دوره اســالمی نیــز دیــوان 
مظالــم عمومــًا محكمــه ای در عــرض محاکــم شــرعی بــود کــه صالحیــت رســیدگی بــه دعــاوی عرفــی 
ــی  ــان اهمیت ــاد از چن ــن نه ــگاه ای ــر، جای ــده داشــت.4 از ســوی دیگ ــر عه ــی را ب ــم از اداری و عموم اع
برخــوردار بــود کــه بــه منظــور حفــظ اســتقالل عمــل و اقتــدار در ایــن محكمــه، اداره ایــن دیــوان عمومــًا 

بــر عهــده باالتریــن مقــام دولــت )خلیفــه یــا شــاه( یــا فــردی منصــوب از ســوی وی قــرار داشــت.5
در مقــام تبییــن حــدود صالحیــت دیــوان مظالــم در دوره هــای تاریخــی مختلــف، تأکیــد بــر ایــن 
ــن  ــتگی ای ــل وابس ــه دلی ــی ب ــوران دولت ــات و مأم ــا، مؤسس ــكایت از نهاده ــه ش ــت ک ــه الزم اس نكت
اشــخاص بــه قــدرت عمومــی همیشــه حساســیت مضاعفــی نســبت بــه دیگــر دعــاوی داشــته و احتمــال 
ســوء اســتفاده زمــام داران از قــدرت و اعمــال فشــار و هجمــه بــه قاضــی و محكمــه رســیدگی کننده در 
ایــن مــوارد بیش تــر بــوده اســت. از ایــن رو، معمــواًل بــا تمیــز ایــن دعــاوی از دیگــر دعــاوی، رســیدگی 
ــاد  ــم ی ــوان مظال ــوان دی ــه عن ــه از آن ب ــت ک ــرار می گرف ــع خاصــی ق ــت مراج ــا در صالحی ــه آن ه ب
می شــود. بنابرایــن، دیــوان مظالــم در نظــام قضایــی ایــران، بــه عنــوان یــک دادگاه عالــی، صالحیــت 
رســیدگی بــه شــكایات مــردم از امیــران، حــكام، قضــات و دیگــر مقامــات کشــوری و لشــكری6 و حتــی 
شــاه زادگان،۷ فرزنــدان و خویشــان پادشــاه را داشــت.8 بــه عبــارت دیگــر، در ایــن محكمــه بــه دعــاوی 

۱. شــمس الدین، محمدمهــدی، نظــام حکومــت و مدیریــت در اســالم، ترجمــه: مرتضــی آیت اللــه زاده شــیرازی، تهــران: 
دانشــگاه تهــران، ۱۳85، ج ۱، ص 5۳۷.

2. امین، پیشین، ص ۱2۱.
۳. همان.
4. همان.

5. کعبــی و میردامــاد نجف آبــادی، پیشــین، ص 98؛ الــدوری، عبدالعزیــز، »دیــوان در صــدر اســالم«، ترجمــه: منصــوره 
مؤمنــی و عبــاس احمدونــد، مجلــه تاریــخ اســالم، ۱۳8۱، شــماره ۱0، ص ۱00.

ــر  ــته علی اکب ــالمی، نوش ــدن اس ــگ و تم ــاب فرهن ــی کت ــد و بررس ــماعیل، »نق ــی، اس ــزی اردهای 6. چنگی
ــماره 5، ص ۱۷۷. ــالمی، ۱۳86، ش ــدن اس ــخ و تم ــی«، تاری والیت

۷. آفرینش خاکــی، زهــرا، »ســاختار اداری محاکــم قضایــی در عصــر ایلخانــان بــر مبنــای دســتور الکاتــب فــی 
تعییــن المراتــب، اثــر هندوشــاه نخجوانــی«، پژوهش نامــه تاریــخ، ۱۳9۳، شــماره ۳5، ص ۱2.

ــم«، ماهنامــه قضایــی، ۱۳55، شــماره ۱۳2، ص ۷۷؛ ســیدان، مریــم، »امیــر داد: منصبــی  ــوان مظال 8. یــاوری، فتح اللــه، »دی
دیوانــی در تعــدادی از متــون تاریخــی و ادبــی فارســی«، دوفصل  نامــه زبــان و ادبیــات فارســی، ۱۳95، شــماره 80، ص ۱0۱.
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ــم سیاســی و  ــه جرای ــوط ب ــا مرب ــاوی ی ــن دع ــدرت رســیدگی  می شــد کــه ای ــان ق ــا صاحب مرتبــط ب
اداری ایــن اشــخاص یــا ناشــی از شــكایت افــراد از عملكــرد آن هــا بــود.۱

ــه مقامــات  نكتــه اساســی در ایــن زمینــه آن اســت کــه در یــک تقســیم بندی، دعــاوی مربــوط ب
و مأمــوران دولتــی بــه دعــاوی عمومــی و دعــاوی ناشــی از وظایــف آن هــا تقســیم می شــود. در ایــن 
تقســیم بندی، دعــاوی عمومــی بــه آن دســته از دعــاوی گفتــه می شــود کــه در آن، مأمــوران دولتــی 
ماننــد دیگــر اشــخاص جامعــه، خواهــان )شــاکی( یــا خوانــده )متشــاکی( واقــع شــوند. در مقابــل، اگــر 
مقامــات و مأمــوران دولتــی در ارتبــاط بــا صالحیــت و جایگاهــی کــه دارنــد، طــرف دعــوا قــرار گیرنــد، 
ــوان  ــت دی ــب توجــه در خصــوص صالحی ــه جال ــاوی اداری اســت. نكت ــی از دع ــاوی، مصداق ــن دع ای
ــه  ــم، منحصــر ب ــوان مظال ــت دی ــون تاریخــی، صالحی ــه گواهــی اســناد و مت ــه ب ــم آن اســت ک مظال
دعــاوی اداری مأمــوران حكومــت نبــود و همــه امــور مربــوط بــه حــكام و مقامــات کشــوری و لشــكری 
را شــامل می شــد. هم چنان کــه بنــا بــه گــواه تاریــخ، ایــن نهــاد بــه دعــاوی راجــع بــه غصــب امــالک 

ــه دســت حــكام و مقامــات دولتــی رســیدگی می کــرد.2 افــراد ب
شــاید مبنــای پیش بینــی چنیــن صالحیتــی را بــرای دیــوان مظالــم بتــوان ایــن نكتــه دانســت کــه 
در خصــوص همــه دعــاوی راجــع بــه مقامــات و مأمــوران دولتــی، احتمــال تأثیــر بــر اســتقالل قاضــی 
بــه صــورت ویــژه وجــود دارد و در ایــن خصــوص، بیــن دعــاوی عمومــی بــا دعــاوی ناشــی از جایــگاه و 
صالحیــت ایــن افــراد تفاوتــی وجــود نــدارد. بــر همیــن اســاس، بــه تعبیــه و طراحــی ســاختاری واجــد 
اســتقالل و قدرتــی مضاعــف نســبت بــه دیگــر محاکــم، بــرای رســیدگی بــه ایــن دعــاوی نیــاز اســت. 

ــا  ــم ب ــوان مظال ــای دی ــگاه و صالحیت ه ــه جای ــار دوم. مقایس گفت
ــت اداری ــوان عدال دی

اصــل 6۱ قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، اِعمــال قــوه قضاییــه را در صالحیــت دادگاه های 
دادگســتری قــرار داده اســت. در ایــن زمینــه، بنــد ۱ اصــل ۱56 قانــون اساســی نیــز صــدور حكــم  در 
مــورد تظلمــات ، تعدیــات  و شــكایات  را از جملــه صالحیت هــا و وظایــف قــوه قضاییــه شــمرده اســت. 
ــایی  ــن شناس ــه( ضم ــوه قضایی ــی )ق ــون اساس ــم قان ــل یازده ــف فص ــول مختل ــاس، اص ــن اس ــر ای ب
مراجــع مختلــف قضایــی، در اصــل ۱۷۳، رســیدگی  بــه »شــكایات ، تظلمــات  و اعتراضــات  مــردم  نســبت  
ــوان عدالــت اداری قــرار داده اســت.  ــر عهــده دی ــه  مأموریــن ، واحدهــا و آیین نامه هــای  دولتــی« را ب ب
بنــا بــر مطالبــی کــه راجــع بــه جایــگاه و صالحیت هــای دیــوان مظالــم در ســابقه تاریخــی نظــام 
قضایــی ایــران گفتــه شــد،  مقایســه جایــگاه و صالحیت هــای ایــن دیــوان بــا دیــوان عدالــت اداری و 

۱. صدقی، پیشین، ص 48.

2. امین، پیشین، ص ۱2۱.

مطلوب ســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه 
و صاحیت هــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام
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شناســایی مزایــای دیــوان مظالــم و کاســتی های دیــوان عدالــت اداری می توانــد در ارتقــای جایــگاه و 
صالحیت هــای دیــوان عدالــت اداری در نظــام قضایــی ایــران مفیــد باشــد. بــا ایــن مقدمــه، جایــگاه و 

صالحیت هــای ایــن دو نهــاد را مقایســه خواهیــم کــرد.

بند اول. مقایسه جایگاه دیوان مظالم و دیوان عدالت اداری
ــه  ــرای رســیدگی ب ــگاه محكمــه ای ب ــم در جای ــوان مظال ــر ذکــر شــد، دی همــان طــور کــه پیش ت
شــكایات و تظلمــات از کارگــزاران حكومتــی، بــه عنــوان ســاختاری مســتقل از دیگــر محاکــم و در ذیــل 
شــخص اول کشــور )شــاه یــا خلیفــه( یــا شــخص منصــوب از جانــب او اداره می شــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه در نظــام قضایــی جمهــوری اســالمی ایــران، مســتند بــه بنــد ۱ اصــل ۱56 قانــون اساســی، 
رســیدگی و حــل  و فصــل اختالفــات بــه صــورت مطلــق، یكــی از وظایــف قــوه قضاییــه قلمــداد گشــته 
و بــرای انجــام ایــن مســئولیت در نظــام قضایــی ایــران، محاکــم متعــدد عمومــی و اختصاصــی تشــكیل 
شــده اســت. در ایــن ســاختار، دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان یكــی از محاکــم اختصاصــی، صالحیــت 

رســیدگی بــه شــكایات مــردم از مأمــوران و واحدهــای دولتــی را بــر عهــده دارد. 
ــكیالت و  ــون تش ــاده ۱ قان ــه در م ــی ک ــون اساس ــل ۱۷۳ قان ــل اص ــارت ذی ــت عب ــه صراح ب
آیین دادرســی دیــوان عدالــت اداری نیــز تكــرار شــده، جایــگاه دیــوان عدالــت اداری مشــخصًا در ذیــل 
ــون یادشــده،  ــر همیــن حكــم، در مــاده 2 قان رییــس قــوه قضاییــه ترســیم گردیــده اســت. مبتنــی ب
تعییــن تشــكیالت قضایــی، اداری و تعــداد شــعب دیــوان بــا تصویــب رییــس قــوه قضاییــه اســت و در 
مــاده 4 ایــن قانــون، تعییــن قضــات آن اعــم از رییــس دیــوان در صالحیــت رییــس قــوه قضاییــه قــرار 
دارد. از ایــن نظــر، جایــگاه ایــن دیــوان بــا دیگــر محاکــم دادگســتری هیــچ تفاوتــی نــدارد. بــه دلیــل 
ماهیــت دعــاوی مطــرح در دیــوان و حساســیت ایــن دعــاوی کــه حتــی ممكــن اســت دعــاوی مــردم 
ــوه قضاییــه را نیــز شــامل شــود، تمهیــد جایگاهــی خــاص  ــوه قضاییــه هم چــون رییــس ق از ارکان ق
ــی  ــن حــال، در نظــام قضای ــا ای ــه نظــر می رســد. ب ــز از دیگــر محاکــم دادگســتری، موجــه ب و متمای
ایــران، هیــچ  گونــه تمهیــدی ویــژه  بــرای تضمیــن اســتقالل جایــگاه دیــوان عدالــت اداری اندیشــیده 

نشــده اســت. 
بنــا بــر آن چــه گفتــه شــد، تردیــدی نیســت کــه دیــوان مظالــم در نظــام قضایــی ایــران و اســالم 
ــتقالل  ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــام قضای ــت اداری در نظ ــوان عدال ــگاه دی ــه جای ــبت ب نس
بیش تــری داشــته اســت. از ایــن نظــر، در الگــوی دیــوان مظالــم، ایــن امــكان وجــود داشــت کــه ایــن 
ــم  ــی ه ــزاران نظــام قضای ــردم از کارگ ــات م ــه تظلم ــی ب ــری حت ــا اســتقالل حداکث ــد ب ــوان بتوان دی

ــد. رســیدگی کن
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بند دوم. مقایسه صالحیت دیوان مظالم و دیوان عدالت اداری
ــت«  ــن صالحی ــای تعیی ــواًل از »معیاره ــی معم ــع قضای ــت مراج ــدود صالحی ــی ح ــرای معرف ب
اســتفاده می شــود. مقصــود از »معیــار تعییــن صالحیــت«، معیــار یــا ســنجه ای اســت کــه بــر اســاس 
ــا در مــوارد ابهــام، وضعیــت صالحیــت یــک  آن بتــوان صالحیــت یــک مرجــع قضایــی را مشــخص ی
مرجــع قضایــی را تعییــن کــرد. نكتــه مهــم در خصــوص معیــار تعییــن صالحیــت آن اســت کــه ایــن 
معیارهــا بــه منزلــه اصولــی کلــی در زمینــه  صالحیتنــد کــه ممكــن اســت حســب مــورد، بــه موجــب 
قانــون، اســتثناهایی نیــز داشــته باشــند. در ادامــه، مهم تریــن معیارهــای تعییــن صالحیــت محاکــم در 

ــی می شــوند: ــران معرف ــی ای ــی ـ قضای نظــام حقوق

1. معیار شخصی )شکلی(
بــه منظــور تعییــن حــدود و قلمــرو صالحیــت محاکــم ممكــن اســت بــه وضعیــت اصحــاب دعــوا 
ــه ایــن معیــار، »معیــار شــخصی« یــا »معیــار شــكلی« اطــالق می شــود.  توجــه و تأکیــد شــود کــه ب
مبتنــی بــر ایــن معیــار، بــرای تعییــن صالحیــت یــک محكمــه مالحظــه خواهــد شــد کــه شــاکی یــا 
مشــتكٌی  عنــه، چــه شــخص یــا اشــخاصی هســتند. بــرای نمونــه، مســتند بــه مــواد ۱ و 2 آیین نامــه 
دادســراها و دادگاه هــای ویــژه روحانیــت۱ ـ ابالغــی ۱۳69 مقــام معظــم رهبــری ـ بــه صــرف روحانــی 
ــیدگی  ــت رس ــژه روحانی ــرای وی ــه او در دادگاه و دادس ــوط ب ــاوی مرب ــرد، دع ــک ف ــدن ی ــداد ش قلم
ــن می شــود.  ــه تعیی ــر اســاس شــخصیت مشــتكٌی  عن ــن محكمــه ب ــت ای ــس صالحی ــد شــد. پ خواه
ــور  ــه منظ ــوب ۱۳92ـ ب ــری2 ـ مص ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ــاده ۳04 قان ــتناد م ــه اس ــن ب هم چنی

ــم توجــه می شــود. ــه شــخصیت مته ــان، ب ــال و نوجوان ــت دادگاه اطف ــن صالحی تعیی

۱. مــاده ۱ـ  بــه منظــور پیش گیــری از نفــوذ افــراد منحــرف و تبــه کار در حوزه هــای علمیــه، حفــظ حیثیــت روحانیــت و بــه کیفــر 

رســاندن روحانیــون متخلــف، دادســرا و دادگاه ویــژه روحانیــت تحــت نظــارت عالیــه مقــام معظــم رهبــری بــا وظایف و تشــكیالت 

و اختیــارات زیــر ایجــاد می گــردد.

ماده 2ـ  وظایف دادسرا و دادگاه ویژه به شرح ذیل می باشد:

الف( اقدامات الزم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده مسائل قضایی .

ب( ارشاد در امور خالف شأن .

ج( رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.

تبصــره ـ در اجــرای وظایــف و اهــداف منــدرج در مــواد یــک و دو، دادســرای ویــژه روحانیــت می توانــد از طریــق مراکــز حــوزوی، 

ســازمان تبلیغــات اســالمی، مرکــز امــور مســاجد و ســایر نهادهــای مرتبــط بــه امــور روحانیــت اقــدام نمایــد. نهادهــای فــوق در 

زمینــه اجــرای مــوارد مذکــور موظــف بــه همــكاری بــا دادســرای ویــژه روحانیــت می باشــند.

ــان  ــال و نوجوان ــی در دادگاه اطف ــام شمس ــال تم ــده  س ــر از هج ــراد کم ت ــال و اف ــم اطف ــه جرای ــه کلی ــاده ۳04ـ ب 2. م

رســیدگی می شــود.

مطلوب ســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه 
و صاحیت هــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام
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2. معیار موضوعی )ماهوی(
یكــی دیگــر از معیارهــای تعیین کننــده صالحیــت محاکــم، »موضــوع دعــاوی« اســت. بــر اســاس 
ایــن معیــار، فــارغ از این کــه شــاکی یــا مشــتكٌی  عنــه، چــه شــخص یــا اشــخاصی هســتند، بــا عنایــت 
ــه آن دعــوا تعییــن می شــود. مقصــود از  ــرای رســیدگی  ب ــه موضــوع دعــوا، محكمــه صالحیــت دار ب ب
ــا دعواســت.  ــر اســاس موضــوع شــكایت ی ــا ماهــوی، تعییــن صالحیــت محاکــم ب معیــار موضوعــی ی
بــرای نمونــه، مــاده ۳0۳ قانــون آییــن دادرســی کیفــری ـ مصــوب ۱۳92ـ در تبییــن صالحیــت دادگاه 

انقــالب مقــرر کــرده اســت: »بــه جرایــم زیــر در دادگاه انقــالب رســیدگی می شــود:
الــف( جرایــم علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی، محاربــه و افســاد فــی االرض، بغــی، تبانــی و اجتمــاع علیــه 
جمهــوری اســالمی ایــران یــا اقــدام مســلحانه یــا احــراق، تخریــب و اتــالف امــوال بــه  منظــور مقابلــه بــا نظام؛

ب ( توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری؛ 
ــلحه،  ــاق اس ــازهای آن و قاچ ــردان و پیش س ــدر، روان گ ــواد مخ ــه م ــوط ب ــم مرب ــام جرای پ( تم

ــرل؛  ــواد تحــت کنت ــالم و م مهمــات و اق
ت( سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است«. 

ــت  ــن صالحی ــرم در تعیی ــب ج ــخصیت مرتك ــه ش ــت ک ــر آن اس ــه ب ــل اولی ــوارد، اص ــن م در ای
ــد. ــرده باش ــن ک ــتثناهایی تعیی ــوارد، اس ــن م ــذار در ای ــه قانون گ ــر آن ک ــدارد مگ ــری ن ــه تأثی محكم

3. معیار شخصی ـ موضوعی )شکلی ـ ماهوی(
بــرای تعییــن صالحیــت برخــی محاکــم، شــخصیت شــاکی یــا مشــتكٌی  عنــه و موضــوع دعــوا بــه 
صــورت هم زمــان اهمیــت دارنــد. در صــورت نبــود هــر یــک از ایــن دو معیــار، موضــوع از صالحیــت 
مرجــع یادشــده خــارج می شــود و در صالحیــت مرجعــی دیگــر قــرار می گیــرد. بــرای نمونــه، مســتند 
بــه اصــل ۱۷2 قانــون اساســی۱ و مــاده ۱ قانــون مجــازات جرایــم نیروهــای مســلح ـ مصــوب ۱۳82ـ2  

۱. اصــل ۱۷2ـ بــرای رســیدگی بــه جرایــم مربــوط بــه وظایــف خــاص نظامــی یــا انتظامــی اعضــای ارتــش، ژاندارمــری، 
شــهربانی و ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی، محاکــم نظامــی مطابــق قانــون تشــكیل می گــردد، ولــی بــه جرایــم عمومــی 
آنــان یــا جرایمــی کــه در مقــام ضابــط دادگســتری مرتكــب شــوند، در محاکــم عمومــی رســیدگی می شــود. دادســتانی و 

دادگاه هــای نظامــی، بخشــی از قــوه قضاییــه کشــور و مشــمول اصــول مربــوط بــه ایــن قــوه هســتند.
2. مــاده ۱ـ دادگاه هــای نظامــی بــه جرایــم مربــوط بــه وظایــف خــاص نظامــی و انتظامــی  کلیــه  افــراد زیــر کــه در ایــن 

ــد: ــیدگی می کنن ــوند، رس ــده می ش ــی« خوان ــار، » نظام ــه اختص ــون ب قان
الــف( کارکنــان ســتادکل نیروهــای مســلح جمهوری اســالمی ایــران و ســازمان های وابســته. ب( کارکنــان ارتش جمهوری اســالمی 
ایــران و ســازمان های وابســته. ج( کارکنــان ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی ایــران و ســازمان های وابســته و اعضــای  بســیج ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی.  د( کارکنــان وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و ســازمان های وابســته.  هـــ( کارکنــان مشــمول 
قانــون نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران.  و( کارکنــان وظیفــه از تاریــخ شــروع خدمت تــا پایــان آن.  ز( محصــالنـ  موضوع 
قوانیــن اســتخدامی نیروهــای مســلحـ  مراکــز آمــوزش نظامــی و  انتظامــی در داخــل و خــارج از کشــور و نیــز مراکــز آمــوزش وزارت 
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای  مســلح. ح( کســانی کــه بــه طــور موقــت در خدمــت نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران  هســتند 

و طبــق قوانیــن اســتخدامی نیروهــای مســلح در مــدت مزبــور از اعضــای نیروهای مســلح  محســوب می شــوند.
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ــی  ــا انتظام ــی  ی ــاص  نظام ــف  خ ــه  وظای ــوط ب ــم  مرب ــه جرای ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــای  نظام دادگاه ه
نظامیــان تشــكیل شــده اســت. مبتنــی بــر مســتندات یادشــده، در تعییــن صالحیــت محاکــم نظامــی، 
مرتبــط بــا وظایــف خــاص نظامــی یــا انتظامــی بــودن جــرم ارتكابــی و نظامــی بــودن مرتكــب اهمیــت 

دارد. بنابرایــن، معیــار تعییــن صالحیــت محاکــم نظامــی را بایــد شــخصی ـ موضوعــی دانســت.
بــا مشــخص  شــدن مهم تریــن معیارهــای تعییــن صالحیــت محاکــم قضایــی در ایــران، در ادامــه، 

بــه مقایســه معیــار تعییــن صالحیــت در دیــوان مظالــم و دیــوان عدالــت اداری می پردازیــم.

الف( معیار تعیین صالحیت دیوان مظالم
ــیاری از ادوار  ــوان را در بس ــن دی ــد ای ــم بای ــوان مظال ــرای دی ــده ب ــای یادش ــر ویژگی  ه ــی ب مبتن
تاریخــی، محكمــه ای بــرای رســیدگی بــه مطلــق شــكایت از مأمــوران دولتــی یــا دعــاوی و اختالفــات 
ــرای  ــم ب ــوان مظال ــت دی ــیاری از ادوار، صالحی ــی، در بس ــه  عبارت ــرد. ب ــداد ک ــی قلم ــات دولت مقام
رســیدگی بــه یــک موضــوع، مبتنــی بــر شــخصیت مشــتكٌی  عنــه تعییــن می شــد و بــه صــرف این کــه 
ــوان  ــت دی ــن موضــوع در صالحی ــه ای ــود، رســیدگی ب ــی ب ــا مرجــع حكومت ــام ی طــرف شــكایت، مق

ــت.  ــرار می گرف ــم ق مظال
ــه دو دســته  ــوان ب در مقــام تبییــن ایــن نكتــه بایــد گفــت کــه در نگاهــی کالن، دعــاوی را می ت
دعــاوی عمومــی و دعــاوی خصوصــی تقســیم کــرد. مســتنبط از مــاده 8 قانــون آییــن دادرســی کیفری، 
ــوط اســت، دعــاوی  ــا اشــخاص معینــی مرب ــه حقــوق شــخص ی ــر خــالف دعــوای خصوصــی کــه ب ب
عمومــی بــه حقــوق الهــی یــا جامعــه مربــوط اســت. بــه عبارتــی، دعــاوی عمومــی، دعــاوی ناشــی از 

اختــالف در امــور و موضوع هایــی اســت کــه جنبــه غیــر شــخصی یــا عمومــی دارنــد.
ــوان  ــه دو دســته دعــاوی دولتــی و غیــر دولتــی می ت ــن تقســیم بندی، دعــاوی عمومــی را ب در ای
ــتند.  ــام هس ــاص و ع ــف خ ــد دو تعری ــی، واج ــاوی دولت ــر، دع ــیم بندی اخی ــرد. در تقس ــیم ک تقس
ــر  ــا یكدیگ ــی ب ــتگاه های دولت ــالف دس ــی از اخت ــاوی ناش ــه دع ــاص ب ــف خ ــی در تعری ــاوی دولت دع
ــه صالحیــت خویــش  ــوط ب ــه، هــر گاه دو ســازمان دولتــی در امــور مرب ــرای نمون اطــالق می شــود. ب
ــح ارجــاع دهنــد، دعــوای  ــه مرجــع صال ــرای رســیدگی ب دچــار اختــالف شــوند و اختــالف خــود را ب

دولتــی در مفهــوم خــاص محقــق شــده اســت.۱
ــای  ــاوی نهاده ــه دع ــر این ک ــالوه ب ــام ع ــوم ع ــی در مفه ــاوی دولت ــه دع ــی اســت ک ــن در حال ای
ــک  ــه ی ــرد ک ــز دربرمی گی ــاوی را نی ــته از دع ــود، آن دس ــامل می ش ــر را ش ــر یكدیگ ــی در براب دولت
طــرف آن، دولــت باشــد. بنابرایــن، مبتنــی بــر تعریــف عــام از دعــوای دولتــی، بــرای شناســایی یــک 

۱. در تعریــف دقیــق و حقوقــی، اختــالف و دعــوا، دو موضــوع مجــزای از یكدیگرنــد. بــا ایــن توضیــح کــه هــر اختالفــی ممكــن 

اســت بــه دعــوا منتهــی نشــود و عــالوه بــر ایــن، هــر دعوایــی نیــز ممكــن اســت نتیجــه اختــالف نباشــد، بلكــه در نتیجه گــزارش 

نهــاد یــا مقــام نظارتــی دعوایــی ایجــاد و محقــق شــود.

مطلوب ســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه 
و صاحیت هــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام
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دعــوا بــه عنــوان دعــوای دولتــی، دولــت بایــد حداقــل، یــک طــرف دعــوا باشــد و آن دعــوا بــه دولــت 
ــوط باشــد. در دعــاوی عمومــی غیــر دولتــی ماننــد بســیاری  ــا امــور قرارداشــته در صالحیتــش مرب ی
ــوان  ــه عن ــد و ب ــه کن ــوا مداخل ــق مدعی العمــوم در دع ــت از طری ــر دول ــی اگ ــری، حت ــاوی کیف از دع
یــک طــرف دعــوا قــرار بگیــرد، حضــور دولــت بــه منظــور صیانــت از نظــم عمومــی یــا حــق اللــه یــا 
اخــالق حســنه اســت و دولــت، طــرف اصیــل دعــوا محســوب نمی شــود. در ایــن تقســیم بندی، هــر گاه 
دعــاوی دولتــی مبتنــی بــر موضــوع دعــوا تقســیم شــوند، دعــاوی اداری، یكــی از اقســام دعــاوی دولتــی 
ــور اداری باشــد، دعــوای  ــن توضیــح کــه اگــر موضــوع دعــوای دولتــی، ام ــا ای محســوب می شــوند، ب

اداری محقــق شــده اســت.
مبتنــی بــر مقدمــات یادشــده و آن چــه در خصــوص دیــوان مظالــم گفتــه شــد، ایــن دیــوان تنهــا 
بــه صــرف شــخصیت مشــتكٌی  عنــه )مقــام یــا مرجــع دولتــی(، واجــد صالحیــت رســیدگی بــه دعــوا بود 
و صالحیــت ایــن دیــوان، بــه نــوع خاصــی از دعــاوی )دعــاوی اداری( مقّیــد نبــود، چنان کــه ایــن دیــوان 
بــه دعــاوی غصــب امــالك مــردم بــه دســت حكمرانــان نیــز رســیدگی می کــرد.۱ از طرفــی، شــخصیت 
ــه  ــر آن کــه ب ــزون ب ــوان اف ــن دی ــم اهمیــت نداشــت. ای ــوان مظال ــرای تعییــن صالحیــت دی شــاکی ب
شــكایات مــردم از مأمــوران و مراجــع حكومتــی رســیدگی می کــرد، صالحیــت رســیدگی بــه دعــاوی 

دولتــی در مفهــوم خــاص آن )دولتــی از دولتــی( را نیــز داشــت.

ب( معیار تعیین صالحیت دیوان عدالت اداری
ــه  ــت رســیدگی ب ــا شــكلی، صالحی ــار شــخصی ی ــر معی ــی ب ــه مبتن ــم ک ــوان مظال ــل دی در مقاب
مطلــق دعــاوی علیــه دولــت را بــر عهــده داشــت، بــرای تبییــن معیــار تعییــن صالحیــت دیــوان عدالــت 

اداری بایــد بــه دو نكتــه توجــه کــرد:
ــران،  ــی ای ــام قضای ــت اداری در نظ ــوان عدال ــی، دی ــون اساس ــل ۱۷۳ قان ــتناد اص ــه اس  اول ـ ب
ــت و از  ــی« اس ــای دولت ــن و واحده ــردم« از »مأموری ــات »م ــكایات و تظلم ــه ش ــیدگی ب ــع رس مرج
ــر ایــن اســت کــه دعــاوی دولــت از دولــت قابــل طــرح نیســت. البتــه  ایــن نظــر، در دیــوان، اصــل ب
ــرح  ــكان ط ــی، ام ــون اساس ــل ۱۷0 قان ــس« در اص ــر ک ــظ »ه ــتناد لف ــه اس ــود، ب ــت موج در وضعی
ــس  ــز وجــود دارد.2 پ ــی نی ــی توســط اشــخاص دولت ــای دولت ــا و تصویب نامه ه شــكایت از آیین نامه ه

۱. امین، پیشین، ص ۱2۱.
ــوان  ــی دی ــت عموم ــان در هیئ ــخصیت خواه ــًا ش ــه اساس ــد ک ــان معتقدن ــی حقوق دان ــت، برخ ــن واقعی ــر ای ــی ب 2. مبتن
ــه  ــت اداری«، مجل ــوان عدال ــان در دی ــخصیت خواه ــلیمانی، »ش ــتی س ــد و مهس ــی، محم ــدارد. )امام ــی ن اهمیت
ــگاه  ــل رویكــرد یادشــده، برخــی جای ــی دانشــگاه شــیراز، دوره ششــم، ۱۳9۳، شــماره ۱، ص 25( در مقاب مطالعــات حقوق
شــاکی در دیــوان را تنهــا مختــص مــردم می داننــد و از ایــن نظــر، صالحیــت طــرح شــكایت در هیئــت عمومــی را هــم تنهــا 
ــوان  ــای دی ــی صالحیت ه ــی تطبیق ــی زاده، حســین، »بررس ــل مشــاهده در: قل ــد. )قاب ــردم در نظــر گرفته ان ــرای م ب
ــه«، پایان نامــه کارشناســی ارشــد رشــته حقــوق عمومــی، دانشــگاه  ــی فرانس ــورای دولت ــران و ش ــت اداری ای عدال

ــه قضایــی پذیرفتــه نیســت. ــن نظــر، حداقــل در قوانیــن و روی ــز، ۱۳89، ص 46( البتــه ای تبری
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در خصــوص مقــررات و مصوبــات دولتــی هماننــد دیــوان مظالــم کــه بــه دعــاوی مقامــات دولتــی علیــه 
یكدیگــر رســیدگی می کــرد، در دیــوان عدالــت اداری نیــز شــكایت دولــت از دولــت در هیئــت عمومــی 
دیــوان عدالــت اداری قابــل طــرح اســت. از ایــن رو، بــه معیــار شــخصی یــا شــكلی در دیــوان عدالــت 

ــود. ــه می ش اداری توج
دوم ـ اصــل ۱۷۳ قانــون اساســی بــه عنــوان اصــل محــوری در ترســیم معیــار و حــدود صالحیــت 
ــه  ــه منظــور رســیدگی ب ــه »ب ــرده اســت ک ــارت بســنده ک ــن عب ــه ای ــًا ب ــت اداری صرف ــوان عدال دی
ــا آیین نامه-هــای دولتــی  ــا واحدهــا ی ــن ی ــه مأموری شــكایات، تظلمــات و اعتراضــات مــردم نســبت ب
و... دیوانــی بــه نــام دیــوان عدالــت اداری... تأســیس می گــردد...«. ظاهــر ایــن عبــارت نشــان می دهــد 
کــه تنهــا معیــار شــخصی بــرای تعییــن صالحیــت ایــن دیــوان پذیرفتــه شــده اســت. بــا ایــن وصــف، 
در حــال حاضــر، مطلــق شــكایات مــردم از واحدهــا و مأمــوران دولتــی در دیــوان عدالــت اداری قابــل 
طــرح نیســتند و نظــام حقوقــی جمهــوری اســالمی ایــران در مقــام شناســایی معیــار صالحیــت دیــوان 

عدالــت اداری، معیــار موضوعــی را نیــز در کنــار معیــار شــخصی پذیرفتــه اســت.
در مقــام تبییــن ایــن مطلــب، اشــاره بــه ایــن نكتــه مفیــد اســت کــه تبــادر اولیــه از ظاهــر اصــل 
ــه اعمــال  ــون اساســی ایــن اســت کــه دیــوان عدالــت اداری در کنــار صالحیــت رســیدگی ب ۱۷۳ قان
اداری واحدهــا و مأمــوران دولتــی، صالحیــت رســیدگی بــه مطلــق شــكایات مــردم از مأمــوران، واحدهــا 
و آیین نامه هــای دولتــی ماننــد طــرح شــكایت کیفــری از مأمــوران دولتــی را نیــز دارد. ایــن در حالــی 
اســت کــه قیــد »اداری« در عنــوان »دیــوان عدالــت اداری«، بیانگــر مبنــای تأســیس ایــن محكمــه بــه 
ــن  ــا شــكایات اداری در ای ــن رو، تنه ــه اســت. از ای ــوه قضایی ــل ق ــوان دادگاهــی اختصاصــی در ذی عن
دیــوان قابــل طــرح هســتند و رســیدگی بــه دیگــر انــواع دعــاوی در صالحیــت دیگــر محاکــم اســت. 

بنابرایــن، در معیار شناســی صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در نظــم قانــون اساســی ایــران، صــرف 
توجــه بــه عبــارت »مأموریــن و واحدهــای دولتــی« در اصــل ۱۷۳ قانــون اساســی و غفلــت از عبــارت 
ــد،  ــن رو، بی تردی ــت. از ای ــده اس ــده و گمراه کنن ــل، فریبن ــن اص ــل ای ــت اداری« در ذی ــوان عدال »دی
بایــد معیــار صالحیــت در دیــوان عدالــت اداری را معیــاری شــخصی ـ موضوعــی معرفــی کــرد. البتــه 
در تبییــن معیــار موضوعــی تعییــن صالحیــت دیــوان بایــد توجــه کــرد کــه اصــل ۱۷۳ قانــون اساســی، 
ــورت  ــه ص ــای اداری( را ب ــات و قرارداده ــم از ایقاع ــت )اع ــردم از دول ــاوی اداری م ــه دع ــیدگی ب رس
ــد  ــت اداری بای ــوان عدال ــت دی ــار صالحی ــاره معی ــت. درب ــرار داده اس ــوان ق ــت دی ــق در صالحی مطل
دانســت کــه ایــن معیــار هماننــد معیــار صالحیــت بســیاری از محاکــم دیگــر، یــک اصــل کلــی اســت 

و اســتثناهایی دارد.

مطلوب ســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه 
و صاحیت هــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام
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ــر  ــی ب ــت اداری مبتن ــوان عدال ــازی دی ــوم. مطلوب س ــار س گفت
مزایــای دیــوان مظالــم

بــا عنایــت بــه جایــگاه و صالحیت هــای یادشــده بــرای دیــوان مظالــم و تمایزهــای آن بــا جایــگاه 
ــوان نســبت  ــر آن دی ــت اداری، الگوگیــری از ویژگی هــا و مؤلفه هــای برت ــوان عدال و صالحیت هــای دی
ــران و مطلوب ســازی  ــرای ارتقــای کیفیــت دادرســی اداری در ای ــد ب ــت اداری می توان ــوان عدال ــه دی ب
ــای  ــای ارتق ــه، راهكاره ــن مقدم ــا ای ــذار باشــد. ب ــت اداری اثرگ ــوان عدال ــای دی ــگاه و صالحیت ه جای
ــم  ــوان مظال ــای دی ــگاه و صالحیت ه ــر جای ــی ب ــت اداری مبتن ــوان عدال ــای دی ــگاه و صالحیت ه جای

تبییــن خواهــد شــد.

بند اول. مطلوب سازی جایگاه دیوان عدالت اداری
همــان طــور کــه در مقــام تبییــن جایــگاه دیــوان مظالــم در نظــام قضایــی ایــران و اســالم گفتــه 
شــد، معمــواًل دیــوان مظالــم، ســاختاری متمایــز از دیگــر ارکان دادرســی داشــته اســت. بــا توجــه بــه 
ــردی  ــا ف ــا شــاه( ی ــه ی ــام کشــور )خلیف ــن مق ــوان را عالی تری ــن دی ــوان، معمــواًل ای ــن دی ــت ای اهمی
منصــوب از ســوی او اداره می کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه همــه نظرهایــی کــه در خصــوص جایــگاه 
دیــوان عدالــت اداری در نظــام قضایــی ایــران مطــرح اســت، در نهایــت، جایــگاه ایــن دیــوان را در ذیــل 
ســاختار قــوه قضاییــه و شــخص رییــس قــوه قضاییــه فــرض می کننــد. برخــی حقوق دانــان در مقابــل 
ــت اداری را در رأس  ــوان عدال ــرار دارد، دی ــی ق ــای عموم ــه در رأس دادگاه ه ــور ک ــی کش ــوان عال دی
دادگاه هــا و مراجــع اداری قلمــداد کرده انــد. البتــه هــر دو رکــن بــه عنــوان ارکان اصلــی قــوه قضاییــه 
و زیــر نظــر رییــس قــوه قضاییــه محســوب می شــوند.۱ ایــن در حالــی اســت کــه در مقابــل ایــن نظــر، 
ــه عنــوان یــک محكمــه اختصاصــی در  ــی کشــور و ب ــوان عال ــت اداری تحــت نظــارت دی ــوان عدال دی

ذیــل قــوه قضاییــه فــرض شــده اســت.2
ــا فــرض هــر یــک  ــل توجــه در خصــوص جایــگاه دیــوان عدالــت اداری آن اســت کــه ب نكتــه قاب
از نظرهــای یادشــده، دیــوان عدالــت اداری در ســاختار قــوه قضاییــه و زیــر نظــر رییــس قــوه قضاییــه 
قــرار دارد و از ایــن نظــر بــا دیــوان مظالــم کــه مســتقل از ســاختار قضایــی کشــور بــود، متمایــز اســت.

ــگاه  ــر جای ــم ب ــوان مظال ــگاه دی ــری جای ــب برت ــه موج ــود ک ــاختار موج ــكال س ــن اش مهم تری

۱. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، چاپ چهاردهم، ۱۳8۷، صص 42۳ـ424.

2. بــرای مطالعــه بیش تــر نــک: ابریشــمی راد، محمدامیــن و حســین آیینه نگینــی، »نسبت ســنجی جایــگاه و 

ــوق اداری،  ــن حق ــای نوی ــه پژوهش ه ــت اداری«، فصل  نام ــوان عدال ــور و دی ــی کش ــوان عال ــای دی صالحیت ه

۱۳99، شــماره ۱.
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ــردم از اعمــال  ــه چــون بخشــی از شــكایات و تظلمــات م ــن اســت ک ــت اداری شــده، ای ــوان عدال دی
ــكان  ــاًل ام ــی کشــور باشــد، در ســاختار موجــود عم ــات قضای ــال و مقام ــت ممكــن اســت از اعم دول
ــت اداری  ــوان عدال تظلم خواهــی از بخشــی از اعمــال و تصمیم هــای مراجــع و مقامــات قضایــی در دی
ــوازم آن  ــه اذن در شــیء، اذن در ل ــه ک ــن نكت ــه ای ــه ب ــا عطــف توج ــه، ب ــرای نمون ــی اســت. ب منتف
اســت، علی االصــول مقامــات قــوه قضاییــه بــه خصــوص رییــس قــوه قضاییــه صالحیــت وضــع مقــررات 
دارنــد.۱ ایــن در حالــی اســت کــه بــه دالیــل مختلــف از جملــه جنبه هــای ســاختاری، همــواره صالحیت 
هیئــت عمومــی دیــوان بــرای رســیدگی بــه مقــررات رییــس قــوه قضاییــه کــه در واقــع، مافــوق ایــن 
هیئــت محســوب می شــود، محــل تردیــد اســت.2 در حــال حاضــر، بــه موجــب تبصــره مــاده ۱2 قانــون 
تشــكیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ـ مصــوب ۱۳92 ـ رســیدگی دیــوان بــه ایــن قبیــل 

مقــررات از صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان بــه صراحــت مســتثنی شــده اســت.
بنــا بــر آن چــه گفتــه شــد، اســتقالل دیــوان از ســاختار قضایــی کشــور و قــرار گرفتــن آن در ذیــل 
شــخص رییــس کشــور )مقــام رهبــری( را از ایــن نظــر می تــوان ســودمند دانســت کــه امــكان رســیدگی 
بــه تظلمــات مــردم از دســتگاه و مقامــات قضایــی را هم زمــان بــا اســتقالل کامــل و بــدون ایجــاد شــبهه 
ــر  ــاوی دیگ ــه دع ــیدگی ب ــن در رس ــد. هم چنی ــم می  کن ــی فراه ــتقالل قضای ــض اس ــب داری و نق جان
مقامــات و نهادهــای دولتــی نیــز می توانــد بــا اســتقالل عمــل بیش تــری اقــدام کنــد. اصــالح جایــگاه 
ــران کــه در دو  ــی ای ــی مرجــع دادرس اداری در نظــام قضای ــر اســتقالل قضای ــت اداری ب ــوان عدال دی

قالــب شــكلی )ســازمانی( و ماهــوی )محتوایــی( ظهــور و بــروز می کنــد،۳ اثــر مســتقیم دارد. 

بند دوم. مطلوب سازی صالحیت های دیوان عدالت اداری
ــم در  ــوان مظال ــت دی ــن صالحی ــار تعیی ــن معی ــد، مهم تری ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک ــان ط هم
ــه  ــوان ب ــن دی ــن نظــر، ای ــود. از ای ــه( ب ــار شــخصی )شــخصیت مشــتكٌی  عن ــف، معی دوره هــای مختل

۱. آیینه نگینــی، حســین، »مقررات گــذاری رییــس قــوه قضاییــه و نظــارت بــر آن«، پایان نامــه کارشناســی ارشــد رشــته 

حقــوق عمومــی، دانشــگاه تهــران، ۱۳94، ص 6۷؛ زارعــی، محمدحســین، »نشســت علمــی صالحیــت مقررات گــذاری 

قــوه قضاییــه و نظــارت بــر آن در نظــام حقوقــی ایــران«، تحقیقــات قضایــی )۱2(، پژوهشــگاه  قــوه قضاییــه، تهــران: 

مرکــز مطبوعــات و انتشــارات قــوه قضاییــه، ۱۳۷9، ص 20.

2. بــرای مطالعــه بیش تــر نــک: ابریشــمی راد، محمدامیــن، نظــارت قضایــی بــر مقــررات دولتــی بــا تأکیــد بــر ارتقــای 

کارآمــدی دیــوان عدالــت اداری، تهــران: مجــد، ۱۳99، صــص ۱6۷ـ۱۷0.

۳. بــرای مطالعــه بیش تــر نــک: ابریشــمی راد، محمدامیــن و حســین آیینه نگینــی، »نقــد صالحیــت دیــوان عدالــت اداری 

در صــدور رأی وحــدت رویــه«، دانــش حقــوق عمومــی، ۱۳98، شــماره 25؛ حبیــب زاده، محمدجعفــر، قاســم کرامــت و 

ــوق  ــای حق ــی«، پژوهش ه ــه تطبیق ــا مطالع ــران ب ــی ای ــام حقوق ــی در نظ ــتقالل قضای مرتضــی شــهبازی نیا، »اس

تطبیقــی، دوره چهاردهــم، ۱۳89، شــماره 4.

مطلوب ســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه 
و صاحیت هــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام
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ــا شــخصیت  ــوا ی ــارغ از موضــوع دع ــی، ف ــای دولت ــا واحده ــوران ی ــه مأم ــاوی مطــرح علی ــق دع مطل
ــران،  ــوری اســالمی ای ــی جمه ــه در نظــام حقوق ــی اســت ک ــن در حال ــرد. ای شــاکی رســیدگی می ک
معیــار اصلــی صالحیــت دیــوان عدالــت اداری، شــخصی ـ موضوعــی اســت و از ایــن نظــر، عــالوه بــر 
ــوان( و مشــتكٌی  ــه جــز هیئــت عمومــی دی ــد مــردم باشــد )ب شــخصیت شــاکی کــه علی االصــول بای
 عنــه کــه بایــد مأمــور یــا واحــد دولتــی باشــد، موضــوع شــكایت ضرورتــًا بایــد موضوعــی اداری باشــد.

مبتنــی بــر معیارهــای یادشــده، یكــی از روش هــای مطلوب ســازی معیــار صالحیــت دیــوان عدالــت 
ــون اساســی اســت، توســعه صالحیــت  اداری کــه تحقــق آن نیازمنــد اعمــال اصالحــات در ســطح قان
ــا  ــه مطلــق دعــاوی علیــه مقامــات عالی رتبــه و واحدهــای دولتــی اســت. ب ــرای رســیدگی ب ــوان ب دی
ــه و  ــن اصــول دادرســی منصفان ــی از بنیادی تری ــوان یك ــه عن ــتقالل قضــات ب ــت اس ــه اهمی ــه ب توج
ضــرورت صیانــت آن هــا از هــر گونــه فشــار و هجمــه درون ســازمانی و برون ســازمانی و از ســوی دیگــر، 
بــا مفــروض بــودن احتمــال ســوء اســتفاده صاحبــان قــدرت از موقعیتشــان و اعمــال نفــوذ بــر قضــات 
دیــوان و دیگــر محاکــم، اگــر جایــگاه دیــوان بــه عنــوان مرجعــی در ذیــل مقــام رهبــری تعبیــه شــود و 
از نظــر صالحیتــی نیــز صالحیــت رســیدگی بــه مطلــق شــكایات از مقامــات عالی رتبــه یــا واحدهــای 
دولتــی را داشــته باشــد، می تــوان انتظــار داشــت تــا حــدود زیــادی، امــكان اعمــال نفــوذ بــر قضــات 
دیــوان بــه عنــوان محكمــه رســیدگی کننده بــه پرونــده مقامــات و واحدهــای دولتــی کاهــش یابــد. 

مبتنــی بــر ایــن پیشــنهاد کــه در ادامــه پیشــنهاد یادشــده در خصــوص جایــگاه مطلــوب دیــوان 
ــوان انتظــار داشــت کــه ابهام هــا و پراکندگــی  ــر تقویــت اســتقالل عمــل دیــوان می ت اســت، عــالوه ب
قواعــد مربــوط بــه صالحیــت دیــوان عدالــت اداری تــا حــدود زیــادی برطــرف شــود و اصــل کلــی بــر 
صالحیــت دیــوان بــرای رســیدگی بــه مطلــق شــكایات از مأمــوران و واحدهــای دولتــی قــرار بگیــرد. 
البتــه همــان طــور کــه در عبارت هــای یادشــده مشــخص اســت، مبانــی یادشــده در خصــوص مطلــق 
شــكایات از مأمــوران دولــت وجهــی نــدارد و برخــالف مقامــات عالی رتبــه، در فرآینــد دادرســی، اگــر 
اثبــات شــود کــه دعــوای مطــرح علیــه مأمــور دولتــی بــه جایــگاه و مأموریــت او ارتباطــی نــدارد، بــه 
آن موضــوع بایــد در دادگاه هــای عمومــی رســیدگی شــود. بنابرایــن، بــا اعمــال ایــن پیشــنهاد، معیــار 
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بــه غیــر از شــكایات مربــوط بــه مأمــوران دولتــی کــه قابــل تفصیــل 
ــر  ــی ب ــوران مبتن ــر مأم ــورد دیگ ــخصی و در م ــار ش ــا معی ــه ب ــات عالی رتب ــه مقام ــبت ب ــت )نس اس
معیــار شــخصی ـ موضوعــی(، مبتنــی بــر معیــار شــخصی خواهــد شــد و در کنــار آن می تــوان امــكان 

رســیدگی دیــوان بــه شــكایات مراجــع دولتــی از یكدیگــر را نیــز فراهــم کــرد.
ــت  ــوان عدال ــای دی ــگاه و صالحیت ه ــی جای ــات فعل ــا اقتضائ ــه ب ــر پیشــنهاد یادشــده ک ــالوه ب ع
ــد  ــی، نیازمن ــام حقوق ــه آن در نظ ــدارد و تعبی ــی ن ــران هم خوان ــی ای ــی و قضای ــام حقوق اداری در نظ
اصــالح و بازنگــری در قانــون اساســی اســت، در چارچــوب قانــون اساســی موجــود، بــا اعمــال دقیــق 
معیــار شــخصی ـ موضوعــی و اعمــال اصالحاتــی در قوانیــن و رویه هــای موجــود می تــوان گام مثبتــی 
ــک از  ــر ی ــا ه ــتا الزم اســت ت ــن راس ــت اداری برداشــت. در ای ــوان عدال ــت دی ــای صالحی ــرای ارتق ب
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ــت اداری بازشناســی  ــوان عدال ــرای تبییــن حــدود صالحیــت دی معیارهــای شــخصی و موضوعــی را ب
ــخصی  ــار ش ــر معی ــی ب ــه، مبتن ــرای نمون ــازیم. ب ــق س ــد منطب ــات جدی ــا اقتضائ ــا را ب ــم و آن ه کنی
صالحیــت، دیــوان تنهــا می توانــد بــه شــكایات از دولــت رســیدگی کنــد، ولــی بــا توجــه بــه تحــوالت 
ایجادشــده در مفهــوم دولــت و این کــه در حــال حاضــر، بخشــی از اعمــال حاکمیــت توســط مراجــع 
عمومــی غیــر دولتــی صــورت می گیــرد، ایــن اشــخاص را هــم بایــد در حــدود اعمــال حاکمیتشــان، 

بخشــی از دولــت قلمــداد کــرد.
از ســوی دیگــر، معیــار موضوعــی صالحیــت دیــوان عدالــت اداری نیــز در حــال حاضــر بــه درســتی 
ــت.  ــده اس ــض ش ــا نق ــی باره ــای قضای ــن و رویه ه ــیله قوانی ــه وس ــار ب ــن معی ــود و ای ــال نمی ش اعم
در توضیــح ایــن موضــوع بایــد گفــت کــه گاهــی قوانیــن و رویه هــای قضایــی، موضوعــات اداری را از 
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری خــارج دانســته  اند. بــرای نمونــه، مســتند بــه تبصــره مــاده ۱2 قانــون 
ــات و آیین نامه هــای  تشــكیالت و آیین دادرســی دیــوان عدالــت اداری، رســیدگی بــه شــكایت از مصوب
ــع تشــخیص مصلحــت  ــان، مجم ــورای نگهب ــات ش ــات و مصوب ــق تصمیم ــه، مطل ــوه قضایی ــس ق ریی
نظــام، مجلــس خبــرگان و شــورای عالــی امنیــت ملــی اعــم از مصوبــات اداری ایــن نهادهــا از شــمول 
صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان مســتثنی شــده اســت. بــه موجــب رویــه قضایــی نیــز رســیدگی بــه 
شــكایت از مصوبــات شــوراهای اســالمی روســتا۱  و شــكایت مربــوط بــه قراردادهــای اداری2 از صالحیــت 

دیــوان خــارج شــده اســت. 
در مــواردی حتــی مصوبــات نهادهایــی غیــر از مجلــس شــورای اســالمی نیــز برخــی امــور اداری را 
از شــمول صالحیــت دیــوان خــارج کرده انــد. از جملــه ایــن مــوارد می تــوان بــه مصوبــه جلســه شــماره 
6۳0ـ۱۳8۷/6/۱2 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی اشــاره کــرد کــه بــه موجــب آن، رســیدگی به شــكایت 
ــات و  ــوم، تحقیق ــای عل ــی وزارت ه ــای تخصص ــا و کمیته ه ــده از هیئت ه ــا و آرای صادرش از تصمیم ه
فنــاوری و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی و دیگــر مراکــز آموزشــی و پژوهشــی در امــور و شــئون 

علمــی، آموزشــی و پژوهشــی از شــمول صالحیــت دیــوان عدالــت اداری مســتثنی اعــالم شــده اســت.

۱. دادنامــه شــماره 5۷9 ـ ۱۳9۳/4/2۳ هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مقــرر شــده اســت: »مطابــق بنــد ۱ مــاده ۱2 

قانــون تشــكیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری، مصــوب ســال ۱۳92، رســیدگی بــه شــكایات، تظلمــات و اعتراضــات 

اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی از آیین نامه هــا و ســایر نظامــات و مقــررات دولتــی و شــهرداری ها و مؤسســات عمومــی غیــر 

ــه درخواســت ابطــال  ــه رســیدگی ب ــه این  ک ــرار دارد. نظــر ب ــت اداری ق ــوان عدال ــی دی ــی در صالحیــت هیئــت عموم دولت

ــی فوق الذکــر نیســت،  ــاده قانون ــره صالحیــت احصاشــده در م ــن حیــث کــه در زم ــات شــورای اســالمی روســتا از ای مصوب

بنابرایــن، موجبــی بــرای رســیدگی بــه درخواســت مذکــور در هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری وجــود نــدارد«.

ــم  ــی محاک ــه قضای ــد روی ــمی راد، »نق ــن ابریش ــین و محمدامی ــی، حس ــک: آیینه نگین ــر ن ــه بیش ت ــرای مطالع 2. ب

ــای اداری«، فصل  نامــه حقــوق اداری، دوره هفتــم، ۱۳98،  ــه قرارداده ــع ب ــاوی راج ــه دع ــیدگی ب ــران در رس ای

ــماره 2۱. ش
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مبتنــی بــر مطالــب یادشــده، بــرای مطلوب ســازی صالحیت هــای دیــوان عدالــت اداری الزم اســت 
یــا در ســطح قانــون اساســی، اصالحاتــی ســاختاری و صالحیتــی نســبت بــه ایــن نهــاد صــورت بگیــرد و 
تــا حــدودی بــه ســمت معیــار تعییــن صالحیــت شــخصی متمایــل شــد کــه مــورد عمــل دیــوان مظالم 
ــا  ــرد ت ــری جــدی صــورت بگی ــود، بازنگ ــی موج ــای قضای ــادی و رویه ه ــون ع ــا در ســطح قان ــود ی ب

حداقــل معیــار صالحیــت شــخصی ـ موضوعــی در مــورد ایــن نهــاد بــه درســتی اعمــال شــود.
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نتیجه گیری
رســیدگی بــه دعــاوی بــه طرفیــت دولــت و مأمــوران دولتــی، بــا توجــه بــه ویژگی هــای خــاص آن 
ــض  ــه، نق ــیدگی کننده و در نتیج ــه رس ــر قاضــی محكم ــار ب ــال فش ــت و احتم ــگاه دول ــه جای از جمل
اســتقالل قاضــی و مرجــع قضایــی، در طــول تاریــخ نظــام قضایــی ایــران و اســالم اهمیتــی ویــژه داشــته 
ــوان  ــران و اســالم، دی ــی ای ــف نظــام قضای ــن موضــوع، در ادوار مختل ــه اهمیــت ای ــا توجــه ب اســت. ب

مظالــم، مرجــع قضایــی خــاص بــرای رســیدگی بــه ایــن دســته از دعــاوی محســوب شــده اســت. 
مقایســه  جایــگاه دیــوان مظالــم بــا دیــوان عدالــت اداری مؤیــد آن اســت کــه قــرار گرفتــن دیــوان 
ــه  ــر این ک ــالوه ب ــان، ع ــوب ایش ــرد منص ــا ف ــور ی ــل رییس کش ــتقیم در ذی ــورت مس ــه  ص ــم ب مظال
اســتقالل ایــن مرجــع را بــرای رســیدگی بــه شــكایات از مأمــوران و واحدهــای دولتــی بیش تــر تضمیــن 
ــم  ــز فراه ــی را نی ــات قضای ــوران و مقام ــكایات از مأم ــه ش ــوان ب ــن دی ــیدگی ای ــكان رس ــرد، ام می ک
ــه  ــوه قضایی ــتقالل آن از ق ــری و اس ــام رهب ــل مق ــت اداری در ذی ــوان عدال ــی دی ــرد. پیش بین می ک

ــران قلمــداد شــود.  ــی ای ــوان در نظــام قضای ــگاه آن دی ــت جای ــرای تقوی ــدی ب ــد تمهی می توان
بررســی تمایــز صالحیــت دیــوان مظالــم و دیــوان عدالــت اداری نیــز گویــای آن اســت کــه پذیــرش 
ــم ایــن  ــوان مظال ــرای دی ــا شــكلی )شــخصیت مشــتكٌی  عنــه( ب معیــار تعییــن صالحیــت شــخصی ی
امــكان را فراهــم کــرده بــود تــا امــكان طــرح همــه شــكایات اشــخاص از مقامــات و واحدهــای دولتــی 
در آن دیــوان فراهــم باشــد و حتــی ایــن مرجــع بتوانــد بــه شــكایات مراجــع دولتــی علیــه یكدیگــر نیــز 
رســیدگی کنــد. بــا بهره گیــری از الگــوی یادشــده پیشــنهاد شــد در صــورت اصــالح قانــون اساســی و 
ــه مقامــات عالی رتبــه  ــق شــكایات علی ــل مقــام رهبــری، مطل ــت اداری در ذی ــوان عدال پیش بینــی دی
ــر  ــته از شــكایات از دیگ ــن آن دس ــی و هم چنی ــای دولت ــد و واحده ــون مشــخص می کن ــه قان ک
مأمــوران دولتــی کــه مبنــای آن جایــگاه یــا مأموریــت آن هاســت، در صالحیــت آن دیــوان قــرار گیــرد. 
در وضعیــت فعلــی نیــز بــرای بهبــود صالحیــت دیــوان پیشــنهاد شــد معیــار شــخصی ـ موضوعــی در 
ــا  ــا دیــوان عدالــت اداری بازنگــری شــود و ایــن معیــار، متناســب ب قوانیــن و رویــه قضایــی مرتبــط ب

اقتضائــات روز اجــرا گــردد.
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Optimization Administrative Justice Court based on the 
Status and Competence of the Oppression Court in Iran 

and Islam
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Abstract:
In terms of status and competence, the Administrative Justice Court can be con-
sidered the closest institution to the Oppression Court in Iran and Islam. Based on 
descriptive ـ analytical studies, with recognizing the status and competence of the 
Oppression Court in the legal ـ judicial structure of Iran and Islam and adapting its 
characteristics to the Administrative Justice Court in the legal ـ judicial system of 
the Islamic Republic of Iran, it was concluded that in different historical periods, 
the status of the Oppression Court was under the first person of the government or 
the person appointed by her. Because of this, the Oppression Court has been more 
strong and independent than the Administrative Justice Court. On the other hand, by 
predicting the competence of handling all people’s complaints against government 
officials and agents and even disputes between those in power for the Oppression 
Court, the jurisdiction of that court has been wider than the Administrative Justice 
Court. Based on the above findings, changing the status of the Administrative Justice 
Court as an institution under the leadership and within the judiciary and developing 
its competencies as an institution to handle “all administrative claims” and “claims 
affected by public authority” can help to promote the status and competence of the 
Administrative Justice Court.
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gations, Article 173 of the Constitution.
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