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چکیده
از منظــر جایــگاه و صالحیــت ،دیــوان عدالــت اداری را میتــوان نزدیکتریــن نهــاد بــه دیــوان
مظالــم در ایــران و اســام دانســت .مبتنــی بــر مطالعاتــی توصیفــی ـ تحلیلــی ،بــا بازشناســایی
جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان مظالــم در ســاختار حقوقــی ـ قضایــی ایــران و اســام و تطبیــق
ویژگیهــای آن بــا دیــوان عدالــت اداری در نظــام حقوقــی ـ قضایــی جمهــوری اســامی 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 بیشتری نســبت
بــه دیــوان عدالــت اداری داشــته اســت .از ســوی دیگــر ،بــا پیشبینــی صالحیــت بــرای دیــوان
مظالــم در رســیدگی بــه همــه شــكایات مــردم از كارگــزاران حكومتــی و حتــی اختالفــات بیــن
صاحبــان قــدرت ،حــوزه صالحیــت آن نســبت بــه دیــوان عدالــت اداری گســتردهتر بــوده اســت.
مبتنــی بــر یافتههــای ذكرشــده ،تغییــر جایــگاه دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان مرجعــی
در ذیــل مقــام رهبــری و در عــرض قــوه قضاییــه و همچنیــن توســعه صالحیتهــای آن بــه
عنــوان مرجــع صالحی ـتدار بــرای رســیدگی بــه «كلیــه دعــاوی اداری» و «دعــاوی متأثــر از
اقتــدارات عمومــی» میتوانــد بــه ارتقــای جایــگاه و نقــش دیــوان عدالــت اداری کمــک کنــد.
کلیدواژههــا :دیــوان مظالم ،دیوان عدالت اداری ،جایــگاه دیوان عدالت اداری ،صالحیتهای دیوان
عدالت اداری ،دعاوی اداری ،اصل  ۱۷۳قانون اساســی.
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مقدمه
شناســایی حــق تظلمخواهــی بــرای مــردم و امــکان دادرســی و پشــتیبانی از حقــوق فــردی و
اجتماعــی آنهــا در برابــر تعدیــات حاکمیــت و دیگــران ،از جملــه بنیادیتریــن مشــخصههای یــک
نظــام حقوقـی ـ سیاســی مردمســاالر و عادالنــه اســت .ایــن وضعیــت عــاوه بــر تأمیــن امنیــت قضایــی
شــهروندان ،بــا یکــی از مهمتریــن مبانــی بعثــت پیامبــران یعنــی برپایــی «عــدل و داد 1همخوانــی
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 قالبهــای
مختلفــی همچــون قضــاوت شــاهان ،قضــاوت قضــات شــاهی 2،قضــاوت مقامــات روحانــی 3،قضــاوت
قضــات منصــوب خلفــا ،اســتفاده از دو سیســتم مــوازی دادگاههــای عرفــی و دادگاههــای شــرعی 4و
نظایــر آن ظهــور یافتــه اســت .در ایــن میــان ،موضــوع دادخواهــی مــردم از حاکمیــت بــه عنــوان بخــش
خاصــی از حــق دادخواهــی ،در نظــام حقوقــی ایــران ســابقهای طوالنــی دارد .دیــوان مظالــم از جملــه
مراجــع اختصاصــی در نظــام قضایــی ایــران اســت کــه قبــل و بعــد از ظهــور اســام در ایــران و بــا
عنوانهــای مختلــف عموم ـاً بــه منظــور رســیدگی بــه دعــاوی دولتــی ایجــاد شــده اســت.
نظــر بــه اینکــه نهــاد متناظــر دیــوان مظالــم در نظــام حقوقــی ـ قضایــی جمهــوری اســامی ایران،
دیــوان عدالــت اداری اســت ،حقوقدانــان ،نظــام حقوقــی دیــوان مظالــم را منبعــی قابــل توجــه بــرای
دیــوان عدالــت اداری معرفــی کردهانــد 5.بــر ایــن اســاس ،در قالــب پژوهشــی توصیفــی ـ تحلیلــی و
بــا تطبیــق جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان مظالــم بــا جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری
میتــوان بــه ارتقــای جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری در نظــام قضایــی ایــران کمــک
َد أَ ْر َسلْ َنا ُر ُسلَ َنا بِالْ َب ِّی ِ
ِس ِط( .»...حدید)25 :
« .1لَق ْ
َاب َوالْمِی َز َ
نات َوأَنْ َزلْ َنا َم َع ُه ُم الْ ِكت َ
ان ل َِیقُو َم ال َّناس بِالْق ْ

 .2از جملــه ایــن ادوار تاریخــی میتــوان بــه سلســله هخامنشــیان اشــاره کــرد کــه قضــات شــاهی بــرای انجــام امــر
قضــا بــه صــورت مادامالعمــر انتخــاب میشــدند( .نــک :امیــن ،حســن ،تاریــخ حقــوق ایــران ،تهــران :دایرهالمعــارف
ایرانشناســی ،چــاپ ســوم ،1391 ،ص )92
 .3در این زمینه میتوان به قضاوت موبدان در عهد ساسانیان اشاره کرد( .نک :امین ،پیشین ،ص )120
 .4در دوران صفویــه همچــون بســیاری از ادوار تاریــخ ایــران از جملــه دوره ساســانیان ،دو نظــام دادگاهــی جداگانــه بــا مبانــی
مختلــف در صــدور احــکام قضایــی وجــود داشــت .ایــن دو نظــام عبــارت بودنــد از:
یــک ـ دادگاه حکومتــی (عرفــی) :در ایــن نظــام ،رســیدگی بــر مبنــای دســتورهای قضایــی حاکمــان بــود و زیــر نظــر وزیــر
قضایــی غیــر مذهبــی (دیوانبیگــی) اداره میشــد.
دو ـ دادگاه شــرعی :ایــن دادگاههــا زیــر نظــر حاکــم شــرع معــروف بــه صــدر و بــر مبنــای احــکام شــرعی اداره میشــدند.
(نــک :امیــن ،پیشــین ،ص .)339
 .5عمید زنجانی ،عباسعلی ،فقه سیاسی ،تهران :امیرکبیر ،1384 ،ج  ،4ص .90
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کــرد .در ایــن راســتا ،ایــن مقالــه ســعی دارد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه جایــگاه و صالحیتهــای
دیــوان مظالــم چــه مزایــا و کاســتیهایی نســبت بــه دیــوان عدالــت اداری داشــته اســت؟
فرضیــه نویســندگان ایــن تحقیــق آن اســت کــه بــا تطبیــق ویژگیهــای دیــوان مظالــم بــا دیــوان
عدالــت اداری و بهرهمنــدی از برخــی مؤلفههــای دیــوان مظالــم میتــوان بــه ارتقــای کیفیــت
دادرســی اداری در نظــام قضایــی جمهــوری اســامی ایــران دســت یافــت.
عــاوه بــر اینکــه موضــوع ایــن تحقیــق ،پیشــینه خــاص و قابــل اعتنایــی نــدارد و انــدك مطالــب
گفتهشــده در ایــن زمینــه بــه صــورت مختصــر و پراكنــده در كتابهــای حقوقــی و تاریخــی قابــل
دســترس اســت ،آثــار مثبــت ایــن تحقیــق بــرای ارتقــای دادرســی اداری در ایــران و کیفیــت عملکــرد
دیــوان عدالــت اداری ،ضــرورت انجــام ایــن پژوهــش را توجیــه میکنــد.
بــرای پاسـخگویی بــه پرســش ایــن تحقیــق ،ابتــدا جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان مظالــم تبییــن
خواهــد شــد( .بنــد  )1ســپس جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان مظالــم بــا دیــوان عدالــت اداری مقایســه
میشــود( .بنــد  )2در نهایــت ،بــا عنایــت بــه مزایــای دیــوان مظالــم ،راهكارهــای ارتقــای جایــگاه و
صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری بررســی میشــود( .بنــد )3

گفتار نخست .جایگاه و صالحیتهای دیوان مظالم
دیــوان مظالــم از جملــه نهادهــای قضایــی اســت کــه تاریــخ تطــور آن در سلســله حکومتهــای
ایــران باســتان ریشــه دارد 1.در نظامــی قضایــی حکومتهــای ایــران در ادوار مختلــف ،دیــوان مظالــم
اهمیــت و جایــگاه خاصــی داشــت 2و 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
 ،1277دیــوان مظالــم را بــه عنــوان جایگزیــن دیوانخانــه عدلیــه ایجــاد کــرد 3.در تمایــز شــیوه اداره
دیوانخانــه عدلیــه بــا دیــوان مظالــم در عهــد ناصرالدیــن شــاه آمــده اســت کــه دیوانخانــه عدلیــه
4
تحــت اشــراف وزیــر عدلیــه اداره میشــد ،امــا در دیــوان مظالــم ،شــخص شــاه ،دادرس مطلــق بــود.
5
در دوره یادشــده ،دیــوان مظالــم ،عالیتریــن مرجــع دادرس اداری قلمــداد میشــد.
 .1ســاکت ،محمدحســین ،دادرســی در حقــوق اســامی؛ سرشــت و سرنوشــت نهــاد دادرســی و ســازمانهای
وابســته از آغــاز تــا ســده ســیزدهم هجــری ،تهــران :میــزان ،1382 ،ص .354
 .2بــرای بررســی اجمالــی تاریــخ دیــوان مظالــم نــک :یوســفیفر و دیگــران« ،بازشناســی تاریخــی دیــوان مظالــم در
دوره میانــه و کارکــرد سیاســی آن در دوره ســلجوقیان بــزرگ» ،مجلــه پژوهشهــای تاریخــی ایــران و اســام،
 ،1395شــماره .19
 .3مدنی ،جاللالدین« ،از دیوان مظالم تا کاخ دادگستری» ،مجله زمانه ،۱۳۸۲ ،شماره  7و  ،8ص .1
 .4همان.
 .5لطفینیــا ،مهشــید« ،تجدیدنظــر در احــکام صــادره از ســوی محاکــم دوره قاجــار مبتنــی بــر اســناد آرشــیو
ملــی بــا توجــه بــه پیشــینه تاریخــی» ،فصلنامــه آرشــیو ملــی ،۱۳۹۵ ،شــماره  ،5ص .79
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در تاریــخ اســام نیــز تشــکیل ایــن محکمــه ســابقهای طوالنــی دارد 1.امــام علــی (ع) پــس از
رســیدن بــه خالفــت بــا مشــاهده جامعــه آفـتزده و دورمانــده از ســیره و ســنت نبــوی ،دیــوان مظالــم
یــا همــان «بیــتالمظالــم» را در مدینــه تأســیس کــرد تــا از ایــن طریــق بــه تظلمــات مــردم از اعمــال
ظالمانــه حـ ّکام و مأمــوران دولتــی رســیدگی شــود 2.ایشــان در سراســر حکومــت خــود بــر ایــن موضــوع
تأکیــد داشــت .ایشــان در بخشــی از نامــه  60نهجالبالغــه میفرمایــد ...« :همانــا مــن ســپاهیانى
فرســتادم كــه بــه خواســت خــدا بــر شــما خواهنــد گذشــت و آنچــه خــدا بــر آنــان واجــب كــرده ،بــه
ایشــان ســفارش كــردم و بــر آزار نرســاندن بــه دیگــران و پرهیــز از هــر گونــه شــرارتى تأكیــد كــردهام.
مــن نــزد شــما و پیمانــى كــه بــا شــما دارم ،از آزار رســاندن ســپاهیان بــه مــردم بیــزارم ... .مــن پشــت
ســر ســپاه در حركتــم .شــكایتهاى خــود را بــه مــن برســانید و در امــورى كــه لشــكریان بــر شــما
چیــره شــدهاند كــه قــدرت دفــع آن را جــز بــا كمــك خــدا و مــن نداریــد ،بــه مــن مراجعــه كنیــد كــه
3
آن را بــا كمــك خداونــد برطــرف خواهــم كــرد».
بــا مشــخص شــدن ســابقه تشــکیل دیــوان مظالــم بایــد تأکیــد کــرد کــه از جملــه مهمتریــن
اهــداف تشــکیل 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 ،صالحیتهایــی
همچــون رســیدگی بــه دعــاوی و اختالفــات مقامــات دیوانــی ،رســیدگی بــه جرایــم اداری ـ سیاســی
کارگــزاران حکومتــی ،رســیدگی بــه شــکایات مــردم از عملکــرد مقامــات دولتــی و رســیدگی بــه
دادخواهــی افــراد و گروههــای خــاص اجتماعــی کــه خواســتار بهرهمنــدی از «ارزاق» و «معایــش» از
5
طــرف دولــت بودنــد ،از جملــه مهمتریــن صالحیتهــای دیــوان مظالــم بــود.
بــه عبارتــی ،عموم ـاً ایــن دیــوان ،مرجــع رســیدگی بــه شــکایات مــردم از اعمــال دولــت بــود تــا
از اعمــال ظالمانــه ح ـ ّکام ،امــرا و رجــال دولتــی بازخواســت شــود 6.بنابرایــن ،طبیعــی اســت کــه در
 .1کعبــی ،عبــاس و ســید علــی میردامــاد نجفآبــادی« ،ماهیــت نهــاد «مظالــم» ضــرورت و مبانــی آن در حکومــت

اســامی» ،فصلنامــه حکومــت اســامی ،1394 ،شــماره  ،75ص .96
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 .4کعبی و میرداماد نجفآبادی ،پیشین ،صص 99ـ.101
 .5صدقــی ،ناصــر« ،بررســی ســاختار و ماهیــت نظــام حقوقــی دولــت ســلجوقی» ،پژوهشهــای تاریخــی ،دوره
جدیــد ،1388 ،شــماره  ،۳ص .48
 .6البتــه در ادوار مختلــف ،عــاوه بــر ایــن صالحیــت محــوری ،صالحیتهــای دیگــری بــرای ایــن دیــوان در نظــر گرفتــه
شــده كــه از موضــوع ایــن تحقیــق خــارج اســت.
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فصلنامــه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره دوازدهم  /پاییز 1401

عمــده دعــاوی مطــرح در ایــن دیــوان ،یــک طــرف ،رعیــت و طــرف دیگــر ،دولــت باشــد 1.در ایــن
زمینــه ،از جملــه ویژگیهــای مهــم دیــوان مظالــم در برخــی دورههــا ،امــکان رســیدگی ایــن محکمــه
2
بــه شــکایت مــردم از شــخص شــاه بــود.
پیشبینــی صالحیتهــای خــاص یادشــده بــرای دیــوان مظالــم ســبب شــده اســت از نظــر
ســاختاری ،ایــن نهــاد معمــوالً در ســاختاری متمایــز از دیگــر ارکان دادرســی قــرار گیــرد .در ایــن زمینــه،
در برخــی دورههــای تاریخــی همچــون دوره ساســانیان ،دیــوان مظالــم کــه بــا عنــوان «بــارگا ه داد»
شــناخته میشــد ،از دیگــر نظامــات و ســازمانهای قضایــی متمایــز بــود 3.در دوره اســامی نیــز دیــوان
مظالــم عمومـاً محکمـهای در عــرض محاکــم شــرعی بــود کــه صالحیــت رســیدگی بــه دعــاوی عرفــی
اعــم از اداری و عمومــی را بــر عهــده داشــت 4.از ســوی دیگــر ،جایــگاه ایــن نهــاد از چنــان اهمیتــی
برخــوردار بــود کــه بــه منظــور حفــظ اســتقالل عمــل و اقتــدار در ایــن محکمــه ،اداره ایــن دیــوان عمومـاً
5
بــر عهــده باالتریــن مقــام دولــت (خلیفــه یــا شــاه) یــا فــردی منصــوب از ســوی وی قــرار داشــت.
در مقــام تبییــن حــدود صالحیــت دیــوان مظالــم در دورههــای تاریخــی مختلــف ،تأکیــد بــر ایــن
نکتــه الزم اســت کــه شــکایت از نهادهــا ،مؤسســات و مأمــوران دولتــی بــه دلیــل وابســتگی ایــن
اشــخاص بــه قــدرت عمومــی همیشــه حساســیت مضاعفــی نســبت بــه دیگــر دعــاوی داشــته و احتمــال
ســوء اســتفاده زمــامداران از قــدرت و اعمــال فشــار و هجمــه بــه قاضــی و محکمــه رســیدگیکننده در
ایــن مــوارد بیشتــر بــوده اســت .از ایــن رو ،معمــوالً بــا تمیــز ایــن دعــاوی از دیگــر دعــاوی ،رســیدگی
بــه آنهــا در صالحیــت مراجــع خاصــی قــرار میگرفــت کــه از آن بــه عنــوان دیــوان مظالــم یــاد
میشــود .بنابرایــن ،دیــوان مظالــم در نظــام قضایــی ایــران ،بــه عنــوان یــک دادگاه عالــی ،صالحیــت
رســیدگی بــه شــکایات مــردم از امیــران ،حــکام ،قضــات و دیگــر مقامــات کشــوری و لشــکری 6و حتــی
شــاهزادگان 7،فرزنــدان و خویشــان پادشــاه را داشــت 8.بــه عبــارت دیگــر ،در ایــن محکمــه بــه دعــاوی
 .1شــمسالدین ،محمدمهــدی ،نظــام حکومــت و مدیریــت در اســام ،ترجمــه :مرتضــی آیتاللـهزاده شــیرازی ،تهــران:
دانشــگاه تهــران ،1385 ،ج  ،1ص .537
 .2امین ،پیشین ،ص .121
 .3همان.
 .4همان.
 .5کعبــی و میردامــاد نجفآبــادی ،پیشــین ،ص 98؛ الــدوری ،عبدالعزیــز« ،دیــوان در صــدر اســام» ،ترجمــه :منصــوره
مؤمنــی و عبــاس احمدونــد ،مجلــه تاریــخ اســام ،1381 ،شــماره  ،10ص .100
 .6چنگیــزی اردهایــی ،اســماعیل« ،نقــد و بررســی کتــاب فرهنــگ و تمــدن اســامی ،نوشــته علیاکبــر
والیتــی» ،تاریــخ و تمــدن اســامی ،1386 ،شــماره  ،5ص .177
 .7آفرینشخاکــی ،زهــرا« ،ســاختار اداری محاکــم قضایــی در عصــر ایلخانــان بــر مبنــای دســتور الکاتــب فــی
تعییــن المراتــب ،اثــر هندوشــاه نخجوانــی» ،پژوهشنامــه تاریــخ ،۱۳۹۳ ،شــماره  ،35ص .12
 .8یــاوری ،فتحاللــه« ،دیــوان مظالــم» ،ماهنامــه قضایــی ،1355 ،شــماره  ،132ص 77؛ ســیدان ،مریــم« ،امیــر داد :منصبــی
دیوانــی در تعــدادی از متــون تاریخــی و ادبــی فارســی» ،دوفصلنامــه زبــان و ادبیــات فارســی ،1395 ،شــماره  ،80ص .101
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مطلوبســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه
و صالحیتهــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام

مرتبــط بــا صاحبــان قــدرت رســیدگیمیشــد کــه ایــن دعــاوی یــا مربــوط بــه جرایــم سیاســی و
1
اداری ایــن اشــخاص یــا ناشــی از شــکایت افــراد از عملکــرد آنهــا بــود.
نکتــه اساســی در ایــن زمینــه آن اســت کــه در یــک تقســیمبندی ،دعــاوی مربــوط بــه مقامــات
و مأمــوران دولتــی بــه دعــاوی عمومــی و دعــاوی ناشــی از وظایــف آنهــا تقســیم میشــود .در ایــن
تقســیمبندی ،دعــاوی عمومــی بــه آن دســته از دعــاوی گفتــه میشــود 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،
ایــن دعــاوی ،مصداقــی از دعــاوی اداری اســت .نکتــه جالــب توجــه در خصــوص صالحیــت دیــوان
مظالــم آن اســت کــه بــه گواهــی اســناد و متــون تاریخــی ،صالحیــت دیــوان مظالــم ،منحصــر بــه
دعــاوی اداری مأمــوران حکومــت نبــود و همــه امــور مربــوط بــه حــکام و مقامــات کشــوری و لشــکری
را شــامل میشــد .همچنانکــه بنــا بــه گــواه تاریــخ ،ایــن نهــاد بــه دعــاوی راجــع بــه غصــب امــاک
2
افــراد بــه دســت حــکام و مقامــات دولتــی رســیدگی میکــرد.
شــاید مبنــای پیشبینــی چنیــن صالحیتــی را بــرای دیــوان مظالــم بتــوان ایــن نکتــه 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.

گفتــار دوم .مقایســه جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان مظالــم بــا
دیــوان عدالــت اداری
اصــل  61قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،اِعمــال قــوه قضاییــه را در صالحیــت دادگاههای
دادگســتری قــرار داده اســت .در ایــن زمینــه ،بنــد  1اصــل  156قانــون اساســی نیــز صــدور حکـم در
ت را از جملــه صالحیتهــا و وظایــف قــوه قضاییــه شــمرده اســت.
ت و شــکایا 
مــورد تظلمــات ،تعدیــا 
بــر ایــن اســاس ،اصــول مختلــف فصــل یازدهــم قانــون اساســی (قــوه قضاییــه) ضمــن شناســایی
ت و اعتراضــات مــرد م نســبت
ی بــه «شــکایات ،تظلمــا 
مراجــع مختلــف قضایــی ،در اصــل  ،173رســیدگ 
ی دولتــی» را بــر عهــده دیــوان عدالــت اداری قــرار داده اســت.
ب ـه مأموری ـن ،واحدهــا و آییننامههــا 
بنــا بــر مطالبــی کــه راجــع بــه جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان مظالــم در ســابقه تاریخــی نظــام
قضایــی ایــران گفتــه شــد ،مقایســه جایــگاه و صالحیتهــای ایــن دیــوان بــا دیــوان عدالــت اداری و
 .1صدقی ،پیشین ،ص .48
 .2امین ،پیشین ،ص .121

134

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

شناســایی مزایــای دیــوان مظالــم و کاســتیهای دیــوان عدالــت اداری میتوانــد در ارتقــای جایــگاه و
صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری در نظــام قضایــی ایــران مفیــد باشــد .بــا ایــن مقدمــه ،جایــگاه و
صالحیتهــای ایــن دو نهــاد را مقایســه خواهیــم کــرد.

بند اول .مقایسه جایگاه دیوان مظالم و دیوان عدالت اداری

همــان طــور کــه پیشتــر ذکــر شــد ،دیــوان مظالــم در جایــگاه محکم ـهای بــرای رســیدگی بــه
شــکایات و تظلمــات از کارگــزاران حکومتــی ،بــه عنــوان ســاختاری مســتقل از دیگــر محاکــم و در ذیــل
شــخص اول کشــور (شــاه یــا خلیفــه) یــا شــخص منصــوب از جانــب او اداره میشــد .ایــن در حالــی
اســت کــه در نظــام قضایــی جمهــوری اســامی ایــران ،مســتند بــه بنــد  1اصــل  156قانــون اساســی،
ل و فصــل اختالفــات بــه صــورت مطلــق ،یکــی از وظایــف قــوه قضاییــه قلمــداد گشــته
رســیدگی و حـ 
و بــرای انجــام ایــن مســئولیت در نظــام قضایــی ایــران ،محاکــم متعــدد عمومــی و اختصاصــی تشــکیل
شــده اســت .در ایــن ســاختار ،دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان یکــی از محاکــم اختصاصــی ،صالحیــت
رســیدگی بــه شــکایات مــردم از مأمــوران و واحدهــای دولتــی را بــر عهــده دارد.
بــه صراحــت عبــارت ذیــل اصــل  173قانــون اساســی کــه در مــاده  ۱قانــون تشــکیالت و
آییندادرســی دیــوان عدالــت اداری نیــز تکــرار شــده ،جایــگاه دیــوان عدالــت اداری مشــخصاً در ذیــل
رییــس قــوه قضاییــه ترســیم گردیــده اســت .مبتنــی بــر همیــن حکــم ،در مــاده  ۲قانــون یادشــده،
تعییــن تشــکیالت قضایــی ،اداری و تعــداد شــعب دیــوان بــا تصویــب رییــس قــوه قضاییــه اســت و در
مــاده  ۴ایــن 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 ممکــن اســت دعــاوی مــردم
از ارکان قــوه قضاییــه همچــون رییــس قــوه قضاییــه را نیــز شــامل شــود ،تمهیــد جایگاهــی خــاص
و متمایــز از دیگــر محاکــم دادگســتری ،موجــه بــه نظــر میرســد .بــا ایــن حــال ،در نظــام قضایــی
چ گونــه تمهیــدی ویــژه بــرای تضمیــن اســتقالل جایــگاه دیــوان عدالــت اداری اندیشــیده
ایــران ،هی ـ 
نشــده اســت.
بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد ،تردیــدی نیســت کــه دیــوان مظالــم در نظــام قضایــی ایــران و اســام
نســبت بــه جایــگاه دیــوان عدالــت اداری در نظــام قضایــی جمهــوری اســامی ایــران اســتقالل
بیشتــری داشــته اســت .از ایــن نظــر ،در الگــوی دیــوان مظالــم ،ایــن امــکان وجــود داشــت کــه ایــن
دیــوان بتوانــد بــا اســتقالل حداکثــری حتــی بــه تظلمــات مــردم از کارگــزاران نظــام قضایــی هــم
رســیدگی کنــد.
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مطلوبســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه
و صالحیتهــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام

بند دوم .مقایسه صالحیت دیوان مظالم و دیوان عدالت اداری

بــرای معرفــی حــدود صالحیــت مراجــع قضایــی معمــوالً از «معیارهــای تعییــن صالحیــت»
اســتفاده میشــود .مقصــود از «معیــار تعییــن صالحیــت» ،معیــار یــا ســنجهای اســت کــه بــر اســاس
آن بتــوان صالحیــت یــک مرجــع قضایــی را مشــخص یــا در مــوارد ابهــام ،وضعیــت صالحیــت یــک
مرجــع قضایــی را تعییــن کــرد .نکتــه مهــم در خصــوص معیــار تعییــن صالحیــت آن اســت کــه ایــن
معیارهــا بــه منزلــه اصولــی کلــی در زمینـ ه صالحیتنــد کــه ممکــن اســت حســب مــورد ،بــه موجــب
قانــون ،اســتثناهایی نیــز داشــته باشــند .در ادامــه ،مهمتریــن معیارهــای تعییــن صالحیــت محاکــم در
نظــام حقوقــی ـ قضایــی ایــران معرفــی میشــوند:
 .1معیار شخصی (شکلی)
بــه منظــور تعییــن حــدود و قلمــرو صالحیــت محاکــم ممکــن اســت بــه وضعیــت اصحــاب دعــوا
توجــه و تأکیــد شــود کــه بــه ایــن معیــار« ،معیــار شــخصی» یــا «معیــار شــکلی» اطــاق میشــود.
مبتنــی بــر ایــن معیــار ،بــرای تعییــن صالحیــت یــک محکمــه مالحظــه خواهــد شــد کــه شــاکی یــا
ـتکیعنــه ،چــه شــخص یــا اشــخاصی هســتند .بــرای نمونــه ،مســتند بــه مــواد  1و  2آییننامــه
مشـ ٌ
1
دادســراها و دادگاههــای ویــژه روحانیــت ـ ابالغــی  1369مقــام معظــم رهبــری ـ بــه صــرف روحانــی
قلمــداد شــدن یــک فــرد ،دعــاوی مربــوط بــه او در دادگاه و دادســرای ویــژه روحانیــت رســیدگی
ـتکیعنــه تعییــن میشــود.
خواهــد شــد .پــس صالحیــت ایــن محکمــه بــر اســاس شــخصیت مشـ ٌ
همچنیــن بــه اســتناد مــاده  304قانــون آییــن دادرســی کیفــری 2ـ مصــوب 1392ـ بــه منظــور
تعییــن صالحیــت دادگاه اطفــال و نوجوانــان ،بــه شــخصیت متهــم توجــه میشــود.
 .1مــاده  ۱ـ بــه منظــور پیشگیــری از نفــوذ افــراد منحــرف و تبـهکار در حوزههــای علمیــه ،حفــظ حیثیــت روحانیــت و بــه کیفــر
رســاندن روحانیــون متخلــف ،دادســرا و دادگاه ویــژه روحانیــت تحــت نظــارت عالیــه مقــام معظــم رهبــری بــا وظایف و تشــکیالت
و اختیــارات زیــر ایجــاد میگــردد.
ماده  ۲ـ وظایف دادسرا و دادگاه ویژه به شرح ذیل میباشد:
الف) اقدامات الزم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده مسائل قضایی .
ب) ارشاد در امور خالف شأن .
ج) رسیدگی به جرایم روحانیون و پروندههایی 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 میتوانــد از طریــق مراکــز حــوزوی،
ســازمان تبلیغــات اســامی ،مرکــز امــور مســاجد و ســایر نهادهــای مرتبــط بــه امــور روحانیــت اقــدام نمایــد .نهادهــای فــوق در
زمینــه اجــرای مــوارد مذکــور موظــف بــه همــکاری بــا دادســرای ویــژه روحانیــت میباشــند.
 .2مــاده ۳۰۴ـ بــه كلیــه جرایــم اطفــال و افــراد كمتــر از هجــدهســال تمــام شمســی در دادگاه اطفــال و نوجوانــان
رســیدگی میشــود.

136

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

 .2معیار موضوعی (ماهوی)
یکــی دیگــر از معیارهــای تعیینکننــده صالحیــت محاکــم« ،موضــوع دعــاوی» اســت .بــر اســاس
ـتکیعنــه ،چــه شــخص یــا اشــخاصی هســتند ،بــا عنایــت
ایــن معیــار ،فــارغ از اینکــه شــاکی یــا مشـ ٌ
ی بــه آن دعــوا تعییــن میشــود .مقصــود از
بــه موضــوع دعــوا ،محکمــه صالحی ـتدار بــرای رســیدگ 
معیــار موضوعــی یــا ماهــوی ،تعییــن صالحیــت محاکــم بــر اســاس موضــوع شــکایت یــا دعواســت.
بــرای نمونــه ،مــاده  303قانــون آییــن دادرســی کیفــری ـ مصــوب 1392ـ در تبییــن صالحیــت دادگاه
انقــاب مقــرر کــرده اســت« :بــه جرایــم زیــر در دادگاه انقــاب رســیدگی میشــود:
الــف) جرایــم علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی ،محاربــه و افســاد فـیاالرض ،بغــی ،تبانــی و اجتمــاع علیــه
جمهــوری اســامی ایــران یــا اقــدام مســلحانه یــا احــراق ،تخریــب و اتــاف امــوال بــهمنظــور مقابلــه بــا نظام؛
ب) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری؛
پ) تمــام جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر ،روانگــردان و پیشســازهای آن و قاچــاق اســلحه،
مهمــات و اقــام و مــواد تحــت كنتــرل؛
ت) سایر مواردی كه به موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است».
در ایــن مــوارد ،اصــل اولیــه بــر آن اســت کــه شــخصیت مرتکــب جــرم در تعییــن صالحیــت
محکمــه تأثیــری نــدارد مگــر آنکــه قانونگــذار در ایــن مــوارد ،اســتثناهایی تعییــن کــرده باشــد.
 .3معیار شخصی ـ موضوعی (شکلی ـ ماهوی)
ـتکیعنــه و موضــوع دعــوا بــه
بــرای تعییــن صالحیــت برخــی محاکــم ،شــخصیت شــاکی یــا مشـ ٌ
صــورت همزمــان اهمیــت دارنــد .در صــورت نبــود هــر یــک از ایــن دو معیــار ،موضــوع از صالحیــت
مرجــع یادشــده خــارج میشــود و در صالحیــت مرجعــی دیگــر قــرار میگیــرد .بــرای نمونــه ،مســتند
2
بــه اصــل  172قانــون اساســی 1و مــاده  1قانــون مجــازات جرایــم نیروهــای مســلح ـ مصــوب 1382ـ
 .1اصــل 172ـ بــرای رســیدگی بــه جرایــم مربــوط بــه وظایــف خــاص نظامــی یــا انتظامــی اعضــای ارتــش ،ژاندارمــری،
شــهربانی و ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ،محاکــم نظامــی مطابــق قانــون تشــکیل میگــردد ،ولــی بــه جرایــم عمومــی
آنــان یــا جرایمــی کــه در مقــام ضابــط دادگســتری مرتکــب شــوند ،در محاکــم عمومــی رســیدگی میشــود .دادســتانی و
دادگاههــای نظامــی ،بخشــی از قــوه قضاییــه کشــور و مشــمول اصــول مربــوط بــه ایــن قــوه هســتند.
ی کلیــهافــراد زیــر کــه در ایــن
 .2مــاده 1ـ دادگاههــای نظامــی بــه جرایــم مربــوط بــه وظایــف خــاص نظامــی و انتظام ـ 
قانــون بــه اختصــار« ،نظامــی» خوانــده میشــوند ،رســیدگی میکننــد:
الــف) کارکنــان ســتادکل نیروهــای مســلح جمهوری اســامی ایــران و ســازمانهای وابســته .ب) کارکنــان ارتش جمهوری اســامی
ی بســیج ســپاه
ایــران و ســازمانهای وابســته .ج) کارکنــان ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایــران و ســازمانهای وابســته و اعضــا 
پاســداران انقــاب اســامی .د) کارکنــان وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و ســازمانهای وابســته .هـــ) کارکنــان مشــمول
قانــون نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران .و) کارکنــان وظیفــه از تاریــخ شــروع خدمت تــا پایــان آن .ز) محصــان ـ موضوع
قوانیــن اســتخدامی نیروهــای مســلح ـ مراکــز آمــوزش نظامــی وانتظامــی در داخــل و خــارج از کشــور و نیــز مراکــز آمــوزش وزارت
ن هســتند
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــایمســلح .ح) کســانی کــه بــه طــور موقــت در خدمــت نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایرا 
و طبــق قوانیــن اســتخدامی نیروهــای مســلح در مــدت مزبــور از اعضــای نیروهای مســلحمحســوب میشــوند.
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مطلوبســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه
و صالحیتهــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام

ی یــا انتظامــی
ص نظامــ 
ف خــا 
م مربــوط بــه وظایــ 
ی نظامــی بــرای رســیدگی بــه جرایــ 
دادگاههــا 
نظامیــان تشــکیل شــده اســت .مبتنــی بــر مســتندات یادشــده ،در تعییــن صالحیــت محاکــم نظامــی،
مرتبــط بــا وظایــف خــاص نظامــی یــا انتظامــی بــودن جــرم ارتکابــی و نظامــی بــودن مرتکــب اهمیــت
دارد .بنابرایــن ،معیــار تعییــن صالحیــت محاکــم نظامــی را بایــد شــخصی ـ موضوعــی دانســت.
بــا مشــخصشــدن مهمتریــن معیارهــای تعییــن صالحیــت محاکــم قضایــی در ایــران ،در ادامــه،
بــه مقایســه معیــار تعییــن صالحیــت در دیــوان مظالــم و دیــوان عدالــت اداری میپردازیــم.
الف) معیار تعیین صالحیت دیوان مظالم
مبتنــی بــر ویژگیهــای یادشــده بــرای دیــوان مظالــم بایــد ایــن دیــوان را در بســیاری از ادوار
تاریخــی ،محکمـهای بــرای رســیدگی بــه مطلــق شــکایت از مأمــوران دولتــی یــا دعــاوی و اختالفــات
مقامــات دولتــی قلمــداد کــرد .بــهعبارتــی ،در بســیاری از ادوار ،صالحیــت دیــوان مظالــم بــرای
ـتکیعنــه تعییــن میشــد و بــه صــرف اینکــه
رســیدگی بــه یــک موضــوع ،مبتنــی بــر شــخصیت مشـ ٌ
طــرف شــکایت ،مقــام یــا مرجــع حکومتــی بــود ،رســیدگی بــه ایــن موضــوع در صالحیــت دیــوان
مظالــم قــرار میگرفــت.
در مقــام تبییــن ایــن نکتــه بایــد گفــت کــه در نگاهــی کالن ،دعــاوی را میتــوان بــه دو دســته
دعــاوی عمومــی و دعــاوی خصوصــی تقســیم کــرد .مســتنبط از مــاده  8قانــون آییــن دادرســی کیفری،
بــر خــاف دعــوای خصوصــی کــه بــه حقــوق شــخص یــا اشــخاص معینــی مربــوط اســت ،دعــاوی
عمومــی بــه حقــوق الهــی یــا جامعــه مربــوط اســت .بــه عبارتــی ،دعــاوی عمومــی ،دعــاوی ناشــی از
اختــاف در امــور و موضوعهایــی اســت کــه جنبــه غیــر شــخصی یــا عمومــی دارنــد.
در ایــن تقســیمبندی ،دعــاوی عمومــی را بــه دو دســته دعــاوی دولتــی و غیــر دولتــی میتــوان
تقســیم کــرد .در تقســیمبندی اخیــر ،دعــاوی دولتــی ،واجــد دو تعریــف خــاص و عــام هســتند.
دعــاوی دولتــی در تعریــف خــاص بــه دعــاوی ناشــی از اختــاف دســتگاههای دولتــی بــا یکدیگــر
اطــاق میشــود .بــرای نمونــه ،هــر گاه دو ســازمان دولتــی در امــور مربــوط بــه صالحیــت خویــش
دچــار اختــاف شــوند و اختــاف خــود را بــرای رســیدگی بــه مرجــع صالــح ارجــاع دهنــد ،دعــوای
1
دولتــی در مفهــوم خــاص محقــق شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه دعــاوی دولتــی در مفهــوم عــام عــاوه بــر اینکــه دعــاوی نهادهــای
دولتــی در برابــر یکدیگــر را شــامل میشــود ،آن دســته از دعــاوی را نیــز دربرمیگیــرد کــه یــک
طــرف آن ،دولــت باشــد .بنابرایــن ،مبتنــی بــر تعریــف عــام از دعــوای دولتــی ،بــرای شناســایی یــک
 .1در تعریــف دقیــق و حقوقــی ،اختــاف و دعــوا ،دو موضــوع مجــزای از یکدیگرنــد .بــا ایــن توضیــح کــه هــر اختالفــی ممکــن
اســت بــه دعــوا منتهــی نشــود و عــاوه بــر ایــن ،هــر دعوایــی نیــز ممکــن اســت نتیجــه اختــاف نباشــد ،بلکــه در نتیجه گــزارش
نهــاد یــا مقــام نظارتــی دعوایــی ایجــاد و محقــق شــود.
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دعــوا بــه عنــوان دعــوای دولتــی ،دولــت بایــد حداقــل ،یــک طــرف دعــوا باشــد و آن دعــوا بــه دولــت
یــا امــور قرارداشــته در صالحیتــش مربــوط باشــد .در دعــاوی عمومــی غیــر دولتــی ماننــد بســیاری
از دعــاوی کیفــری ،حتــی اگــر دولــت از طریــق مدعیالعمــوم در دعــوا مداخلــه کنــد و بــه عنــوان
یــک طــرف دعــوا قــرار بگیــرد ،حضــور دولــت بــه منظــور صیانــت از نظــم عمومــی یــا حــق اللــه یــا
اخــاق حســنه اســت و دولــت ،طــرف اصیــل دعــوا محســوب نمیشــود .در ایــن تقســیمبندی ،هــر گاه
دعــاوی دولتــی مبتنــی بــر موضــوع دعــوا تقســیم شــوند ،دعــاوی اداری ،یکــی از اقســام دعــاوی دولتــی
محســوب میشــوند ،بــا ایــن توضیــح کــه اگــر موضــوع دعــوای دولتــی ،امــور اداری باشــد ،دعــوای
اداری محقــق شــده اســت.
مبتنــی بــر مقدمــات یادشــده و آنچــه در خصــوص دیــوان مظالــم گفتــه شــد ،ایــن دیــوان تنهــا
ـتکیعنــه (مقــام یــا مرجــع دولتــی) ،واجــد صالحیــت رســیدگی بــه دعــوا بود
بــه صــرف شــخصیت مشـ ٌ
مقیــد نبــود ،چنانکــه ایــن دیــوان
و صالحیــت ایــن دیــوان ،بــه نــوع خاصــی از دعــاوی (دعــاوی اداری) ّ
1
بــه دعــاوی غصــب امــاك مــردم بــه دســت حكمرانــان نیــز رســیدگی میکــرد .از طرفــی ،شــخصیت
شــاکی بــرای تعییــن صالحیــت دیــوان مظالــم اهمیــت نداشــت .ایــن دیــوان افــزون بــر آنکــه بــه
شــکایات مــردم از مأمــوران و مراجــع حکومتــی رســیدگی میکــرد ،صالحیــت رســیدگی بــه دعــاوی
دولتــی در مفهــوم خــاص آن (دولتــی از دولتــی) را نیــز داشــت.
ب) معیار تعیین صالحیت دیوان عدالت اداری
در مقابــل دیــوان مظالــم کــه مبتنــی بــر معیــار شــخصی یــا شــکلی ،صالحیــت رســیدگی بــه
مطلــق دعــاوی علیــه دولــت را بــر عهــده داشــت ،بــرای تبییــن معیــار تعییــن صالحیــت دیــوان عدالــت
اداری بایــد بــه دو نکتــه توجــه کــرد:
اول ـ بــه اســتناد اصــل  173قانــون اساســی ،دیــوان عدالــت اداری در نظــام قضایــی ایــران،
مرجــع رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات «مــردم» از «مأموریــن و واحدهــای دولتــی» اســت و از
ایــن نظــر ،در دیــوان ،اصــل بــر ایــن اســت کــه دعــاوی دولــت از دولــت قابــل طــرح نیســت .البتــه
در وضعیــت موجــود ،بــه اســتناد لفــظ «هــر کــس» در اصــل  170قانــون اساســی ،امــکان طــرح
شــکایت از آییننامههــا و تصویبنامههــای دولتــی توســط اشــخاص دولتــی نیــز وجــود دارد 2.پــس
 .1امین ،پیشین ،ص .121
ً
 .2مبتنــی بــر ایــن واقعیــت ،برخــی حقوقدانــان معتقدنــد کــه اساســا شــخصیت خواهــان در هیئــت عمومــی دیــوان
اهمیتــی نــدارد( .امامــی ،محمــد و مهســتی ســلیمانی« ،شــخصیت خواهــان در دیــوان عدالــت اداری» ،مجلــه
مطالعــات حقوقــی دانشــگاه شــیراز ،دوره ششــم ،1393 ،شــماره  ،۱ص  )25در مقابــل رویكــرد یادشــده ،برخــی جایــگاه
شــاكی در دیــوان را تنهــا مختــص مــردم میداننــد و از ایــن نظــر ،صالحیــت طــرح شــكایت در هیئــت عمومــی را هــم تنهــا
بــرای مــردم در نظــر گرفتهانــد( .قابــل مشــاهده در :قلــیزاده ،حســین« ،بررســی تطبیقــی صالحیتهــای دیــوان
عدالــت اداری ایــران و شــورای دولتــی فرانســه» ،پایاننامــه كارشناســی ارشــد رشــته حقــوق عمومــی ،دانشــگاه
تبریــز ،1389 ،ص  )46البتــه ایــن نظــر ،حداقــل در قوانیــن و رویــه قضایــی پذیرفتــه نیســت.
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در خصــوص مقــررات و مصوبــات دولتــی هماننــد دیــوان مظالــم کــه بــه دعــاوی مقامــات دولتــی علیــه
یکدیگــر رســیدگی میکــرد ،در دیــوان عدالــت اداری نیــز شــکایت دولــت از دولــت در هیئــت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری قابــل طــرح اســت .از ایــن رو ،بــه معیــار شــخصی یــا شــکلی در دیــوان عدالــت
اداری توجــه میشــود.
دوم ـ اصــل  173قانــون اساســی بــه عنــوان اصــل محــوری در ترســیم معیــار و حــدود صالحیــت
دیــوان عدالــت اداری صرفــاً بــه ایــن عبــارت بســنده کــرده اســت کــه «بــه منظــور رســیدگی بــه
شــکایات ،تظلمــات و اعتراضــات مــردم نســبت بــه مأموریــن یــا واحدهــا یــا آییننامه-هــای دولتــی
و ...دیوانــی بــه نــام دیــوان عدالــت اداری ...تأســیس میگــردد .»...ظاهــر ایــن عبــارت نشــان میدهــد
کــه تنهــا معیــار شــخصی بــرای تعییــن صالحیــت ایــن دیــوان پذیرفتــه شــده اســت .بــا ایــن وصــف،
در حــال حاضــر ،مطلــق شــکایات مــردم از واحدهــا و مأمــوران دولتــی در دیــوان عدالــت اداری قابــل
طــرح نیســتند و نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی 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 نکتــه مفیــد اســت کــه تبــادر اولیــه از ظاهــر اصــل
 173قانــون اساســی ایــن اســت کــه دیــوان عدالــت اداری در کنــار صالحیــت رســیدگی بــه اعمــال
اداری واحدهــا و مأمــوران دولتــی ،صالحیــت رســیدگی بــه مطلــق شــکایات مــردم از مأمــوران ،واحدهــا
و آییننامههــای دولتــی ماننــد طــرح شــکایت کیفــری از مأمــوران دولتــی را نیــز دارد .ایــن در حالــی
اســت کــه قیــد «اداری» در عنــوان «دیــوان عدالــت اداری» ،بیانگــر مبنــای تأســیس ایــن محکمــه بــه
عنــوان دادگاهــی اختصاصــی در ذیــل قــوه قضاییــه اســت .از ایــن رو ،تنهــا شــکایات اداری در ایــن
دیــوان قابــل طــرح هســتند و رســیدگی بــه دیگــر انــواع دعــاوی در صالحیــت دیگــر محاکــم اســت.
بنابرایــن ،در معیارشناســی صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در نظــم قانــون اساســی ایــران ،صــرف
توجــه بــه عبــارت «مأموریــن و واحدهــای دولتــی» در اصــل  173قانــون اساســی و غفلــت از عبــارت
«دیــوان عدالــت اداری» در ذیــل ایــن اصــل ،فریبنــده و گمراهکننــده اســت .از ایــن رو ،بیتردیــد،
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  ۱۷۳قانــون اساســی،
رســیدگی بــه دعــاوی اداری مــردم از دولــت (اعــم از ایقاعــات و قراردادهــای اداری) را بــه صــورت
مطلــق در صالحیــت دیــوان قــرار داده اســت .دربــاره معیــار صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بایــد
دانســت کــه ایــن معیــار هماننــد معیــار صالحیــت بســیاری از محاکــم دیگــر ،یــک اصــل کلــی اســت
و اســتثناهایی دارد.
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گفتــار ســوم .مطلوبســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر
مزایــای دیــوان مظالــم
بــا عنایــت بــه جایــگاه و صالحیتهــای یادشــده بــرای دیــوان مظالــم و تمایزهــای آن بــا جایــگاه
و صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری ،الگوگیــری از ویژگیهــا و مؤلفههــای برتــر آن دیــوان نســبت
بــه دیــوان عدالــت اداری میتوانــد بــرای ارتقــای کیفیــت دادرســی اداری در ایــران و مطلوبســازی
جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری اثرگــذار باشــد .بــا ایــن مقدمــه ،راهکارهــای ارتقــای
جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان مظالــم
تبییــن خواهــد شــد.

بند اول .مطلوبسازی جایگاه دیوان عدالت اداری

همــان طــور کــه در مقــام تبییــن جایــگاه دیــوان مظالــم در نظــام قضایــی ایــران و اســام گفتــه
شــد ،معمــوالً دیــوان مظالــم ،ســاختاری متمایــز از دیگــر ارکان دادرســی داشــته اســت .بــا توجــه بــه
اهمیــت ایــن دیــوان ،معمــوالً ایــن دیــوان را عالیتریــن مقــام کشــور (خلیفــه یــا شــاه) یــا فــردی
منصــوب از ســوی او اداره میکــرد .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 میکننــد .برخــی حقوقدانــان در مقابــل
دیــوان عالــی کشــور کــه در رأس دادگاههــای عمومــی قــرار دارد ،دیــوان عدالــت اداری را در رأس
دادگاههــا و مراجــع اداری قلمــداد کردهانــد .البتــه هــر دو رکــن بــه عنــوان ارکان اصلــی قــوه قضاییــه
و زیــر نظــر رییــس قــوه قضاییــه محســوب میشــوند 1.ایــن در حالــی اســت کــه در مقابــل ایــن نظــر،
دیــوان عدالــت اداری تحــت نظــارت دیــوان عالــی کشــور و بــه عنــوان یــک محکمــه اختصاصــی در
2
ذیــل قــوه قضاییــه فــرض شــده اســت.
نکتــه قابــل توجــه در خصــوص جایــگاه دیــوان عدالــت اداری آن اســت کــه بــا فــرض هــر یــک
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.
مهمتریــن اشــکال ســاختار موجــود کــه موجــب برتــری جایــگاه دیــوان مظالــم بــر جایــگاه
 .1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،چاپ چهاردهم ،1387 ،صص 423ـ.424

 .2بــرای مطالعــه بیشتــر نــک :ابریشــمیراد ،محمدامیــن و حســین آیینهنگینــی« ،نسبتســنجی جایــگاه و

صالحیتهــای دیــوان عالــی کشــور و دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری،
 ،1399شــماره .۱
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دیــوان عدالــت اداری شــده ،ایــن اســت کــه چــون بخشــی از شــکایات و تظلمــات مــردم از اعمــال
دولــت ممکــن اســت از اعمــال و مقامــات قضایــی کشــور باشــد ،در ســاختار موجــود عمــ ً
ا امــکان
تظلمخواهــی از بخشــی از اعمــال و تصمیمهــای مراجــع و مقامــات قضایــی در دیــوان عدالــت اداری
منتفــی اســت .بــرای نمونــه ،بــا عطــف توجــه بــه ایــن نکتــه کــه اذن در شــیء ،اذن در لــوازم آن
اســت ،علیاالصــول مقامــات قــوه قضاییــه بــه خصــوص رییــس قــوه قضاییــه صالحیــت وضــع مقــررات
دارنــد 1.ایــن در حالــی اســت کــه بــه دالیــل مختلــف از جملــه جنبههــای ســاختاری ،همــواره صالحیت
هیئــت عمومــی دیــوان بــرای رســیدگی بــه مقــررات رییــس قــوه قضاییــه کــه در واقــع ،مافــوق ایــن
هیئــت محســوب میشــود ،محــل تردیــد اســت 2.در حــال حاضــر ،بــه موجــب تبصــره مــاده  12قانــون
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ـ مصــوب  1392ـ رســیدگی دیــوان بــه ایــن قبیــل
مقــررات از صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان بــه صراحــت مســتثنی شــده اســت.
بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد ،اســتقالل دیــوان از ســاختار قضایــی کشــور و قــرار گرفتــن آن در ذیــل
شــخص رییــس کشــور (مقــام رهبــری) را از ایــن نظــر میتــوان ســودمند دانســت کــه امــکان رســیدگی
بــه تظلمــات مــردم از دســتگاه و مقامــات قضایــی را همزمــان بــا اســتقالل کامــل و بــدون ایجــاد شــبهه
جانــبداری و نقــض اســتقالل قضایــی فراهــم میکنــد .همچنیــن در رســیدگی بــه دعــاوی دیگــر
مقامــات و نهادهــای دولتــی نیــز میتوانــد بــا اســتقالل عمــل بیشتــری اقــدام کنــد .اصــاح جایــگاه
دیــوان عدالــت اداری بــر اســتقالل قضایــی مرجــع دادرس اداری در نظــام قضایــی ایــران کــه در دو
قالــب شــکلی (ســازمانی) و ماهــوی (محتوایــی) ظهــور و بــروز میکنــد 3،اثــر مســتقیم دارد.

بند دوم .مطلوبسازی صالحیتهای دیوان عدالت اداری

همــان طــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،مهمتریــن معیــار تعییــن صالحیــت دیــوان مظالــم در
ـتکیعنــه) بــود .از ایــن نظــر ،ایــن دیــوان بــه
دورههــای مختلــف ،معیــار شــخصی (شــخصیت مشـ ٌ
 .1آیینهنگینــی ،حســین« ،مقرراتگــذاری رییــس قــوه قضاییــه و نظــارت بــر آن» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد رشــته
حقــوق عمومــی ،دانشــگاه تهــران ،۱۳۹۴ ،ص 67؛ زارعــی ،محمدحســین« ،نشســت علمــی صالحیــت مقرراتگــذاری
قــوه قضاییــه و نظــارت بــر آن در نظــام حقوقــی ایــران» ،تحقیقــات قضایــی ( ،)12پژوهشــگاه قــوه قضاییــه ،تهــران:
مركــز مطبوعــات و انتشــارات قــوه قضاییــه ،1379 ،ص .20
 .2بــرای مطالعــه بیشتــر نــک :ابریشــمیراد ،محمدامیــن ،نظــارت قضایــی بــر مقــررات دولتــی بــا تأکیــد بــر ارتقــای
کارآمــدی دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :مجــد ،1399 ،صــص 167ـ.170
 .3بــرای مطالعــه بیشتــر نــک :ابریشــمیراد ،محمدامیــن و حســین آیینهنگینــی« ،نقــد صالحیــت دیــوان عدالــت اداری
در صــدور رأی وحــدت رویــه» ،دانــش حقــوق عمومــی ،1398 ،شــماره 25؛ حبی ـبزاده ،محمدجعفــر ،قاســم کرامــت و
مرتضــی شــهبازینیا« ،اســتقالل قضایــی در نظــام حقوقــی ایــران بــا مطالعــه تطبیقــی» ،پژوهشهــای حقــوق
تطبیقــی ،دوره چهاردهــم ،1389 ،شــماره .4
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مطلــق دعــاوی مطــرح علیــه مأمــوران یــا واحدهــای دولتــی ،فــارغ از موضــوع دعــوا یــا شــخصیت
شــاکی رســیدگی میکــرد .ایــن در حالــی اســت کــه در نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران،
معیــار اصلــی صالحیــت دیــوان عدالــت اداری ،شــخصی ـ موضوعــی اســت و از ایــن نظــر ،عــاوه بــر
ـتکی
شــخصیت شــاکی کــه علیاالصــول بایــد مــردم باشــد (بــه جــز هیئــت عمومــی دیــوان) و مشـ ٌ
عنــه کــه بایــد مأمــور یــا واحــد دولتــی باشــد ،موضــوع شــکایت ضرورتـاً بایــد موضوعــی اداری باشــد.
مبتنــی بــر معیارهــای یادشــده ،یکــی از روشهــای مطلوبســازی معیــار صالحیــت دیــوان عدالــت
اداری کــه تحقــق آن نیازمنــد اعمــال اصالحــات در ســطح قانــون اساســی اســت ،توســعه صالحیــت
دیــوان بــرای رســیدگی بــه مطلــق دعــاوی علیــه مقامــات عالیرتبــه و واحدهــای دولتــی اســت .بــا
توجــه بــه اهمیــت اســتقالل قضــات بــه عنــوان یکــی از بنیادیتریــن اصــول دادرســی منصفانــه و
ضــرورت صیانــت آنهــا از هــر گونــه فشــار و هجمــه درونســازمانی و برونســازمانی 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 شــکایات از مقامــات عالیرتبــه یــا واحدهــای
دولتــی را داشــته باشــد ،میتــوان انتظــار داشــت تــا حــدود زیــادی ،امــکان اعمــال نفــوذ بــر قضــات
دیــوان بــه عنــوان محکمــه رســیدگیکننده بــه پرونــده مقامــات و واحدهــای دولتــی کاهــش یابــد.
مبتنــی بــر ایــن پیشــنهاد کــه در ادامــه پیشــنهاد یادشــده در خصــوص جایــگاه مطلــوب دیــوان
اســت ،عــاوه بــر تقویــت اســتقالل عمــل دیــوان میتــوان انتظــار داشــت کــه ابهامهــا و پراکندگــی
قواعــد مربــوط بــه صالحیــت دیــوان عدالــت اداری تــا حــدود زیــادی برطــرف شــود و اصــل کلــی بــر
صالحیــت دیــوان بــرای رســیدگی بــه مطلــق شــکایات از مأمــوران و واحدهــای دولتــی قــرار بگیــرد.
البتــه همــان طــور کــه در عبارتهــای یادشــده مشــخص اســت ،مبانــی یادشــده در خصــوص مطلــق
شــکایات از مأمــوران دولــت وجهــی نــدارد و برخــاف مقامــات عالیرتبــه ،در فرآینــد دادرســی ،اگــر
اثبــات شــود کــه دعــوای مطــرح علیــه مأمــور دولتــی بــه جایــگاه و مأموریــت او ارتباطــی نــدارد ،بــه
آن موضــوع بایــد در دادگاههــای عمومــی رســیدگی شــود .بنابرایــن ،بــا اعمــال ایــن پیشــنهاد ،معیــار
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بــه غیــر از شــکایات مربــوط بــه مأمــوران دولتــی کــه قابــل تفصیــل
اســت (نســبت بــه مقامــات عالیرتبــه بــا معیــار شــخصی و در مــورد دیگــر مأمــوران مبتنــی بــر
معیــار شــخصی ـ موضوعــی) ،مبتنــی بــر معیــار شــخصی خواهــد شــد و در کنــار آن میتــوان امــکان
رســیدگی دیــوان بــه شــکایات مراجــع دولتــی از یکدیگــر را نیــز فراهــم کــرد.
عــاوه بــر پیشــنهاد یادشــده کــه بــا اقتضائــات فعلــی جایــگاه و صالحیتهــای دیــوان عدالــت
اداری در نظــام حقوقــی و قضایــی ایــران همخوانــی نــدارد و تعبیــه آن در نظــام حقوقــی ،نیازمنــد
اصــاح و بازنگــری در قانــون اساســی اســت ،در چارچــوب قانــون اساســی موجــود ،بــا اعمــال دقیــق
معیــار شــخصی ـ موضوعــی و اعمــال اصالحاتــی در قوانیــن و رویههــای موجــود میتــوان گام مثبتــی
بــرای ارتقــای صالحیــت دیــوان عدالــت اداری برداشــت .در ایــن راســتا الزم اســت تــا هــر یــک از
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مطلوبســازی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی بــر جایگاه
و صالحیتهــای دیــوان مظالــم در ایــران و اســام

معیارهــای شــخصی و موضوعــی را بــرای تبییــن حــدود صالحیــت دیــوان عدالــت اداری بازشناســی
کنیــم و آنهــا را بــا اقتضائــات جدیــد منطبــق ســازیم .بــرای نمونــه ،مبتنــی بــر معیــار شــخصی
صالحیــت ،دیــوان تنهــا میتوانــد بــه شــکایات از دولــت رســیدگی کنــد ،ولــی بــا توجــه بــه تحــوالت
ایجادشــده در مفهــوم دولــت و اینکــه در حــال حاضــر ،بخشــی از اعمــال حاکمیــت توســط مراجــع
عمومــی غیــر دولتــی صــورت میگیــرد ،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
اعمــال نمیشــود و ایــن معیــار بــه وســیله قوانیــن و رویههــای قضایــی بارهــا نقــض شــده اســت.
در توضیــح ایــن موضــوع بایــد گفــت کــه گاهــی قوانیــن و رویههــای قضایــی ،موضوعــات اداری را از
صالحیــت دیــوان عدالــت اداری خــارج دانســتهاند .بــرای نمونــه ،مســتند بــه تبصــره مــاده  ۱۲قانــون
تشــکیالت و آییندادرســی دیــوان عدالــت اداری ،رســیدگی بــه شــکایت از مصوبــات و آییننامههــای
رییــس قــوه قضاییــه ،مطلــق تصمیمــات و مصوبــات شــورای نگهبــان ،مجمــع تشــخیص مصلحــت
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
شــکایت از مصوبــات شــوراهای اســامی روســتا 1و شــکایت مربــوط بــه قراردادهــای اداری 2از صالحیــت
دیــوان خــارج شــده اســت.
در مــواردی حتــی مصوبــات نهادهایــی غیــر از مجلــس شــورای اســامی نیــز برخــی امــور اداری را
از شــمول صالحیــت دیــوان خــارج کردهانــد .از جملــه ایــن مــوارد میتــوان بــه مصوبــه جلســه شــماره
۶۳۰ـ 1387/6/12شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اشــاره کــرد کــه بــه موجــب آن ،رســیدگی به شــکایت
از تصمیمهــا و آرای صادرشــده از هیئتهــا و کمیتههــای تخصصــی وزارتهــای علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و دیگــر مراکــز آموزشــی و پژوهشــی در امــور و شــئون
علمــی ،آموزشــی و پژوهشــی از شــمول صالحیــت دیــوان عدالــت اداری مســتثنی اعــام شــده اســت.
 .1دادنامــه شــماره  579ـ  1393/4/23هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مقــرر شــده اســت« :مطابــق بنــد  1مــاده 12
قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب ســال  ،1392رســیدگی بــه شــکایات ،تظلمــات و اعتراضــات
اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی از آییننامههــا و ســایر نظامــات و مقــررات دولتــی و شــهرداریها و مؤسســات عمومــی غیــر
دولتــی در صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری قــرار دارد .نظــر بــه اینکــه رســیدگی بــه درخواســت ابطــال
مصوبــات شــورای اســامی روســتا از ایــن حیــث کــه در زمــره صالحیــت احصاشــده در مــاده قانونــی فوقالذکــر نیســت،
بنابرایــن ،موجبــی بــرای رســیدگی بــه درخواســت مذکــور در هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری وجــود نــدارد».
 .2بــرای مطالعــه بیشتــر نــک :آیینهنگینــی ،حســین و محمدامیــن ابریشــمیراد« ،نقــد رویــه قضایــی محاکــم

ایــران در رســیدگی بــه دعــاوی راجــع بــه قراردادهــای اداری» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،دوره هفتــم،۱۳۹۸ ،
شــماره .۲۱
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مبتنــی بــر مطالــب یادشــده ،بــرای مطلوبســازی صالحیتهــای 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
بــود یــا در ســطح قانــون عــادی و رویههــای قضایــی موجــود ،بازنگــری جــدی صــورت بگیــرد تــا
حداقــل معیــار صالحیــت شــخصی ـ موضوعــی در مــورد ایــن نهــاد بــه درســتی اعمــال شــود.
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نتیجهگیری
رســیدگی بــه دعــاوی بــه طرفیــت دولــت و مأمــوران دولتــی ،بــا توجــه بــه ویژگیهــای خــاص آن
از جملــه جایــگاه دولــت و احتمــال فشــار بــر قاضــی محکمــه رســیدگیکننده و در نتیجــه ،نقــض
اســتقالل قاضــی و مرجــع قضایــی ،در طــول تاریــخ نظــام قضایــی ایــران و اســام اهمیتــی ویــژه داشــته
اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع ،در ادوار مختلــف نظــام قضایــی ایــران و اســام ،دیــوان
مظالــم ،مرجــع قضایــی خــاص بــرای رســیدگی بــه ایــن دســته از دعــاوی محســوب شــده اســت.
مقایسـ ه جایــگاه دیــوان مظالــم بــا دیــوان عدالــت اداری مؤیــد آن اســت کــه قــرار گرفتــن دیــوان
مظالــم بــ ه صــورت مســتقیم در ذیــل رییسکشــور یــا فــرد منصــوب ایشــان ،عــاوه بــر اینکــه
اســتقالل ایــن مرجــع را بــرای رســیدگی بــه شــکایات از مأمــوران و واحدهــای دولتــی بیشتــر تضمیــن
میکــرد ،امــکان رســیدگی ایــن دیــوان بــه شــکایات از مأمــوران و مقامــات قضایــی را نیــز فراهــم
میکــرد .پیشبینــی دیــوان عدالــت اداری در ذیــل مقــام رهبــری و اســتقالل آن از قــوه قضاییــه
میتوانــد تمهیــدی بــرای تقویــت جایــگاه آن دیــوان در نظــام قضایــی ایــران قلمــداد شــود.
بررســی تمایــز صالحیــت دیــوان مظالــم و دیــوان عدالــت اداری نیــز گویــای آن اســت کــه پذیــرش
ـتکیعنــه) بــرای دیــوان مظالــم ایــن
معیــار تعییــن صالحیــت شــخصی یــا شــکلی (شــخصیت مشـ ٌ
امــکان را فراهــم کــرده بــود تــا امــکان طــرح همــه شــکایات اشــخاص از مقامــات و واحدهــای دولتــی
در آن دیــوان فراهــم باشــد و حتــی ایــن مرجــع بتوانــد بــه شــکایات مراجــع دولتــی علیــه یکدیگــر نیــز
رســیدگی کنــد .بــا بهرهگیــری از الگــوی یادشــده پیشــنهاد شــد در صــورت اصــاح قانــون اساســی و
پیشبینــی دیــوان عدالــت اداری در ذیــل مقــام رهبــری ،مطلــق شــکایات علیــه مقامــات عالیرتبــه
کــه قانــون مشــخص میکنــد و واحدهــای دولتــی و همچنیــن آن دســته از شــکایات از دیگــر
مأمــوران دولتــی کــه مبنــای آن جایــگاه یــا مأموریــت آنهاســت ،در صالحیــت آن دیــوان قــرار گیــرد.
در وضعیــت فعلــی نیــز بــرای بهبــود صالحیــت دیــوان پیشــنهاد شــد معیــار شــخصی ـ موضوعــی در
قوانیــن و رویــه قضایــی مرتبــط بــا دیــوان عدالــت اداری بازنگــری شــود و ایــن معیــار ،متناســب بــا
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 considered the closest institution to the Oppression Court in Iran and Islam. Based on
descriptive  ـanalytical studies, with recognizing the status and competence of the
Oppression Court in the legal  ـjudicial structure of Iran and Islam and adapting its
characteristics to the Administrative Justice Court in the legal  ـjudicial 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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