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اصــل دادرســی علنــی ،متــرادف بــا ورود و خــروج آزادانــه افــراد بــه جلســات دادگاه ،از جملــه
مؤلفههــای اصــول دادرســی منصفانــه محســوب میشــود .البتــه اِعمــال ایــن اصــل بنیادیــن در نظــام
عدالــت اداری ایــران بــا چالشهایــی روبهروســت .ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت
کــه آیــا اصــل علنــی بــودن رســیدگیها در دیــوان عدالــت اداری ،ظرفیــت و قابلیــت اجــرا دارد یــا خیر؟
در قالــب پژوهشــی توصیفــی ـ تحلیلــی ،علــل و عوامــل متعــددی همچــون خألهــای قانونــی و
سیاســت تمرکزگرایــی در ســاختار دیــوان عدالــت اداری کشــور ،مؤلفههــای امکانناپذیــری اِعمــال
ایــن اصــل در دیــوان محســوب شــدند .رســیدگی همزمــان ماهــوی و شــکلی در شــعبات دیــوان
عدالــت اداری ،ضــرورت توجــه بــه اصــل تناظــر و ترافــع از رهگــذر ایــن شــیوه از رســیدگی و لــزوم
ب ناپذیــر کــرده اســت.
اصــاح ذاتالبیــن نیــز اجــرای ایــن اصــل اساســی را در نهــاد دیــوان اجتنــا 
همچنیــن مــواردی ماننــد توجیهپذیــری و تمکیــن ســهل و آســان بــه آرای قضایــی یــا اثرپذیــری
رفتارهــای قضایــی قضــات دیــوان از افــکار عمومــی از امتیازهــای اِعمــال ایــن اصــل محســوب شــدند.
پیشــنهادهایی نیــز بــرای تحققبخشــی بــه ایــن مؤلفـ ه مهــم در رســیدگیها معرفی و شناســایی شــدند.
کلیدواژهها اصل دادرسی علنی ،شعبههای دیوان ،هیئت عمومی ،دادرسی اداری ،جلسههای رسیدگی.
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مقدمه
ی را متــرادف بــا ورود و خــروج آزادانــه افــراد بــه جلســات دادگاه
اصــل علنــی بــودن دادرســ 
دانســتهاند 1.در نظــری مشــابه ،ایــن اصــل بــه مفهــوم بــاز گذاشــتن َدرهــای مراجــع قضایــی بــه روی
مــردم در مراحــل رســیدگیها تلقــی شــده اســت 2.بــا امــکان حضــور شــهروندان در محکمــه و بــا
نظــارت و اســتماع 3اظهــارات طرفیــن دعــوا ،زمینــه بــرای ســنجش فرآینــد دادرســی برایشــان فراهــم
4
میشــود و نتیجــه رســیدگیها در معــرض افــکار عمومــی قــرار میگیــرد.
گرایــش حاکمــان بــه عــدول از «اصــل علنــی بــودن رســیدگیها» 5موجــب شــده اســت کــه ایــن
شــاخص در اســناد بینالمللــی ،یکــی از مصداقهــای حقهــای اساســی تلقــی گــردد و در تعــدادی
از نظامهــای سیاســی ،جایــگاه قانــون اساســی را پیــدا کنــد و تعرضناپذیــری آن بــه قانونگــذاران
عــادی در ایــن کشــورها یــادآوری شــود 6.بــر همیــن اســاس ،اِعمــال ایــن اصــل در جریــان دادرسـیها
7
باعــث میشــود مــردم ایــن مؤلفــه را ســنجه و معیــاری بــرای ارزیابــی کیفیــت دادرسـیها بشــمارند.
برخــی نویســندگان ،کاربسـ ِ
ـت ایــن شــرط را در جریــان دادرسـیها نمــاد عدالــت و متضمــن حــق
8
بــر دادرســی عادالنــه دانســتهاند .دســته دیگــر نیــز آن را یکــی از مصداقهــای اساســی دادرســی و
فراتــر از مرزهــای کشــورها و معیــاری جهانــی در حمایــت از حقــوق بشــر پنداشــتهاند 9.عــدهای هــم
ی را پیشنیــازی بــرای اعمــال اصــل علنــی بــودن
وکیــل او در جلســات دادرســ 
حضــور متهــم یــا
ِ
10
دادرســی محســوب کردهانــد.
 .1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمینولوژی حقوق ،تهران :گنجدانش ،چاپ هفدهم ،1386 ،ص .52

2-Sara, Joseph, Schultz Jonney & Castan Melissa, the international-convenient of civil and Political Rights, cases
materials and commentary, Oxford University Press, Second edition, 2005, p. 423
3-Hearing.

 .4آخونــدی ،محمــود ،آییــن دادرســی کیفــری ،تهــران :ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی،
 ،1386ج  ،1ص .61
5-The principle of public proceedings.

 .6خالقــی ،علــی« ،علنــی بــودن دادرســی در پرتــو اســناد بینالمللــی و حقــوق داخلــی» ،فصلنامــه
پژوهشهــای حقوقــی ،1383 ،شــماره  ،5ص .30
 .7نیکویــی ،ســمیه« ،الزامــات علنــی بــودن دادرســی کیفــری در پرتــو دادرســی عادالنــه» ،مجلــه حقوقــی
دادگســتری ،پاییــز و زمســتان  ،1385شــماره  56و  ،57ص .220

8-Cremona. C.F., “the Public Character of Trial and Judgment in the Jurisprudence of the European Court of Human
Rights”, in: Protection Human Rights, the European Dimension (studies in honour of Gerard J.Wiarda), 1988, p.107
9-Trechsel, Stefan and sarah summers, Human Rights in criminal proceedings, oxford university press, First editon,
2005, p.185

 .10زراعــت ،عبــاس و انــور احمــدی« ،مبانــی و آثــار اصــل حضــوری بــودن فرآینــد دادرســی کیفــری»،
پژوهشنامــه حقــــوق کیفــــری ،پاییــز و زمســتان  ،1393شــماره  ،2ص .113
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بــا ایــن حــال ،ایــن ســازوکار در قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری 1،مصــوب
 1392مغفــول مانــده اســت .عــاوه بــر آن ،قانونگــذار هــم در الزامــات قانونــی قبلــی دیــوان و هــم
در قانــون فعلــی ،بــا شــاخص برگــزاری «حضــوری» جلســات دادرســی بـ ه عنــوان مقدمــه اجــرای ایــن
اصــل بــا تســامح و تســاهل برخــورد کــرده اســت .تــداوم همیــن رویکــرد ،احتمــال نظــارت مؤثــر بــر
نظــام دادرســی اداری ایــران را در حــال حاضــر ،بحثانگیــز و خدشـهدار کــرده اســت .بنابرایــن ،ایضــاح
مفهومــی ایــن اصــل و شــاخصهای تحقــق آن کــه منطبــق بــا ســاختار اندامــی و کارویــژهای نهــاد
دیــوان باشــد ،فوقالعــاده اهمیــت دارد.
در پژوهــش حاضــر تــاش خواهــد شــد کــه در قالــب توصیفــی ـ تحلیلــی بــه ایــن پرســش اساســی
پاســخ دهیــم کــه آیــا اصــل علنــی بــودن دادرســی در دیــوان عدالــت اداری 2،قابلیــت اعمــال دارد یــا
خیــر؟ ایــن مرجــع قضایــی در ایــن زمینــه بــا چــه چالشهایــی روبهروســت؟
فرضیــه نویســندگان تحقیــق آن اســت کــه طراحــی و بنیــان اولیــه نهــاد دیــوان عدالــت اداری
ـل خــود بــه ویــژه از قانــون راجــع بــه شــورای دولتــی ،مصــوب 1339
در ایــران کــه از قوانیــن ماقبـ ِ
اقتبــاس شــده و اثــر پذیرفتــه اســت ،در زمینــه امــکان اجــرای اصــل علنــی تشــکیل شــدن جلسـههای
ی و ترتیبــات مربــوط بــه آن بــا خألهــای اندامــی و کارویــژهای روبهروســت .وجــود نهادهایــی
رســیدگ 
همچــون هیئــت عمومــی در ســاختار دیــوان نیــز عملــی شــدن آن را پیچیــده و فوقالعــاده دشــوار
ســاخته کــه تحقــق ایــن اصــل مســتلزم برطــرف شــدن ایــن اشکالهاســت.
در خصــوص پیشــینه ایــن تحقیــق بایــد گفــت در حــوزه دادرســی کیفــری ،مقــاالت متعــددی بــا
محوریــت و برجستهســازی اصــل علنــی بــودن جریــان دادرســی نگاشــته شــده اســت .بــا ایــن حــال،
در حیطــه رســیدگیهای اداری ب ـ ه جــز مقالــه علــی حاجیپــور کنــدرود بــا عنــوان «ارزیابــی قابلیــت
اعمــال اصــل علنــی بــودن دادرسـیها در مراجــع اختصاصــی اداری» کــه بــه چالشهــای پیـش رو در
قابلیــت اِعمــال اصــل علنــی بــودن دادرس ـیها در مراجــع شــبه قضایــی پرداختــه ،تاکنــون تحقیقــی
بــرای شناســایی ایــن شــاخص بنیادیــن بــه ویــژه در حــوزه دیــوان عدالــت اداری انجــام نشــده اســت.
از ایــن نظــر ،بررســی ایــن موضــوع بدیــع و آثــاری کــه بــر نظــام حقوقــی ایــران در بحــث دادرســی
اداری دارد ،ضــروری اســت.
در ایــن تحقیــق ،ابتــدا مبانــی نظــری و قانونــی دادرســی علنــی بیــان و ســپس امــکان اِعمــال اصــل
علنــی بــودن رســیدگیها در شــعب دیــوان بررســی میشــود .در نهایــت ،قابلیــت اعمــال ایــن اصــل
در هیئــت عمومــی و تخصصــی دیــوان واکاوی میگــردد.

 .1از این به بعد ،به اختصار« ،قانون تشکیالت» ذکر خواهد شد.
 .2در ادامه ،به اختصار با عنوان «دیوان» از آن یاد خواهد شد.
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گفتار اول .مبانی نظری و قانونی دادرسی علنی
در آثــار برخــی نویســندگان ،دادرســی علنــی بــا ابتنــای بــر دو گونــه نگــرش نســبت بــه مفهــوم
ـب توجــه بــه «مصالــح دولــت» و تضمیــن «حقــوق فــرد»
و چیســتی ایــن تأســیس حقوقــی در قالـ ِ
بررســی شــده اســت 1.همچنیــن در اســناد بینالمللــی و حقــوق داخلــی کشــورها بــر ایــن مؤلفــه
تأکیــد گشــته اســت کــه بــه تفصیــل و جداگانــه بررســی میشــود.

بند اول .فلسفه و مبانی نظری دادرسی علنی

اصــل علنــی بــودن دادرســی را بایــد برگرفتــه از حــق نظــارت مــردم بــر دســتگاه قضایــی دانســت.
طــرح موضــوع دربــاره فلســف ه و مبانــی ایــن آمــوزه ،تالشــی بــرای پاســخگویی بــه مقولــ ه چرایــی
اجــرای ایــن مؤلفــه در جلس ـههای دادرس ـی محســوب میشــود 3.پــس در مقــام بیــان و پاس ـخگویی
بــه فلســفه کاربَسـ ِ
ـت چنیــن معیــاری در جریــان دادرس ـی ،بــر لــزوم رعایــت یکــی از اســتانداردهای
رســیدگیها در محاکــم تأکیــد خواهــد شــد.
پیشگیــری از محدودســازی حضــور مــردم و رســانهها در دادگاههــا و امکانپذیــری اعــان و
انتشــار گســترده نتایــج دادرســی ،ابــزاری بــرای افزایــش ســطح مشــارکت مــردم در توســعه و تعالــی
جامعــه بــه شــمار مـیرود 4.همچنیــن ایــن وضعیــت مانــع از آن میشــود کــه شــهود هنــگام اظهــارات
خــود بــه دروغپــردازی متوســل شــوند 5.بنابرایــن ،در پیــش گرفتــن ایــن رویــه ،از کاهــش ســطح
کیفــی رســیدگیها و تزلــزل در اجــرای عدالــت جلوگیــری میکنــد .در نهایــت ،بهکارگیــری ایــن
اصــل اساســی در جریــان دادرســی ،طریقــی اثرگــذار بــرای فراهمســازی و تأمیــن امنیــت قضایــی،
حفــظ اعتمــاد عمومــی ،تشــویق افــراد بــه مشــارکت همگانــی و از همــه مهمتــر ،تمهیــدی بــرای
جلوگیــری از ســوء رفتارهــای قضــات و کاهــش ضریــب اشــتباههای آنــان هنــگام پرداختــن بــه ایــن
کارویــژه دادرســی محســوب میشــود.
2

 .1امیــدی ،جلیــل و ســمیه نیکویــی« ،تعریــف و مبانــی علنــی بــودن دادرســی کیفــری» ،فصلنامــه مــدرس علــوم
انســانی ،دوره دوازدهــم ،پاییــز  ،1387شــماره  ،3ص .25
 .2خالقی ،پیشین ،ص .38
 .3نک :پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی (آخرین بازدید :)1401/5/23
www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=88948

 .4امیدی و نیکویی ،پیشین ،ص .34
 .5همان ،ص .31
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عــاوه بــر آن ،میتــوان بــه توصیههــای بــزرگان و علمــای دینــی در ایــن بــاب نظــر داشــت .بــرای
نمونــه ،بــا مســتند قــرار دادن فرمایــش پیامبــر اکــرم (ص) در خصــوص ضــرورت اســتماع ســخنان
طرفیــن دعــوا قبــل از صــدور حکــم از جانــب قاضــی محکمــه 1یــا اعتقــاد برخــی حقوقدانــان مســلمان
حاجــب و َدربــان
بــه فراهــم کــردن امــکان دسترســی آســان بــه قاضــی 2و نیــز مکــروه شــمردن تعییــن ِ
بــرای قاضــی هنــگام رســیدگی 3میتــوان گفــت کــه در آموزههــای دینــی نیــز بــه ایــن موضــوع
اشــاره شــده اســت تــا مبــادا از رهگــذر بیتوجهــی بــه رعایــت اصــل علنــی رســیدگیها ،آســیبی
متوجــه حقــوق ح ّقــه طرفیــن دعــوا شــود.

بند دوم .الزامات قانونی اصل علنی بودن رسیدگیها

آمــوزه علنــی بــودن دادرســیها در اســناد بینالمللــی تبلــور یافتــه و از حقهــای اساســی
5
محســوب شــده اســت .مــاده  4 10اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ،مصــوب  ،1948بنــد یــک مــاده 6
کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر ،مصــوب  1950و بنــد نخســت مــاده  6 14میثــاق بینالمللــی مدنــی
و سیاســی ،مصــوب  1966از جملــه ایــن الزامــات فراملــی هســتند کــه در اســناد یادشــده تبلــور
یافتــه و گویــای جایــگاه ویــژه و اثرگــذار ایــن تأســیس حقوقــی در جوامــع اجتماعــی مبتنــی بــر روابــط
پیچیــد ه امــروزی اســت.
متمــم قانــون اساســی مشــروطه ایــران (مصــوب  1286خورشــیدی) هــم میتــوان
بــا بررســی ّ
رگههایــی از ایــن اصــل بنیادیــن را در نظــام حقوقــی ایــران مشــاهده کــرد .بــر همیــن اســاس و در
7
راســتای تحقــق حــق نظــارت مــردم بــر مراجــع قضایــی ،اصــل علنــی بــودن دادرســی در اصــل 76
« .1هــر گاه بــر مســند قضــاوت نشســتی ،حکــم مــده ،مگــر آنکــه حرفهــای هــر دو طــرف را شــنیده باشــی» .ابــن بابویــه
ُقمــی (شــیخ صــدوق) ،محمــد بــن علــی ،مــن ال یحضــر ه الفقیه ،قــم :دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعه مدرســین،
 1413ق= ،1371ج  ،3ص .13
 .2قاضــی بایــد در موضــع نمایــان یعنــی جایــی کــه بــدون َدر و دیــوار باشــد ،مثــل مکانــی وســیع بنشــیند تــا اینکــه رســیدن بــه
او آســان باشــد» .محقــق حلــی ،جعفــر بن حســن ،شــرایع االســام ،تهــران :انتشــارات اســتقالل 1409 ،ق= ،1367ج  ،4ص .72
 .3محقق حلی ،پیشین ،ص .74
 .4مــاده « :10هــر انســانی ،ســزاوار و محــق بــه دسترســی کامــل و برابــر بــه دادرســی علنــی و عادالنــه توســط دادگاهــی
بیطــرف و مســتقل اســت.»...
 .5بند  1ماده « :6هر کس حق دارد به دعوای او به طور منصفانه ،علنی ...رسیدگی شود.»...
« ...هــر کســی حــق داردکــه بــه دادخواهــی او منصفانــه و علنــی ...رســیدگی شــود ،...ولــی حکــم صادرشــده در امــور کیفــری
یــا مدنــی علنــی خواهــد بــود.»...
 ...« .6هــر کســی حــق داردکــه بــه دادخواهــی او منصفانــه و علنــی ...رســیدگی شــود ،...ولــی حکــم صادرشــده در امــور کیفــری
یــا مدنــی علنی خواهــد بــود.»...
ً
 .7اصــل « :76انعقــاد کلیــه محاکمــات علنــی اســت» .مــاده « :326رســیدگی و تحقیقــات محکمــه عمومـا بایــد علنــی باشــد،...
مگــر آنکــه علنــی بــودن آن مخــل نظــم یــا منافــی باشــد .در ایــن صــورت ،لــزوم اخفــا را محکمــه اعــام میکنــد».
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امکا نســنجی اِعمال اصــل علنی
بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری

ایــن قانــون تجلــی یافــت و بارقههـای امیــد بــرای نظــارت بــر کارویژههــای دســتگاه قضایــی بــا هــدف
تضمیــن حقــوق مــردم بــرای اولیــن بــار در دلهــا پدیــدار شــد .در پــی ایــن اقــدام مهــم تقنینــی،
متمــم قانــون اساســی مشــروطه ،در مــاده  1 326قانــون آییــن
قانونگــذار عــادی نیــز بــه تبعیــت از ّ
دادرســی کیفــری ،مصــوب  1290بــه ایــن اصــل مترقــی توجــه کــرد و بــه اجــرای آن در مراجــع قضایی
قــوت بخشــید .در قانــون راجــع بــه شــورای دولتــی ،مصــوب  1339کــه نخســتین ســازوکار قانونــی در
خصــوص نظــارت بــر اَعمــال دولــت در نظــام عدالــت اداری ایــران محســوب میشــود ،نشــانههایی از
توجــه بــه ایــن اصــل حمایتــی نمایــان اســت .بــر همیــن اســاس ،قانونگــذار در مــاده  2 23ایــن قانــون
بــر حضــوری بــودن احــکام در ایــن شــورا تأکیــد کــرد و بــه ایــن ترتیــب ،زمینــه را بــرای برپایــی
دادرســی علنــی در نظــام دادرســی اداری کشــور فراهــم ســاخت.
4
3
تدوینکننــدگان قانــون اساســی ســال  1358در اصــول  165و  168همیــن قانــون بــا صراحــت
بــر علنــی بــودن رســیدگیها در محاکــم تأکیــد کردنــد .بــر همیــن اســاس ،برخــی از نویســندگان،
ایــن اقــدام قانونگــذار را دلیلــی بــر عنایــت و اهتمــام حداکثــری بــه نقــش تعیینکننــده ایــن اصــل
در تضمیــن حقهــا و تحقــق و تأمیــن امنیــت قضایــی در نظــام قضایــی ایــران تلقــی کردهانــد 5.بــا
ایــن حــال ،در قانــون آییــن دادرســی مدنــی ،مصــوب  1379بــه تمهیــد ایــن ســازوکار توجــه نگردیــده
و در آن صرفـاً بــر حضــوری بــودن حکــم دادگاه (مــاده  6)303بســنده شــده اســت.
در مقابــل ،بــه دلیــل اثــر کاربــردی و اهمیــت فوقالعــاد ه ایــن اصــل بنیادیــن در مقولــه دادرســی
کیفــری ،قانونگــذار بــا صراحــت در مــاده  7 352قانــون آییــن دادرســی کیفــری ،مصــوب  1392بــر
تشــکیل جلسـههای دادرســی بــه طریــق علنــی التفــات داشــته و در تبصــر ه همیــن مــاده قانونــی بــه
8
برجستهســازی ایــن اصــل اقــدام کــرده اســت.
 .1ماده « :326رسیدگی و تحقیقات محکمه عموماً باید علنی باشد.»...
 .2ماده « :23احکام شورای دولتی در هر حال ،حضوری محسوب میشود».
 .3اصل « :165محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بالمانع است.»...
ی بــه جرایــم سیاســی و مطبوعاتــی علنــی اســت و بــا حضــور هیئــت منصفــه در محاکــم دادگســتری
 .4اصــل « :168رســیدگ 
صــورت میگیــرد».
 .5نیکویی ،پیشین ،ص .220
 .6ماده « :303حکم دادگاه حضوری است.»...
 .7مــاده « :352محاکمــات علنــی اســت ،مگــر در جرایــم قابــل گذشــت کــه طرفیــن یــا شــاکی ،غیــر علنــی بــودن محاکمــه را
درخواســت کننــد .همچنیــن دادگاه پــس از اظهــار عقیــده دادســتان ،قــرار غیــر علنــی بــودن محاکــم را در مــوارد زیــر صــادر
میکنــد.»...:
 .8تبصره ماده « :352منظور از علنی بودن محاکمه ،عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».
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نهــاد دیــوان عدالــت اداری امــروزه پناهــگاه قانونــی مــردم در برابــر اقتــدار و امتیــاز ُســترگ و بــیحد
و حصــر دولــت تلقــی میشــود .وضعیــت نابرابــر حاکــم بــر طرفیــن دعــوا (دولــت و مــردم) ،ضــرورت
پیشبینــی ســازوکا ِر اِعمــال علنــی رســیدگیها در شــعبهها و هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری
را دوچنــدان کــرده اســت تــا حقــوق شــهروندان از رهگــذر قــدرت بیانــدازه دولــت تضییــع نشــود.
قانونگــذار بــه ایــن موضــوع بنیادیــن در قوانیــن مربــوط بــه نهــاد دیــوان عدالــت اداری (قوانیــن مصــوب
 1360و  )1385بــا تســاهل و غفلــت برخــورد کــرده بــود .همیــن رویکــرد در قانــون تشــکیالت نیــز کــه
قانونــی متر ّقــی و پیشــرو نســبت بــه قوانیــن ســلف خــود محســوب میشــود ،تکــرار گردیــد.
بــا توجــه بــه حکــم کلــی مقررشــده در اصــل  165قانــون اساســی ،همــواره انتظــار ایــن بــود کــه
قانونگــذار عــادی بــه پیــروی از قانــون برتــر ،ایــن ســازوکار ارزشــمند و عدالتمحــور را در قوانیــن
بــه رســمیت بشناســد .ایــن نکتــه از آن رو اهمیــت دارد کــه بــر خــاف آنچــه در مفــاد تبصــره 1
مــاده  1 21قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری ،مصــوب  1372مقــرر شــده اســت ،شــیوه رســیدگیها
در دیــوان عدالــت اداری در حــال حاضــر بــهطریــق «ماهــوی» انجــام میشــود (موضــوع بنــد آخــر
مــاده  63قانــون تشــکیالت).
بــا ایــن وضعیــت ،همــواره ایــن احتمــال وجــود دارد کــه حقــوق مکتســب و انتظــارات مشــروع
مــردم بــدون نظــارت افــکار عمومــی تحتالشــعا ِع ســلیقه و نظــر شــخصی دادرســان دیــوان قــرار
گیــرد .از ایــن رو ،پیش-بینــی الزاماتــی بــرای اجــرای اصــل علنــی بــودن رســیدگی بــه شــکایتها
و تظلّمــات مــردم بــه طرفیــت از اداره صاحــب اقتــدار و امکانــات فوقالعــاده ،ضرورتــی انکارناپذیــر
محســوب میشــود.
بــا توجــه بــه ســاختار فعلــی دیــوان و تجمیــع و تمرکــز شــعبههای بــدوی ،تجدیــد نظــر و
هیئــت عمومــی در مرکــز کشــور ،حتــی در صــورت پیشبینــی چنیــن الزامــی در قانــون تشــکیالت،
امــکان اعمــال آن بــه صــورت کامــل در ایــن نهــاد ناممکــن اســت .پــس اختصــاص دادن شــعبه یــا
شــعبههایی از دیــوان ،حداقــل در مراکــز اســتانها ضــروری بــ ه نظــر میرســد.

گفتــار دوم .امــکان اعمــال اصــل علنــی بــودن دادرســی در
شــعبههای دیــوان
از جملــه اوصــاف اصلــی و اساســی دادرســی در حــال حاضــر ،حرکــت در مســیر «اصــول دادرســی»
اســت 2.تــاش بــرای اجــرای دادرســی علنــی (بــ ه عنــوان یکــی از مؤلفههــای اصــول دادرســی) در
 .1تبصره  1ماده « :21رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای هیئتها بهصورت شکلی خواهد بود».
 .2مافــی ،همایــون و محمــد غمیلویــی« ،مفهــوم و ضمانــت اجــرای اصــول دادرســی در آییــن دادرســی»،
فصلنامــه دانشنامههــای حقوقــی ،تابســتان  ،1398شــماره  ،3ص .268
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شــعبههای مختلــف مراجــع قضایــی از ملزومــات حرکــت در ایــن مســیر تلقــی میشــود .شــعبههای
بــدوی و تجدیــد نظــر از جملــه ســاختارهای اندامــی احصاشــده بــرای دیــوان در مــاده  2قانــون
تشــکیالت هســتند کــه قانونگــذار صالحیــت و حــدود اختیــارات آنهــا را بــه تفصیــل برشــمرده
اســت (مــاده  10همیــن قانــون).
نــوع دادرســی اداری حاکــم بــر نظــم حقوقــی ایــران تــا ســال  1392بــه تبعیــت از شــورای دولتــی
ـد رســیدگی شــکلی بــود .بــر همیــن اســاس ،چنــدان نیــازی هــم بــه ضــرورت
فرانســه صرف ـاً در حـ ّ
اِعمــال اصــل علنــی بــودن رســیدگیها در دیــوان احســاس نمیشــد .شــاید بــه دلیــل وضعیــت
حاکــم بــر ایــن نهــاد بــود کــه برخــی از حقوقدانــان صاحــب ایــده و اندیشــه در عرصـه دادرســی اداری
بــر ایــن اعتقــاد بودنــد کــه «دادرســی در دیــوان عدالــت اداری ،گرفتــار قواعــد و تشــریفات پیچیــده
نیســت و طرفیــن شــکایت و دادرســان دیــوان میتواننــد بــا آزادی عمــل بیشتــری ،جریــان یــک
1
دادرســی ســالم و مقــرون بــه حقیقــت را دنبــال کننــد و بــه ثمــر برســانند».
اراد ه اخیــر قانونگــذار در قانــون تشــکیالت ،مبتنــی بــر رســیدگی همزمــان شــکلی ـ ماهــوی
اســت کــه کاربســت همیــن رویــه در شــمار نوآوریهــای قانونگــذار در آخریــن اراده کارویــژهای آن
در ایــن حــوزه محســوب میشــود .در صــورت تــداوم بیاعتنایــی بــه مقولــه علنــی بــودن رســیدگیها
در نهــاد دیــوان عدالــت اداری ،احتمــال وقــوع خطــا و اشــتباه در جریــان دادرسـیها ،رونــد تصاعــدی
خواهــد یافــت .از ایــن رو ،اجــرای ایــن اصــل اساســی در شــعبههای دیــوان عدالــت اداری ،نوعــی بــه
مشــتکیعنــه و دیگــران تلقــی میشــود.
کنتــرل درآوردن تصمیمهــای قضایــی از ســوی شــاکی و
ٌ
در نتیجــه ،اعمــال همیــن ترتیبــات موجــب میشــود کــه دادرس بــا رعایــت حداکثــری جوانــب
احتیــاط ،بــه حــل و فصــل اختالفــات اداری ،کشــف حقیقــت و الــزام طــرف شــکایت بــه اعــاده حقــوق
تضییعشــده شــاکی بپــردازد.
مضــاف بــر آن ،انتظــار بــر ایــن اســت کــه مقدمــات انتشــار آرای شــعبههای دیــوان در «ســامانه
ملــی آرای قضایــی» هــر چــه زودتــر فراهــم شــود تــا عمــوم مــردم بــه ایــن گونــه آرا دسترســی آســان
داشــته باشــند و حــوزه دادرســی اداری کشــور بــه معنــای واقعــی کلمــه بــه ســمت توســعه اصــل علنــی
بــودن رســیدگیها بــرود.
2
در همیــن زمینــه بایــد گفــت بــا شناســایی محــدود «رســیدگی ماهــوی» در قانــون تشــکیالت،
«دعــاوی کامــل اداری» بــه نظــام حقــوق اداری ایــران نیــز راه یافتــه اســت 3.بــا ایــن حــال ،مطابــق
 .1صدرالحافظــی ،ســید نصراللــه ،نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت در دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :شــهریار ،چــاپ
اول ،1372 ،ص .500
 .2این ترتیب قانونی در ماده  63قانون تشکیالت بر اساس شرایطی پذیرفته شده است.
 .3آقایــی طــوق ،مســلم« ،درآمــدی تطبیقــی بــر ضــرورت توســع ه دعــاوی کامــل در حقــوق اداری ایــران»،
فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی ،تابســتان  ،1397شــماره  ،20صــص .107-108
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مــاده  1 43قانــون تشــکیالت ،قانونگــذار ،دعــوت شــعب دیــوان از طرفیــن دعــوا (آن هــم صرفــاً
بــرای ادای توضیحــات ،نــه حضــور در جلســه رســیدگی) را امــری اختیــاری محســوب کــرده اســت .بــا
نادیدهانــگاری اعمــال اصــل علنــی بــودن دادرســی اداری ،زمین ـه بــرای احتمــال بــروز تبعیضهــای
نــاروا در دیــوان و تســامح و تســاهل قضــات شــعب فراهــم میشــود و احتمــال تضییــع حقــوق طرفیــن
ش ـ ّکات در ایــن حالــت قــوت خواهــد گرفــت.
خوشبختانــه ،واگــذاری تعییــن «حــدود اختیــارات» و «نحــوه عمــل دیــوان» از ســوی قانونگــذار
اساســی بــه قانونگــذار عــادی (بنــد آخــر اصــل  173قانــون اساســی) و پیشبینــی الــزام قیدشــده در
ذیــل مــاده  63قانــون تشــکیالت در همیــن راســتا (رســیدگی ماهــوی بــه دعــاوی) ،توجــه روزافــزون
بــه برگــزاری علنــی جلســههای رســیدگی در نظــام دادرســی اداری ایــران را اجتنابناپذیــر کــرده
ـدی قانونگــذار و فراهــم بــودن مقدمــات و «اقتضائــات اجرایــی» ،اجــرای ایــن
اســت .در صــورت اراده جـ ّ
2
اصــل بنیادیــن در شــعبات ایــن نهــاد قابــل تحقــق و ســهلالوصول خواهــد بــود .بــه ایــن ترتیــب،
ســازوکار نظــارت مــردم بــر تصمیمهــای قضایــی در شــعبات دیــوان محقــق و اعمــال دادرســی اداری
منصفانــه در نظــام عدالــت اداری ایــران تضمیــن خواهــد شــد.
بــا ایــن حــال ،بــه اعتقــاد عــدهای از حقوقدانــان ،مبانــی و اهــداف ترســیمی اصــل علنــی بــودن
دادرس ـیها بــه ویــژه در رســیدگیهای ماهــوی گویــای ضــرورت حضــور طرفیــن دعــوا در جلســات
(شــعبات) دادگاه اســت تــا اجــرای اصــل مــورد بحــث بــه افزایــش و ارتقــای آگاهــی طرفیــن دعــوا و
دیگــران بیانجامــد و در نهایــت ،بــا مواجهـ ه حضــوری متهــم بــا شــاکی و شــهود ،زمینــه بــرای تحقــق
عدالــت فراهــمشــود 3.از ســوی دیگــر ،بــا تضمیــن و تحقــق دادرســی علنــی ،حــق بــر مشــارکت
فعاالنــه و اثرگــذار در جریــان رســیدگی تبییــن میشــود 4،بــه طــوری کــه امکانــات و اقتضائــات بــرای
دفــاع در محکمــه فراهــم میگــردد تــا متهــم همــه دالیــل و مســتندات خــود را در مقــام دفــاع ابــراز
5
کنــد و همزمــان ادلّــه بهکارگرفتــه علیــه خــود را نیــز خنثــی ســازد.
« .1شعب دیوان میتواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید.»...
 .2عــدهای از نویســندگان یکــی از علــل تحقــق نیافتــن الزامــات قانونــی در ایــران را فراهــم نبــودن اقتضائــات اجرایــی آن
ی اوجــاق« ،مهمتریــن علــل قابــل اجــرا نبــودن قوانیــن در نظــام
دانســتهاند( .ابریشــمیراد ،محمدامیــن و نــادر اســد 
حقوقــی ایــران» ،فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی ،بهــار  ،1401شــماره  ،35ص .)125

 .3حاجیپــور کنــدرود ،علــی ،ســید محمــد هاشــمی و اســدالله یــاوری« ،مطالعــه تطبیقــی مفهــوم و الزامــات علنــی

بــودن دادرســی کیفــری در حقــوق ایــران و موازیــن بیــن المللــی» ،مطالعــات حقــوق تطبیقــی ،بهــار و تابســتان

 ،1397شــماره  ،1ص .91
4-Vitkauskas, Dovydas and Grigoriy Dikov, protecting the right to a fair trial under the European Convntion on
Human Rights, Council of Europe, human rights hand books, 2012, p.51

 .5حاجیپور کندرود ،هاشمی و یاوری ،پیشین ،ص .94
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رویکــرد قانونگــذار بــر تمرکزگرایــی در قانــون تشــکیالت ،امــکان حضــور طرفیــن شــکایت و
دیگــر اشــخاص و افــراد در شــعبات دیــوان را بــا موانــع عدیــدهای همچــون دوری و بُع ـ ِد مســافت تــا
ـع آن ،هزینهبــردار بــودن حضــور در جلسـهها مواجــه ســاخته اســت کــه عملــی شــدن
مرکــز و بــه تبـ ِ
ایــن امــر مســتلزم اهتمــام قانونگــذار بــه در پیــش گرفتــن سیاســت تمرکززدایــی در ایــن زمینــه
خواهــد بــود.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نــوع دادرســی حاکــم بــر دیــوان عدالــت اداری و انجــام رســیدگی بـه طریــق
«عــادی» و نــه «اختصــاری» 1و بــا وجــود پیشبینــی محــدود امــکان رســیدگی ماهــوی در دیــوان،
رویکــرد قانونگــذار عــادی در تجمیــع و تمرکــز شــعبات دیــوان در مرکــز از یــک طــرف و نداشــتن
ـدی بــرای شناســایی امــکان حضــور طرفیــن شــکایت و مــردم در ســیر مراحــل رســیدگیها
اراده جـ ّ
در ایــن مرجــع قضایــی از طــرف دیگــر ،اجــرای اصــل علنــی بــودن دادرســی اداری در نظــام حقوقــی
ـدی تبدیــل کــرده اســت .بنابرایــن ،الزامــات پیشبینیشــده در قانــون اساســی
ایــران را بــه چالشــی جـ ّ
جمهــوری اســامی ایــران در تأکیــد بــر علنــی بــودن رســیدگیها در محاکمــات (اصــول  165و )168
را هــم بایــد منصــرف از شــیوه رســیدگی در شــعبات دیــوان بــه حســاب آورد و نوعــی نادیدهانــگاری و
بیاعتنایــی قانونگــذار در ایــن حــوزه تــا بــه امــروز تلقــی کــرد.
بــر همیــن اســاس ،اجــرای اصــل علنــی بــودن دادرســی اداری مســتلزم ایجــاد شــعباتی در دیگــر
مناطــق جغرافیایــی خواهــد بــود .ایــن امــر در مــاده  2 1قانــون مصــوب  1360پیشبینــی شــده بــود،
امــا ایــن حکــم قانونگــذار بــه دالیــل مختلفــی هیــچگاه محقــق نشــد و حتــی مقــرر گردیــد کــه
مــاده قانونــی یادشــده ،طبــق مــواد  3 2قانــون مصــوب  1385و  1392تخصیــص بخــورد و منجــر بــه
تمرکــز ایــن امــر مهــم در مرکــز شــد .مضــاف بــر اینکــه برخــی از نویســندگان ،لــزوم رســیدگی
هیئــت عمومــی بــه مقــررات دولتــی و شــهرداریها را از پیآمدهــای ناممکــن بــودن ایجــاد شــعبات
دیــوان در دیگــر نقــاط کشــور غیــر از مرکــز دانســتهاند 4.عــاوه بــر آن ،برخــی از نویســندگان هــم
مؤلفههایــی ماننــد موانــع نظــری ،بیاعتنایــی بــه اصــول دادرســی ،ضعفهــای قانونــی و نبــود
 .1دادرســی وقتــی عــادی محســوب میشــود کــه اقامــه دعــوا و دفــاع بــه صــورت کتبــی باشــد .در مقابــل ،دادرســی زمانــی
اختصــاری تلقــی میشــود کــه رســیدگی مســتلزم حضــور طرفیــن و اســتماع اظهــارات آنــان در جلســه دادرســی باشــد.
(صدرالحافظــی ،پیشــین ،صــص 569ـ)568
 .2ماده  ...« :1ازدیاد شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر شورای عالی قضایی است».
 .3مــاده  2قانــون مصــوب  ...« :1385دیــوان عدالــت اداری در تهــران مســتقر میباشــد .»...مــاده  2قانــون مصــوب :1392
«دیــوان در تهــران مســتقر اســت.»...
 .4آقایــی طــوق ،مســلم« ،نــگاه تطبیقــی بــه صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری نســبت بــه
ابطــال مقــررات» ،دوفصلنامــه دیدگاههــای قضایــی ،زمســتان  ،1396شــماره  79و  ،80ص .3

92

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

ضمانتهــای اجرایــی مؤثــر را در ناممکــن بــودن اجــرای ایــن اصــل اثرگــذار میداننــد.
مشــتکی عنــه (نماینــده دســتگاههای دولتــی) بــرای
در حــال حاضــر ،امــکان تــردد شــاکی و
ٌ
2
پیگیــری پروندههــا و تبــادل لوایــح ،بــا رعایــت ترتیبــات خــاص در دیــوان امکانپذیــر شــده اســت.
شــاید هــم بــه ایــن ســازوکار در راســتای اعمــال و احتــرام بــه حکــم مقررشــده در اصــل  3 34قانــون
اساســی بــرای مراجعــان توجــه شــده اســت .بــا ایــن حــال ،نظــام عدالــت اداری صرفـاً از رهگــذر حضــور
بــدون مزاحمــت شــهروندان در جلســات شــعبات دیــوان در اِعمــال ایــن آمــوز ه بنیادیــن توفیــق پیــدا
خواهــد کــرد .بــدون پیشبینــی ایــن ترتیبــات ،هــر گونــه بحــث و گفتوگــو دربــاره رعایــت اصــل
علنــی بــودن رســیدگیها را بایــد در ایــن مرجــع عــام قضایــی ،ســالبه بــه انتفــای موضــوع دانســت .بــر
همیــن اســاس ،برخــی نویســندگان ،اجــرای ایــن اصــل را منطبــق بــا وضعیتــی شــمردهاند کــه امــکان
حضــور افــراد و اشــخاص بــدون هیــچگونــه مانــع و مزاحمتــی در جلســات رســیدگی بــه شــکایات
4
فراهــم شــود.
بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد ،از منظــر عــدهای از حقوقدانــان ،امــروزه پاسداشــت کرامــت و
ـدی در اعمــال اصــل علنی شــدن جلســات رســیدگی
حیثیــت افــراد بــهعنــوان یکــی دیگــر از موانــع جـ ّ
بــه دعــاوی محســوب میشــود 5.در مقــام نقــد ایــن نظــر بایــد افــزود کــه شــوربختانه ،قانونگــذار
حتــی بــه حضــوری بــودن محاکمــات (بــه مثابــه ملزومــات علنــی بــودن رســیدگیها) در شــعبات
1

 .1موانعــی ماننــد حیثیــت و کرامــت انســانی ،تأکیــد بــر حفــظ آبــروی اشــخاص ،رعایــت حریــم خصــوص و موانــع مربــوط بــه
اصــول دادرســی مثــل اصــل برائــت ،اصــل اســتقالل قضــات در تصمیمگیریهــا و رعایــتبیطرفــی مقــام قضایــی در کنــار
ممنوعیتهــای قانونــی از قبیــل ارائــه تعریــف حداقلــی از اصــل علنــی بــودن رســیدگیها ،توســعه اســتثنائات دادرســی علنــی
در قوانیــن عــادی و در نهایــت ،فقــدان ضمانتهــای اجرایــی مؤثــر قوانیــن در اجــرای اصــل یادشــده از جملــه مؤلفههــای
دخیــل در عملــی شــدن اصــل مــورد بحــث در نظــام حقوقــی ایــران تلقــی شــده اســت( .حاجیپــور کنــدرود ،علــی ،ســید
محمــد هاشــمی ،اســدالله یــاوری و محمــد جاللــی« ،تأملــی در موانــع تحقــق اصــل علنــی بــودن دادرســیها در

حقــوق ایــران» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق عمومــی ،دوره چهــل و نهــم ،زمســتان  ،1398شــماره  ،4ص )1188
 .2نویســندگان مقالــه ،ایــن مطلــب را بــا توجــه بــه کارویژههــای محولــه کــه مرتب ـاً در حــال رفــت و آمــد بــه نهــاد دیــوان
هســتند و بــر اســاس مشــاهدات عینــی خــود ذکــر کردهانــد.
 .3اصــل  ...« :34هــر کــس میتوانــد بــه منظــور دادخواهــی بــه دادگاههــای صالــح رجــوع نمایــد .همــه افــراد ملــت حــق دارنــد
ایــن گونــه دادگاههــا را در دســترس داشــته باشــند و هیــچ کــس را نمیتــوان از دادگاهــی کــه بــه موجــب قانــون حــق مراجعــه
بــه آن را دارد ،منــع کــرد».
 .4رضویفــرد ،بهــزاد و حســین قربــانزاد« ،حــق بــر علنــی بــودن دادرســی بــهعنــوان یکــی از حقــوق دفاعــی

متهــم در رویــه دادگاههــای کیفــری بینالمللــی» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق تطبیقــی ،بهــار و تابســتان ،1395
شــماره  ،1ص .164

 . .5حاجیپور کندرود ،هاشمی ،یاوری و جاللی ،پیشین ،ص .1174
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امکا نســنجی اِعمال اصــل علنی
بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری

دیــوان نیــز هیــچگونــه توجهــی نداشــته اســت .بــا وجــود تجویــز بــه رســیدگی ماهــوی در دیــوان،
بــرای طرفیــن شــکایت یــا وکالی آنهــا ایــن امــکان فراهــم نشــده کــه در جلســات رســیدگیها در
شــعبات دیــوان رأسـاً حضــور یابنــد و ســطح تعامــل و مواجهــه طرفیــن بــا رؤســا و کارکنــان شــعبات در
دیــوان بــه تقدیــم دادخواســت از ســوی شــاکی و تبــادل لوایــح طــرف شــکایت از طریــق دفاتــر اداری
1
مســتقر در مراکــز اســتانها تقلیــل یافتــه اســت.
بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد کــه قانونگــذار بــا ایــن رویکــرد بــه جوشــش اندیشــه عدالتجویانــه
افــراد در حــوز ه دعــاوی اداری و حضــور طرفیــن شــکایت و دیگــر افــراد در شــعبات رســیدگی ،ارج و
احترامــی قائــل نشــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه عــدهای بــه شــمول ایــن اصــل اساســی بــر کل
مراحــل دادرســی (اعــم از رســیدگی و صــدور حکــم) معتقدنــد 2.در نهایــت ،صــدور رأی علنــی از نتایــج
دادرســی شــفاهی و علنــی تلقــی شــده اســت کــه تــا کنــون در مــورد شــعبات بــدوی و تجدیــد نظــر
دیــوان محقــق نشــده اســت .بــا اجــازه انتشــار کامــل و گســترده آرای شــعب ،ایــن امــر مهــم در ایــن
3
مرجــع عــام اداری قابــل تحقــق خواهــد بــود.
فــارغ از مــوارد مطرحشــده در ایــن بنــد ،حتــی در صــورت اجــرا شــدن اصــل علنــی رســیدگیها،
دشــواریهای مربــوط بــه حضــور شــهروندان در شــعب دیــوان کــه خــود ،تداعیگــر «مثنــوی هفتــاد
مــن» اســت ،از یــک طــرف و ضــرورت اســتماع مطالــب طرفیــن دعــوا ،شــهود و دیگــر افــراد در
قامــت تماشــاچیان جلس ـهها از طــرف دیگــر ،ســبب طوالنــی شــدن فرآینــد رســیدگیها در دیــوان
و انباشــت و افزایــش حجــم پروندههــا در ایــن مرجــع دادرســی خواهــد شــد .بنابرایــن ،تحقــق ایــن
اصــل بنیادیــن در وهلــه اول مســتلزم تمرکززدایــی از ســاختار اندامــی ایــن نهــاد اســت.

گفتــار ســوم .قابلیــت اعمــال اصــل علنــی بــودن رســیدگیها
در هیئــت عمومــی و تخصصــی دیــوان عدالــت اداری
صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــر مقــررات دولتــی در قامــت یــک مرجــع قضایــی
از کارویژههــای قضایــی ایــن هیئــت محســوب میشــود 4.بــر ایــن اســاس ،اجــرای دادرســی علنــی را
 .1بــه موجــب مــاده  6قانــون تشــکیالت« :بــهمنظــور تســهیل در دسترســی مــردم بــه خدمــات دیــوان ،دفاتــر اداری دیــوان
در ...مراکــز اســتانها تأســیس میگــردد.»...
 .2بهــادری جهرمــی ،علــی و ســیده لطیفــه حســینی« ،اصــول دادرســی عادالنــه در پرتــو اندیشــه اســامی و نظــام
حقوقــی» ،دوفصلنامــه مطالعــات حقــوق بشــر اســامی ،پاییــز و زمســتان  ،1393شــماره  ،7ص .17
 .3همتــی ،مجتبــی« ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهــای ﺧﺎص دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اداری؛ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫی ﺑﻪ روﯾﻪ دادﮔﺎه اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸر» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،تابســتان  ،1396شــماره  ،55ص .263
 .4پرویــن ،خیراللــه و محمدامیــن ابریشــمیراد« ،نقــدی بــر ترکیــب هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــهمنظــور
نظــارت بــر مقــررات دولتــی و ارائــه الگــوی مطلــوب» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق عمومــی ،دوره پنجــاه و یکــم ،بهــار
 ،1400شــماره  ،1ص .108
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بایــد از ملزومــات ایــن هیئــت در برگــزاری جلســات رســیدگی تلقــی کــرد .چــون فهــم قانونگــذار از
تصویــب قانــون تشــکیالت و قوانیــن َسـ ِ
ـلف آن مبتنــی بــر نهادینــه کــردن اصــل نظــارت قضایــی بــر
اعمــال دولــت بــوده اســت ،برخــی از نویســندگان بــه دلیــل پیشبینــی کارویژههــای ابطــال مقــررات
دولتــی 1بــرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،نقشآفرینــی ایــن هیئــت را در صیانــت از
2
حقهــا و آزادیهــای شــهروندان ،تعیینکننــده و حیاتــی میداننــد.
بنابرایــن ،بــرای پاســداری از قوانیــن عــادی ،افزایــش ارتقــای کیفــی ایــن کارویــژه از رهگــذر اجرای
آمــوز ه علنــی شــدن جلســات هیئــت عمومــی دیــوان و هیئتهــای تخصصــی قابــل تحقــق اســت .بــر
همیــن اســاس ،توجــه ویــژه بــه ایــن اصــل بایــد در اولویــت برنامههــای تقنینــی قانونگــذار در جریــان
اصــاح قانــون تشــکیالت قــرار گیــرد .گفتنــی اســت بــا موافقــت نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی
و در صــورت تصویــب نهایــی طــرح اصالحــی ارائهشــده بــه مجلــس ،امــکان انتشــار آرای هیئــت
عمومــی و تخصصــی دیــوان در پایــگاه الکترونیکــی ایــن نهــاد و همچنیــن در روزنامــه رســمی 3فراهــم
خواهــد شــد .بــه ایــن ترتیــب ،آثــار مترقیانـ ه و پیشــرو بــودن قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیوان
4
از ایــن نظــر ،بیــش از پیــش نمایــان میشــود.
از منظــر برخــی حقوقدانــان ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری از ســاختار دیــوان عالــی
کشــور اقتبــاس شــده اســت 5.شــاید تحقــق نیافتــن برگــزاری علنــی جلســات ایــن هیئــت تــا کنــون
ناشــی از همیــن الگوبــرداری از دیــوان عالــی کشــور اســت .بــا توجــه بــه کارویــژه اخیــر سپردهشــده
بــه دیــوان (رســیدگی همزمــان شــکلی ـ ماهــوی) ،ایــن اســتدالل پذیرفتنــی نیســت .بــا ایــن حــال،
عــدهای دیگــر از نویســندگان بــر افزایــش آگاهــی شــهروندان از رویههــای دیــوان تأکیــد کــرده و آن
را راهــکاری بــرای افزایــش ســطح معلومــات آنــان از حقــوق و تکالیفشــان دانســتهاند 6کــه اجــرای
 .1بند الف موضوع ماده  12قانون تشکیالت.
 .2آگاه ،وحیــد و محمدنبــی بوربــوری« ،کارنامــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری از ســال  1388تــا 1394

در تــرازوی حقــوق شــهروندی (حقــوق مدنــی و سیاســی)» ،فصلنامــه حقــوق پزشــکی ،پاییــز  ،1397شــماره
 ،12ص .135
 .3طــرح قانونــی مربــوط بــه تبصــره  2مــاده « :97کلیــه آرای هیئــت عمومــی و هیئتهــای تخصصــی در پایــگاه الکترونیکــی
دیــوان و روزنامــه رســمی منتشــر میشــود».
 .4نک :پایگاه خبرگزاری جمهوری اسالمی (آخرین بازدید :)1401/5/23
.www.pav.legal/posts/10989

 .5افشــاری ،فاطمه و شــهابالدین موســویزاده ،گفتارهایی در دیوان عدالت اداری ،تهران :مطبوعات و انتشــارات قوه
قضاییه ،چاپ اول ،1394 ،ص .279
 .6ابریشــمیراد ،محمدامیــن ،نظــارت قضایــی بــر مقــررات دولتــی بــا تأکیــد بــر ارتقــای کارآمــدی دیــوان
عدالــت اداری ،تهــران :مجــد ،1399 ،ص .203
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ایــن امــر مســتلزم برگــزار شــدن علنــی رســیدگیها در هیئــت عمومــی اســت .در نظــری مشــابه،
برخــی دیگــر از نویســندگان هــم بــر انتشــار گســترده و اعــام عمومــی اعمالــی تأکیــد دارنــد کــه
دادگاههــا ابطــال کردهانــد 1.بــر همیــن اســاس ،فراهــم کــردن امــکان حضــور افــراد اعــم از ذینفــع و
غیــرذینفــع در جلســات هیئــت عمومــی و تخصصــی دیــوان را بایــد یکــی از راهکارهــای منطقــی در
ارتقــای ســطح آگاهــی مــردم از حقــوق و تکالیفشــان دانســت کــه تحقــق ایــن مهــم ،مســتلزم علنــی
شــدن جریــان دادرســی در هیئــت عمومــی دیــوان اســت.
2
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در مقــام عالیتریــن مرجــع دادرســی در دیــوان عدالــت اداری،
در مقایســه بــا شــعبات دیــوان از قابلیتهــای باالیــی بــرای اجــرای اصــل علنــی بــودن دادرســی در ایــن
نهــاد برخــوردار اســت .در مقــام ارائــه ادلّــه قانونگــذار بــرای ایــن ادعــا میتــوان بــه ترتیبــات احصاشــده
در «آییننامــه اداره جلســات هیئــت عمومــی و هیئتهــای تخصصــی دیــوان عدالــت اداری» (مصــوب
 )1393اشــاره کــرد کــه در راســتای اجرایــی شــدن مفــاد مــاده  3 96قانــون تشــکیالت تنظیــم شــده
اســت .بــرای نمونــه ،طبــق مــاده  14و  18ایــن آییننامــه ،حضــور طرفیــن دعــوا ،نماینــدگان ،وکال یــا
کارشناســان آنــان در جلســات هیئتهــای تخصصــی و هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــا رعایــت
شــرایطی ،مجــاز محســوب شــده اســت .مهمتــر از آن ،ســازوکارهای پیشبینیشــده در مفــاد تبصــره
 4 2مــاده  18همیــن آییننامــه اســت کــه بــه موجــب آن ،زمینــه بــرای تحقــق اصــل علنــی بــودن
رســیدگیها و امــکان نظارتپذیــری تصمیمهــای اعضــای هیئــت عمومــی دیــوان ،بیــش از پیــش
آمــاده شــده اســت .طبــق همیــن تبصــره ،شــرایط الزم بــرای حضــور اقشــار مختلفــی از جامعــه ماننــد
اســتادان دانشــگاهها ،دانشــجویان و قضــات دیگــر مراجــع قضایــی در ایــن هیئــت فراهــم گردیــده اســت.
فــارغ از آنکــه ایــن تمهیــد صرفــاً مبتنــی بــر اهــداف آموزشــی یــا پژوهشــی و بهرهبــرداری
علمــی مدعویــن و مراجعــان شناســایی شــده اســت ،همیــن حــد از پیشبینــی مقــررات در عملــی
شــدن نظــارت قضــات هیئــت کــه از اهــداف اولی ـه اجــرای اصــل علنــی بــودن دادرس ـیها محســوب
 .1هداونــد ،مهــدی« ،نظــارت قضایــی :تحلیــل مفهومــی تحــوالت اساســی (طرحــی بــرای توســعه حقــوق
اداری و ارتقــای نظــارت قضایــی)» ،نشــریه حقــوق اساســی ،1387 ،شــماره  ،9ص .55

 .2ویــژه ،محمدرضــا« ،نظــارت قضایــی دیــوان عدالــت اداری بــر مقــررات اجرایــی» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق،
تابســتان  ،1391شــماره  ،37ص .176
 .3مــاده « :96اداره جلســات هیئــت عمومــی ...مطابــق آییننامــهای اســت کــه ...بــه تصویــب رییــس قــوه قضاییــه
میرســد».
 .4تبصــره  2مــاده « :18معاونــت آمــوزش ،پژوهــش و پیشگیــری میتوانــد بــا موافقــت رییــس دیــوان ،از اســتادان
دانشــگاه ،دانشــجویان ،کارشناســان و قضــات شــاغل در ســایر مراجــع قضایــی جهــت حضــور در جلســات هیئــت عمومــی
بــرای اهــداف آموزشــی یــا پژوهشــی دعــوت نمایــد.»...
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میشــود ،از امتیازهــای مهــم همیــن تبصــره از مقــرره یادشــده اســت و آن را در نــوع خــود بایــد
قاعــدهای کارآمــد نســبت بــه دیگــر مقــررات متناظــر دانســت.
1
در همیــن زمینــه بایــد گفــت «حــق اســتماع» کــه متــرادف بــا «اصــل علنــی و بــاز بــودن»
اســت ،تحــت پوشــش اصــول کلــی حقــوق اداری (حــرف دو طــرف را شــنیدن) ،در مراجــع اختصاصــی
اداری کشــورهایی ماننــد انگلســتان و فرانســه پذیرفتــه شــده اســت 2.متأســفانه ،در مراجــع اختصاصــی
اداری پیشبینیشــده در نظــام عدالــت اداری ایــران ،بــه تبعیــت از قانــون عــام در دادرســی اداری
(قانــون تشــکیالت) ،حتــی امــکان حضــور طرفیــن یــا وکالی آنــان نیــز صرفـاً بــا مجــوز مرجــع مربــوط
امکانپذیــر اســت .بــرای نمونــه ،در مــاده « 3 19قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری» (مصــوب
 ،)1372حضــور متهــم در جلســه رســیدگی صرف ـاً بــا تشــخیص هیئــت امکانپذیــر اســت و تنهــا در
صــورت درخواســت کتبــی متهــم ،هیئــت ،مکلــف بــه دعــوت او بــه جلســه رســیدگی اســت کــه بیانگــر
دیــدگاه کامـ ً
ا منفــی قانونگــذار بــه اصــل علنــی بــودن دادرســی و مخالفــت مطلــق بــا حضــور عمــوم
مــردم در جریــان رسیدگیهاســت.
در مقابــل ،در «قانــون تشــکیل هیئتهــای انضباطــی رســیدگی بــه شــکایات و تخلفــات کارکنــان
نیروهــای مســلح» (مصــوب  ،)1395قانونگــذار بــا مســامحه بــه موضــوع مــورد بحــث توجــه کــرده،
بــه طــوری کــه در مــاده  4 6ایــن قانــون ،حضــور متهــم در جلســه رســیدگی در مرحلــه بــدوی ،الزامــی
محســوب شــده اســت .البتــه بهتــر بــود قانونگــذار در مرحلــه تجدیــد نظرخواهــی هــم بــه ایــن
ســازوکار توجــه میکــرد .بــا ایــن حــال ،رفــع موانــع موجــود در امــکان حضــور دیگــر شــهروندان ب ـه
جــز اطــراف دعــوا را بایــد مــاک اصلــی در اجــرای اصــل دادرســی علنــی در نظــر گرفــت.
نمونــه دیگــری از دادرســی در نظــام قضایــی جمهــوری اســامی ایــران کــه در قالــب هیئــت تشــکیل
میشــود ،حکــم مقررشــده در اصــل  5 168قانــون اساســی اســت کــه قانونگــذار اساســی ،جرایــم سیاســی
و مطبوعاتــی را «علنــی» اعــام کــرده اســت .بــا ایــن حــال ،متأســفانه ،جلســه رســیدگی را صرفـاً بــه حضور
«هیئــت منصفــه» ممکــن محــدود کــرده و بــه امــکان حضــور دیگــر اقشــار توجهــی نکــرده اســت.
عــاوه بــر آن ،بــه ضــرورت حضــور اعضــای هیئــت منصفــه در رســیدگی بــه
جرایــم ارتکابــی مطبوعاتــی در مــاده  6 34قانــون مطبوعــات ،مصــوب  1364و مــاده
1-Openness.

 .2هداوند ،مهدی ،حقوق اداری تطبیقی (جلد  ،)2تهران :سمت ،چاپ ششم ،1396 ،ص .703
 .3ماده  ...« :19چنانچه هیئت ،حضور متهم را ضروری تشخیص دهد ،در جلسه حضور مییابد.»...
 .4ماده « :6دعوت از اشخاص دارای محکومیت قطعی قضایی یا متهم به تخلف جهت استماع دفاعیات او در جلسه رسیدگی هیئت
الزامی است.»...
 .5اصل « :168رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.»...
 .6ماده « :34به جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه رسیدگی میشود».
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 1 4قانــون جــرم سیاســی ،مصــوب  1395نیــز اشــاره شــده کــه قانونگــذار عــادی نیــز از
رویــه اصــل  168قانــون اساســی پیــروی کــرده و از اصــل برگــزاری علنــی رســیدگیها
فاصلــه گرفتــه اســت.

 .1مــاده « :4نحــوه رســیدگی بــه جرایــم سیاســی و مقــررات مربــوط بــه هیئــت منصفــه مطابــق قانــون آییــن دادرســی
کیفــری مصــوب  1392اســت».
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نتیجهگیری
بــر اســاس اهــداف ترســیمی از نــگارش ایــن مقالــه کــه بررســی چالشهــای مربــوط بــه
ی بــردن بــه ظرفیتهــای اجــرای آن در
امکانپذیــری دادرســی علنــی در نظــام عدالــت اداری و پــ 
ت آمــد:
نظــام عدالــت اداری ایــران بــود ،ایــن یافتههــا بــه دســ 
 .1بــهعلــت حاکمیــت رســیدگی همزمــان شــکلی و ماهــوی در دیــوان عدالــت اداری ،رعایــت
اصــل تناظــر و ترافــع در نهــاد موصــوف اجتنابناپذیــر اســت.
 .2در جلسـههای دادرســی علنــی ،پذیــرش آرای اصــداری بــرای طرفیــن و حتــی دیگــر اشــخاصی
کــه از ابتــدای رســیدگی ،شــاهد و ناظــر بــر فرآینــد دادرســی هســتند ،بــه آســانی توجیهپذیــر میشــود.
چــون همــگان (اعــم از طرفیــن دعــوا ،شــهود و شــهروندان) ،آشــکارا از ماهیــت رأی صادرشــده آگاه
میشــوند ،در ایــن وضعیــت بــه راحتــی ،آثــار حکــم انشاشــده از طــرف دادگاه را میپذیرنــد.
 .3قضی ـ ه اختیــار اصــاح ذاتالبیــن و حــل و فصــل خصومــت کــه از نظــر قانونــی و اخالقــی ،از
کارویژههــای قاضــی اســت ،در دادرسـیهای اداری هــم مصــداق پیــدا میکنــد .پــس بــا اجــرا نشــدن
اصــل برگــزاری علنــی رســیدگیها ،ایــن تکلیــف و اختیــار از قاضــی محکمــه ســلب میشــود.
 .4اِعمــال ســازوکار مــورد بحــث ،اهــرم کنترلــی در مراحــل رســیدگیها محســوب میشــود ،امــا
ـدی در اجــرای ایــن اصــل در دیــوان بــهحســاب میآینــد کــه
خألهــای قانونــی موجــود ،موانــع جـ ّ
جــدی قانونگــذار را در رفــع ایــن کاســتیها میطلبــد.
اقــدام فــوری و ّ
بــا توجــه بــه چالشهــای پیــشرو در اعمــال اصــل مــورد بحــث ،بــا اســتفاده از ســازوکارهای
پیشــنهادی در ایــن مقالــه میتــوان امیــدوار بــود کــه بــا عملــی شــدن اصــل علنــی دادرســی از
تضییــع حقــوق افــراد و ســازمانها بیــش از پیــش جلوگیــری شــود:
 .1توجــه ویــژ ه قانونگــذار بــه شناســایی اصــل علنــی بــودن رســیدگیها در دیــوان عدالــت اداری
ـری آن بــه مراجــع اختصاصــی اداری.
و تسـ ّ
ـدی قانونگــذار در تمرکززدایــی از نهــاد دیــوان بــرای تمهیــد مقدمــات بــا هــدف اعمــال
 .2اراده جـ ّ
اصــل علنــی بــودن دادرسـی در دیــوان عدالــت اداری.
 .4تــاش بــرای رفــع موانــع موجــود فــراروی امــکان حضــور عمــوم شــهروندان در جلســههای
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در زمــان ورود هیئــت عمومــی بــه ماهیــت دعــوا و در موعــد
رأیگیــری.
 .5پیشبینــی ضــرورت اســتماع اظهــارات طرفیــن دعــوا ،شــهود و دیگــر ّ
حضــار در جلســه
رســیدگی بهعنــوان مقدمــه اعمــال دادرســی علنــی در دیــوان عدالــت اداری.
 .6بــا اجــرای تمرکززدایــی از دیــوان عدالــت اداری ،ایــن نهــاد در مرکــز بــهعنــوان مرجــع صالــح
در رســیدگی بــه اعتراضهــا ابقــا شــود.
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 .7در راســتای اعمــال تمرکززدایــی ،شــعبه یــا شــعبی از دیــوان در محــل اســتقرار دفترهــای اداری
در مراکــز اســتانها اختصــاص یابــد.
مجــرب و زبــده نیــز در حوزههــای
 .8در شــعب تأسیسشــده در مراکــز اســتانها ،کارشناســان
ّ
تخصصــی مربــوط ،قضــات را در تصمیمگیریهــای صحیــح و عادالنــه یــاری کننــد.
 .9از تجربــه دیگــر کشــورها در اجــرای اصــل علنــی برگــزار شــدن رســیدگیها در مراجــع اداری
بهرهبــرداری حداکثــری شــود.
تبــع انتشــار آرای هیئــت عمومــی و تخصصــی در ســامانه الکترونیکــی دیــوان عدالــت
 .10بــه ِ
اداری (کــه بــا تصویــب نهایــی در مجلــس شــورای اســامی عملــی خواهــد شــد) ،امــکان انتشــار آرای
اصــداری شــعب نیــز در ســامانه ملــی آرای قضایــی فراهــم شــود.
 .11واگــذاری کارویژههــای احصاشــده در مــاده  12قانــون تشــکیالت بــه هیئتهــای تخصصــی
و پیشبینــی الزاماتــی در خصــوص ورود و خــروج شــهروندان در ایــن هیئتهــا در مواعــد رســیدگی
بــه مأموریتهــای تعریفشــده در مــاده ایــن قانــون و در نهایــت ،حــذف هیئـت عمومــی از تشــکیالت
دیــوان بــرای عملــی شــدن تمرکززدایــی از دیــوان بــهعنــوان یکــی از مؤلفههــای رفــع موانــع برگــزاری
علنــی جلس ـههای دادرســی.
 .12در راســتای تســهیل در امــکان حضــور شــهروندان در جلســههای رســیدگی و رفــع
محدویتهــای فیزیکــی ،محلــی هــم بــرای حضــور شــرکتکنندگان پیشبینــی شــود.
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قوانیــن در نظــام حقوقــی ایــران» ،فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی ،بهــار  ،1401شــماره .35
 .2آقایــی طــوق ،مســلم« ،درآمــدی تطبیقــی بــر ضــرورت توســع ه دعــاوی کامــل در
حقــوق اداری ایــران» ،فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی ،تابســتان  ،1397شــماره .20
 .3آقایــی طــوق ،مســلم« ،نــگاه تطبیقــی بــه صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری نســبت بــه ابطــال مقــررات» ،دوفصلنامــه دیدگاههــای قضایــی ،زمســتان  ،1396شــماره
 79و .80
 .4آگاه ،وحیــد و محمدنبــی بوربــوری« ،کارنامــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری
از ســال  1388تــا  1394در تــرازوی حقــوق شــهروندی (حقــوق مدنــی و سیاســی)»،
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فصلنامــه حقــوق پزشــکی ،پاییــز  ،1397شــماره .12
 .5بهــادری جهرمــی ،علــی و ســیده لطیفــه حســینی« ،اصــول دادرســی عادالنــه در پرتــو
اندیشــه اســامی و نظــام حقوقــی» ،دوفصلنامــه مطالعــات حقــوق بشــر اســامی ،پاییــز و
زمســتان  ،1393شــماره .7
 .6پرویــن ،خیراللــه و محمدامیــن ابریشــمیراد« ،نقــدی بــر ترکیــب هیئــت عمومــی دیــوان
عدالــت اداری بــهمنظــور نظــارت بــر مقــررات دولتــی و ارائــه الگــوی مطلــوب» ،فصلنامــه
مطالعــات حقــوق عمومــی ،دوره پنجــاه و یکــم ،بهــار  ،1400شــماره .1
 .7حاجیپــور کنــدرود ،علــی« ،ارزیابــی قابلیــت اعمــال اصــل علنــی بــودن دادرس ـیها
در مراجــع اختصاصــی اداری» ،پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،1398 ،شــماره .1
 .8حاجیپــور کنــدرود ،علــی ،ســید محمــد هاشــمی و اســدالله یــاوری« ،مطالعــه تطبیقــی
مفهــوم و الزامــات علنــی بــودن دادرســی کیفــری در حقــوق ایــران و موازیــن
بینالمللــی» ،مطالعــات حقــوق تطبیقــی ،بهــار و تابســتان  ،1397شــماره .1
 .9حاجیپــور کنــدرود ،علــی ،ســید محمــد هاشــمی ،اســدالله یــاوری و محمــد جاللــی« ،تأملــی
در موانــع تحقــق اصــل علنــی بــودن دادرس ـیها در حقــوق ایــران» ،فصلنامــه مطالعــات
حقــوق عمومــی ،دوره چهــل و نهــم ،زمســتان  ،1398شــماره .4
 .10خالقــی ،علــی« ،علنــی بــودن دادرســی در پرتــو اســناد بینالمللــی و حقــوق
داخلــی» ،فصلنامــه پژوهشهــای حقوقــی ،1383 ،شــماره .5
 .11رضویفــرد ،بهــزاد و حســین قربــانزاد« ،حــق بــر علنــی بــودن دادرســی بــهعنــوان
یکــی از حقــوق دفاعــی متهــم در رویــه دادگاههــای کیفــری بینالمللــی» ،فصلنامــه
مطالعــات حقــوق تطبیقــی ،بهــار و تابســتان  ،1395شــماره .1
 .12زراعــت ،عبــاس و انــور احمــدی« ،مبانــی و آثــار اصــل حضــوری بــودن فرآینــد
دادرســی کیفــری» ،پژوهشنامــه حقــــوق کیفــــری ،پاییــز و زمســتان  ،1393شــماره .2
 .13مافــی ،همایــون و محمــد غمیلویــی« ،مفهــوم و ضمانــت اجــرای اصــول دادرســی در
آییــن دادرســی» ،فصلنامــه دانشنامههــای حقوقــی ،تابســتان  ،1398شــماره .3
 .14نیکویــی ،ســمیه« ،الزامــات علنــی بــودن دادرســی کیفــری در پرتــو دادرســی
عادالنــه» ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،پاییــز و زمســتان  ،1385شــماره  56و .57
 .15ویــژه ،محمدرضــا« ،نظــارت قضایــی دیــوان عدالــت اداری بــر مقــررات اجرایــی»،
فصلنامــه پژوهــش حقــوق ،تابســتان  ،1391شــماره .37
 .16هداونــد ،مهــدی« ،نظــارت قضایــی :تحلیــل مفهومــی تحــوالت اساســی (طرحــی برای
توســعه حقــوق اداری و ارتقــای نظارت قضایــی)» ،نشــریه حقــوق اساســی ،1387 ،شــماره .9
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Feasibility of applying the principle of public proceedings in the Court of Administrative Justice
Mohammad Hasanvand*
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Abstract:
The principle of public proceedings, as the free entry and exit of people to court
sessions, is considered as one of the components of the principles of fair proceedings. But the implementation of this fundamental principle in Iran’s administrative
justice system faces challenges. This research seeks to answer the question whether
the principle of public proceedings in the Administrative Court of Justice has the
capacity and ability to be implemented or not. In the form of a descriptive-analytical
research, several causes and factors such as legal loopholes, the adoption of centralization policy in the structure of the Administrative Court of Justice of the country
were considered as exemplary components in the impossibility of applying the said
principle in the court. However, the consideration of substantive and formal matters
in the Court’s branches, the need to pay attention to the principle of correspondence,
and the necessity of reforming Zat al-Bin, etc., have made the implementation of this
basic principle inevitable in the institution of the Court. Also, cases such as justifiable and easy obedience to judicial decisions or being under the control of public
opinion of the judicial behavior of court judges, were considered among the merits of
applying the aforementioned principle. Also, suggestions for the realization of this
important component were introduced and identified.
Keywords: principle of public proceedings, court branches, public panel, administrative proceedings, hearings.
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