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چکیده
ــن  ــهروند در چندی ــاس اداره و ش ــش تم ــه افزای ــت و درنتیج ــت دول ــای فعالی ــترش حوزه¬ه گس
ــا عنــوان دیوان هــای اداری را فراهــم ســاخت  دهــه اخیــر زمینــه ایجــاد، توســعه و تحــول مراجعــی ب
ــات  ــرد اداره و حــل و فصــل اختالف ــه عملک ــهروندان ب ــراض ش ــه اعت ــیدگی ب ــا رس ــژه آنه ــه کاروی ک
میــان آنــان بــود. در ایــن تحقیــق بــا روش تحلیلــی ـ توصیفــی مهم تریــن آســیب های ایــن دیوان هــا 
نظیــر فقــدان قانــون عــام اداری و مبانــی نظــری روشــن و بــه تبــع آن تشــّتت در نظــام کنترلــی ایــن 
ــه اصــول حقــوق اداری و عــدم اســتقالل  مراجــع، نداشــتن آییــن دادرســی اختصاصــی، بی توجهــی ب
ــه عملکــرد  ــه ب ــم نقایــص پیش¬گفت ــم و نشــان می¬دهی ــرار می دهی ــورد بررســی ق ــی را م و بی طرف
ــه رو ســاخته اســت.  ــی روب ــا مشــکالت فراوان نامطلــوب ایــن دیوان هــا دامــن زده و در عمــل آنهــا را ب
ــوب  ــام مطل ــک نظ ــاد ی ــروری ایج ــول ض ــا و اص ــن معیاره ــیب ها، مهم تری ــایی آس ــس از شناس پ
ــن نتیجــه می رســیم کــه دیوان هــای همســان ادغــام شــده  ــه ای دادرســی اداری را معرفــی کــرده و ب
ــه،  ــش گفت ــای پی ــک از دیوان ه ــی هری ــای اختصاص ــر از ویژگی ه ــوط صرف نظ ــام مرب ــون ع و در قان
ــر آنهــا تبییــن شــود و آن¬گاه قواعــد اختصاصــی دادرســی در هریــک  اصــول و قواعــد عــام حاکــم ب

تدویــن و بــه مرحلــه اجــرا گــذارده شــود. 
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مقدمه
ــا افزایــش دخالت هــای دولــت و گســترش حــوزۀ فعالیت هــای دولــت در ســاحت های   هم زمــان ب
ــراد ـ در  ــت و اف ــات بیــن دول ــه اختالف ــرای رســیدگی ب ــف جامعــه، اهمیــت وجــود مراجعــی ب مختل
کنــار دادگاه هــای عمومــی ـ بیشــتر نمایــان شــد. در ابتــدا این گونــه دعــاوی در دادگاه هــای عمومــی 
رســیدگی مــی شــد، لیکــن ویژگی هــای خــاص ایــن اختالفــات یعنــی تخصصی بــودن آنهــا، ضــرورت 
حــل و فصــل ســریع، ارزان، بــدون تشــریفات و دخیــل بــودن بحــث منفعــت عمومــی باعــث شــد ایــن 
نــوع دعــاوی از صالحیــت دادگاه هــای عمومــی خــارج شــود و در صالحیــت مراجعــی خــاص بــا عنــوان 

دیــوان هــای اداری قــرار گیــرد )خســروی، 1392: 82(.
در نظــام حقوقــی ایــران، ابهامــات فراوانــی در ارتبــاط بــا ایــن دیــوان هــا وجــود دارد؛ زیرا، تأســیس 
آنهــا پشــتوانۀ نظــری قــوی نــدارد، ماهیــت متنــوع اختالفــات میــان مــردم و دولــت، مقتضیــات ادارۀ 
ــواع مختلفــی از  ــه ســمت تأســیس ان ــرور قانونگــذار را ب ــه م ــات اجتماعــی، ب ــور عمومــی و ضروری ام
ــن  ــذاری دام ــون گ ــورم و پراکندگــی قان ــه ت ــه از یک ســو، ب ــای اداری مســتقل ســوق داده ک دیوان ه
زده و از طرفــی نظــام مطلــوب دادرســی اداری در ایــن دیوان هــا را دچــار آســیب ســاخته و تضمیــن 
ــود سیســتم  ــی نظــری، نب ــدان مبان ــوده اســت. فق ــف نم ــل اداره را تضعی ــوق شــهروندان در مقاب حق
ــر  ــا و اختالف نظ ــوان ه ــن دی ــبه کیفری ای ــا ش ــبه حقوقی ی ــت ش ــوع در ماهی ــن، تن ــی روش دادرس
حقــوق دانــان در ارائــه تعریفــی جامــع و مانــع بــه تشــتت در نظــام قانونگــذاری دامــن زده تــا آن جــا که 
از آنهــا بــا عناویــن متعــددی از جملــه »مراجــع اداری«، »دادگاه انتظامــی«، »هیئــت« »کمیســیون«، 

»شــورا«، »محکمــه« و... یــاد مــی شــود.
ــی  ــی دادرس ــه متول ــی ک ــازمان های ــوان س ــه عن ــای اداری«1 ب ــوان ه ــالح »دی ــتفاده از اصط  اس
اداری اختصاصــی هســتند بــه ایــن دلیــل اســت کــه اواًل، لفــظ دیــوان، عــام تــر از دادگاه بــوده و تمامــی 
ــع  ــوده و مان ــز از دادگاه هــای عمومــی ب ــًا، ایــن واژه متمای نهادهــای دادرســی را شــامل می شــود، ثانی
اشــتباه مفهومــی می شــود و ثالثــًا، بــه کار بــردن یــک عنــوان مشــخص بــه ایجــاد انســجام در نظــام 
دادرســی اداری کمــک می کنــد. در ایــن مقالــه برآنیــم بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی بــه ایــن پرســش 
پاســخ دهیــم کــه لــوازم تبدیــل بــه یــک نظــام دادرســی مطلــوب در دیوان هــای اداری کــه بــا هــدف 
احقــاق حقــوق شــهروندان و ارائــه خدمــات مطلــوب و کنتــرل اداره شــکل گرفته انــد، چیســت؟ بــه ایــن 
منظــور، ابتــدا بایــد ماهیــت و مفهــوم ایــن دیــوان هــا تبییــن شــده، آن گاه آســیب های حقوقــی آنهــا 
مــورد شناســایی قــرار گیــرد و در پایــان اصــول و معیارهــای دادرســی مطلــوب اســتخراج خواهــد شــد.          
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1. ماهیت دیوان های اداری و تأثیر آن در آیین دادرسی
بــا امعان نظــر در ماهیــت دیــوان هــای اداری مشــخص مــی شــود کــه اعمــال آنهــا هــم واجــد وصــف 
قضایــی و هــم برخــی اوصــاف عمــل اداری اســت؛ نــه عمــل قضایــی صــرف محســوب می شــود و نــه 
ــی و موســوی، 1383:  ــبه قضایی1 اســت )امام ــت ش ــا ماهی ــل ب ــی عم ــه نوع ــل اداری صــرف، بلک عم
ــر در  ــد و از ســوی دیگ ــراه دارن ــه هم ــود ب ــا خ ــا را ب ــای دادگاه ه ــو، برخــی از ویژگی ه 96(. از یک س
ــد و  ــی انجــام می دهن ــه کار ترافع ــن لحــاظ ک ــا هســتند. از ای ــاوت از دادگاه ه ــا متف برخــی از جنبه ه
بــه اختالفــات یــا تخلفــات رســیدگی کــرده و رأی صــادر می کننــد، کامــاًل شــبیه دادگاه هــای عمومــی 
ــه  ــوده، هم ــی ب ــع صنف ــی و مجام ــتگاه های اجرای ــه درون دس ــاظ اینک ــه لح ــا ب ــد، ام ــل می کنن عم
ــوع  ــتگاه های متب ــان دس ــوارد از کارکن ــر م ــه در اکث ــوده، بلک ــوق دان نب ــی و حق ــا قاض ــای آنه اعض
هســتند. بــه لحــاظ مالــی و ســاختاری وابســته بــه ســازمان متبــوع خــود هســتند و در غالــب مــوارد، 
ــاوت  ــود، متف ــروع می ش ــام اداری ش ــم مق ــه تصمی ــراض ب ــال اعت ــه دنب ــع ب ــن مراج ــیدگی در ای رس
ــن  ــه اساســًا عملکــرد ای ــن اســت ک از دادگاه هــای عمومــی هســتند. ســؤالی کــه مطــرح می شــود ای
ــت،  ــده اس ــیار تعیین کنن ــؤال بس ــن س ــه ای ــخ ب ــی. پاس ــا قضای ــود ی ــوب می ش ــع اداری محس مراج
ــا را دادگاه  ــی آ نه ــخ، برخ ــت. در پاس ــاوت اس ــی متف ــال اداری و قضای ــر اعم ــم ب ــول حاک ــه اص چراک
می داننــد و بــه کار بــردن واژه ای بــه جــز »دادگاه« را درســت نمی داننــد. بــه بــاور ایشــان دیوان هــای 
اداری، دادگاه هــای اختصاصــی هســتند کــه بــه موجــب قانــون خــاص در خــارج از ســازمان قضایــی و 
ــه در  ــی اســت ک ــه اختالفات ــا رســیدگی ب ــه آنه ــوند و وظیف ــف اداری تشــکیل می ش ــا وظای دررابطه ب
ــا اواًل  ــوان ه ــن اســاس، دی ــر ای ــی، 1387: 425(. ب ــی مؤتمن ــد )طباطبای ــش می آی ــون پی اجــرای قان
دادگاه هســتند؛ زیــرا، واژه دادگاه بارهــا در متــون مختلــف قانونــی اســتعمال شــده اســت؛ ثانیــًا فقــط 
ــاوی رســیدگی  ــه دع ــی ب ــًا ترافعــی هســتند، یعن ــون خــاص تأســیس می شــوند؛ ثالث ــه موجــب قان ب
ــد، مناســب تر  ــرای مراجعــی کــه رســیدگی ترافعــی انجــام می دهن ــوان »دادگاه« ب ــذا، عن ــد. ل می کنن
ــا مراجــع غیر ترافعــی دیگــر کــه در  اســت؛ رابعــًا، عناوینــی هم چــون هیئــت، شــورا، کمیســیون و... ب
ــوع عملکــرد آنهــا  ــد، اشــتراک لفظــی داشــته و موجــب اشــتباه در ن دســتگاه های دولتــی وجــود دارن
می گــردد؛ خامســًا، عناوینــی از جملــه »دادگاه انتظامــی« یــا »مراجــع انتظامــی« صرفــًا بخشــی از ایــن 
ــد  ــند )هداون ــر نمی باش ــورد نظ ــای م ــواع دیوان ه ــام ان ــامل تم ــد و ش ــش می دهن ــا را پوش دیوان ه
ــظ »دادگاه« را  ــتعمال لف ــان، اس ــر از حقوق دان ــده ای دیگ ــه، ع ــوق، 1389: 38(. در مقایس و آقایی ط
ــه اســتعمال  ــوه قضایی ــرای مراجــع ق ــد: اوالً، لفــظ »دادگاه« ب ــرای آنهــا مناســب ندانســته و معتقدن ب
ــًا،  ــتند، ثانی ــه هس ــوه مجری ــا درون ق ــن دیوان ه ــاق ای ــه اتف ــب ب ــت قری ــه اکثری ــود، درحالی ک می ش
بــه کار بــردن لفــظ »دادگاه« وجــود خصوصیاتــی هم چــون مصونیــت قضایــی و اســتقالل کامــل از قــوه 
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مجریــه را بــه ذهــن متبــادر می کنــد، درحالی کــه در ایــن نهادهــا اســتقالل وجــود نــدارد و یــا بســیار 
ناقــص اســت، ثالثــًا، در برخــی مــوارد از دیوان هــای اداری بــا لفــظ »دادگاه« یــاد شــده اســت کــه بایــد 
نحــوه عملکــرد و نــوع رســیدگی آنهــا را جهــت تمایــز از دادگاه هــای عمومــی در تعریــف آنهــا بــه کار 
ــون و  ــورهای انگلو ساکس ــال در کش ــن ح ــا ای ــی، 1388: 44(. ب ــوق و لطف ــتمی، آقایی ط ــم )رس ببری
حتــی در کشــور های رومــی ـ ژرمنــی، از اصطــالح »دیــوان هــای اداری« در مقابــل »دادگاه«1 اســتفاده 
می شــود )Report on Speedy Trial Tribunal in Administrative of Justice, 2013(. بــا توجــه بــه 
ــای ترافعــی هســتند  ــای اداری نهاده ــوان گفــت »دیوان ه ــه طــور مختصــر می ت ــر شــده ب ــوارد ذک م
کــه بــه موجــب قوانیــن و مقــررات در خــارج از سلســله مراتــب دادگاه هــا و بــا ماهیــت کار شــبه قضــا 
ــه صــورت  ــا ماهیــت خــاص اداری ب ــه دعــاوی ب ــی و مجامــع صنفــی ب ــی درون دســتگاه ها ی اجرای ی

ــد«. ــری می کنن ــیدگی و تصمیم گی ــی رس اختصاص
ــه اعمــال  ــوع نگــرش ب ــرای طراحــی هریــک از مدل هــای دادرســی، ن ازجملــه دالیــل توجیهــی ب
مراجــع اداری و اصــل تفکیک قــوا اســت. در نظــام حقوقــی انگلیــس، اعمــال دیوان هــای اداری، قضایــی 
محســوب می شــد و آنهــا را جــزء وظایــف قــوه قضاییــه می دانســتند، بنابرایــن واگــذاری ایــن وظایــف 
ــه ســازمان های اداری خــارج از دادگاه هــای دادگســتری مداخلــه در حیطــه اختیــارات قــوه قضاییــه  ب
قلمــداد می شــد)طباطبایی مؤتمنــی، 1387: 402(. حقــوق دانــان انگلیســی تأســیس مراجعــی خــارج 
از قــوه  قضاییــه را بــرای رســیدگی بــه اختالفــات اداره و مــردم را مخالــف بــا اصــل برابــری در مقابــل 
قانــون و خــالف اصــل تفکیــک قــوا می پنداشــتند و معتقــد بودنــد بایــد قــوه ای بــرای رفــع اختالفــات 
وجــود داشــته باشــد و وحــدت دادگاه را ســّدی در برابــر تبعیــض مــی دانســتند. بــه همیــن دلیــل نظــام 
یگانگــی در ایــن کشــور شــکل گرفــت. بــا ایــن حــال، دیــدگاه مزبــور پــس از پایــان جنــگ جهانــی و بــا 
ظهــور دولــت رفــاه و افزایــش نقــش دولــت در عرصه هــای مختلــف، تغییــر پیــدا کــرد و ضــرورت وجــود 
مراجعــی جهــت حــل اختالفــات دولــت و مــردم بیــش از پیــش ملمــوس شــد. از ایــن رو نخســتین بار 
در نظــام حقوقــی انگلســتان، مراجــع غیر قضایــی تأســیس شــد کــه بــه اختالفــات رســیدگی نمــوده و 
حکــم الزم االجــرا صــادر می نمودنــد و عمــل شــبه قضایــی انجــام مــی دادنــد، بــه آنهــا عنــوان دیــوان 
ــا از دادگاه هــا متمایــز شــوند )امامــی و استوارســنگری، 1391: 100(. توســعه دیوان هــای  داده شــد ت
اداری به ویــژه بعــد از »گــزارش فرانکــس«2 شــروع شــد و از ســال 1992 بــه بعــد بســط یافــت. طبــق 
گــزارش فرانکــس در ســال 1957 تعــداد 2000 دادگاه )دیــوان( اداری در انگلیــس وجــود داشــت کــه 
ــه پراکندگــی دیوان هــا،  ــا توجــه ب ــد، 1389: 610(. ب ــد )هداون ســالی 190 هــزار رأی صــادر می کردن
کمیته هــای دونگمــور3 و لیــگات4 بــا هــدف بررســی اقدامــات الزم بــرای بهبــود رســیدگی ها در ایــن 

1. Ordinary Court
2. Franks Report
3. Donoghmoure Report
4. Liggat Committee
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دیــوان هــای اداری تشــکیل شــد و ســرانجام در ســال 2007 بــه موجــب »قانــون دیوان هــا، دادگاه هــا و 
اجــرا«1 شــکل منســجمی بــه ایــن مراجــع داده شــد. بــر ایــن اســاس، همــه دیوان هــا بــه ســطح یــک 
و دو تقســیم شــدند. در ســطح یــک بــه همــه  شــکایات رســیدگی می شــود و در ســطح دو، اعتــراض 
ــد و آقایی طــوق، 1389: 194-188(. طرفیــن  ــه آراء دیوان هــای ســطح یــک انجــام می شــود )هداون ب
ــای  ــد هیئت ه ــا مانن ــی از آنه ــه برخ ــه ای ک ــتند، به گون ــت نیس ــه دول ــر ب ــا منحص ــوا در دیوان ه دع
ــد، 1389:  ــد )هداون ــردم را حــل و فصــل می کنن ــن م ــات بی ــا اختالف ــر و کارفرم حــل اختــالف کارگ
612(. مراجعــی از ایــن قبیــل تحــت عنــوان دیوان هــای اداری شــناخته می شــوند و همــواره بــر دادگاه 
نبــودن و اســتقالل آنهــا تأکیــد می شــود و بــا قــوه مجریــه رابطــه سلســله مراتبــی ندارنــد. البتــه وزیــر 

در قبــال عملکــرد آنهــا در برابــر پارلمــان مســئول اســت )هداونــد و آقایی طــوق، 1389: 157(. 
درمقایســه، حقــوق دانــان فرانســوی معتقــد بودنــد کــه اختالفــات اداری و حل و فصــل آنهــا جــزء 
ــور را  ــن ام ــه ای ــیدگی ب ــا در رس ــت دادگاه ه ــن دخال ــت، بنابرای ــی اس ــتگاه های اجرای ــف دس وظای
ــر، 1376:  ــر و دپی ی ــوا می دانســتند )اللومی ی ــک ق ــض اصــل تفکی ــه و ناق ــوه مجری ــت در کار ق دخال
ــه  ــه ب ــت و فرانس ــکل گرف ــه ش ــای اداری جداگان ــدا دادگاه ه ــان ابت ــت از هم ــن عل ــه همی 367(. ب
مهــد دادگاه هــای اداری تبدیــل شــد. پیدایــش دادگاه هــای اداری در ایــن کشــور ریشــه در برداشــت 
انقالبیــون از اصــل تفکیــک قــوا و حــوادث تاریخــی و سیاســی ایــن کشــور داشــت کــه متعاقبــًا باعــث 
شــکل گیری نظــام دوگانگــی رســیدگی شــد. انقالبیــون فرانســه معتقــد بودنــد نظریــه تفکیــک قــوای 
ــن رو  ــد و از ای ــت نکنن ــر دخال ــوه دیگ ــوا در کار ق ــک از ق ــه هیچ ی ــال آن اســت ک ــه دنب منتســکیو ب
نبایــد بــه قضــات قــوه قضاییــه اجــازه داد کــه در مــورد اعمــال قــوه مجریــه تصمیــم گیــری کننــد و 
ایــن کار دخالــت در امــور قــوه مجریــه محســوب می شــد. از همیــن رو، نهادهــا و ســازمان های اداری، 
ــف کار،  ــه در حوزه هــای مختل ــق مراجــع پیش گفت ــف اجتماعــی را از طری ــات گروه هــای مختل اختالف
مالیــات، شهرســازی و غیــره حــل و فصــل می کردنــد. شــورای دولتــی و دادگاه هــای اداری از سیســتم 
قضایــی جــدا بــوده و تابــع قواعــد مجــزا هســتند. دادگاه هــای اداری بــا صالحیــت عــام در دو ســطح 
بــدوی و تجدیدنظــر تأســیس شــده و در کنــار این هــا، دادگاه هــای اختصاصــی اداری نیــز بــا صالحیــت 
خــاص فعالیــت می کننــد. حــوزه فعالیــت ایــن دادگاه هــای اختصاصــی اداری مســائل خاصــی همچــون 
تأمیــن اجتماعــی، مالیــات، حسابرســی و... اســت )هداونــد و همــکاران، 1395: 30 و 727(. ایــن نــوع 
ــوده و تعــداد آنهــا نزدیــک 50 عــدد می باشــد )خســروی  ــز جــزء دادگاه هــای اداری ب از دادگاه هــا نی
ــه تمامــی تصمیمــات  و رســتمی، 1392: 108(. دادگاه هــای اداری در فرانســه صالحیــت رســیدگی ب
و اقدامــات مقامــات عمومــی را داشــته و واجــد صالحیــت ترافعــی و مشــورتی هســتند )رضایــی زاده، 
ــه هســتند و  ــًا جــزء مجری ــا لزوم ــن دادگاه ه ــه ای ــن نیســت ک ــودن ای 1384: 84(. منظــور از اداری ب
صرفــًا بــه دعــاوی مطــرح شــده علیــه ایــن قــوه رســیدگی می کننــد، بلکــه اداره مفهومــی عــام اســت 

1. Tribunals, Courts and Enforcement Act )2007(
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ــوه می شــود )انصــاری، 1385: 40(.  کــه شــامل هــر ســه ق
شناســایی ماهیــت متفــاوِت اعمــال دیوان هــا در مقایســه بــا اعمــال قضایــی و اداری محــض باعــث 
شــد اهمیــت تدویــن آییــن  دادرســی متفــاوت از آییــن دادرســی قضایــی و آییــن تصمیم گیــری اداری 
بیــش از پیــش آشــکار شــود. بــرای نمونــه، هرچنــد در آییــن دادرســی قضایــی از ادلــۀ اثبــات دعــوی 
اســتفاده می شــود، امــا محــدود بــه رعایــت تمــام تشــریفات دادرســی نیســت و اعضــاء رســیدگی کننده 
اساســًا مقیــد و محــدود بــه ادلــۀ اثبــات دعــوی بــه نحــوی کــه قواعــد آییــن دادرســی قضایــی احصــا 
ــی متوســل  ــه ابزارهای ــرده و ب ــتفاده ک ــد از روش تفتیشــی اس ــان می توانن ــد نیســتند؛ دادرس نموده ان
ــوع  ــل ممن ــل دلی ــادی از تحصی ــات ع ــالف قض ــد و برخ ــک کن ــت کم ــف حقیق ــه کش ــه ب ــوند ک ش
نیســتند. رســیدگی بــه اختالفــات مطــرح شــده در ایــن مراجــع در ارتبــاط بــا اعمــال اداری اســت و 
می تــوان گفــت عمومــًا ادامــه اتخــاذ برخــی از اعمــال اداری اســت. بــر ایــن اســاس، برخــی  بــر ایــن 
ــا هــدف پیشــبرد  باورنــد کــه آییــن دادرســی ایــن مراجــع اداری اســت؛ زیــرا اواًل، تصمیمــات آنهــا ب
ــای اداری  ــر در دیوان ه ــات تصمیم گی ــد مقام ــًا، صالح دی ــود. ثانی ــاذ می ش ــت اتخ ــای حکوم فرآینده
فــارغ از قیــود حاکــم بــر آییــن دادرســی قضایــی اســت. ثالثــًا، وزیــر در مقابــل عملکــرد ایــن مراجــع 
هم چــون ســایر اعمــال اداری مســئول اســت و درنهایــت ماهیــت مســئله مــورد رســیدگی نمی توانــد 
بــه شــکل گیری قواعــدی بیانجامــد کــه بــر تصمیمــات بعــدی حاکــم باشــد. در مقایســه و بــر اســاس 
دیــدگاه دیگــر، آییــن رســیدگی مراجــع شــبه قضایی دارای عناصــر متعــدد فرآینــد قضایــی اســت؛ زیــرا 
ــیدگی کننده  ــام رس ــًا، مق ــود. ثانی ــکیل می ش ــن تش ــۀ طرفی ــان ادل ــرای بی ــیدگی ب ــات رس اواًل، جلس
ــرای  ــیدگی ب ــررات رس ــد و مق ــاً، قواع ــده دارد و ثالث ــش تعیین کنن ــیدگی نق ــری و رس در تصمیم گی
ــکلی  ــوی و ش ــد ماه ــول و قواع ــت )Franks, 1975: 260-273(. اص ــده اس ــخص ش ــوان مش ــر دی ه
ــت  ــن شــهروندان و اصــول عدال ــوق بنیادی ــه نشــأت گرفته از حق ــی ک ــر رســیدگی های قضای ــم ب حاک
ــای اداری از  ــوان در دیوان ه ــه نمی ت ــت ک ــم اس ــدازه ای مه ــت، تاان ــه اس ــی منصفان ــی و دادرس طبیع
آ  نهــا چشم پوشــی نمــود و الزم اســت ضمــن رعایــت اصــول و قواعــد اساســی مزبــور و بــا الهــام از آنهــا 
قواعــد اختصاصــی هریــک از دیوان هــا را در مراحــل ســه گانه پیــش از رســیدگی، حیــن رســیدگی و 

ــت. ــه کار گرف ــری اســتخراج نمــود و ب تصمیم گی

2. دیوان های اداری در ایران
ــت  ــای دول ــی رود، پ ــوق اداری م ــدرن اســت. هرجــا ســخن از حق ــت م ــوق اداری همــزاد دول حق
مــدرن نیــز در میــان اســت و هــر نظریــه ای در بــاب دولــت ارائــه شــود، ناگزیــر بــر حقــوق اداری تأثیــر 
می گــذارد )ســابینو، 1391: 15(. در نظــام حقوقــی ایــران بــه بــاور برخــی، نظریــه ای در بــاب دولــت 
تدویــن نشــده و بالتبــع حقــوق اداری و مســائل مرتبــط ازجملــه دادگاه هــای اداری و دادرســی اداری از 
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ــخ و ســنن حقــوق اداری  ــرد )واعظــی، 1393: 63(. کــه ریشــه در تاری ــج می ب ــردازی رن ــر نظریه پ فق
ــۀ  ــن موجــب شــده ارائ ــی عناوی ــی نظــری و پراکندگ ــدان مبان ــابینو، 1391: 14(. فق ــران دارد )س ای
ــور نشــان می دهــد  ــه در ماهیــت مراجــع مزب تعریفــی واحــد از دیوان هــای اداری دشــوار شــود. مداق
ــر، در  ــای دادگاه  هســتند و از طــرف دیگ ــک طــرف، واجــد برخــی از ویژگی ه ــا از ی ــن نهاده ــه ای ک

ــد. ــا دارن ــی از آنه ــات متفاوت ــا خصوصی برخــی از جنبه ه
 ســه الگــوی دادرســی در نظام هــای حقوقــی مطــرح اســت. نخســت، الگــوی انگلیســی کــه از آن 
ــر ایــن اســاس، تمامــی اختالفــات ازجملــه اختالفــات  ــه الگــوی وحــدت رســیدگی یــاد می شــود. ب ب
ــف اصــل  ــد در دادگاه هــای عمومــی رســیدگی شــوند و قضــاوت در دادگاه هــای اداری مخال اداری بای
برابــری در مقابــل قانــون و دخالــت در کار قــوه قضاییــه اســت. دوم، نظــام حقوقــی دوگانگــی رســیدگی 
کــه مصــداق بــارز آن کشــور فرانســه اســت. در ایــن کشــور، بــا توجــه بــه دالیــل تاریخــی و سیاســی از 
همــان ابتــدا نظــام دادرســی اداری منســجم و جــدا از دادگاه هــای عمومــی تشــکیل شــد و مجموعــه ای 
ــدل،  ــن م ــد. در ای ــی تأســیس گردی ــر نظــر شــورای دولت ــام و اختصاصــی زی ــای اداری ع از دادگاه ه
ــه  ــه و قضایی ــوای مقنن ــود و ق ــام می ش ــوه ای انج ــط ارگان درون ق ــت توس ــال دول ــر اعم ــارت ب نظ
صالحیــت ابطــال اعمــال قــوه مجریــه را ندارنــد. ســوم، نظــام حقوقــی آلمــان یــا مــدل تلفیقــیـ  کــه از 
آن بــه نظــام تعــدد رســیدگی تعبیــر می شــودـ ســعی در جمــع محاســن دو نظــام قبلــی داشــته اســت. 
ــه دعــاوی اداری توســط متخصصیــن اداری آشــنا  ــارت اســت از رســیدگی ب ــه محاســن آن عب ازجمل
ــا مقتضیــات اداره و رعایــت اصــول عدالــت طبیعــی و عدالــت رویــه ای کــه بــر طبــق آن هیچ کــس  ب

ــوق، 1386: 131-133(. ــد )آقایی ط ــش باش ــای خوی ــی مدع ــد قاض نمی توان
بــه زعــم برخــی، دادرســی در نظــام حقوقــی ایــران از یک ســو شــبیه نظــام حقوقــی انگلیــس و از 
ــک از  ــا، هیچ ی ــی فرانســه اســت ام ــت اداری شــبیه نظــام حقوق ــوان عدال ــا وجــود دی ســوی دیگــر ب
محاســن دو نظــام را در خــود جمــع نکــرده اســت. دیوان هــای اداری در ایــران، آمیــزه ای از سیســتم 
ــد، زیــرا هرکــدام از  فرانســوی و انگلیســی هســتند کــه مزایــای هیچ یــک از ایــن دو سیســتم را ندارن
ــی حقــوق  ــوا و مبان ــت، تفکیــک ق ــه دول ــاب نظری ــه رویکــرد خــود در ب ــا توجــه ب ــن سیســتم ها ب ای
ــه  ــی اداری پیش گرفت ــی اختصاص ــاب دادرس ــاوت در ب ــیری متف ــود مس ــخ خ ــن تاری اداری و هم چنی
ــران،  ــای اداری در ای ــکل گیری دیوان ه ــیس و ش ــه، تأس ــی، 1393: 54-42(. در مقایس ــد )مرادخان ان
نــه مبتنــی بــر دیــدگاه خــاص و مبانــی دولــت و نظریــه حقــوق اداری و تفکیک قــوا اســت و نــه ناشــی 
ــی و اقتصــادی  ــرایط سیاســی، اجتماع ــات و ش ــه فراخــور مقتضی ــه ب ــخ تحــوالت کشــور، بلک از تاری
تأســیس شــده، بــدون آنکــه در تأســیس هریــک بــه اندوخته هــا توجــه شــود و از تجربیــات پیشــین و 
ارتبــاط منطقــی الگوهــای پیش گفتــه بهــره گرفتــه شــود. از ایــن رو، حتــی در بــه کار بــردن تعریــف 
ــا مشــکل مواجــه هســتیم. تنــوع و گســتردگی فعالیت هــای اداری  ــرای آنهــا نیــز ب و عنــوان واحــد ب
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ــطوح  ــن س ــراد در ای ــه اف ــی ک ــی و اختالفات ــع صنف ــی، مجام ــی، غیردولت ــف دولت ــطوح مختل در س
ــاوی ناشــی  ــای خــاص دع ــن زده اســت. ویژگی ه ــای اداری دام ــه تشــتت در نظــام دیوان ه ــد، ب دارن
ــری ســریع موجــب شــده  ــه تصمیم گی ــاز ب ــه خصــوص اصــل تخصــص و نی ــای اداری و ب از فعالیت ه
ــد  ــذار کن ــن واگ ــوان اداری معی ــک دی ــه ی ــات را ب ــن اختالف ــدام از ای ــذار حــل و فصــل هرک قانون گ

ــروی، 1392: 61(. )خس
بــا توجــه بــه فراوانــی دیوان هــای اداری، می تــوان براســاس معیارهــای متفاوتــی ازجملــه طرفیــن 
ــه، در  ــرای نمون ــود. ب ــه نم ــیم بندی هایی را ارائ ــیدگی و... تقس ــت رس ــوع تح ــت موض ــالف، ماهی اخت
اســترالیا دادگاه هــای اداری بــه دو دســته تقســیم  می شــود: دســته نخســت، مراجــع یــا دادگاه هایــی که 
ــی  ــد. دســته دوم، دادگاه های ــرار می دهن ــی ق ــورد نظــارت و بازبین تصمیمــات ســازمان های اداری را م
کــه ادعاهــا یــا دعــاوی را حــل و فصــل می کننــد. البتــه ایــن تقســیم بندی از ایــن لحــاظ کــه برخــی 
از دادگاه هــای اداری هــردو عملکــرد را انجــام می دهنــد موردانتقــاد نویســندگان حقوقــی اســترالیا قــرار 
گرفتــه اســت؛ لیکــن تفــاوت آشــکار آنهــا در ایــن اســت کــه دادگاه هــای نظارتــی همیشــه تصمیمــات 
ــازمان ها  ــراد و س ــاوی اف ــه دع ــع ب ــایر مراج ــی در س ــوده، ول ــارت نم ــی را نظ ــات حکومت وزرا و مقام
رســیدگی می شــود1. در نظــام حقوقــی انگلیــس تقســیم بندی منســجمی از دیوان هــا وجــود 
ــوع تقســیم می کننــد: دســته اول  ــه دو ن ــار طرفیــن اختــالف آنهــا را ب نداشــته، لیکــن براســاس معی
بــه اختالفــات بیــن افــراد در خصــوص موضــوع خــاص رســیدگی می کننــد، ماننــد »دیــوان اجــاره«2، 
»دیــوان اراضــی«3، »دیــوان تثبیــت مقــام«4 و... کــه بــه اختالفــات راجــع بــه میــزان اجــاره، اخــراج 
غیرقانونــی و اختالفــات کارگــر و کارفرمــا و... رســیدگی می کننــد. دســته دوم بــه مســائل بیــن مــردم 
ــوند،  ــیم می ش ــروه تقس ــه دو گ ــز ب ــته نی ــن دس ــد. ای ــیدگی می کنن ــی رس ــای حکومت و دپارتمان ه
ــن  ــه شــکایات تأمی ــوان رســیدگی ب ــه »دی ــد ازجمل ــات اداری رســیدگی می کنن ــه تصمیم ــی ب گروه
اجتماعــی«5 کــه بــه اعتــراض بــه تصمیمــات مقامــات تأمیــن اجتماعــی رســیدگی می کنــد و برخــی 
هــم اختالفــات بیــن شــهروند و دپارتمــان در موضوعــی خــاص را بررســی می کنــد ماننــد امــور ملکــی 

و امــور مالیاتــی6. 
ــن  ــه طرفی ــی ازجمل ــر اســاس معیارهای ــوان ب ــای اداری را می ت ــران، دیوان ه ــی ای ــام حقوق در نظ

1. Garry Down President of the administrative appeals Tribunals,, common wealth conference 2009, 
session ell, P 2-5.
2.Rent Tribunal 
3. Lands Tribunal
4. Reinstatement
5. Social Security Tribunal
6. Geoffry Marshall, the Frank Report on administrative Tribunals and Enquiries, opt, cit, P 549.
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ــه دو  ــالف، ب ــن اخت ــاس طرفی ــود. براس ــیم نم ــیدگی و... تقس ــت رس ــوع تح ــت موض ــالف، ماهی اخت
دســته تقســیم می شــوند: دســتۀ اول، عمدتــًا بــه اختالفــات بیــن اشــخاص حقــوق خصوصــی رســیدگی 
می کننــد؛ ماننــد هیئــت تشــخیص و هیئــت حــل اختــالف کار کــه اختــالف بیــن کارگــر و کارفرمــا 
را رســیدگی می کننــد. دســتۀ دوم کــه تعــداد آنهــا بیشــتر اســت، عمدتــًا بــه اختــالف بیــن شــهروند 
ــی، کمیســیون های  ــالف مالیات ــای حــل اخت ــد؛ همچــون هیئت ه ــی رســیدگی می کن و دســتگاه دولت
شــهرداری، کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات جانبــازان موضــوع مــاده 16 قانــون تســهیالت 
ــته  ــه دو دس ــیدگی ب ــورد رس ــوع م ــت موض ــاس ماهی ــازان1  و... . براس ــی جانب ــتخدامی و اجتماع اس
تقســیم می شــوند: دســته اول، آنهــا کــه بــه دعــاوی و اختالفــات رســیدگی می کننــد کــه بــه مراجــع 
شــبه حقوقــی مشــهور هســتند. ایــن مراجــع اختالفــات بیــن شــهروند و دولــت و یــا شــهروندان را در 
ــر یــک موضــوع خــاص اســت، حــل و فصــل می کننــد، ماننــد  ــی کــه ناظــر ب خصــوص اجــرای قانون
هیئت هــای حــل اختــالف مالیاتــی، هیئت هــای امــور گمرکــی، کمیســیون مــاده 77 قانــون شــهرداری 
و... . دســته دوم، آنهــا کــه تخلفــات را مــورد رســیدگی قــرار داده و حکــم بــر تخلــف یــا برائــت صــادر 
ــازمان های  ــرۀ س ــت درزم ــروه نخس ــود. گ ــیم می ش ــروه تقس ــه دو گ ــز ب ــر نی ــته اخی ــد. دس می کنن
ــروه دوم در  ــت. گ ــان دول ــات اداری کارکن ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــون هیئت ه ــتند هم چ ــی هس دولت
جرگــه مجامــع صنفــی هســتند؛ ماننــد هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات وکال، کارشناســان رســمی، 

پزشــکان و... .

3. آسیب شناسی دیوان های اداری در نظام حقوقی ایران
پــس از انقــالب بــه مــرور زمــان دیوان هــای اداری متعــددی ایجــاد شــدند، بــدون اینکــه 
قانون گــذار و نظــام حقوقــی توجهــی بــه مبانــی شــکل گیری، انســجام و آییــن دادرســی آنهــا داشــته 
ــران،  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــب قان ــا تصوی ــوی،1383: 100-99(. ب ــی و موس ــد )امام باش
دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان مرجــع عــام رســیدگی بــه دعــاوی اداری تأســیس گردیــد، لیکــن هیــچ 
اصلــی بــه دیوان هــای اداری اختصــاص داده نشــد. دادرس اساســی نیــز بنــا بــر مالحظــات اجتماعــی، 
اقتصــادی، سیاســی و ضروریــات عملــی، قوانیــن تأسیســی آنهــا را تأییــد می کــرد. بــا توجــه بــه مراتــب 
ــد  ــران عبارت ان ــی ای ــام حقوق ــای اداری در نظ ــود در دیوان ه ــیب های موج ــن آس ــه مهم تری پیش گفت

از:

1. بــا تصویــب قانــون جامــع خدمت رســانی بــه ایثارگــران بــر اســاس مــواد 2 و 58 صالحیــت کمیســیون رســیدگی 

ــه تنهــا علیــه اشــخاص عمومــی بلکــه علیــه  ــه شــکایات جانبــازان صالحیــت توســعه یافــت و واجدیــن شــرایط ن ب

ــد. ــد شــکایت کنن ــز می توانن اشــخاص خصوصــی نی
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1.3. فقدان یا ضعف استقالل
ــوه اجرایــی نباشــند، چنانچــه قبــاًل در دســت  اســتقالل قضایــی یعنــی »دادگاه هــا تحــت نظــر ق
ــن رســیدگی مســتقل  ــود« )جعفری لنگــرودی،1375:  348(؛ بنابرای ــا ب پادشــاهان، حــکام و فئودال ه
و بی طرفانــه در اختالفــات، امــروزه در نظام هــای دادرســی مختلــف امــری پذیرفتــه شــده اســت و در 

ــدان تصریــح شــده اســت.  قوانیــن داخلــی و بین المللــی ب
ــی،  ــی و غیردولت ــی دولت ــات عموم ــا، مؤسس ــی، وزارتخانه ه ــتگاه های اجرای ــا در دس ــن دیوان ه ای
ــه  ــا ب ــازمانی آنه ــاختاری و س ــی، اداری، س ــتگی مال ــد و وابس ــکیل می گردن ــاف تش ــا و اصن اتحادیه ه
دســتگاه اجرایــی و نظــام صنفــی خــود اســتقالل و بی طرفــی آنهــا را خدشــه دار می کنــد. از ایــن رو، 
بهتــر اســت بــه لحــاظ ســاختاری و کارکــردی از ســازمان متبــوع خــود مســتقل بــوده و تابــع سلســله 
مراتــب اداری نباشــند. بودجــه آنهــا توســط ســازمان متبــوع تأمیــن می شــود، اکثریــت اعضــاء آنهــا از 
کارمنــدان دســتگاه متبــوع هســتند و حقــوق و مزایــای خــود را از محــل بودجــه آن دریافــت می کننــد. 
ــد قاضــی  ــه هیچ کــس نبای ــن اصــل اســت ک ــض ای ــوارد ناق ــور در بیشــتر م ــای مزب ســاختار دیوان ه
ــات مالیاتــی در ســازمان امــور  ــه اختالف ــرای مثــال هیئت هــای رســیدگی ب دعــوای خویــش باشــد. ب
مالیاتــی تشــکیل و اعضــای آنهــا از بودجــه و اعتبــارات ســازمان اســتفاده کــرده و ممکــن اســت منافــع 

ســازمان بــر منافــع مؤدیــان ترجیــح داده شــود.

2.3. محدودیت دادخواهی 
ــی  ــا ایرادات ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــام حقوق ــع در نظ ــن مراج ــه ای ــوب ب ــی مطل دسترس
ــت  ــر، محدودی ــع تجدیدنظ ــتانی و مرج ــعب اس ــدان ش ــامل فق ــی ش ــت. محدودیت های ــه اس مواج
ــن مراجــع در تضــاد اســت. بســیاری  ــت وجــودی ای ــا عل ــروی انســانی ب ــود شــعب و نی شــاکی، کمب
ــز اســتان ها و برخــی فقــط در پایتخــت مســتقر هســتند. شــکایت در برخــی  ــن مراجــع در مرک از ای
ــا  ــه آنه ــه ب ــث می شــود اشــخاص از مراجع ــه باع ــه اســت ک ــن مراجــع بســیار ســخت و ُپر  هزین از ای
ــًا در  ــد، صرف ــون گمــرک پیــش بینــی شــده ان ــه، مراجعــی کــه در قان ــرای نمون صرف نظــر کننــد.  ب
ــی  ــیار طوالن ــیدگی بس ــد رس ــاال و رون ــیار ب ــا بس ــم پرونده ه ــم و حج ــعب آن ک ــوده و ش ــت ب پایتخ
ــر  ــن ام ــی پیــش بینــی شــده اســت، لیکــن ای ــون تشــکیل کمیســیون های اضاف ــه در قان اســت. البت
نمی توانــد حــق دادخواهــی و دسترســی افــراد بــه ایــن مراجــع را تأمیــن نمایــد.1 از طرفــی، توســعه 
ــه تحدیــد  ــه تنهــا تضعیــف پایه هــای دولــت قانونمــدار اســت بلکــه ب قلمــرو اعمــال نظــارت گریــز، ن
حــق دادخواهــی شــهروندان نیــز می انجامــد. از آنجاکــه حق هــای رویــه ای ـ ماننــد حــق دادخواهــی ـ 
ــوان از آنهــا  ــر تأمیــن حق هــای ماهــوی قلمــداد می شــوند، می ت ــه و درآمــدی ب ــۀ پیــش زمین به مثاب

1. ماده 148 قانون امور گمرکی مصوب1390.
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ســال اول / شمــــاره اول / زمستـــان 1398

بــه عنــوان »حــق بــر حــق« یــاد کــرد. از ایــن منظــر، حــق بــر دادرســی اداری به مثابــۀ ابــزاری بــرای 
اســتیفاء حقــوق شــهروندان محســوب می شــود. تعریــف حداقلــی یــا حداکثــری از اســتثنائات واردشــده 
ــرات  ــا غیردموک ــک ی ــت دموکراتی ــا ماهی ــد ب ــای اداری می توان ــر دیوان ه ــرل دادگاه ب ــرو کنت ــر قلم ب
ــد  ــه نبای ــن نکت ــن حــال، از ای ــا ای ــاط تنگاتنگــی داشــته باشــد. ب یــک نظــام سیاســی هرکشــور ارتب
غفلــت نمــود کــه در اکثــر نظام هــای حقوقــی، مــوارد و موضوعــات نظارت ناپذیــر وجــود دارد )گرجــی، 

1387: 154-153 و 178(. 
ــه در  ــت؛ بلک ــای اداری نیس ــه دیوان ه ــی ب ــه دسترس ــر ب ــی منحص ــت دادخواه ــه، محدودی البت
ــت.  ــی نیس ــای عموم ــت و دادگاه ه ــوان عدال ــراض در دی ــل اعت ــا قاب ــات آنه ــواردی آراء و تصمیم م
ــت  ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــورخ 1390/8/2 هی ــماره 322 م ــه ش ــب دادنام ــه موج ــه، ب ــرای نمون ب
ــر  ــرل ســاختمان مصــوب 1374/12/22... در ه ــون نظــام مهندســی و کنت ــاده 3 قان ــق م اداری، مطاب
اســتان یــک ســازمان بــه نــام ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان کــه از ایــن پــس بــه اختصــار 
ــی آن  ــه اجرای ــون و آیین نام ــن قان ــاد شــده در ای ــق شــرایط ی ــده می شــود، طب ســازمان اســتان نامی
تأســیس می شــود. ســازمان های یادشــده غیرانتفاعــی بــوده و تابــع قوانیــن و مقــررات عمومــی حاکــم 
بــر مؤسســات غیرانتفاعــی می باشــند. نظــر بــه اینکــه رســیدگی بــه اعتــراض از آراء شــورای انتظامــی 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان از حــدود صالحیــت و اختیــارات دیــوان عدالــت اداری مصــرح در 
مــاده 13 قانــون دیــوان عدالــت اداری خــارج می باشــد، آراء شــعب دیــوان عدالــت اداری بــه رد شــکایت 
ــه شــرح منــدرج در گــردش کار صحیــح و موافــق مقــررات تشــخیص داده می شــود. بدیهــی اســت  ب
ــکایات  ــات و ش ــمی تظلم ــع رس ــران مرج ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــل 159 قان ــق اص مطاب
دادگســتری اســت... . ضمــن آنکــه هیــأت عمومــی دیــوان عالــی کشــور طــی رأی وحــدت شــماره 768 
مــورخ 1398/10/24 بــا ایــن اســتدالل کــه مطابــق قســمت اخیــر اصــل 159 قانــون اساســی، تشــکیل 
دادگاه هــا و تعییــن صالحیــت آنهــا منــوط بــه حکــم قانــون اســت و طبــق مــاده 24 قانــون ســازمان 
ــا  ــرل ســاختمان مصــّوب 1374، نظــرات شــورای انتظامــی نظــام مهندســی ب نظــام مهندســی و کنت
اکثریــت ســه رأی موافــق، قطعــی و الزم االجــرا اســت و قطعیــت مــورد نظــر مقّنــن در مــاده مذکــور، 
اطــالق دارد؛ تصمیــم شــورای انتظامــی نظــام مهندســی را قابــل اعتــراض در مراجــع قضایــی ندانســت.1 

3.3. فقدان یا نقص آیین دادرسی
 یکــی از آســیب های مهــم ایــن مراجــع در نظــام حقوقــی ایــران، فقــدان آییــن دادرســی شــفاف 
می باشــد. ایــن مراجــع دارای آییــن دادرســی واحــد نیســتند. در برخــی مــوارد صرفــًا در قانــون تأســیس 
ــکلی و  ــائل ش ــرره ای درخصــوص مس ــچ مق ــده و هی ــاره ش ــع اش ــت مرج ــب و صالحی ــه ترکی ــا ب آنه

ــه: شــفیعی سردشــت و دیگــران )1395(، اعمــال نظارت ناپذیــر قضایــی دولــت در نظــام حقوقــی  1. رجــوع کنیــد ب

ایــران، مجلــه حقوقــی دادگســتری، شــماره 96.
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آیین دادرســی آنهــا بیــان نشــده اســت. بــرای مثــال، کمیســیون مــاده  77 قانــون شــهرداری ها دارای 
ــه نحــوه  تنظیــم دادخواســت،  ــون شــهرداری ب ــاده  77 قان آییــن رســیدگی مشــخصی نیســت و در م
ابــالغ و دعــوت مــؤدی و شــهرداری و... اشــاره نشــده اســت )هداونــد و یزدانــی، 1390: 111(. البتــه، 
ــه نحــوۀ  تشــکیل و چگونگــی رســیدگی،  ــذار در برخــی از مراجــع، ضمــن اشــاره  مختصــر ب قانون گ
تصویــب آییــن دادرســی را بــه آییــن نامــه اجرایــی موکــول کــرده اســت. بــرای مثــال، بــه حکــم مــاده  
164 قانــون کار، قواعــد شــکلی و آییــن دادرســی مراجــع حــل اختــالف بــا پیشــنهاد شــورای عالــی کار 
بــر عهــده  وزارت تعــاون، کار و رفــاه  اجتماعــی گــذارده شــده اســت کــه در ایــن راســتا، آییــن دادرســی 

کار مصــوب 1392/11/7 بــه تصویــب وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی رســید.

4.3. نادیده گرفتن اصول دادرسی منصفانه 
ــزاری  ــد اب ــی توان ــت م ــی اس ــا و تضمینات ــامل معیاره ــه ش ــخص ک ــی مش ــن دادرس ــود آیی وج
مؤثــر جهــت حمایــت از حقــوق و آزادی هــای افــراد بــه دســت دهــد )یــاوری، 1386: 252(. در ایــن 
ــرای  ــادی مواجــه هســتند. ب ــای زی ــا چالش ه ــران ب ــی ای ــای اداری در نظــام حقوق خصــوص دیوان ه
نمونــه، اصــل حضــوری و علنــی بــودن رســیدگی ها در قوانیــن تأسیســی آنهــا نادیــده انگاشــته شــده1  
ــخیص  ــه تش ــن ب ــوت از طرفی ــرورت دع ــیدگی و ض ــه  رس ــکیل جلس ــًا تش ــوارد، اساس ــی م و در برخ
ــل  ــت اص ــت. رعای ــده اس ــته ش ــم گذاش ــا مته ــه ی ــت مدعی علی ــا درخواس ــیدگی کننده ی ــع رس مرج
ترافــع و حــق بــر داشــتن وکیــل در دیوان هــای اداری کــه اعتمــاد مــردم نســبت بــه آنهــا بــه خاطــر 
وابســتگی بــه نهادهایــی کــه خــود یــک طــرف دعــوی هســتند درمقایســه بــا ســایر مراجــع قضایــی 
دارای اهمیــت اســت. ابهــام، اجمــال، خألهــای قانونــی، نبــود برنامه هــای کارآمــد و منســجم همچــون 
اطــالع رســانی بــه مــردم، عــدم اطــالع از قوانیــن و مقــررات مربــوط، ناســازگاری قوانیــن بــا نیازهــای 
روز و اطالــه  دادرســی در ایــن مراجــع بــر معایــب افــزوده و بیــش از پیــش بــر نارضایتــی مــردم دامــن 
ــع  ــن مراج ــیدگی ها در ای ــودن رس ــی و حضوری ب ــی علن ــا، 1387: 180-179(. وقت ــت )تروتاب زده اس
ــدارک در  ــه و م ــه  ادل ــکان شــرکت در جلســات، ارائ ــی همــراه باشــد، ام ــع و مشــکالت فراوان ــا موان ب
ــد  ــی خواه ــار مخاطرات ــز دچ ــبه کیفری نی ــیدگی های ش ــاع در رس ــق دف ــبه حقوقی و ح ــاوی ش دع
ــد، ماننــد کمیســیون مــاده  77  شــد. وانگهــی، برخــی از ایــن مراجــع اصــاًل مرجــع تجدیدنظــر ندارن
قانــون شــهرداری ها و یــا در برخــی نیــز مرجــع تجدیدنظــر همــان مرجــع بــدوی دیگــر اســت، ماننــد 
کمیســیون های مــاده  صــد قانــون شــهرداری کــه مرجــع تجدیدنظــر هریــک کمیســیون متناظــر دیگــر 
ــیدگی کننده  ــت رس ــب هیئ ــاوت ترکی ــم تف ــه مه ــود ک ــتدالل ش ــن اس ــاید چنی ــه ش ــد. البت می باش

1-بــرای نمونــه، بــه موجــب مــاده 16 آیین نامــه اجرایــی قانــون مقــررات انتظامــی اعضــای هیئت علمــی، رســیدگی 

ــی اســت. ــا غیرعلن هیئت ه
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ــع  ــی مرج ــفه  پیش بین ــه فلس ــا ک ــت از آنج ــد گف ــا بای ــود. اّم ــل می ش ــل حاص ــه در عم ــت ک اس
تجدیدنظــر معطــوف بــه بررســی ماهیــت و درســتی یــا نادرســتی رأی بــدوی اســت، چگونــه می تــوان 
ــش علمــی یکســانی  ــا از ســطح تخصــص و دان از هیئت هــای هم عــرض کــه علی االصــول اعضــای آنه
برخــوردار هســتند، انتظــار بررســی کارشناســانه  آراء یکدیگــر را داشــت. تعــداد ناکافــی شــعب و عــدم 
ــد  ــه فرآین ــژه اینک ــود. به وی ــرعت می ش ــل س ــض اص ــب نق ــع موج ــن مراج ــه ای ــل ب ــی کام دسترس
ــر اســت )گرجــی، 1387:  ــه اعتراضــات آراء ایــن مراجــع طوالنــی و زمان ب رســیدگی دیــوان عدالــت ب
ــح  ــزوم صــدور آراء مســتند و مســتدل تصری ــه ل ــا ب ــن دیوان ه ــون مؤســس برخــی از ای 156(. در قان
نگردیــده اســت و در برخــی از مراجــع نیــز فقــدان عضــو حقــوق دان یــا آشــنا بــه مســائل حقوقــی بــه 
ــه  ــع ب ــن مراج ــدی در ای ــام واح ــته، نظ ــن گذش ــد. از ای ــتدل می انجام ــتند و مس ــدور آراء غیر مس ص
منظــور شناســایی حــق داشــتن وکیــل و حــق بهره منــدی از مشــاوره و معاضــدت قضایــی پیش بینــی 
ــح و  ــوارد تصری ــر داشــتن وکیــل در برخــی م ــوط حــق ب ــه، در قوانیــن مرب ــرای نمون نشــده اســت. ب
ــا ایــن همــه، شــورای نگهبــان قانــون اساســی طــّی نامــه شــماره  در بیشــتر مــوارد ســاکت اســت.1 ب
ــه درخواســت تفســیر رئیــس کمیســیون اصــول نظارتــی مجلــس  6617 مــورخ 72/4/29 در پاســخ ب
شــورای اســالمی  )اصــول 88 و 90 قانــون اســاس ی( چنیــن اظهــار مــی دارد »بــه لحــاظ اینکــه اصــل 
ــن رو  ــد، از ای ــی نم ی کن ــا نف ــر دادگاه ه ــل را در غی ــاب وکی ــق انتخ ــی ح ــون اساس ــی وپنجم قان س
ــور،  ــه اصــل مزب ــع ب ــان راج ــورای نگهب ــر ش ــم نظ ــدارد...«. علی رغ ــه تفســیر ن ــاز ب ــور نی اصــل مذک
ــوان  ــون دی ــه موجــب مــاده 28 قان ــوان محاســبات کشــور وکالــت وکیــل پذیرفتــه نمی شــود. ب در دی
ــر  ــل تجدیدنظ ــتان قاب ــه و دادس ــالغ از طــرف محکومٌ علی ــخ اب ــادره از تاری ــبات کشــور، رأی ص محاس
اســت. مــاده 49 آییــن رســیدگی دیــوان محاســبات نیــز صرفــًا محکوم علیــه و دادســتان را بــه عنــوان 
ــا  ــت ب ــه صراح ــه ب ــران، 1398؛ 28-26( ک ــن و دیگ ــد )پروی ــمیت می شناس ــه رس ــواه ب تجدیدنظرخ

اصــل 35 قانــون اساســی، نظریــه شــورای نگهبــان و حقــوق دفاعــی متهــم در تعــارض اســت.

5.3.  نبود نظارت منسجم، عام و فراگیر بر دیوان های اداری 
ــت  ــا اکثری ــود، ام ــال نمی ش ــاد اعم ــک نه ــط ی ــران توس ــای اداری در ای ــی دیوان ه ــرل قضای کنت
ایــن مراجــع تحــت نظــارت دیــوان عدالــت اداری هســتند.2 بــه بــاور برخــی، بــه دلیــل فقــدان آییــن 

1. برخــی قوانیــن و مقــررات کــه در آنهــا بــه حــق داشــتن وکیــل در رســیدگی های اداری اشــاره شــده اســت: مــاده 
62 قانــون اصــالح مــوادی از قانــون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران 
و اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی؛ مــاده 238 قانــون مالیات هــای مســتقیم؛ مــاده 137 قانــون 
امــور گمرکــی؛ بندهــای 7 و 8 و 9 دســتورالعمل مالیاتــی؛ مــاده 12مصوبــه شــماره 178 مــورخ 1395/11/9 شــورای 

عالــی اداری بــا موضــوع حقــوق شــهروندی در نظــام اداری. 
2. بند 2 ماده 10 قانون تشکیالت و آیین دادرسی اداری
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دادرســی مشــخص در ایــن مراجــع، نظــارت شــکلی و فرجامــی دیــوان عدالــت اداری بــر آنهــا با مشــکل 
ــی نخواهــد داشــت. از  ــر چندان ــن شــرایط اث مواجــه اســت و درنتیجــه، اعمــال نظــارت شــکلی در ای
طرفــی، نظــارت شــکلی فرجامــی یک مرحلــه ای اســت، درحالی کــه رســیدگی دیــوان عدالــت اداری دو 
ــان هــم در صــورت نقــض، رســیدگی  ــۀ دادرســی می گــردد و در پای ــه ای اســت کــه باعــث اطال مرحل
ــه  ــن، ایرادهــای پیش گفت ــا وجــود ای ــی، 1393: 54(. ب در شــعبه  هم عــرض شــروع می شــود )مرادخان
ــون تشــکیالت و آییــن  ــه مــاده  63 قان ــا عنایــت ب ــرا اواًل، ب ــب پنداشــت؛ زی ــوان چنــدان صائ را نمی ت
ــده  ــز پیش بینــی شــده اســت و در صــورت نقــض، پرون ــت، نظــارت ماهــوی نی ــوان عدال دادرســی دی
ــًا،  ــه مرجــع مربوطــه اعــاده می شــود. ثانی ــه مرجــع هم عــرض دیگــر ارجــاع داده نمی شــود، بلکــه ب ب
ــه بیــان بهتــر، در هنــگام  نبایــد اصــل دقــت و عدالــت را فــدای اصــل ســرعت در رســیدگی نمــود. ب
تزاحــم میــان اصــول ذکرشــده، بنــا بــر قاعــده »األهــم فالمهــّم« اصــل دقــت و عدالــت مرّجــح خواهــد 

بــود.
در قانــون اخیــر دیــوان آمــده اســت کــه رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری شــکلی اســت، امــا برخی 
از قضــات دیــوان معتقدنــد کــه دیــوان از رســیدگی ماهــوی منــع نشــده اســت، لــذا رســیدگی ماهــوی 
اســت. بــر ایــن اســاس، شــعبه  دیــوان رأی صــادره را بــا مقــررات و قوانیــن شــکلی تطبیــق می دهــد و 
اگــر عــدم مطابقــت شــکلی یــا ماهــوی را احــراز کــرد، رأی را نقــض می کنــد )موالبیگــی،1393: 65(. 
اگــر رســیدگی دیــوان را قانونــی و فرجامــی بدانیــم و نــه شــکلی؛ کــه مــاده  63 و هم چنیــن ذیــل بنــد 
2 مــاده  10 مؤیــد ایــن برداشــت اســت، مــی تــوان بــا نظــر ایشــان همــدل بــود. نکتهــۀ مهــم دیگــر 
ــای اداری اســت. برخــی هم چــون  ــام دیوان ه ــر تم ــارت ب ــت نظ ــد صالحی ــت فاق ــوان عدال ــه دی اینک
ــارت  ــام پزشــکی و... تحــت نظ ــا، نظ ــرداری از جنگل ه ــون حفاظــت و بهره ب ــاده  56 قان کمیســیون م
ــکایت در  ــل ش ــون وکال قاب ــی کان ــات مراجــع انتظام ــالوه، تصمیم ــی هســتند. به ع ــای عموم دادگاه ه
دادگاه انتظامــی قضــات اســت. درمقایســه، آراء مراجــع ســردفتران قابــل شــکایت در دیــوان اســت. ایــن 
ــون اساســی نشــان می دهــد،  ــه شــده از واژه »مــردم« در اصــل 173 قان معضــل و به ویــژه تفســیر ارائ

نظــام حقوقــی ایــران فاقــد یــک نظــام منســجم کنتــرل قضایــی دیوان هــای اداری اســت. 

4. معیارهای مطلوب دادرسی در دیوان های اداری
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری حاکــم بــر دادرســی اداری و آســیب های مبتالبــه دیوان هــای اداری در 

نظــام حقوقــی ایــران، معیارهــای دادرســی مطلــوب در ایــن مراجــع را تبییــن خواهیــم نمــود.

1.4. وجود ساختار، سازمان و تشکیالت منسجم و منطقی
ــورت  ــبه قضایی ص ــال ش ــب اعم ــه و در قال ــوه  مجری ــط ق ــی اداری توس ــی از دادرس ــواًل بخش معم
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ــوالت  ــخ تح ــت. تاری ــه گانه اس ــوای س ــردی ق ــک کارک ــکاری و تفکی ــانی از هم ــه نش ــرد ک می گی
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و حقوقــی هــر کشــور نقــش به ســزایی در شــکل گیری نظــام دادرســی 
دارد. نظــام کالن دادرســی یــک کشــور اصــواًل ریشــه در قانــون اساســی آن کشــور داشــته و تفکیــک 
ــون  ــت قان ــا براســاس اصــل حاکمی ــز صالحیت ه ــری، اداری و تمی ــی، کیف ــم از حقوق دادرســی ها اع
و ســایر اصــول مشــخص ســازمان می یابــد )ســوادکوهی فر، 1384: 118(. نظام هــای دادرســی 
یکپارچــه، دوگانــه و چندگانــه در کشــورهای انگلیــس، فرانســه و آلمــان نیــز براســاس همیــن اصــول 
ــران از  ــی ای ــام حقوق ــد. در نظ ــعه یافته ان ــه و توس ــکل گرفت ــری ش ــی نظ ــوالت و مبان ــخ تح و تاری
یــک طــرف بــا توجــه بــه اصــل 159 قانــون اساســی و مرجعیــت عــام دادگســتری در رســیدگی بــه 
ــه  ــت اداری نظــر ب ــوان عدال ــا وجــود دی تظّلمــات اصــل یگانگــی پذیرفتــه شــده و از طــرف دیگــر ب
دوگانگــی بــوده، لیکــن هیچ کــدام از ایــن دو سیســتم پذیرفتــه نشــده اســت. بــا ایــن حــال، بــه نظــر 
نظــام دادرســی در ایــران بــا الگــوی آلمانــی تشــابه بیشــتری دارد. صــرِف نظــر از وجــود نظــام وحــدت 
ــه یــک نظــام مطلــوب دادرســی  ــرای نیــل ب ــران، ب ــا چندگانگــی قضایــی در ای قضایــی، دوگانگــی ی
در دیوان هــای اداری ضمــن پذیــرش اصــل تخصصی بــودن رســیدگی بــه دعــاوی و فلســفه  وجــودی 
ایــن گونــه مراجــع، در گام نخســت بایــد جایــگاه حقوقــی آنهــا مشــخص شــود و ســپس ســاختار و 
ــواع دیوان هــا، درجــه  ــرای آنهــا طراحــی گــردد. در گام بعــدی، ان تشــکیالت منطقــی و منســجمی ب
بنــدی آنهــا، ادغــام دیــوان هــای مــوازی و نحــوه نظــارت مؤثــر، فراگیــر و عــام بــر آنهــا مشــخص شــود. 
ــا از تشــتت و  ــه موضوعــات مشــابه و یکســان رســیدگی می کننــد در هــم ادغــام شــده ت آنهــا کــه ب
ــه شــباهت ها،  ــا توجــه ب ــز ب ــۀ تجدیدنظــر نی ــری شــود. در مرحل ــه جلوگی ــن زمین ــی در ای پراکندگ
چنــد دســته از آنهــا را زیرمجموعــۀ یــک مرجــع تجدیدنظــر قــرار دهیــم. اگرچــه تعــدد دیــوان هــا بــه 
خودی خــود آســیب نیســت، امــا بــی توجهــی بــه انســجام، ادغــام و انحــالل آنهــا می توانــد موجبــات 

عــدم مطلوبیــت در ایــن مراجــع را فراهــم نمایــد.

2.4. استقالل و بی طرفی
اســتقالل هرمرجعــی بــرای رســیدگی در کامــل تریــن شــکل خــود شــامل اســتقالل در ســاختار، 
تشــکیالت، ترکیــب مرجــع و شــعب آن، مناســبات اداری و مالــی آن بــا دولــت و هم چنیــن اســتقالل 
در اعمــال صالحیــت می باشــد )خســروی،1392: 327(. شــخص یــا نهــادی کــه می خواهــد بیــن دو 
ــاور  ــن ب ــه ای ــن ب ــرد، مگــر اینکــه طرفی ــرار نمی گی ــاد ق ــورد اعتم ــچ گاه م ــد، هی طــرف قضــاوت کن
ــت،1394: 196(.  ــود )شفیعی سردش ــته می ش ــا نگریس ــه آنه ــم ب ــک چش ــه ی ــه ب ــند ک ــیده باش رس
ــوری  ــوده و ص ــادار ب ــد معن ــد، بای ــاوت می کن ــه قض ــی ک ــر مرجع ــای اداری و ه ــتقالل دیوان ه اس
نباشــد. انجــام قضــاوت و دادرســی تنهــا برعهــدۀ نهــادی باشــد کــه صالحیــت رســیدگی بــه قضیــه 
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را دارد. درراســتای تأمیــن اســتقالل ایــن مراجــع، بایــد بــه اســتقالل نهــادی ایــن دیوان هــا در کنــار 
ــن  ــی تأمی ــا در صورت ــتقالل دیوان ه ــود. اس ــه  ش ــیدگی کننده توج ــای رس ــخصی اعض ــتقالل ش اس
ــًا  ــند و ثانی ــته باش ــله مراتبی نداش ــۀ سلس ــود رابط ــوع خ ــازمان اداری متب ــا س ــه اواًل ب ــود ک می ش
ــخصیت  ــد دارای ش ــًا بای ــوند. ثالث ــزل ش ــوب و ع ــرف منص ــادی بی ط ــط نه ــز توس ــا نی ــای آنه اعض
حقوقــی مســتقل از نهــاد متبــوع خــود بــوده و ردیــف بودجــۀ مســتقل بــرای آنهــا پیش بینــی گــردد. 
ــازمان های  ــتگاه ها و س ــا، دس ــار نهاده ــرض فش ــد درمع ــیدگی کننده نبای ــات رس ــا و مقام ــًا اعض رابع

ــد. ــد رســیدگی از مقامــات اداری و عمومــی دســتور نگیرن دولتــی و صنفــی باشــند و در رون

3.4. دسترسی مطلوب و تضمین حق دادخواهی
ــا  ــت، ام ــده اس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــا ب ــهروندان در دیوان ه ــی ش ــق دادخواه ــد ح هرچن
ــی در  ــد دادرس ــن نبودن فرآین ــت. روش ــه اس ــی مواج ــا محدودیت های ــع ب ــن مراج ــه ای ــی ب دسترس
ــان  ــودن زب ــم نب ــدم اطــالع از تشــکیل محــل جلســات، قابل فه ــردم، ع ــرای عمــوم م ــن مراجــع ب ای
مورداســتفاده در ایــن مراجــع از محدویت هــای حــق دادخواهــی در ایــن مراجــع محســوب می شــود. 
ــر  ــوده اســت، بنــا ب ــه منظــور رســیدگی ســریع و بدون تشــریفات ب ازآنجاکــه تأســیس ایــن مراجــع ب
ــر  ــی مهم ت ــای عموم ــب از دادگاه ه ــه مرات ــا ب ــی در آنه ــق دادخواه ــی و ح ــت، دسترس ــاس اولوی قی
اســت، چراکــه اگــر افــراد در دسترســی بــه ایــن مراجــع بــا مانــع مواجــه باشــند، نــه تنهــا نقــض حــق 
دادخواهــی و دسترســی محســوب می شــود، بلکــه یکــی از اصــول شــکل گیری ایــن مراجــع نیــز زیــر 
ــه مراجــع  ــا دسترســی ب ســؤال خواهــد رفــت؛ بنابرایــن ضــروری اســت ســازوکاری طراحــی شــود ت
ــا مراجــع عمومــی  ــرای شــهروندان در مقایســه ب ــن نحــو ممکــن صــورت گیــرد و ب ــه بهتری ــور ب مزب
ــام  ــای ع ــاط دیوان ه ــا و ســایر نق ــن منظــور، در شهرســتان ها، بخش ه ــه ای ســهل الوصول تر باشــند. ب
اداری در مرحلــه بــدوی در شهرســتان و در مرحلــه تجدیدنظــر در مرکز اســتان تأســیس شــود و شــعبی 
از دیــوان عدالــت اداری بــرای نظــارت بــر ایــن مراجــع در مراکــز اســتان ها تشــکیل شــود. هم چنیــن 
ــن مراجــع  ــی در ای ــرای معاضــدت قضای ــی ب ــش داده و راهکارهای ــردم را افزای ــد ســطح آگاهــی م بای
ــات و  ــکیل جلس ــل تش ــت، مح ــا، صالحی ــن دیوان ه ــود ای ــد از وج ــهروندان بای ــرد. ش ــی ک پیش بین
نحــوۀ مراجعــه و دادخواهــی اطالعــات کافــی داشــته باشــند و بســتر ایــن آگاهــی فراهــم گــردد. تهیــۀ 
ــای شــکایت و دادخواســت، تأســیس  ــرار دادن فرم ه ــار ق ــان ســاده، در اختی ــه زب ــا ب دفترچــه راهنم
 Council of( ــد ــا باش ــم راهگش ــن مه ــام ای ــد در انج ــانه ها می توان ــتفاده از رس ــاوره و اس ــز مش مراک

)23-22 :2007 ,Canadian Administrative Tribunals
به عالوه، آیین دادرسی این دیوان ها باید روشن و شفاف و در دسترس باشد. 
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4.4. اصول دادرسی منصفانه
ــک دادرســی  ــر ی ــه تضمین گ ــد ک ــد در نظــام دادرســی وجــود دارن ــه ای از اصــول و قواع مجموع
منصفانــه هســتند و بــدون توجــه بــه نــوع دیوان هــا و دعــاوی مطــرح شــده، اعمــال می شــوند. اصولــی 
کــه رعایــت آنهــا درراســتای نیــل بــه رســیدگی منصفانــه و عادالنــه بــر هــر مرجــع ترافعــی و قضاوتــی 
ــه برقــراری عدالــت داشــت. وقتــی  الزم الرعایــه اســت و در صــورت فقــدان آنهــا نمی تــوان امیــدی ب
کــه مرجــع رســیدگی قصــد دارد دعــوای دو طــرف را مــورد قضــاوت قــرار دهــد، طرفیــن بایــد بتواننــد 
بــا رعایــت اصــل تســاوی در برابــر آن مرجــع حاضــر شــوند، ادلــه خــود را مطــرح کننــد، رســیدگی بــه 
پرونــدۀ آ نهــا در مهلــت معقــول و اســرع وقــت صــورت گیــرد، حــق اعتــراض بــه تصمیــم آن مرجــع را 
داشــته باشــند و مرجــع مزبــور در تصمیــم خــود دالیــل و مســتندات تصمیــم را ارائــه دهــد تــا زمینــۀ 
نظــارت پذیــری فراهــم شــود. در دیوان هــای اداری اصــل بــر غیرحضــوری بــودن رســیدگی ها اســت، 
درحالی کــه حداقــل یــک جلســه بــرای حضــور و ارائــه و ارزیابــی ادلــه و اســتدالالت طرفیــن ضــروری 
ــیدگی کننده  ــات رس ــر مقام ــاوت بهت ــب قض ــات موج ــودن جلس ــته، حضوری ب ــن گذش ــت. از ای اس
ــس  ــن، پ ــال خواهــد داشــت؛ بنابرای ــه دنب ــدگان را ب ــان خاطــر در مراجعه کنن می شــود و هــم اطمین
ــول و  ــجم و معق ــورت منس ــه ص ــا ب ــت دیوان ه ــازمان و صالحی ــکیالت، س ــاختار، تش ــی س از طراح
تضمیــن اســتقالل و بی طرفــی و در دســترس بــودن آنهــا، مرحلــۀ تشــکیل جلســه و آییــن دادرســی 
یکــی از مهم تریــن مراحلــی اســت کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا طرفیــن دعــوی دارد. مقتضــای مطلوبیــت 
رســیدگی در ایــن مراجــع رعایــت یک ســری اصــول حداقلــی دادرســی منصفانــه اســت. البتــه، بایــد 
ــدازه  در رســیدگی و انجــام تشــریفات  ــۀ بیــش  از ان ــه اطال توجــه داشــت اعمــال ایــن اصــول نبایــد ب
ــا رعایــت اصــل تــوازن، تلفیقــی مناســب از اصــول  دســت و پاگیــر بیانجامــد. درنتیجــه، الزم اســت ب

دادرســی منصفانــه و اصــول حقــوق اداری بــه عمــل آیــد )خســروی، 1392: 286(.

5.4. نظارت مطلوب
نظــارت مؤثــر و فراگیــر بــر دیــوان هــا یکــی دیگــر از اصــول و معیارهــای نیــل بــه نظــام مطلــوب 
دادرســی اداری می باشــد. در نظــام حقوقــی ایــران بــر کنتــرل قضایــی دیوان هــای اداری تأکیــد شــده 
ــه نظــر می رســد کــه بهتریــن راه  کــه البتــه توســط یــک مرجــع قضایــی واحــد اعمــال نمی شــود. ب
ــد  ــه بای ــی باشــد. البت ــرای کنتــرل قضای ــت اداری ب ــوان عدال کار، پیش بینــی یــک مرجــع، یعنــی دی
توجــه داشــت کــه اواًل بــرای نظــارت بــر ایــن مراجــع بایــد شــعبی از دیــوان عدالــت اداری در مراکــز 
اســتان ها تأســیس شــود، ثانیــًا کنتــرل قضایــی دیــوان عدالــت اداری بــر دیوان هــا فرجامــی و ماهــوی 
باشــد و ثالثــًا آییــن دادرســی روشــن و منســجمی بــر عملکــرد آنهــا حاکــم باشــد تــا شــعب دیــوان 
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قــادر بــه اعمــال نظــارت مؤثــر باشــند. از طرفــی، اعمــال نظــارت مؤثــر دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان 
ــل  ــر عم ــا بهت ــای آنه ــای اداری و اعض ــه دیوان ه ــود ک ــب می ش ــتقل موج ــی مس ــع قضای ــک مرج ی
کننــد، چراکــه می داننــد آراء آنهــا درمعــرض بازبینــی یــک مرجــع قضایــی قــرار خواهــد گرفــت. نکتــه  
ــای  ــت. اعض ــا اس ــرد دیوان ه ــر عملک ــی ب ــارت اداری و غیرقضای ــازوکارهای نظ ــی س ــر، پیش بین دیگ
آنهــا بایــد تحــت نظــارت مرجعــی مســتقل باشــند تــا زمینــۀ ارتــکاب تخلــف بــه حداقــل برســد. انجــام 
ــد و ضمــن  ــا را آشــکار کن ــات مراجــع و اعضــای آنه ــص و تخلف ــد نواق بازرســی های مســتمر می توان

رفــع نواقــص، راه هــای سوءاســتفادۀ اعضــاء را مســدود نمایــد. 

نتیجه 
نظــام حقوقــی ایــران بــا حجــم انبوهــی از دیوان هــای اداری دســت بــه گریبــان شــده که مشــکالتی 
ازجملــه فقــدان مبانــی نظــری، نبــود انســجام و وحــدت، عــدم  اســتقالل و بی طرفــی، فقــدان آییــن 

دادرســی روشــن و عــدم اعمــال اصــول دادرســی منصفانــه را بــه دنبــال داشــته اســت. 
درراســتاِی نیــل بــه نظــام مطلــوب، بــه نظــر بایــد در اولیــن گام قانونگــذار رویکــردی منســجم بــه 
ایــن مراجــع اتخــاذ کنــد و مراجــع همســان را در یکدیگــر ادغــام نمایــد. در قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی ایــران هیــچ اشــاره ای بــه دیــوان هــای اداری نشــده و دادرس اساســی یعنــی شــورای نگهبــان 
ــه آراء  ــت ک ــوده اس ــا نم ــر اکتف ــن ام ــه ای ــًا ب ــع صرف ــن مراج ــی ای ــن تأسیس ــی قوانی ــز در بازبین نی
ــل بازبینــی باشــد. در گام بعــدی، نظــام رســیدگی دو  آنهــا قطعــی نبــوده و توســط قــوه قضاییــه قاب
درجــه ای )بــدوی و تجدیدنظــر( پیش بینــی شــود. بودجــه و ســازمان جداگانــه بــرای آنهــا پیش بینــی 
ــظ  ــا در رســیدگی حف ــا اســتقالل آنه ــی مســتقل اعطــا شــود ت ــا شــخصیت حقوق ــده و بدان ه گردی
ــرای  شــود. اعضــای رســیدگی کننده توســط مرجعــی مســتقل انتخــاب شــوند، امنیــت شــغلی الزم ب
ــا  ــد ت ــته باش ــارت داش ــا نظ ــا و اعض ــوان ه ــرد دی ــر عملک ــتقل ب ــادی مس ــود و نه ــن ش ــا تأمی آنه
اســتقالل و بــی طرفــی اعضــای رســیدگی کننده حفــظ شــود. در ترکیــب آنهــا بــه حضــور عضــو حقــو 
ــذار  ــن دادرســی روشــن و صریحــی توســط قانون گ ق دان متخصــص در هــر حــوزه توجــه شــود. آیی
ــرای  پیش بینــی و الاقــل در صــورت عــدم امــکان تصویــب آییــن دادرســی واحــد، الگویــی یکســان ب
ــه  ــی دادرســی منصفان ــردد. از یک ســو، اصــول حداقل ــی گ ــا مشــابه پیش بین ــن دادرســی دیوان ه آیی
همچــون حضــوری و علنــی بــودن جلســات، امــکان طــرح ادلــه و دفاعیــات، حــق تجدیدنظرخواهــی 
ــریفاتی نبودن  ــه تش ــر، ب ــوی دیگ ــردد و از س ــی گ ــا پیش بین ــی آنه ــی اختصاص ــن دادرس و... در آیی
ــاد  ــیدگی، اقتص ــرعت در رس ــل س ــد اص ــوق اداری مانن ــول حق ــیدگی ها و اص ــدن رس و طوالنی نش
آییــن دادرســی و... تأکیــد گــردد. مرجــع نظــارت یکســان یعنــی دیــوان عدالــت اداری تعییــن شــود و 
درراســتاِی تســهیل دسترســی شــعبی از دیــوان عدالــت اداری در مراکــز اســتان ها تأســیس گــردد و 

90



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال اول / شمــــاره اول / زمستـــان 1398

بــر آنهــا نظــارت فرجامــی و در جــای خــود، ماهــوی داشــته باشــد. تمهیداتــی درراســتای اطالع رســانی 
بــه شــهروندان درخصــوص صالحیــت و ســازمان دیوان هــا پیش بینــی گردیــده و عــالوه بــر دسترســی 
فیزیکــی، از طریــق ارائــه مشــاوره و معاضــدت قضایــی، اطالعــات حقوقــی الزم در اختیــار شــهروندان 
قــرار گیــرد. ســرانجام، بــه نظــر می رســد در طراحــی یــک نظــام مطلــوب دادرســی، در کنــار نظــارت 
ــرد  ــر عملک ــارت اداری ب ــرای نظ ــرف ب ــتقل و بی ط ــورایی مس ــد ش ــی، الزم آی ــع قضای ــکلی مراج ش

ــا تأســیس شــود. ــا و اعضــاء آنه دیوان ه
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