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گســترش حوزه¬هــای فعالیــت دولــت و درنتیجــه افزایــش تمــاس اداره و شــهروند در چندیــن
دهــه اخیــر زمینــه ایجــاد ،توســعه و تحــول مراجعــی بــا عنــوان دیوانهــای اداری را فراهــم ســاخت
کــه کارویــژه آنهــا رســیدگی بــه اعتــراض شــهروندان بــه عملکــرد اداره و حــل و فصــل اختالفــات
میــان آنــان بــود .در ایــن تحقیــق بــا روش تحلیلــی ـ توصیفــی مهمتریــن آســیبهای ایــن دیوانهــا
نظیــر فقــدان قانــون عــام اداری و مبانــی نظــری روشــن و بــه تبــع آن تشـ ّتت در نظــام کنترلــی ایــن
مراجــع ،نداشــتن آییــن دادرســی اختصاصــی ،بیتوجهــی بــه اصــول حقــوق اداری و عــدم اســتقالل
و بیطرفــی را مــورد بررســی قــرار میدهیــم و نشــان می¬دهیــم نقایــص پیش¬گفتــه بــه عملکــرد
نامطلــوب ایــن دیوانهــا دامــن زده و در عمــل آنهــا را بــا مشــکالت فراوانــی روب ـهرو ســاخته اســت.
پــس از شناســایی آســیبها ،مهمتریــن معیارهــا و اصــول ضــروری ایجــاد یــک نظــام مطلــوب
دادرســی اداری را معرفــی کــرده و بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه دیوانهــای همســان ادغــام شــده
و در قانــون عــام مربــوط صرفنظــر از ویژگیهــای اختصاصــی هریــک از دیوانهــای پیــش گفتــه،
اصــول و قواعــد عــام حاکــم بــر آنهــا تبییــن شــود و آن¬گاه قواعــد اختصاصــی دادرســی در هریــک
تدویــن و بــه مرحلــه اجــرا گــذارده شــود.
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نظام مطلوب دادرسی
اداری در ایــــــــران

مقدمه

همزمــان بــا افزایــش دخالتهــای دولــت و گســترش حــوزۀ فعالیتهــای دولــت در ســاحتهای
مختلــف جامعــه ،اهمیــت وجــود مراجعــی بــرای رســیدگی بــه اختالفــات بیــن دولــت و افــراد ـ در
کنــار دادگاههــای عمومــی ـ بیشــتر نمایــان شــد .در ابتــدا اینگونــه دعــاوی در دادگاههــای عمومــی
رســیدگی مــی شــد ،لیکــن ویژگیهــای خــاص ایــن اختالفــات یعنــی تخصصیبــودن آنهــا ،ضــرورت
حــل و فصــل ســریع ،ارزان ،بــدون تشــریفات و دخیــل بــودن بحــث منفعــت عمومــی باعــث شــد ایــن
نــوع دعــاوی از صالحیــت دادگاههــای عمومــی خــارج شــود و در صالحیــت مراجعــی خــاص بــا عنــوان
دیــوان هــای اداری قــرار گیــرد (خســروی.)82 :1392 ،
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
امــور عمومــی و ضروریــات اجتماعــی ،بــه مــرور قانونگــذار را بــه ســمت تأســیس انــواع مختلفــی از
دیوانهــای اداری مســتقل ســوق داده کــه از یکســو ،بــه تــورم و پراکندگــی قانــون گــذاری دامــن
زده و از طرفــی نظــام مطلــوب دادرســی اداری در ایــن دیوانهــا را دچــار آســیب ســاخته و تضمیــن
حقــوق شــهروندان در مقابــل اداره را تضعیــف نمــوده اســت .فقــدان مبانــی نظــری ،نبــود سیســتم
دادرســی روشــن ،تنــوع در ماهیــت شــبهحقوقی یــا شــبهکیفری ایــن دیــوان هــا و اختالفنظــر
حقــوق دانــان در ارائــه تعریفــی جامــع و مانــع بــه تشــتت در نظــام قانونگــذاری دامــن زده تــا آنجــا که
از آنهــا بــا عناویــن متعــددی از جملــه «مراجــع اداری»« ،دادگاه انتظامــی»« ،هیئــت» «کمیســیون»،
«شــورا»« ،محکمــه» و ...یــاد مــی شــود.
1
اســتفاده از اصطــاح «دیــوان هــای اداری» بــه عنــوان ســازمان هایــی کــه متولــی دادرســی
اداری اختصاصــی هســتند بــه ایــن دلیــل اســت کــه اوالً ،لفــظ دیــوان ،عــام تــر از دادگاه بــوده و تمامــی
نهادهــای دادرســی را شــامل میشــود ،ثانی ـاً ،ایــن واژه متمایــز از دادگاههــای عمومــی بــوده و مانــع
اشــتباه مفهومــی میشــود و ثالث ـاً ،بــه کار بــردن یــک عنــوان مشــخص بــه ایجــاد انســجام در نظــام
دادرســی اداری کمــک میکنــد .در ایــن مقالــه برآنیــم بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی بــه ایــن پرســش
پاســخ دهیــم کــه لــوازم تبدیــل بــه یــک نظــام دادرســی مطلــوب در دیوانهــای اداری کــه بــا هــدف
احقــاق حقــوق شــهروندان و ارائــه خدمــات مطلــوب و کنتــرل اداره شــکل گرفتهانــد ،چیســت؟ بــه ایــن
منظــور ،ابتــدا بایــد ماهیــت و مفهــوم ایــن دیــوان هــا تبییــن شــده ،آنگاه آســیبهای حقوقــی آنهــا
مــورد شناســایی قــرار گیــرد و در پایــان اصــول و معیارهــای دادرســی مطلــوب اســتخراج خواهــد شــد.
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 .1ماهیت دیوانهای اداری و تأثیر آن در آیین دادرسی
بــا امعاننظــر 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 میشــود و نــه
عمــل اداری صــرف ،بلکــه نوعــی عمــل بــا ماهیــت شــبهقضایی 1اســت (امامــی و موســوی:1383 ،
 .)96از یکســو ،برخــی از ویژگیهــای دادگاههــا را بــا خــود بــه همــراه دارنــد و از ســوی دیگــر در
برخــی از جنبههــا متفــاوت از دادگاههــا هســتند .از ایــن لحــاظ کــه کار ترافعــی انجــام میدهنــد و
بــه اختالفــات یــا تخلفــات رســیدگی کــرده و رأی صــادر میکننــد ،کامـ ً
ا شــبیه دادگاههــای عمومــی
عمــل میکننــد ،امــا بــه لحــاظ اینکــه درون دســتگاههای اجرایــی و مجامــع صنفــی بــوده ،همــه
اعضــای آنهــا قاضــی و حقــوق دان نبــوده ،بلکــه در اکثــر مــوارد از کارکنــان دســتگاههای متبــوع
هســتند .بــه لحــاظ مالــی و ســاختاری وابســته بــه ســازمان متبــوع خــود هســتند و در غالــب مــوارد،
رســیدگی در ایــن مراجــع بــه دنبــال اعتــراض بــه تصمیــم مقــام اداری شــروع میشــود ،متفــاوت
از دادگاههــای عمومــی هســتند .ســؤالی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه اساس ـاً عملکــرد ایــن
مراجــع اداری محســوب میشــود یــا قضایــی .پاســخ بــه ایــن ســؤال بســیار تعیینکننــده اســت،
چراکــه اصــول حاکــم بــر اعمــال اداری و قضایــی متفــاوت اســت .در پاســخ ،برخــی آنهــا را دادگاه
میداننــد و بــه کار بــردن واژهای بــه جــز «دادگاه» را درســت نمیداننــد .بــه بــاور ایشــان دیوانهــای
اداری ،دادگاه هــای اختصاصــی هســتند کــه بــه موجــب قانــون خــاص در خــارج از ســازمان قضایــی و
دررابطهبــا وظایــف اداری تشــکیل میشــوند و وظیفــه آنهــا رســیدگی بــه اختالفاتــی اســت کــه در
اجــرای قانــون پیــش میآیــد (طباطبایــی مؤتمنــی .)425 :1387 ،بــر ایــن اســاس ،دیــوان هــا اوالً
دادگاه هســتند؛ زیــرا ،واژه دادگاه بارهــا در متــون مختلــف قانونــی اســتعمال شــده اســت؛ ثانی ـاً فقــط
بــه موجــب قانــون خــاص تأســیس میشــوند؛ ثالث ـاً ترافعــی هســتند ،یعنــی بــه دعــاوی رســیدگی
میکننــد .لــذا ،عنــوان «دادگاه» بــرای مراجعــی کــه رســیدگی ترافعــی انجــام میدهنــد ،مناس ـبتر
اســت؛ رابع ـاً ،عناوینــی همچــون هیئــت ،شــورا ،کمیســیون و ...بــا مراجــع غیرترافعــی دیگــر کــه در
دســتگاههای دولتــی وجــود دارنــد ،اشــتراک لفظــی داشــته و موجــب اشــتباه در نــوع عملکــرد آنهــا
میگــردد؛ خامسـاً ،عناوینــی از جملــه «دادگاه انتظامــی» یــا «مراجــع انتظامــی» صرفـاً بخشــی از ایــن
دیوانهــا را پوشــش میدهنــد و شــامل تمــام انــواع دیوانهــای مــورد نظــر نمیباشــند (هداونــد
و آقاییطــوق .)38 :1389 ،در مقایســه ،عــده ای دیگــر از حقوقدانــان ،اســتعمال لفــظ «دادگاه» را
بــرای آنهــا مناســب ندانســته و معتقدنــد :اوال ً،لفــظ «دادگاه» بــرای مراجــع قــوه قضاییــه اســتعمال
میشــود ،درحالیکــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق ایــن دیوانهــا درون قــوه مجریــه هســتند ،ثانیــاً،
بــه کار بــردن لفــظ «دادگاه» وجــود خصوصیاتــی همچــون مصونیــت قضایــی و اســتقالل کامــل از قــوه
1. Quasi Judicial
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مجریــه را بــه ذهــن متبــادر میکنــد ،درحالیکــه در ایــن نهادهــا اســتقالل وجــود نــدارد و یــا بســیار
ناقــص اســت ،ثالثـاً ،در برخــی مــوارد از دیوانهــای اداری بــا لفــظ «دادگاه» یــاد شــده اســت کــه بایــد
نحــوه عملکــرد و نــوع رســیدگی آنهــا را جهــت تمایــز از دادگاههــای عمومــی در تعریــف آنهــا بــه کار
ببریــم (رســتمی ،آقاییطــوق و لطفــی .)44 :1388 ،بــا ایــن حــال در کشــورهای انگلوساکســون و
حتــی در کشــورهای رومــی ـ ژرمنــی ،از اصطــاح «دیــوان هــای اداری» در مقابــل «دادگاه» 1اســتفاده
میشــود ( .)2013 ,Report on Speedy Trial Tribunal in Administrative of Justiceبــا توجــه بــه
مــوارد ذکــر شــده بــه طــور مختصــر میتــوان گفــت «دیوانهــای اداری نهادهــای ترافعــی هســتند
کــه بــه موجــب قوانیــن و مقــررات در خــارج از سلســله مراتــب دادگاههــا و بــا ماهیــت کار شــبه قضــا
یــی درون دســتگاههای اجرایــی و مجامــع صنفــی بــه دعــاوی بــا ماهیــت خــاص اداری بــه صــورت
اختصاصــی رســیدگی و تصمیمگیــری میکننــد».
ازجملــه دالیــل توجیهــی بــرای طراحــی هریــک از مدلهــای دادرســی ،نــوع نگــرش بــه اعمــال
مراجــع اداری و اصــل تفکیکقــوا اســت .در نظــام حقوقــی انگلیــس ،اعمــال دیوانهــای اداری ،قضایــی
محســوب میشــد و آنهــا را جــزء وظایــف قــوه قضاییــه میدانســتند ،بنابرایــن واگــذاری ایــن وظایــف
بــه ســازمانهای اداری خــارج از دادگاههــای دادگســتری مداخلــه در حیطــه اختیــارات قــوه قضاییــه
قلمــداد میشــد(طباطبایی مؤتمنــی .)402 :1387 ،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 خــاف اصــل تفکیــک قــوا میپنداشــتند و معتقــد بودنــد بایــد قــوهای بــرای رفــع اختالفــات
ـدی در برابــر تبعیــض مــی دانســتند .بــه همیــن دلیــل نظــام
وجــود داشــته باشــد و وحــدت دادگاه را سـ ّ
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 عرصههــای مختلــف ،تغییــر پیــدا کــرد و ضــرورت وجــود
مراجعــی جهــت حــل اختالفــات دولــت و مــردم بیــش از پیــش ملمــوس شــد .از ایــن رو نخســتینبار
در نظــام حقوقــی انگلســتان ،مراجــع غیرقضایــی تأســیس شــد کــه بــه اختالفــات رســیدگی نمــوده و
حکــم الزم االجــرا صــادر مینمودنــد و عمــل شــبه قضایــی انجــام مــی دادنــد ،بــه آنهــا عنــوان دیــوان
داده شــد تــا از دادگاههــا متمایــز شــوند (امامــی و استوارســنگری .)100 :1391 ،توســعه دیوانهــای
اداری بهویــژه بعــد از «گــزارش فرانکــس» 2شــروع شــد و از ســال  1992بــه بعــد بســط یافــت .طبــق
گــزارش فرانکــس در ســال  1957تعــداد  2000دادگاه (دیــوان) اداری در انگلیــس وجــود داشــت کــه
ســالی  190هــزار رأی صــادر میکردنــد (هداونــد .)610 :1389 ،بــا توجــه بــه پراکندگــی دیوانهــا،
کمیتههــای دونگمــور 3و لیــگات 4بــا هــدف بررســی اقدامــات الزم بــرای بهبــود رســیدگیها در ایــن
1. Ordinary Court
2. Franks Report
3. Donoghmoure Report
4. Liggat Committee

76

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال اول  /شمــــاره اول  /زمستـــان 1398

دیــوان هــای اداری تشــکیل شــد و ســرانجام در ســال  2007بــه موجــب «قانــون دیوانهــا ،دادگاههــا و
اجــرا» 1شــکل منســجمی بــه ایــن مراجــع داده شــد .بــر ایــن اســاس ،همــه دیوانهــا بــه ســطح یــک
و دو تقســیم شــدند .در ســطح یــک بــه هم ـه شــکایات رســیدگی میشــود و در ســطح دو ،اعتــراض
بــه آراء دیوانهــای ســطح یــک انجــام میشــود (هداونــد و آقاییطــوق .)188-194 :1389 ،طرفیــن
دعــوا در دیوانهــا منحصــر بــه دولــت نیســتند ،بهگونــهای کــه برخــی از آنهــا ماننــد هیئتهــای
حــل اختــاف کارگــر و کارفرمــا اختالفــات بیــن مــردم را حــل و فصــل میکننــد (هداونــد:1389 ،
 .)612مراجعــی از ایــن قبیــل تحــت عنــوان دیوانهــای اداری شــناخته میشــوند و همــواره بــر دادگاه
نبــودن و اســتقالل آنهــا تأکیــد میشــود و بــا قــوه مجریــه رابطــه سلســله مراتبــی ندارنــد .البتــه وزیــر
در قبــال عملکــرد آنهــا در برابــر پارلمــان مســئول اســت (هداونــد و آقاییطــوق.)157 :1389 ،
درمقایســه ،حقــوق دانــان فرانســوی معتقــد بودنــد کــه اختالفــات اداری و حلوفصــل آنهــا جــزء
وظایــف دســتگاههای اجرایــی اســت ،بنابرایــن دخالــت دادگاههــا در رســیدگی بــه ایــن امــور را
دخالــت در کار قــوه مجریــه و ناقــض اصــل تفکیــک قــوا میدانســتند (اللومییــر و دپییــر:1376 ،
 .)367بــه همیــن علــت از همــان ابتــدا دادگاههــای اداری جداگانــه شــکل گرفــت و فرانســه بــه
مهــد دادگاههــای اداری تبدیــل شــد .پیدایــش دادگاههــای اداری در ایــن کشــور ریشــه در برداشــت
انقالبیــون از اصــل تفکیــک قــوا و حــوادث تاریخــی و سیاســی ایــن کشــور داشــت کــه متعاقبـاً باعــث
شــکلگیری نظــام دوگانگــی رســیدگی شــد .انقالبیــون فرانســه معتقــد بودنــد نظریــه تفکیــک قــوای
منتســکیو بــه دنبــال آن اســت کــه هیچیــک از قــوا در کار قــوه دیگــر دخالــت نکننــد و از ایــن رو
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 میشــد .از همی ـنرو ،نهادهــا و ســازمانهای اداری،
اختالفــات گروههــای مختلــف اجتماعــی را از طریــق مراجــع پیشگفتــه در حوزههــای مختلــف کار،
مالیــات ،شهرســازی و غیــره حــل و فصــل میکردنــد .شــورای دولتــی و دادگاههــای اداری از سیســتم
قضایــی جــدا بــوده و تابــع قواعــد مجــزا هســتند .دادگاههــای اداری بــا صالحیــت عــام در دو ســطح
بــدوی و تجدیدنظــر تأســیس شــده و در کنــار اینهــا ،دادگاههــای اختصاصــی اداری نیــز بــا صالحیــت
خــاص فعالیــت میکننــد .حــوزه فعالیــت ایــن دادگاههــای اختصاصــی اداری مســائل خاصــی همچــون
تأمیــن اجتماعــی ،مالیــات ،حسابرســی و ...اســت (هداونــد و همــکاران 30 :1395 ،و  .)727ایــن نــوع
از دادگاههــا نیــز جــزء دادگاههــای اداری بــوده و تعــداد آنهــا نزدیــک  50عــدد میباشــد (خســروی
و رســتمی .)108 :1392 ،دادگاههــای اداری در فرانســه صالحیــت رســیدگی بــه تمامــی تصمیمــات
و اقدامــات مقامــات عمومــی را داشــته و واجــد صالحیــت ترافعــی و مشــورتی هســتند (رضای ـیزاده،
 .)84 :1384منظــور از اداریبــودن ایــن نیســت کــه ایــن دادگاههــا لزومــاً جــزء مجریــه هســتند و
صرفـاً بــه دعــاوی مطــرح شــده علیــه ایــن قــوه رســیدگی میکننــد ،بلکــه اداره مفهومــی عــام اســت
)1. Tribunals, Courts and Enforcement Act (2007
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کــه شــامل هــر ســه قــوه میشــود (انصــاری.)40 :1385 ،
شناســایی ماهیــت متفـ ِ
ـاوت اعمــال دیوانهــا در مقایســه بــا اعمــال قضایــی و اداری محــض باعــث
ن دادرســی متفــاوت از آییــن دادرســی قضایــی و آییــن تصمیمگیــری اداری
شــد اهمیــت تدویــن آییـ 
بیــش از پیــش آشــکار شــود .بــرای نمونــه ،هرچنــد در آییــن دادرســی قضایــی از ادلــۀ اثبــات دعــوی
اســتفاده میشــود ،امــا محــدود بــه رعایــت تمــام تشــریفات دادرســی نیســت و اعضــاء رســیدگیکننده
اساسـاً مقیــد و محــدود بــه ادلــۀ اثبــات دعــوی بــه نحــوی کــه قواعــد آییــن دادرســی قضایــی احصــا
نمودهانــد نیســتند؛ دادرســان میتواننــد از روش تفتیشــی اســتفاده کــرده و بــه ابزارهایــی متوســل
شــوند کــه بــه کشــف حقیقــت کمــک کنــد و برخــاف قضــات عــادی از تحصیــل دلیــل ممنــوع
نیســتند .رســیدگی بــه اختالفــات مطــرح شــده در ایــن مراجــع در ارتبــاط بــا اعمــال اداری اســت و
میتــوان گفــت عموم ـاً ادامــه اتخــاذ برخــی از اعمــال اداری اســت .بــر ایــن اســاس ،برخــی بــر ایــن
باورنــد کــه آییــن دادرســی ایــن مراجــع اداری اســت؛ زیــرا اوالً ،تصمیمــات آنهــا بــا هــدف پیشــبرد
فرآیندهــای حکومــت اتخــاذ میشــود .ثانیــاً ،صالحدیــد مقامــات تصمیمگیــر در دیوانهــای اداری
فــارغ از قیــود حاکــم بــر آییــن دادرســی قضایــی اســت .ثالثـاً ،وزیــر در مقابــل عملکــرد ایــن مراجــع
همچــون ســایر اعمــال اداری مســئول اســت و درنهایــت ماهیــت مســئله مــورد رســیدگی نمیتوانــد
بــه شــکلگیری قواعــدی بیانجامــد کــه بــر تصمیمــات بعــدی حاکــم باشــد .در مقایســه و بــر اســاس
دیــدگاه دیگــر ،آییــن رســیدگی مراجــع شــبهقضایی دارای عناصــر متعــدد فرآینــد قضایــی اســت؛ زیــرا
اوالً ،جلســات رســیدگی بــرای بیــان ادلــۀ طرفیــن تشــکیل میشــود .ثانیــاً ،مقــام رســیدگیکننده
در تصمیمگیــری و رســیدگی نقــش تعیینکننــده دارد و ثالثــا ً،قواعــد و مقــررات رســیدگی بــرای
هــر دیــوان مشــخص شــده اســت ( .)273-260 :1975 ,Franksاصــول و قواعــد ماهــوی و شــکلی
حاکــم بــر رســیدگیهای قضایــی کــه نشــأتگرفته از حقــوق بنیادیــن شــهروندان و اصــول عدالــت
طبیعــی و دادرســی منصفانــه اســت ،تاانــدازهای مهــم اســت کــه نمیتــوان در دیوانهــای اداری از
آنهــا چشمپوشــی نمــود و الزم اســت ضمــن رعایــت اصــول و قواعــد اساســی مزبــور و بــا الهــام از آنهــا
قواعــد اختصاصــی هریــک از دیوانهــا را در مراحــل س ـهگانه پیــش از رســیدگی ،حیــن رســیدگی و
تصمیمگیــری اســتخراج نمــود و بــه کار گرفــت.
 .2دیوانهای اداری در ایران
حقــوق اداری همــزاد دولــت مــدرن اســت .هرجــا ســخن از حقــوق اداری م ـیرود ،پــای دولــت
مــدرن نیــز در میــان اســت و هــر نظریـهای در بــاب دولــت ارائــه شــود ،ناگزیــر بــر حقــوق اداری تأثیــر
میگــذارد (ســابینو .)15 :1391 ،در نظــام حقوقــی ایــران بــه بــاور برخــی ،نظری ـهای در بــاب دولــت
تدویــن نشــده و بالتبــع حقــوق اداری و مســائل مرتبــط ازجملــه دادگاههــای اداری و دادرســی اداری از
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فقــر نظریهپــردازی رنــج میبــرد (واعظــی .)63 :1393 ،کــه ریشــه در تاریــخ و ســنن حقــوق اداری
ایــران دارد (ســابینو .)14 :1391 ،فقــدان مبانــی نظــری و پراکندگــی عناویــن موجــب شــده ارائــۀ
تعریفــی واحــد از دیوانهــای اداری دشــوار شــود .مداقــه در ماهیــت مراجــع مزبــور نشــان میدهــد
کــه ایــن نهادهــا از یــک طــرف ،واجــد برخــی از ویژگیهــای دادگاه هســتند و از طــرف دیگــر ،در
برخــی از جنبههــا خصوصیــات متفاوتــی از آنهــا دارنــد.
ســه الگــوی دادرســی در نظامهــای حقوقــی مطــرح اســت .نخســت ،الگــوی انگلیســی کــه از آن
بــه الگــوی وحــدت رســیدگی یــاد میشــود .بــر ایــن اســاس ،تمامــی اختالفــات ازجملــه اختالفــات
اداری بایــد در دادگاههــای عمومــی رســیدگی شــوند و قضــاوت در دادگاههــای اداری مخالــف اصــل
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 دادگاههــای عمومــی تشــکیل شــد و مجموعـهای
از دادگاههــای اداری عــام و اختصاصــی زیــر نظــر شــورای دولتــی تأســیس گردیــد .در ایــن مــدل،
نظــارت بــر اعمــال دولــت توســط ارگان درونقــوهای انجــام میشــود و قــوای مقننــه و قضاییــه
صالحیــت ابطــال اعمــال قــوه مجریــه را ندارنــد .ســوم ،نظــام حقوقــی آلمــان یــا مــدل تلفیقــی ـ کــه از
آن بــه نظــام تعــدد رســیدگی تعبیــر میشــودـ ســعی در جمــع محاســن دو نظــام قبلــی داشــته اســت.
ازجملــه محاســن آن عبــارت اســت از رســیدگی بــه دعــاوی اداری توســط متخصصیــن اداری آشــنا
بــا مقتضیــات اداره و رعایــت اصــول عدالــت طبیعــی و عدالــت روی ـهای کــه بــر طبــق آن هیچکــس
نمیتوانــد قاضــی مدعــای خویــش باشــد (آقاییطــوق.)131-133 :1386 ،
بــه زعــم برخــی ،دادرســی در نظــام حقوقــی ایــران از یکســو شــبیه نظــام حقوقــی انگلیــس و از
ســوی دیگــر بــا وجــود دیــوان عدالــت اداری شــبیه نظــام حقوقــی فرانســه اســت امــا ،هیچیــک از
محاســن دو نظــام را در خــود جمــع نکــرده اســت .دیوانهــای اداری در ایــران ،آمیــزهای از سیســتم
فرانســوی و انگلیســی هســتند کــه مزایــای هیچیــک از ایــن دو سیســتم را ندارنــد ،زیــرا هرکــدام از
ایــن سیســتمها بــا توجــه بــه رویکــرد خــود در بــاب نظریــه دولــت ،تفکیــک قــوا و مبانــی حقــوق
اداری و همچنیــن تاریــخ خــود مســیری متفــاوت در بــاب دادرســی اختصاصــی اداری پیشگرفتــه
انــد (مرادخانــی .)42-54 :1393 ،در مقایســه ،تأســیس و شــکلگیری دیوانهــای اداری در ایــران،
نــه مبتنــی بــر دیــدگاه خــاص و مبانــی دولــت و نظریــه حقــوق اداری و تفکیکقــوا اســت و نــه ناشــی
از تاریــخ تحــوالت کشــور ،بلکــه بــه فراخــور مقتضیــات و شــرایط سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی
تأســیس شــده ،بــدون آنکــه در تأســیس هریــک بــه اندوختههــا توجــه شــود و از تجربیــات پیشــین و
ارتبــاط منطقــی الگوهــای پیشگفتــه بهــره گرفتــه شــود .از ایــن رو ،حتــی در بــه کار بــردن تعریــف
و عنــوان واحــد بــرای آنهــا نیــز بــا مشــکل مواجــه هســتیم .تنــوع و گســتردگی فعالیتهــای اداری
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در ســطوح مختلــف دولتــی ،غیردولتــی ،مجامــع صنفــی و اختالفاتــی کــه افــراد در ایــن ســطوح
دارنــد ،بــه تشــتت در نظــام دیوانهــای اداری دامــن زده اســت .ویژگیهــای خــاص دعــاوی ناشــی
از فعالیتهــای اداری و بــه خصــوص اصــل تخصــص و نیــاز بــه تصمیمگیــری ســریع موجــب شــده
قانونگــذار حــل و فصــل هرکــدام از ایــن اختالفــات را بــه یــک دیــوان اداری معیــن واگــذار کنــد
(خســروی.)61 :1392 ،
بــا توجــه بــه فراوانــی دیوانهــای اداری ،میتــوان براســاس معیارهــای متفاوتــی ازجملــه طرفیــن
اختــاف ،ماهیــت موضــوع تحــت رســیدگی و ...تقســیمبندیهایی را ارائــه نمــود .بــرای نمونــه ،در
اســترالیا دادگاههــای اداری بــه دو دســته تقســیم میشــود :دســته نخســت ،مراجــع یــا دادگاههایــی که
تصمیمــات ســازمانهای اداری را مــورد نظــارت و بازبینــی قــرار میدهنــد .دســته دوم ،دادگاههایــی
کــه ادعاهــا یــا دعــاوی را حــل و فصــل میکننــد .البتــه ایــن تقســیمبندی از ایــن لحــاظ کــه برخــی
از دادگاههــای اداری هــردو عملکــرد را انجــام میدهنــد موردانتقــاد نویســندگان حقوقــی اســترالیا قــرار
گرفتــه اســت؛ لیکــن تفــاوت آشــکار آنهــا در ایــن اســت کــه دادگاههــای نظارتــی همیشــه تصمیمــات
وزرا و مقامــات حکومتــی را نظــارت نمــوده ،ولــی در ســایر مراجــع بــه دعــاوی افــراد و ســازمانها
رســیدگی میشــود .1در نظــام حقوقــی انگلیــس تقســیمبندی منســجمی از دیوانهــا وجــود
نداشــته ،لیکــن براســاس معیــار طرفیــن اختــاف آنهــا را بــه دو نــوع تقســیم میکننــد :دســته اول
بــه اختالفــات بیــن افــراد در خصــوص موضــوع خــاص رســیدگی میکننــد ،ماننــد «دیــوان اجــاره»،2
«دیــوان اراضــی»« ،3دیــوان تثبیــت مقــام» 4و ...کــه بــه اختالفــات راجــع بــه میــزان اجــاره ،اخــراج
غیرقانونــی و اختالفــات کارگــر و کارفرمــا و ...رســیدگی میکننــد .دســته دوم بــه مســائل بیــن مــردم
و دپارتمانهــای حکومتــی رســیدگی میکننــد .ایــن دســته نیــز بــه دو گــروه تقســیم میشــوند،
گروهــی بــه تصمیمــات اداری رســیدگی میکننــد ازجملــه «دیــوان رســیدگی بــه شــکایات تأمیــن
اجتماعــی» 5کــه بــه اعتــراض بــه تصمیمــات مقامــات تأمیــن اجتماعــی رســیدگی میکنــد و برخــی
هــم اختالفــات بیــن شــهروند و دپارتمــان در موضوعــی خــاص را بررســی میکنــد ماننــد امــور ملکــی
و امــور مالیاتــی.6
در نظــام حقوقــی ایــران ،دیوانهــای اداری را میتــوان بــر اســاس معیارهایــی ازجملــه طرفیــن
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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اختــاف ،ماهیــت موضــوع تحــت رســیدگی و ...تقســیم نمــود .براســاس طرفیــن اختــاف ،بــه دو
دســته تقســیم میشــوند :دســتۀ اول ،عمدتـاً بــه اختالفــات بیــن اشــخاص حقــوق خصوصــی رســیدگی
میکننــد؛ ماننــد هیئــت تشــخیص و هیئــت حــل اختــاف کار کــه اختــاف بیــن کارگــر و کارفرمــا
را رســیدگی میکننــد .دســتۀ دوم کــه تعــداد آنهــا بیشــتر اســت ،عمدت ـاً بــه اختــاف بیــن شــهروند
و دســتگاه دولتــی رســیدگی میکنــد؛ همچــون هیئتهــای حــل اختــاف مالیاتــی ،کمیســیونهای
شــهرداری ،کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات جانبــازان موضــوع مــاده  16قانــون تســهیالت
اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان 1و . ...براســاس ماهیــت موضــوع مــورد رســیدگی بــه دو دســته
تقســیم میشــوند :دســته اول ،آنهــا کــه بــه دعــاوی و اختالفــات رســیدگی میکننــد کــه بــه مراجــع
شــبه حقوقــی مشــهور هســتند .ایــن مراجــع اختالفــات بیــن شــهروند و دولــت و یــا شــهروندان را در
خصــوص اجــرای قانونــی کــه ناظــر بــر یــک موضــوع خــاص اســت ،حــل و فصــل میکننــد ،ماننــد
هیئتهــای حــل اختــاف مالیاتــی ،هیئتهــای امــور گمرکــی ،کمیســیون مــاده  77قانــون شــهرداری
و . ...دســته دوم ،آنهــا کــه تخلفــات را مــورد رســیدگی قــرار داده و حکــم بــر تخلــف یــا برائــت صــادر
میکننــد .دســته اخیــر نیــز بــه دو گــروه تقســیم میشــود .گــروه نخســت درزمــرۀ ســازمانهای
دولتــی هســتند همچــون هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دولــت .گــروه دوم در
جرگــه مجامــع صنفــی هســتند؛ ماننــد هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات وکال ،کارشناســان رســمی،
پزشــکان و. ...
 .3آسیب شناسی دیوانهای اداری در نظام حقوقی ایران
پــس از انقــاب بــه مــرور زمــان دیوانهــای اداری متعــددی ایجــاد شــدند ،بــدون اینکــه
قانونگــذار و نظــام حقوقــی توجهــی بــه مبانــی شــکلگیری ،انســجام و آییــن دادرســی آنهــا داشــته
باشــد (امامــی و موســوی .)99-100 :1383،بــا تصویــب قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران،
دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان مرجــع عــام رســیدگی بــه دعــاوی اداری تأســیس گردیــد ،لیکــن هیــچ
اصلــی بــه دیوانهــای اداری اختصــاص داده نشــد .دادرس اساســی نیــز بنــا بــر مالحظــات اجتماعــی،
اقتصــادی ،سیاســی و ضروریــات عملــی ،قوانیــن تأسیســی آنهــا را تأییــد میکــرد .بــا توجــه بــه مراتــب
پیشگفتــه مهمتریــن آســیبهای موجــود در دیوانهــای اداری در نظــام حقوقــی ایــران عبارتانــد
از:
 .1بــا تصویــب قانــون جامــع خدمترســانی بــه ایثارگــران بــر اســاس مــواد  2و  58صالحیــت کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایات جانبــازان صالحیــت توســعه یافــت و واجدیــن شــرایط نــه تنهــا علیــه اشــخاص عمومــی بلکــه علیــه
اشــخاص خصوصــی نیــز میتواننــد شــکایت کننــد.
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 .1.3فقدان یا ضعف استقالل
اســتقالل قضایــی یعنــی «دادگاههــا تحــت نظــر قــوه اجرایــی نباشــند ،چنانچــه قب ـ ً
ا در دســت
پادشــاهان ،حــکام و فئودالهــا بــود» (جعفریلنگــرودی)348 :1375،؛ بنابرایــن رســیدگی مســتقل
و بیطرفانــه در اختالفــات ،امــروزه در نظامهــای دادرســی مختلــف امــری پذیرفتــه شــده اســت و در
قوانیــن داخلــی و بینالمللــی بــدان تصریــح شــده اســت.
ایــن دیوانهــا در دســتگاههای اجرایــی ،وزارتخانههــا ،مؤسســات عمومــی دولتــی و غیردولتــی،
اتحادیههــا و اصنــاف تشــکیل میگردنــد و وابســتگی مالــی ،اداری ،ســاختاری و ســازمانی آنهــا بــه
دســتگاه اجرایــی و نظــام صنفــی خــود اســتقالل و بیطرفــی آنهــا را خدش ـهدار میکنــد .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 میشــود ،اکثریــت اعضــاء آنهــا از
کارمنــدان دســتگاه متبــوع هســتند و حقــوق و مزایــای خــود را از محــل بودجــه آن دریافــت میکننــد.
ســاختار دیوانهــای مزبــور در بیشــتر مــوارد ناقــض ایــن اصــل اســت کــه هیچکــس نبایــد قاضــی
دعــوای خویــش باشــد .بــرای مثــال هیئتهــای رســیدگی بــه اختالفــات مالیاتــی در ســازمان امــور
مالیاتــی تشــکیل و اعضــای آنهــا از بودجــه و اعتبــارات ســازمان اســتفاده کــرده و ممکــن اســت منافــع
ســازمان بــر منافــع مؤدیــان ترجیــح داده شــود.
 .2.3محدودیت دادخواهی
دسترســی مطلــوب بــه ایــن مراجــع در نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران بــا ایراداتــی
مواجــه اســت .محدودیتهایــی شــامل فقــدان شــعب اســتانی و مرجــع تجدیدنظــر ،محدودیــت
شــاکی ،کمبــود شــعب و نیــروی انســانی بــا علــت وجــودی ایــن مراجــع در تضــاد اســت .بســیاری
از ایــن مراجــع در مرکــز اســتانها و برخــی فقــط در پایتخــت مســتقر هســتند .شــکایت در برخــی
از ایــن مراجــع بســیار ســخت و پُرهزینــه اســت کــه باعــث میشــود اشــخاص از مراجعــه بــه آنهــا
صرفنظــر کننــد .بــرای نمونــه ،مراجعــی کــه در قانــون گمــرک پیــش بینــی شــده انــد ،صرف ـاً در
پایتخــت بــوده و شــعب آن کــم و حجــم پروندههــا بســیار بــاال و رونــد رســیدگی بســیار طوالنــی
اســت .البتــه در قانــون تشــکیل کمیســیونهای اضافــی پیــش بینــی شــده اســت ،لیکــن ایــن امــر
نمیتوانــد حــق دادخواهــی و دسترســی افــراد بــه ایــن مراجــع را تأمیــن نمایــد 1.از طرفــی ،توســعه
قلمــرو اعمــال نظــارت گریــز ،نــه تنهــا تضعیــف پایههــای دولــت قانونمــدار اســت بلکــه بــه تحدیــد
حــق دادخواهــی شــهروندان نیــز میانجامــد .از آنجاکــه حقهــای رویـهای ـ ماننــد حــق دادخواهــی ـ
بهمثابــۀ پیــش زمینــه و درآمــدی بــر تأمیــن حقهــای ماهــوی قلمــداد میشــوند ،میتــوان از آنهــا
 .1ماده  ۱۴۸قانون امور گمرکی مصوب.1390
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بــه عنــوان «حــق بــر حــق» یــاد کــرد .از ایــن منظــر ،حــق بــر دادرســی اداری بهمثابــۀ ابــزاری بــرای
اســتیفاء حقــوق شــهروندان محســوب میشــود .تعریــف حداقلــی یــا حداكثــری از اســتثنائات واردشــده
بــر قلمــرو کنتــرل دادگاه بــر دیوانهــای اداری میتوانــد بــا ماهیــت دموكراتیــک یــا غیردموكــرات
یــک نظــام سیاســی هركشــور ارتبــاط تنگاتنگــی داشــته باشــد .بــا ایــن حــال ،از ایــن نكتــه نبایــد
غفلــت نمــود كــه در اكثــر نظامهــای حقوقــی ،مــوارد و موضوعــات نظارتناپذیــر وجــود دارد (گرجــی،
 153-154 :1387و .)178
البتــه ،محدودیــت دادخواهــی منحصــر بــه دسترســی بــه دیوانهــای اداری نیســت؛ بلکــه در
مــواردی آراء و تصمیمــات آنهــا قابــل اعتــراض در دیــوان عدالــت و دادگاههــای عمومــی نیســت.
بــرای نمونــه ،بــه موجــب دادنامــه شــماره  322مــورخ  1390/8/2هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری ،مطابــق مــاده  3قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان مصــوب  ...1374/12/22در هــر
اســتان یــک ســازمان بــه نــام ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان کــه از ایــن پــس بــه اختصــار
ســازمان اســتان نامیــده میشــود ،طبــق شــرایط یــاد شــده در ایــن قانــون و آییننامــه اجرایــی آن
تأســیس میشــود .ســازمانهای یادشــده غیرانتفاعــی بــوده و تابــع قوانیــن و مقــررات عمومــی حاکــم
بــر مؤسســات غیرانتفاعــی میباشــند .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  13قانــون دیــوان عدالــت اداری خــارج میباشــد ،آراء شــعب دیــوان عدالــت اداری بــه رد شــکایت
بــه شــرح منــدرج در گــردش کار صحیــح و موافــق مقــررات تشــخیص داده میشــود .بدیهــی اســت
مطابــق اصــل  159قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران مرجــع رســمی تظلمــات و شــکایات
دادگســتری اســت . ...ضمــن آنکــه هیــأت عمومــی دیــوان عالــی کشــور طــی رأی وحــدت شــماره 768
مــورخ  1398/10/24بــا ایــن اســتدالل کــه مطابــق قســمت اخیــر اصــل  159قانــون اساســی ،تشــکیل
دادگاههــا و تعییــن صالحیــت آنهــا منــوط بــه حکــم قانــون اســت و طبــق مــاده  ۲۴قانــون ســازمان
نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان مص ـ ّوب  ،۱۳۷۴نظــرات شــورای انتظامــی نظــام مهندســی بــا
اکثریــت ســه رأی موافــق ،قطعــی و الزماالجــرا اســت و قطعیــت مــورد نظــر مق ّنــن در مــاده مذکــور،
اطــاق دارد؛ تصمیــم شــورای انتظامــی نظــام مهندســی را قابــل اعتــراض در مراجــع قضایــی ندانســت1.
 .3.3فقدان یا نقص آیین دادرسی
یکــی از آســیبهای مهــم ایــن مراجــع در نظــام حقوقــی ایــران ،فقــدان آییــن دادرســی شــفاف
میباشــد .ایــن مراجــع دارای آییــن دادرســی واحــد نیســتند .در برخــی مــوارد صرفـاً در قانــون تأســیس
آنهــا بــه ترکیــب و صالحیــت مرجــع اشــاره شــده و هیــچ مقــررهای درخصــوص مســائل شــکلی و
 .1رجــوع کنیــد بــه :شــفیعی سردشــت و دیگــران ( ،)1395اعمــال نظارتناپذیــر قضایــی دولــت در نظــام حقوقــی
ایــران ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،شــماره .96
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آییندادرســی آنهــا بیــان نشــده اســت .بــرای مثــال ،کمیســیون مــاده  77قانــون شــهرداریها دارای
آییــن رســیدگی مشــخصی نیســت و در مــاده  77قانــون شــهرداری بــه نحــوه تنظیــم دادخواســت،
ابــاغ و دعــوت مــؤدی و شــهرداری و ...اشــاره نشــده اســت (هداونــد و یزدانــی .)111 :1390 ،البتــه،
قانونگــذار در برخــی از مراجــع ،ضمــن اشــار ه مختصــر بــه نحــوۀ تشــکیل و چگونگــی رســیدگی،
تصویــب آییــن دادرســی را بــه آییــن نامــه اجرایــی موکــول کــرده اســت .بــرای مثــال ،بــه حکــم مــاده
 164قانــون کار ،قواعــد شــکلی و آییــن دادرســی مراجــع حــل اختــاف بــا پیشــنهاد شــورای عالــی کار
بــر عهــده وزارت تعــاون ،کار و رفــاهاجتماعــی گــذارده شــده اســت کــه در ایــن راســتا ،آییــن دادرســی
کار مصــوب  1392/11/7بــه تصویــب وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی رســید.
 .4.3نادیده گرفتن اصول دادرسی منصفانه
وجــود آییــن دادرســی مشــخص کــه شــامل معیارهــا و تضمیناتــی اســت مــی توانــد ابــزاری
مؤثــر جهــت حمایــت از حقــوق و آزادی هــای افــراد بــه دســت دهــد (یــاوری .)252 :1386 ،در ایــن
خصــوص دیوانهــای اداری در نظــام حقوقــی ایــران بــا چالشهــای زیــادی مواجــه هســتند .بــرای
نمونــه ،اصــل حضــوری و علنــی بــودن رســیدگیها در قوانیــن تأسیســی آنهــا نادیــده انگاشــته شــده1
و در برخــی مــوارد ،اساســاً تشــکیل جلســه رســیدگی و ضــرورت دعــوت از طرفیــن بــه تشــخیص
مرجــع رســیدگیکننده یــا درخواســت مدعیعلیــه یــا متهــم گذاشــته شــده اســت .رعایــت اصــل
ترافــع و حــق بــر داشــتن وکیــل در دیوانهــای 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 برنامههــای کارآمــد و منســجم همچــون
اطــاع رســانی بــه مــردم ،عــدم اطــاع 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
زده اســت (تروتابــا .)179-180 :1387 ،وقتــی علنــی و حضوریبــودن رســیدگیها در ایــن مراجــع
بــا موانــع و مشــکالت فراوانــی همــراه باشــد ،امــکان شــرکت در جلســات ،ارائ ـه ادلــه و مــدارک در
دعــاوی شــبهحقوقی و حــق دفــاع در رســیدگیهای شــبهکیفری نیــز دچــار مخاطراتــی خواهــد
شــد .وانگهــی ،برخــی از ایــن مراجــع اص ـ ً
ا مرجــع تجدیدنظــر ندارنــد ،ماننــد کمیســیون مــاده 77
قانــون شــهرداریها و یــا در برخــی نیــز مرجــع تجدیدنظــر همــان مرجــع بــدوی دیگــر اســت ،ماننــد
کمیســیونهای مــاده صــد قانــون شــهرداری کــه مرجــع تجدیدنظــر هریــک کمیســیون متناظــر دیگــر
میباشــد .البتــه شــاید چنیــن اســتدالل شــود کــه مهــم تفــاوت ترکیــب هیئــت رســیدگیکننده
-1بــرای نمونــه ،بــه موجــب مــاده  16آییننامــه اجرایــی قانــون مقــررات انتظامــی اعضــای هیئتعلمــی ،رســیدگی
هیئتهــا غیرعلنــی اســت.
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اســت کــه در عمــل حاصــل میشــود .ا ّمــا بایــد گفــت از آنجــا کــه فلســف ه پیشبینــی مرجــع
تجدیدنظــر معطــوف بــه بررســی ماهیــت و درســتی یــا نادرســتی رأی بــدوی اســت ،چگونــه میتــوان
از هیئتهــای همعــرض کــه علیاالصــول اعضــای آنهــا از ســطح تخصــص و دانــش علمــی یکســانی
برخــوردار هســتند ،انتظــار بررســی کارشناســانه آراء یکدیگــر را داشــت .تعــداد ناکافــی شــعب و عــدم
دسترســی کامــل بــه ایــن مراجــع موجــب نقــض اصــل ســرعت میشــود .بهویــژه اینکــه فرآینــد
رســیدگی دیــوان عدالــت بــه اعتراضــات آراء ایــن مراجــع طوالنــی و زمانبــر اســت (گرجــی:1387 ،
 .)156در قانــون مؤســس برخــی از ایــن دیوانهــا بــه لــزوم صــدور آراء مســتند و مســتدل تصریــح
نگردیــده اســت و در برخــی از مراجــع نیــز فقــدان عضــو حقــوقدان یــا آشــنا بــه مســائل حقوقــی بــه
صــدور آراء غیرمســتند و مســتدل میانجامــد .از ایــن گذشــته ،نظــام واحــدی در ایــن مراجــع بــه
منظــور شناســایی حــق داشــتن وکیــل و حــق بهرهمنــدی از مشــاوره و معاضــدت قضایــی پیشبینــی
نشــده اســت .بــرای نمونــه ،در قوانیــن مربــوط حــق بــر داشــتن وکیــل در برخــی مــوارد تصریــح و
1
ـی نامــه شــماره
در بیشــتر مــوارد ســاکت اســت .بــا ایــن همــه ،شــورای نگهبــان قانــون اساســی طـ ّ
 6617مــورخ  72/4/29در پاســخ بــه درخواســت تفســیر رئیــس کمیســیون اصــول نظارتــی مجلــس
شــورای اســامی (اصــول  88و  90قانــون اســاس ی) چنیــن اظهــار مـیدارد «بــه لحــاظ اینكــه اصــل
ســیوپنجم قانــون اساســی حــق انتخــاب وکیــل را در غیــر دادگاههــا نفــی نمیكنــد ،از ایــنرو
اصــل مذكــور نیــاز بــه تفســیر نــدارد .»...علیرغــم نظــر شــورای نگهبــان راجــع بــه اصــل مزبــور،
در دیــوان محاســبات کشــور وکالــت وکیــل پذیرفتــه نمیشــود .بــه موجــب مــاده  28قانــون دیــوان
محاســبات کشــور ،رأی صــادره از تاریــخ ابــاغ از طــرف محکو ٌمعلیــه و دادســتان قابــل تجدیدنظــر
اســت .مــاده  49آییــن رســیدگی دیــوان محاســبات نیــز صرفـاً محکومعلیــه و دادســتان را بــه عنــوان
تجدیدنظرخــواه بــه رســمیت میشناســد (پرویــن و دیگــران1398 ،؛  )26-28کــه بــه صراحــت بــا
اصــل  35قانــون اساســی ،نظریــه شــورای نگهبــان و حقــوق دفاعــی متهــم در تعــارض اســت.
 .5.3نبود نظارت منسجم ،عام و فراگیر بر دیوانهای اداری
کنتــرل قضایــی دیوانهــای اداری در ایــران توســط یــک نهــاد اعمــال نمیشــود ،امــا اکثریــت
ایــن مراجــع تحــت نظــارت دیــوان عدالــت اداری هســتند 2.بــه بــاور برخــی ،بــه دلیــل فقــدان آییــن
 .1برخــی قوانیــن و مقــررات کــه در آنهــا بــه حــق داشــتن وکیــل در رســیدگیهای اداری اشــاره شــده اســت :مــاده
 62قانــون اصــاح مــوادی از قانــون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران
و اجــرای سیاس ـتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی؛ مــاده  238قانــون مالیاتهــای مســتقیم؛ مــاده  137قانــون
امــور گمرکــی؛ بندهــای  7و  8و  9دســتورالعمل مالیاتــی؛ مــاده 12مصوبــه شــماره  178مــورخ  1395/11/9شــورای
عالــی اداری بــا موضــوع حقــوق شــهروندی در نظــام اداری.
 .2بند  2ماده  10قانون 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
مواجــه اســت و درنتیجــه ،اعمــال نظــارت شــکلی در ایــن شــرایط اثــر چندانــی نخواهــد داشــت .از
طرفــی ،نظــارت شــکلی فرجامــی یکمرحل ـهای اســت ،درحالیکــه رســیدگی دیــوان عدالــت اداری دو
مرحل ـهای اســت کــه باعــث اطالــۀ دادرســی میگــردد و در پایــان هــم در صــورت نقــض ،رســیدگی
در شــعبه همعــرض شــروع میشــود (مرادخانــی .)54 :1393 ،بــا وجــود ایــن ،ایرادهــای پیشگفتــه
را نمیتــوان چنــدان صائــب پنداشــت؛ زیــرا اوالً ،بــا عنایــت بــه مــاده  63قانــون تشــکیالت و آییــن
دادرســی دیــوان عدالــت ،نظــارت ماهــوی نیــز پیشبینــی شــده اســت و در صــورت نقــض ،پرونــده
بــه مرجــع همعــرض دیگــر ارجــاع داده نمیشــود ،بلکــه بــه مرجــع مربوطــه اعــاده میشــود .ثانی ـاً،
نبایــد اصــل دقــت و عدالــت را فــدای اصــل ســرعت در رســیدگی نمــود .بــه بیــان بهتــر ،در هنــگام
مرجــح خواهــد
ـم» اصــل دقــت و عدالــت ّ
تزاحــم میــان اصــول ذکرشــده ،بنــا بــر قاعــده «األهــم فالمهـ ّ
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 میدهــد و
اگــر عــدم مطابقــت شــکلی یــا ماهــوی را احــراز کــرد ،رأی را نقــض میکنــد (موالبیگــی.)65 :1393،
اگــر رســیدگی دیــوان را قانونــی و فرجامــی بدانیــم و نــه شــکلی؛ کــه مــاده  63و همچنیــن ذیــل بنــد
 2مــاده  10مؤیــد ایــن برداشــت اســت ،مــی تــوان بــا نظــر ایشــان همــدل بــود .نکتهــۀ مهــم دیگــر
اینکــه دیــوان عدالــت فاقــد صالحیــت نظــارت بــر تمــام دیوانهــای اداری اســت .برخــی همچــون
کمیســیون مــاده  56قانــون حفاظــت و بهرهبــرداری از جنگلهــا ،نظــام پزشــکی و ...تحــت نظــارت
دادگاههــای عمومــی هســتند .بهعــاوه ،تصمیمــات مراجــع انتظامــی کانــون وکال قابــل شــکایت در
دادگاه انتظامــی قضــات اســت .درمقایســه ،آراء مراجــع ســردفتران قابــل شــکایت در دیــوان اســت .ایــن
معضــل و بهویــژه تفســیر ارائــه شــده از واژه «مــردم» در اصــل  173قانــون اساســی نشــان میدهــد،
نظــام حقوقــی ایــران فاقــد یــک نظــام منســجم کنتــرل قضایــی دیوانهــای اداری اســت.
 .4معیارهای مطلوب دادرسی در دیوانهای اداری
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری حاکــم بــر دادرســی اداری و آســیبهای مبتالبــه دیوانهــای اداری در
نظــام حقوقــی ایــران ،معیارهــای دادرســی مطلــوب در ایــن مراجــع را تبییــن خواهیــم نمــود.
 .1.4وجود ساختار ،سازمان و تشکیالت منسجم و منطقی
معمــوالً بخشــی از دادرســی اداری توســط قــوه مجریــه و در قالــب اعمــال شــبهقضایی صــورت
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میگیــرد کــه نشــانی از همــکاری و تفکیــک کارکــردی قــوای ســهگانه اســت .تاریــخ تحــوالت
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و حقوقــی هــر کشــور نقــش بهســزایی در شــکلگیری نظــام دادرســی
دارد .نظــام کالن دادرســی یــک کشــور اصــوالً ریشــه در قانــون اساســی آن کشــور داشــته و تفکیــک
دادرســیها اعــم از حقوقــی ،کیفــری ،اداری و تمیــز صالحیتهــا براســاس اصــل حاکمیــت قانــون
و ســایر اصــول مشــخص ســازمان مییابــد (ســوادکوهیفر .)118 :1384 ،نظامهــای دادرســی
یکپارچــه ،دوگانــه و چندگانــه در کشــورهای انگلیــس ،فرانســه و آلمــان نیــز براســاس همیــن اصــول
و تاریــخ تحــوالت و مبانــی نظــری شــکل گرفتــه و توســعه یافتهانــد .در نظــام حقوقــی ایــران از
یــک طــرف بــا توجــه بــه اصــل  159قانــون اساســی و مرجعیــت عــام دادگســتری در رســیدگی بــه
تظلّمــات اصــل یگانگــی پذیرفتــه شــده و از طــرف دیگــر بــا وجــود دیــوان عدالــت اداری نظــر بــه
دوگانگــی بــوده ،لیکــن هیچکــدام از ایــن دو سیســتم پذیرفتــه نشــده اســت .بــا ایــن حــال ،بــه نظــر
نظــام دادرســی در ایــران بــا الگــوی آلمانــی تشــابه بیشــتری دارد .صـ ِ
ـرف نظــر از وجــود نظــام وحــدت
قضایــی ،دوگانگــی یــا چندگانگــی قضایــی در ایــران ،بــرای نیــل بــه یــک نظــام مطلــوب دادرســی
در دیوانهــای اداری ضمــن پذیــرش اصــل تخصصیبــودن رســیدگی بــه دعــاوی و فلســفه وجــودی
ایــن گونــه مراجــع ،در گام نخســت بایــد جایــگاه حقوقــی آنهــا مشــخص شــود و ســپس ســاختار و
تشــکیالت منطقــی و منســجمی بــرای آنهــا طراحــی گــردد .در گام بعــدی ،انــواع دیوانهــا ،درجــه
بنــدی آنهــا ،ادغــام دیــوان هــای مــوازی و نحــوه نظــارت مؤثــر ،فراگیــر و عــام بــر آنهــا مشــخص شــود.
آنهــا کــه بــه موضوعــات مشــابه و یکســان رســیدگی میکننــد در هــم ادغــام شــده تــا از تشــتت و
پراکندگــی در ایــن زمینــه جلوگیــری شــود .در مرحلــۀ تجدیدنظــر نیــز بــا توجــه بــه شــباهتها،
چنــد دســته از آنهــا را زیرمجموعــۀ یــک مرجــع تجدیدنظــر قــرار دهیــم .اگرچــه تعــدد دیــوان هــا بــه
خودیخــود آســیب نیســت ،امــا بــی توجهــی بــه انســجام ،ادغــام و انحــال آنهــا میتوانــد موجبــات
عــدم مطلوبیــت در ایــن مراجــع را فراهــم نمایــد.
 .2.4استقالل و بیطرفی
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 همچنیــن اســتقالل
در اعمــال صالحیــت میباشــد (خســروی .)327 :1392،شــخص یــا نهــادی کــه میخواهــد بیــن دو
طــرف قضــاوت کنــد ،هی ـچگاه مــورد اعتمــاد قــرار نمیگیــرد ،مگــر اینکــه طرفیــن بــه ایــن بــاور
رســیده باشــند کــه بــه یــک چشــم بــه آنهــا نگریســته میشــود (شفیعیسردشــت.)196 :1394،
اســتقالل دیوانهــای اداری و هــر مرجعــی کــه قضــاوت میکنــد ،بایــد معنــادار بــوده و صــوری
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 دیوانهــا در کنــار
اســتقالل شــخصی اعضــای رســیدگیکننده توجــهشــود .اســتقالل دیوانهــا در صورتــی تأمیــن
میشــود کــه اوالً بــا ســازمان اداری متبــوع خــود رابطــۀ سلســلهمراتبی نداشــته باشــند و ثانیــاً
اعضــای آنهــا نیــز توســط نهــادی بیطــرف منصــوب و عــزل شــوند .ثالثــاً بایــد دارای شــخصیت
حقوقــی مســتقل از نهــاد متبــوع خــود بــوده و ردیــف بودجــۀ مســتقل بــرای آنهــا پیشبینــی گــردد.
رابعــاً اعضــا و مقامــات رســیدگیکننده نبایــد درمعــرض فشــار نهادهــا ،دســتگاهها و ســازمانهای
دولتــی و صنفــی باشــند و در رونــد رســیدگی از مقامــات اداری و عمومــی دســتور نگیرنــد.
 .3.4دسترسی مطلوب و تضمین حق دادخواهی
هرچنــد حــق دادخواهــی شــهروندان در دیوانهــا بــه رســمیت شــناخته شــده اســت ،امــا
دسترســی بــه ایــن مراجــع بــا محدودیتهایــی مواجــه اســت .روشــننبودن فرآینــد دادرســی در
ایــن مراجــع بــرای عمــوم مــردم ،عــدم اطــاع از تشــکیل محــل جلســات ،قابلفهــم نبــودن زبــان
مورداســتفاده در ایــن مراجــع از محدویتهــای حــق دادخواهــی در ایــن مراجــع محســوب میشــود.
ازآنجاکــه تأســیس ایــن مراجــع بــه منظــور رســیدگی ســریع و بدونتشــریفات بــوده اســت ،بنــا بــر
قیــاس اولویــت ،دسترســی و حــق دادخواهــی در آنهــا بــه مراتــب از دادگاههــای عمومــی مهمتــر
اســت ،چراکــه اگــر افــراد در دسترســی بــه ایــن مراجــع بــا مانــع مواجــه باشــند ،نــه تنهــا نقــض حــق
دادخواهــی و دسترســی محســوب میشــود ،بلکــه یکــی از اصــول شــکلگیری ایــن مراجــع نیــز زیــر
ســؤال خواهــد رفــت؛ بنابرایــن ضــروری اســت ســازوکاری طراحــی شــود تــا دسترســی بــه مراجــع
مزبــور بــه بهتریــن نحــو ممکــن صــورت گیــرد و بــرای شــهروندان در مقایســه بــا مراجــع عمومــی
ســهلالوصولتر باشــند .بــه ایــن منظــور ،در شهرســتانها ،بخشهــا و ســایر نقــاط دیوانهــای عــام
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 اســتانها تشــکیل شــود .همچنیــن
بایــد ســطح آگاهــی مــردم را افزایــش داده و راهکارهایــی بــرای معاضــدت قضایــی در ایــن مراجــع
پیشبینــی کــرد .شــهروندان بایــد از وجــود ایــن دیوانهــا ،صالحیــت ،محــل تشــکیل جلســات و
نحــوۀ مراجعــه و دادخواهــی اطالعــات کافــی داشــته باشــند و بســتر ایــن آگاهــی فراهــم گــردد .تهیــۀ
دفترچــه راهنمــا بــه زبــان ســاده ،در اختیــار قــرار دادن فرمهــای شــکایت و دادخواســت ،تأســیس
مراکــز مشــاوره و اســتفاده از رســانهها میتوانــد در انجــام ایــن مهــم راهگشــا باشــد (Council of
)23-22 :2007 ,Canadian Administrative Tribunals
به عالوه ،آیین دادرسی این دیوانها باید روشن و شفاف و در دسترس باشد.
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 .4.4اصول دادرسی منصفانه
مجموعــهای از اصــول و قواعــد در نظــام دادرســی وجــود دارنــد کــه تضمینگــر یــک دادرســی
منصفانــه هســتند و بــدون توجــه بــه نــوع دیوانهــا و دعــاوی مطــرح شــده ،اعمــال میشــوند .اصولــی
کــه رعایــت آنهــا درراســتای نیــل بــه رســیدگی منصفانــه و عادالنــه بــر هــر مرجــع ترافعــی و قضاوتــی
الزم الرعایــه اســت و در صــورت فقــدان آنهــا نمیتــوان امیــدی بــه برقــراری عدالــت داشــت .وقتــی
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 آنهــا 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 دیوانهــای اداری اصــل بــر غیرحضــوری بــودن رســیدگیها اســت،
درحالیکــه حداقــل یــک جلســه بــرای حضــور و ارائــه و ارزیابــی ادلــه و اســتدالالت طرفیــن ضــروری
اســت .از ایــن گذشــته ،حضوریبــودن جلســات موجــب قضــاوت بهتــر مقامــات رســیدگیکننده
میشــود و هــم اطمینــان خاطــر در مراجعهکننــدگان را بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ بنابرایــن ،پــس
از طراحــی ســاختار ،تشــکیالت ،ســازمان و صالحیــت دیوانهــا بــه صــورت منســجم و معقــول و
تضمیــن اســتقالل و بیطرفــی و در دســترس بــودن آنهــا ،مرحلــۀ تشــکیل جلســه و آییــن دادرســی
یکــی از مهمتریــن مراحلــی اســت کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا طرفیــن دعــوی دارد .مقتضــای مطلوبیــت
رســیدگی در ایــن مراجــع رعایــت یکســری اصــول حداقلــی دادرســی منصفانــه اســت .البتــه ،بایــد
توجــه داشــت اعمــال ایــن اصــول نبایــد بــه اطالــۀ بیــشاز انــدازه در رســیدگی و انجــام تشــریفات
دســت و پاگیــر بیانجامــد .درنتیجــه ،الزم اســت بــا رعایــت اصــل تــوازن ،تلفیقــی مناســب از اصــول
دادرســی منصفانــه و اصــول حقــوق اداری بــه عمــل آیــد (خســروی.)286 :1392 ،
 .5.4نظارت مطلوب
نظــارت مؤثــر و فراگیــر بــر دیــوان هــا یکــی دیگــر از اصــول و معیارهــای نیــل بــه نظــام مطلــوب
دادرســی اداری میباشــد .در نظــام حقوقــی ایــران بــر کنتــرل قضایــی دیوانهــای اداری تأکیــد شــده
کــه البتــه توســط یــک مرجــع قضایــی واحــد اعمــال نمیشــود .بــه نظــر میرســد کــه بهتریــن راه
کار ،پیشبینــی یــک مرجــع ،یعنــی دیــوان عدالــت اداری بــرای کنتــرل قضایــی باشــد .البتــه بایــد
توجــه داشــت کــه اوالً بــرای نظــارت بــر ایــن مراجــع بایــد شــعبی از دیــوان عدالــت اداری در مراکــز
اســتانها تأســیس شــود ،ثانیـاً کنتــرل قضایــی دیــوان عدالــت اداری بــر دیوانهــا فرجامــی و ماهــوی
باشــد و ثالث ـاً 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
یــک مرجــع قضایــی مســتقل موجــب میشــود کــه دیوانهــای اداری و اعضــای آنهــا بهتــر عمــل
کننــد ،چراکــه میداننــد آراء آنهــا درمعــرض بازبینــی یــک مرجــع قضایــی قــرار خواهــد گرفــت .نکتـه
دیگــر ،پیشبینــی ســازوکارهای نظــارت اداری و غیرقضایــی بــر عملکــرد دیوانهــا اســت .اعضــای
آنهــا بایــد تحــت نظــارت مرجعــی مســتقل باشــند تــا زمینــۀ ارتــکاب تخلــف بــه حداقــل برســد .انجــام
بازرســیهای مســتمر میتوانــد نواقــص و تخلفــات مراجــع و اعضــای آنهــا را آشــکار کنــد و ضمــن
رفــع نواقــص ،راههــای سوءاســتفادۀ اعضــاء را مســدود نمایــد.
نتیجه
نظــام حقوقــی ایــران بــا حجــم انبوهــی از دیوانهــای اداری دســت بــه گریبــان شــده که مشــکالتی
ازجملــه فقــدان مبانــی نظــری ،نبــود انســجام و وحــدت ،عــدم اســتقالل و بیطرفــی ،فقــدان آییــن
دادرســی روشــن و عــدم اعمــال اصــول دادرســی منصفانــه را بــه دنبــال داشــته اســت.
ـتای نیــل بــه نظــام مطلــوب ،بــه نظــر بایــد در اولیــن گام قانونگــذار رویکــردی منســجم بــه
درراسـ ِ
ایــن مراجــع اتخــاذ کنــد و مراجــع همســان را در یکدیگــر ادغــام نمایــد .در قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران هیــچ اشــاره ای بــه دیــوان هــای اداری نشــده و دادرس اساســی یعنــی شــورای نگهبــان
نیــز در بازبینــی قوانیــن تأسیســی ایــن مراجــع صرفــاً بــه ایــن امــر اکتفــا نمــوده اســت کــه آراء
آنهــا قطعــی نبــوده و توســط قــوه قضاییــه قابــل بازبینــی باشــد .در گام بعــدی ،نظــام رســیدگی دو
درج ـهای (بــدوی و تجدیدنظــر) پیشبینــی شــود .بودجــه و ســازمان جداگانــه بــرای آنهــا پیشبینــی
گردیــده و بدانهــا شــخصیت حقوقــی مســتقل اعطــا شــود تــا اســتقالل آنهــا در رســیدگی حفــظ
شــود .اعضــای رســیدگیکننده توســط مرجعــی مســتقل انتخــاب شــوند ،امنیــت شــغلی الزم بــرای
آنهــا تأمیــن شــود و نهــادی مســتقل بــر عملکــرد دیــوان هــا و اعضــا نظــارت داشــته باشــد تــا
اســتقالل و بــی طرفــی اعضــای رســیدگیکننده حفــظ شــود .در ترکیــب آنهــا بــه حضــور عضــو حقــو
قدان متخصــص در هــر حــوزه توجــه شــود .آییــن دادرســی روشــن و صریحــی توســط قانونگــذار
پیشبینــی و الاقــل در صــورت عــدم امــکان تصویــب آییــن دادرســی واحــد ،الگویــی یکســان بــرای
آییــن دادرســی دیوانهــا مشــابه پیشبینــی گــردد .از یکســو ،اصــول حداقلــی دادرســی منصفانــه
همچــون حضــوری و علنــی بــودن جلســات ،امــکان طــرح ادلــه و دفاعیــات ،حــق تجدیدنظرخواهــی
و ...در آییــن دادرســی اختصاصــی آنهــا پیشبینــی گــردد و از ســوی دیگــر ،بــه تشــریفاتینبودن
و طوالنینشــدن رســیدگیها و اصــول حقــوق اداری ماننــد اصــل ســرعت در رســیدگی ،اقتصــاد
آییــن دادرســی و ...تأکیــد گــردد .مرجــع نظــارت یکســان یعنــی دیــوان عدالــت اداری تعییــن شــود و
ـتای تســهیل دسترســی شــعبی از دیــوان عدالــت اداری در مراکــز اســتانها تأســیس گــردد و
درراسـ ِ
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بــر آنهــا نظــارت فرجامــی و در جــای خــود ،ماهــوی داشــته باشــد .تمهیداتــی درراســتای اطالعرســانی
بــه شــهروندان درخصــوص صالحیــت و ســازمان دیوانهــا پیشبینــی گردیــده و عــاوه بــر دسترســی
فیزیکــی ،از طریــق ارائــه مشــاوره و معاضــدت قضایــی ،اطالعــات حقوقــی الزم در اختیــار شــهروندان
قــرار گیــرد .ســرانجام ،بــه نظــر میرســد در طراحــی یــک نظــام مطلــوب دادرســی ،در کنــار نظــارت
شــکلی مراجــع قضایــی ،الزم آیــد شــورایی مســتقل و بیطــرف بــرای نظــارت اداری بــر عملکــرد
دیوانهــا و اعضــاء آنهــا تأســیس شــود.
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 .27شــهنائی ،خلیــل (« ،)1386جایــگاه دیــوان عدالــت اداری در تأمیــن عدالــت اداری و اجتماعــی»،
پژوهشنامــه حقوقــی ،شــماره ،1صــص .41-60
 .28گرجــی ،علــی اکبــر (« ،)1387حاکمیــت قانــون و محدودیتهــای حــق دادخواهــی در دیــوان
عدالــت اداری» ،نشــریه حقــوق اساســی ،شــماره  ،9صــص .149-190
 .29مرادخانــی ،فردیــن (« ،)1393دادگاههــای اداری در ایــران؛ ابهــام در مبانــی ،ســردرگمی در عمل»،
نشــریه حقوق اساســی ،شــماره ،22صص.37-60
 .30یــاوری ،اســداله (« ،)1383حــق برخــورداری از دادرســی منصفانــه و آییــن دادرســی نویــن»،
نشــریه حقــوق اساســی ،شــماره  ،2صــص .290-253
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ج .رساله و پایان نامه
 .31خســروی ،احمــد (« ،)1392آســیب شناســی حقوقــی دیوانهــای اداری در ایــران و ارائــه الگــوی
آییــن دادرســی اداری واحــد ،مطالعــه تطبیقــی بــا انگلســتان» ،رســاله دکتــری ،پردیــس فارابــی
دانشــگاه تهــران.
 .32شــفیعی سردشــت ،جعفــر (« ،)1394الگــوی مطلــوب نظــام بازرســی کشــوری :مطالعــه تطبیقــی
بــا تأکیــد بــر مــورد ایــران» ،رســاله دکتــری حقــوق عمومــی ،دانشــگاه شــهید بهشــتی.
 .33فتحــی ،یونــس (« ،)1395نظــام مطلــوب دادرســی در دیوانهــای اداری» ،رســاله دکتــری ،دانشــگاه
شــهید بهشــتی.
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