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ارزیابی قابلیت اعمال اصل علنیبودن دادرسیها در
مراجع اختصاصی اداری
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چکیده

اصــل علنیبــودن دادرسـیها،يکــی از معيارهــا و مصادیــق اساســی ،حداقلــی و ضــروری دادرســی
عادالنــه بــوده و از مهمتریــن تضمینــات آن محســوب میشــود .بــا ایــن حــال ،نظــر بــه عــدم وجــود
صراحــت قانونــی دررابطهبــا لــزوم برگــزاری علنــی دادرسـیها در مراجــع اختصاصــی اداری از یکســو
و عــدم برگــزاری علنــی ایــن دادرس ـیها در مقــام عمــل از ســوی دیگــر ،ســوال اصلــی مقالــه ایــن
اســت کــه اصــل علنیبــودن دادرسـیها ،صرفـاً در مراجــع دادگســتری در مقــام رســیدگی بــه دعــاوی
مدنــی و کیفــری کاربــرد دارد يــا اينکــه چنيــن نيســت و ایــن اصــل عــاوه بــه مراجــع مذکــور ،در
مراجــع اختصاصــی اداري نيــز قابليــت اعمــال و اجــرا دارد؟ فرضیــه نویســنده آن اســت کــه بــه دالیــل
گوناگــون ،اصــل مــورد بحــث ،در مراجــع اختصاصــی اداری نیــز قابلیــت اعمــال خواهــد داشــت .در ایــن
راســتا در ســطور پی ـشرو ،بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی بــا ارائــه دالیلــی ازجملــه وضعیــت خــاص
مراجــع اختصاصــی اداری و اهمیــت دعــاوی مطروحــه در آن مراجــع از یکســو و شــباهتهای غیــر
قابــل انــکار مراجــع دادگســتری و مراجــع اختصاصــی اداری از ســوی دیگــر و همچنیــن بــا اســتناد بــه
شناســایی برخــی اصــول دادرســی عادالنــه در ایــن مراجــع کــه راه را بــرای شناســایی دیگــر اصــول
فراهــم م ـیآورد و درنهایــت ،بــا اشــاره بــه رويــه مراجــع بينالمللــي و کشــورهاي پيشــرفته حقوقــي،
ایــن نتیجــه حاصــل شــده اســت کــه عــاوه بــر قابلیــت اعمــال اصــل علنیبــودن دادرســیها در
مراجــع اختصاصــی اداری ،اعمــال ایــن اصــل در مراجــع مذکــور بســیار الزم و ضــروری میباشــد .بــه
عــاوه ،نظــر بــه وجــود برخــی مخالفتهــا درخصــوص قابلیــت اعمــال ایــن اصــل در مراجــع مــورد
بحــث ،دالیــل مخالــف نیــز بررســی و تحلیــل شــدهاند.

کلیدواژهها:

اصل علنیبودن دادرسیها ،دالیل توجیهی ،مخالفتها ،مراجع اختصاصی اداری.
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مقدمه

اصــل علنیبــودن دادرســیها کــه در اســناد بینالمللــی حقــوق بشــر 1و اصــول  165و 168

قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران 2و برخــی قوانیــن عــادی دیگــر از جملــه قانــون آییــن
دادرســی کیفــری مصــوب  3 1392مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت ،از مهمتریــن اصــول مربــوط بــه
دادرســی 4بــوده و از مصادیــق اساســی ،حداقلــی و ضــروری تضمیــن دادرســی عادالنــه محســوب
میشــود .واقعیــت ایــن اســت کــه مــردم طبیعتـاً و بــه طــور قابــل درکــی نســبت بــه آنچــه کــه پشــت
درهــای بســته اتفــاق میافتــد مشــکوک هســتند ( )7 :2009 ,Martinو در ایــن راســتا ،دادرســی
علنــی ،موجبــات اعتمــاد عمومــی بــه اجــرای عدالــت را فراهــم م ـیآورد ( .)3 :2014 ,Mclachlinبــا
وجــود ایــن ،نبایــد فرامــوش نمــود کــه دادرســی علنــیاز فلســفه و مبنایــیدوگانــه برخــوردار میباشــد
( . ) 6 para :1994 ,13 Human Rights Committee General Commentبدیــن گونــه کــه «اهمیــت
ایــن اصــل در تضمیــن حقــوق دفاعــی متهــم و حمایــت او از طریــق نظــارت افــکار عمومــی بــر جریــان
محاکمــه از یکســو و تأمیــن منافــع و مصالــح اجتماعــی ماننــد اســتقالل و بیطرفــی قاضــی ،شــفافیت
قضایــی ،حفــظ اعتمــاد و اطمینــان عمومــی بــه دســتگاه قضایــی ،دسـتیابی بــه مشــروعیت قضایــی،
 .1مــاده  10اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ،بنــد  1مــاده  14میثــاق بینالمللــی حقــوق مدنــی و سیاســی ،بنــد  1مــاده 6
کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر ،بنــد  5مــاده  8کنوانســیون آمریکایــی حقــوق بشــر و مــواد  67و  68اساســنامه دیــوان
کیفــری بینالمللــی بــه بیــان ایــن اصــل مهــم پرداختهانــد.
 .2اصــل  165قانــون اساســي مقــرر مـيدارد« :محاکمــات علنــی انجــام ميشــود و حضــور افــراد بالمانــع اســت ،مگــر آنکــه
بــه تشــخيص دادگاه ،علنیبــودن آن منافــی عفــت عمومــی يــا نظــم عمومــی باشــد يــا در دعــاوی خصوصــی ،طرفيــن دعــوی
تقاضــا کننــد کــه محاکمــه علنــی نباشــد» .در اصــل  168قانــون اساســی نيــز مقــرر شــده« :رســيدگی بــه جرائــم سياســی
و مطبوعاتــی علنــی اســت و بــا حضــور هيئتمنصفــه در محاکــم دادگســتری صــورت میگيــرد .نحــوه انتخــاب ،شــرايط،
اختيــارات هيئتمنصفــه و تعريــف جــرم سياســی را قانــون بــر اســاس موازيــن اســامی معيــن میکنــد».
 . 3مــاده  352ايــن قانــون مقــرر م ـیدارد« :محاکمــات دادگاه علنــی اســت ،مگــر در جرائــم قابلگذشــت کــه طرفيــن يــا
شــاکی ،غيرعلنــي بــودن محاکمــه را درخواســت کننــد .همچنيــن دادگاه پــس از اظهــار عقيــده دادســتان ،قــرار غيرعلنــی
بــودن محاکــم را در مــوارد زيــر صــادر ميکنــد :الــف .امــور خانوادگــی و جرائمــی کــه منافــي عفــت يــا خــاف اخــاق حســنه
اســت .ب .علنــی بــودن ،مخــل امنيــت عمومــی يــا احساســات مذهبــی يــا قومــی باشــد .تبصــره ـ منظــور از علنیبــودن
محاکمــه ،عــدم ايجــاد مانــع بــرای حضــور افــراد در جلســات رســيدگی اســت».
 .4اصــول دادرســی ،بــه اصولــی گفتــه میشــود کــه در جهــت تحقــق عدالــت در دادرســی مــورد شناســایی و رســمیت
قــرار گرفتهانــد .ایــن اصــول کــه حاصــل برخــورد اندیش ـههای گوناگــون بشــری در طــول تاریــخ بودهانــد ،امــروزه معیــار
مطلوبیــت نظامهــای دادرســی بــوده و توجــه بــه آنهــا در کلیــه رســیدگیها الزم شــمرده شــده اســت (حاجیپــور کنــدرود
و دیگــران.)1178:1398 ،
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بــاال بــردن اعتبــار آراء صــادره ،پیشــگیری از جــرم بــا افزایــش اطالعــات و آگاهیهــای عمومــی
مــردم ،پیشــگیری از فســاد قضایــی ،تقویــت پاســخگویی قضایــی ،جلوگیــری از ســوءرفتار قضــات،
کاهــش اشــتباهات قضایــی و مفاســد اداری و مــوارد متعــدد دیگــر از ســوی دیگــر» (حاجیپــور
کنــدرود و دیگــران )64:1397 ،مبنایــی دوگانــه و مضاعــف بــه ایــن اصــل بخشــیده اســت .در ایــن
میــان ،اگرچــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،در اصــل موردِاشــاره ،بــه طــور عــام بــر لــزوم
برگــزاری علنــی کلیــه دادرسـیها تأکیــد نمــوده اســت ،امــا بررســی قوانیــن عــادی کشــور مؤیــد ایــن
واقعیــت اســت کــه علیرغــم آثــار فــراوان و انکارناپذیــر اصــل علنیبــودن دادرســیها در تحقــق و
تضمیــن دادرســی عادالنــه و رفــع بســیاری از مشــکالت و معضــات قضایــی کشــور ،بــه غیــر از قانــون
اصــاح قانــون مطبوعــات مصــوب  1379کــه بــر لــزوم برگــزاری علنــی دادرســیهایمطبوعاتــی
تأکیــد م ـیورزد ،تنهــا منبــع قانونــی عــادی کــه در آن بــه صراحــت ،اصــل علنیبــودن دادرس ـیها
مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه و بــر لــزوم برگــزاری علنــی دادرس ـیها (البتــه بــا رعایــت اســتثناءها و
محدودیتهــای قانونــی مصــرح) اشــاره شــده ،قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392اســت1.
بــه همیــن خاطــر ،درخصــوص قابلیــت اعمــال ایــن اصــل در محاکــم اختصاصــی (دادگاه انقــاب،
دادگاه نظامــی و دادگاه ویــژه روحانیــت) ،محاکــم مدنــی ،دیــوان عدالــت اداری و همچنیــن مراجــع
اختصاصــی اداری مباحــث علمــی و اختالفنظرهــای متعــددی شــکل گرفتــه اســت .در ایــن راســتا،
نظــر بــه اینکــه بررســی قابلیــت اعمــال ایــن اصــل در همــه مراجــع مــورد اشــاره از موضــوع پژوهــش
حاضــر خــارج بــوده و هرکــدام نیازمنــد پژوهشهــای مســتقلی اســت ،مقالــه حاضــر در پــی پاســخ بــه
ایــن ســوال بــوده اســت کــه اصــل علنــی بــودن دادرسـیها،در مراجــع اختصاصــی اداری نیــز قابلیــت
اعمــال دارد یــا خیــر .ایــن ســؤال بــه طــور مشــخص بــه ســه دلیــل عمــده مطــرح گردیــده اســت.
اول اینکــه ،رویکــرد اصلــی اســناد بینالمللــی مربــوط بــه حقــوق بشــر و قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران دررابطهبــا اصــول مربــوط بــه دادرســی و ازجملــه اصــل علنیبــودن دادرســیها،
دادرســیهای کیفــری اســت .دوم اینکــه ویژگیهــایمراجــع اختصاصــی اداری ازجملــه وابســتگی
 .1بــا اینحــال نبایــد فرامــوش نمــود کــه اصــل علنیبــودن دادرســیها ،مفهومــی ترکیبــی و تجزیهپذیــر
بــه عناصــر مختلــف اســت .ایــن عناصــر عبارتانــد از :دادرســی حضــوری ،حضــور مــردم در فرآینــد رســیدگی،
حضــور مطبوعــات و رســانهها در فرآینــد دادرســی ،دسترســی عمومــی بــه اســناد و مــدارک پروندههــا ،دسترســی
عمومــی بــه آراء دادگاههــا ،دادرســی شــفاهی ،مســتدل و مســتند بــودن تصمیمــات و اقدامــات دادگاههــا و اعــان
علنــی حکــم .بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه شناســایی برخــی عناصــر حداقلــی دادرســی علنــی ماننــد دادرســی
حضــوری در برخــی مراجــع اختصاصــی اداری ،میتــوان شناســايي حداقلــي و بســيار محــدود اصــل علنيبــودن
دادرسـيها را در برخــی از مراجــع موردِبحــث تأییــد نمــود .اگرچــه عــدم شناســایی دادرســی حضــوری در برخــی
دیگــر از ایــن مراجــع ،حتــی ایــن امــر حداقلــی را نیــز منتفــی میگردانــد.
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بــه قــوه مجریــه ،لــزوم ســرعت در رســیدگی ،تخصــص ،رعایــت منافــع عمومــی و مقتضیــات اداری
و اجرایــی ،قابلیــت اعمــال اصــول دادرســی عادالنــه و ازجملــه اصــل علنیبــودن دادرســیها را در
آن مراجــع مناقشــهبرانگیز ســاخته اســت و ســوم اینکــه ،در قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه مراجــع
اختصاصــی اداری ،هیچگونــه اشــاره صریحــی بــه لــزوم برگــزاری علنــی دادرس ـیهای موضــوع ایــن
مراجــع مشــاهده نمیشــود .بــا اینحــال ،فرضیــه نویســنده آن اســت کــه بــه دالیــل گوناگــون،
اصــل مــورد بحــث ،در مراجــع اختصاصــی اداری نیــز قابلیــت اعمــال داشــته و اتفاقـاً برگــزاری علنــی
دادرسـیها در آن مراجــع بســیار الزم و ضــروری اســت و بــه همیــن جهــت ،دالیــل مطروحــه از جانــب
مخالفــان ایــن امــر ،تــا حــدود زیــادی قابــل خدشــه و محــل نقــد میباشــد .بــر ایــن اســاس ،در
مقالــه حاضــر ،ضمــن ارائــه دالیــل توجیهــی لــزوم برگــزاری علنــی دادرس ـیهای مربــوط بــه مراجــع
اختصاصــی اداری ،بــه طــرح و بررســی دالیــل مخالفــان ایــن امــر نیــز پرداختــه شــده اســت .درنهایــت
ایــن نکتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه درخصــوص عنــوان مراجــع موردبحــث اختالفنظرهایــی میــان
حقوقدانــان بــه وجــود آمــده اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه برخــی از حقوقدانــان ،از عبــارت «مراجــع شــبه
قضایــی» (امامــی ،)107 :1383 ،برخــی دیگــر ،از عبــارت «دادگاههــای اختصاصــی اداری» (هداونــد،
 )24 :1387و عــدهای دیگــر ،از عبــارت «مراجــع اختصاصــی اداری» (رســتمی و دیگــران)44 :1388 ،
در ایــن خصــوص اســتفاده نمودهانــد .بــا ایــن حــال ،فــارغ از مناقشــات لفظــی مذکــور ،نظــر بــه اینکــه
«اوالً اســتعمال لفــظ مرجــع ،عامتــر از دادگاه اســت و تمامــی نهادهــای دادرســی را دربرمیگیــرد،
ثانیـاً نســبت بــه ســایر عناویــن ،بیشــتر بیــن حقوقدانــان ایرانــی رایــج اســت و ثالثـاً در آراء وحدترویــه
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری نظیــر رأی شــماره  70/6/2-14و رأی شــماره  71/1/18-4و حتــی
برخــی از قوانیــن (ازجملــه در بنــد د مــاده  103قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب  )1366نیــز از
ایــن عنــوان و اصطــاح اســتفاده شــده اســت» (رســتمی و خســروی )1392:84 ،در ایــن مقالــه ،عنــوان
«مراجــع اختصاصــی اداری» بــر عناویــن دیگــر ترجیــح داده شــده اســت.
 .1دالیل توجیهی لزوم برگزاری علنی دادرسی در مراجع اختصاصی اداری
امــروزه شــکی در ایــن مســئله وجــود نــدارد کــه عدالــت بــه عنــوان اصــل ارزشــی و فضیلــت
اجتماعــی ،معیــار و مــاک ســاختارهای اجتماعــی مطلــوب در تزاحمــات محســوب میشــود و بــر
ایــن اســاس ،رســیدگی در تمــام مراجــع رســیدگیکننده میبایســت عادالنــه و بــا رعایــت تضمینــات
شناختهشــده در دادرســی عادالنــه (ازجملــه اصــل علنیبــودن دادرســیها) باشــد (راهپیمــا:1391 ،
 .)32بــا اینحــال ،مطالعــه در متــون و اســناد بینالمللــی مربــوط بــه حقــوق بشــر نشــانگر ایــن
واقعیــت اســت کــه علیرغــم شناســایی و اشــاره بــه ایــن اصــل در اغلــب اســناد مذکــور ،تعریفــی از
دادرســی عادالنــه در آن متــون و اســناد بــه عمــل نیامــده و صرفــاً معیارهــا ،مصادیــق و جلوههــای
98

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

دادرســی عادالنــه مــورد اشــاره قــرار گرفــت اســت.
در ایــن راســتا ،بــه نظــر برخــی از حقوقدانــان ،در شــرایطی میتــوان محاکمــه را عادالنــه تلقــی
کــرد کــه اصــول و قواعــد کلــی یــک نظــام دادرســی مترقــی بــر جریــان رســیدگی حاکــم باشــد
و شــخص در شــرایطی کامــ ً
ا آزاد و درحالیکــه از تمامــی تضمینهــای دفــاع برخــوردار اســت
موردمحاکمــه واقــع شــود( .امیــدی )122 :1382 ،برخــی نیــز حــق برخــورداری از دادرســی عادالنــه
را یــک هنجــار بینالمللــی حقــوق بشــری دانســتهاند کــه در جهــت نفــی تحدیــدات غیرقانونــی و
خودســرانه علیــه حقــوق و آزادیهــای اساســی افــراد گام برمـیدارد( .صالحــی و ســخنور)97 :1389 ،
از ایــن رو ،دادرســی عادالنــه را بایســتی مجموعــه اصــول و معیارهایــی قلمــداد نمــود کــه رعایــت آن از
ســوی هــر دادگاه و هــر مرجــع صادرکننــده رأی الزم اســت.
«بــر ایــن اســاس بــوده اســت کــه حــق برخــورداری از دادرســی عادالنــه ،آییــن دادرســی را واجــد
دو بعــد جدیــد نمــوده اســت :اول آنکــه بــا شناســایی و احصــاء مجموعــهایاز قواعــد مشــخص در
ذیــل ایــن عنــوان ،وصــف انتزاعــی «منصفانــه» بــودن دادرســی کــه مســتتر در برخــی قواعــد شــکلی و
آیینــی پراکنــده بــوده اســت ،دارای چهارچــوب ،ماهیــت و محتــوای مســتقل و عینــی گردیــده اســت؛
دوم اینکــه رعایــت ایــن حــق در کلیــه دعــاوی اعــم از کیفــری ،مدنــی ،اداری مــورد توجــه جــدی
قــرار گرفتــه اســت» (یــاوری .)1383:255 ،بــا ایــن حــال عــاوه بــر دالیــل کلــی فــوق ،دالیــل متعــدد
دیگــری نیــز وجــود دارد کــه در مجمــوع ،لــزوم برگــزاری علنــی دادرســی مراجــع اختصاصــی اداری را
توجیــه میکنــد .ذی ـ ً
ا بــه بررســی دالیــل مذکــور پرداختــه میشــود.
 .1.1وضعیت ویژه و متفاوت مراجع اختصاصی اداری
بررســی وضعیــت حاکــم بــر مراجــع اختصاصــی اداری بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه مراجــع
مذکــور در مقایســه بــا دادگاههــای دادگســتری از ویژگیهــایخاصــی برخوردارنــد .ایــن ویژگیهــا
موجــب شــده اســت کــه لــزوم اعمــال اصــول دادرســی عادالنــه و از جملــه اصــل علنیبــودن
دادرســیهادر ایــن مراجــع حتــی بیشــتر از دادگاههــای عمومــی دادگســتری احســاس شــود.
درخصــوص ویژگیهــایمراجــع قضایــی گفتــه شــده اســت کــه ایــن مراجــع از لحــاظ ســازمانی
الزامــاً میبایســت زیرمجموعــه قــوه قضائیــه باشــند .بــه عبــارت دیگــر مرجــع خــارج از گســتره
ســازمانی قــوه قضائیــه را نمیتــوان دارای کارکــرد قضایــی دانســت .همچنیــن تشــریفات دادرســی
و شــیوه صــدور رأی در آنهــا تابــع آییــن دادرســی بــوده و اعمــال قضایــی در ضمــن قانــون و آییــن
دادرســی آن مرجــع ،بیــان میشــود .بــه عــاوه ،یکــی دیگــر از ویژگیهــایمرجــع قضایــی ،تصــدی
عضــو یــا اعضــای صرف ـاً قضایــی در فرآینــد رســیدگی و صــدور رأی اســت (محمــودی.)95 :1390 ،
ایــن در حالــی اســت کــه مراجــع اختصاصــی اداری از لحــاظ ســازمانی وابســته بــه قــوه قضائیــه نبــوده
و قانــون آییــن دادرســی واحــدی نیــز بــر آنهــا حکمفرمــا نمیباشــد .از طــرف دیگــر ،تصــدی ایــن
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مراجــع را عضــو یــا اعضــای صرفــاً قضایــی برعهــده ندارنــد .بهعــاوه درخصــوص مراجــع مذکــور
ایــرادات زیــر را میتــوان مطــرح نمــود:
مراجــع اختصاصــی اداری ،بــه لحــاظ ســازمانی وابســته بــه دســتگاههای اداری هســتند و در عمــل
بــه دعــاوی رســیدگی میکننــد کــه علیــه دســتگاهها و ســازمانهای اداری مطــرح میشــود؛
بنابرایــن ،خــود ،هــم طــرف دعــوی هســتند و هــم دادرس فیصلهدهنــده بــه همــان دعــوی میباشــند
و عــاوه بــر ایــن ،بــه لحــاظ همیــن وابســتگی ســازمانی ،طبع ـاً تحتتأثیــر و نفــوذ مقامــات اداری و
اوامــر ،خواســتههاو مقتضیــات سلســلهمراتب اداری میباشــند و بــه ناچــار در تصمیمگیری¬هــای
خــود عموم ـاً بــه ســمت منافــع اداره متمایــل خواهنــد بــود .همچنیــن ،اعضــای مراجــع اختصاصــی
اداری توســط مقامــات عالــی اداری منصــوب میشــوند و عمومــاً در بســیاری از مــوارد ،کارمنــدان
شــاغل در همــان دســتگاه اداری هســتند کــه دادگاه اداری موصــوف بــه آن وابســته اســت و عــزل و
تغییــر و جابهجایــی ایــن اعضــا نیــز کامــ ً
ا تابــع تصمیــم مقامــات مافــوق اداری آنهاســت (هداونــد
و آقاییطــوق)107 :1389 ،؛ لــذا تقریبــاً در ایــن مراجــع ،اصــل اســتقالل و بیطرفــی ،آنگونهکــه
درخصــوص مراجــع عمومــی بــه عنــوان یــک اصــل پذیرفتــه شــده اســت ،رعایــت نمی¬شــود (خســروی
و رســتمی .)97-98 :1392 ،همچنیــن اشــخاص فاقــد ابــزار و امکاناتــی ماننــد دســتگاه طــرف دعــوا
یــا رســیدگیکننده بــوده و در موقعیتــی برابــر بــا آن قــرار ندارنــد و بــه ایــن دلیــل امــکان نادیــده
گرفتهشــدن حقــوق اشــخاص در ایــن نــوع دعــاوی بــه مراتــب بیشــتر اســت .مجمــوع ویژگیهــاو
ایــرادات فــوق موجــب آن شــده کــه بــه عادالنهبــودن رســیدگی¬های مراجــع اختصاصــی اداری بــا
دیــده تردیــد نگریســته شــود و درســت همیــن امــر اعتمــاد عمومــی بــه کارکــرد مطلــوب آنهــا را نیــز
متزلــزل نمــوده اســت .در ایــن راســتا ،نظــر بــه اینکــه حفــظ حقــوق و آزادیهــایافــراد در دادگاههــا
جــدای از نــوع دادگاه امــری بدیهــی بــه نظــر میرســد و ایــن امــر در مراجــع اختصاصــی اداری بــه
دلیــل تواناییهــاو قــدرت قابلتوجــه یــک طــرف دعــوی کــه دولــت اســت اهمیتــی بــه مراتــب
مضاعفتــر مییابــد ،الزم اســت در ایــن مراجــع نیــز اصــول دادرســی کارآمــد وجــود داشــته باشــد تــا
شــبهه تضییــع حقــوق اشــخاص از بیــن بــرود.
بنابرایــن ،اگــر نابرابــری در حقــوق ماهــوی و مــادی دولــت و شــهروند ،یــا برتــری دولــت نســبت
بــه شــهروند در رابطــه مذکــور ،بــر اســاس تفــاوت در کارکردهــا و اهــداف و مبانــی آنهــاقابــل توجیــه
اســت ،امــا نابرابــری در موقعیــت ایــن دو در دعــوا ،فاقــد هرگونــه ضــرورت و منطــق اســت (یــاوری،
 .)218 :1393در ایــن راســتا ،توجــه بــه اصــل علنیبــودن دادرســیهادر مراجــع اختصاصــی اداری
وضعیــت را بهگونــهای دیگــر رقــم خواهــد زد؛ زیــرا تأمــل در اهــداف ،فوایــد و کارکردهــای اصــل
مذکــور بــه روشــنی گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه برگــزاری علنــی دادرســیهای اختصاصــی
اداری میتوانــد اغلــب دغدغههــایمطروحــه در بــاب مراجــع اختصاصــی اداری را مرتفــع نمــوده
و تردیدهــایموجــود درخصــوص عملکــرد آنهــا را تــا حــدود زیــادی بکاهــد .نظــارت عمومــی بــر
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دادرســیها یــک ابــزار اساســی اســت کــه بــه موجــب آن میتــوان مطمئــن شــد کــه دادرســان
بــا عنایــت بــه قانــون ،عادالنــه عمــل میکننــد کــه ایــن امــر اعتمــاد عمومــی بــه نظــام دادرســی و
قانــون را تضمیــن میکنــد ( .)14 :2012 ,Nevberqerازایــنرو ،برگــزاری علنــی دادرســیهایاداری
عــاوه بــر اینکــه گام مهمــی در راســتای تضمیــن اســتقالل و بیطرفــی مقامــات رســیدگیکننده
محســوب میشــود ،بــا اســتقرار نظــارت عمومــی بــر دادرســیهایاداری ،امــکان نفــوذ ،جانبــداری
و تأمیــن صــرف منافــع اداره را بــه حداقــل میرســاند .بــه عــاوه ،دادرســی بــا حضــور طــرف دعــوی
و بــه صــورت علنــی ،شــائبه نقــض حقــوق دفاعــی شــخص در جریــان دادرســی را مرتفــع میگردانــد.
در رابطــه بــا اعتمــاد عمومــی بــه دادرســیهایاداری نیــز الزم بــه ذکــر اســت کــه اعــاده اعتمــاد
از دســت رفتــه مــردم بــه عادالنهبــودن رســیدگی مراجــع مذکــور ،بیــش از هــر چیــز دیگــر در گــرو
برگــزاری علنــی دادرسـیهایاداری در منظــر انظــار عمومــی اســت .نهایتـاً اینکــه بــا در نظــر گرفتــن
ویژگیهــایخــاص مراجــع اختصاصــی اداری کــه آنهــا را از معیارهــای یــک نهــا ِد رســیدگیکنندۀ
اســتاندارد دور ســاخته اســت ،برگــزاری علنــی دادرســی در مراجــع مذکــور جهــت حمایــت هــر چــه
بیشــتر از حقــوق مــردم بســیار ضــروری خواهــد بــود.
 .2.1اهمیت دعاوی مطروحه در مراجع اختصاصی اداری
در حــال حاضــر ،بخــش بســیار بزرگــی از دعــاوی و اختالفــات موجــود در کشــور ،توســط مراجــع
اختصاصــی اداری مــورد رســیدگی قــرار میگیــرد .در ایــن رابطــه ،عــاوه بــر گســتره و تعــدد دعــاوی
تحــت صالحیــت ایــن مراجــع ،اهمیــت دعــاوی مطروحــه در آنهــا نیــز قابــل توجــه و غیرقابــل
چشمپوشــی اســت .ایــن اهمیــت ،حوزههــایمختلفــی را در برمیگیــرد کــه از نقطهنظــر ســقف
مالــی ،مجازاتهــای تعیینــی و تأثیرگــذاری بــر حقــوق اشــخاص قابــل بررســی اســت .بــر ایــن
اســاس ،در بســیاری از مــوارد ،ایــن مراجــع تصمیماتــی اتخــاذ میکننــد کــه درمقایس ـهبا بســیاری از
تصمیمــات دادگاههــای دادگســتری ،اثــر عمیقتــری بــر زندگــی فــردی و اجتماعــی مــردم داشــته و
بــه صــورت گســتردهای ،حقــوق و آزادیهــای مــردم را تحتتأثیــر قــرار میدهنــد؛ بنابرایــن ،اهمیــت
دعــاوی مطروحــه در ایــن مراجــع و آراء صــادره از آنهــا در قیــاس بــا دادگاههــای عمومــی دادگســتری
اگــر بیشــتر نباشــد کمتــر نخواهــد بــود و لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت دعــاوی مطروحــه در ایــن مراجــع از
یکســو و ماهیــت ترافعــی آنهــا از ســوی دیگــر و همچنیــن نبــود نظارتهــای کافــی بــر آنهــا ،شــکی
در لــزوم رعایــت اصــول دادرســی عادالنــه و از جملــه اصــل علنیبــودن دادرس ـیها در ایــن مراجــع
باقــی نمیمانــد .بدیهــی اســت کــه برگــزاری علنــی دادرســیهای اختصاصــیاداری ،جــای خالــی
نظارتهــایدقیــق و کافــی بــر ایــن مراجــع را از طریــق کارکــرد نظارتــی اصــل مذکــور پوشــش داده و
بــا وجــود چشــمان تیــز بیــن عمــوم ،کاســتیهاو چالشهــای آنهــا نیــز کاهــش مییابــد و درنتیجــه،
آراء صــادره بــه دلیــل کنتــرل مردمــی از کیفیــت و صالبــت بیشــتری برخــوردار میگــردد .همچنیــن
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بــا توجــه بــه اهمیــت دعــاوی و آراء صــادره در ایــن خصــوص ،در صــورت برگــزاری علنــی ایــن نــوع
دادرسهــا ،دادرســان بــا احتیــاط بیشــتر و بــا لحــاظ حقــوق مــردم بــه صــدور تصمیمــات خــود اقــدام
خواهنــد نمــود و شــائبه نقــض حقــوق دفاعــی متهــم نیــز تــا حــدود زیــادی از بیــن خواهــد رفــت.
 .3.1شباهت مراجع اختصاصی اداری و دادگاههای دادگستری
در ســطور قبلــی ،تفــاوت دادگاههــای عمومــی دادگســتری بــا مراجــع اختصاصــی اداری مــورد
بررســی قــرار گرفــت و بــر ایــن اســاس ،بــه جهــت وضعیــت ویــژه و متفــاوت مراجــع مــورد بحــث ،بــر
لــزوم اعمــال اصــل علنیبــودن دادرســیها در آن مراجــع تأکیــد شــد .بــا اینحــال بــرای توجیــه
لــزوم رعایــت اصــل علنیبــودن دادرســی¬ها در مراجــع اختصاصــی اداری الزم اســت کــه شــباهتهای
موجــود بیــن مراجــع مذکــور بــا دادگاههــای دادگســتری نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ زیــرا بــا توجــه
بــه شــباهتهای موجــود بیــن آنهــا و توســل بــه قاعــده قیــاس تمثیلــی میتــوان بــه دفــاع از لــزوم
رعایــت اصــل علنیبــودن دادرس ـیهادر مراجــع اختصاصــی اداری پرداختــه و لــزوم اعمــال آن را در
دادرس ـیهایاداری نیــز مــورد تأییــد قــرار داد.
بــرای در نظــر گرفتــن یــک ســازمان یــا مرجــع اداری بهمنزلِــۀ یــک مرجــع قضایــی ،وجــود برخــی
ارکان و مشــخصههاکــه یــک دادگاه از رهگــذر آن متمایــز و مشــخص میشــود ضــروری اســت.
میبایســت از یکســو هــدف ایــن مراجــع فیصلــهدادن پایانــی و قطعــی اختالفهــابــر اســاس
مقــررات قانونــی باشــد و از ســوی دیگــر ،دارای پــارهایتضمینهــایســاختاری باشــد تــا وجــود آنهــا
ایــن تصــور را نشــان دهــد کــه قانونگــذار بــه دنبــال ایجــاد یــک مرجــع قضایــی واقعــی بــوده اســت
(پــرو .)1384:312 ،در ایــن راســتا و دررابطــه بــا شــباهتهای موجــود بیــن مراجــع اختصاصــی اداری
و دادگاههــای دادگســتری عمدت ـاً تشــابه کارکــردی و تشــابه ســاختاری بیــن آنهــا مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت.
از نقطهنظــر ســاختاری ،فــارغ از تأســیس هــردو نهــاد بــه موجــب قانــون ،در هــردو ،اشــخاصی
بــه عنــوان تصمیمگیرنــده و همچنیــن اشــخاصی بــه عنــوان طرفیــن دعــوا و اختــاف وجــود دارنــد
کــه نتیجــه تصمیمگیــری مســتقیماً بــر حقــوق و تکالیــف آنهــا تأثیــر خواهــد گذاشــت .ماهیــت مقــام
تصمیمگیرنــده و طرفیــن اختــاف نیــز در هــردو نهــاد کامــ ً
ا شــبیه هــم اســت .امــا از نقطهنظــر
کارکــردی ،کارکــرد دادگاههــا بــه لحــاظ ماهــوی شــبیه کارکــرد مراجــع اختصاصــی اداری اســت.
صرفنظــر از امــور عرضــی ،ذات کار ایــن دو نهــاد« ،تصمیمگیــری» درخصــوص وضعیتــی اســت کــه
از ســوی یکــی از طرفیــن دعــوا و اختــاف و یــا هــردو ،نامطلــوب قلمــداد شــده و قانــون بــه وی اجــازه
شــکایت یــا واکنــش میدهــد .بــه بیــان روشـنتر مراجــع اختصاصــی اداری درخصــوص ایــن وضعیــت
نامطلــوب «تصمیمگیــری» نمــوده و هــردو ســعی میکننــد ،وضعیــت مطلــوب را اعــاده نمــوده و یــا
ایجــاد کننــد .ایــن تصمیمگیــری دقیق ـاً همــان چیــزی اســت کــه در هــر دو نهــاد صــورت میگیــرد
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(رســتمی و دیگــران.)82 :1388 ،
بــا ایــن وصــف میتــوان بــه وجــود مــاک واحــد بیــن مراجــع اختصاصــی اداری و دادگاههــای
دادگســتری بــاور داشــت و چنیــن اســتدالل نمــود کــه تــا حــدود زیــادی همــان ویژگیهــای
دادگاههــای دادگســتری در مراجــع اختصاصــی اداری نیــز وجــود دارد و نمیتــوان آنهــا را بــه عنــوان
یــک دادگاه نپذیرفــت.
شــاید بــه همیــن جهــت اســت کــه امــروزه تفســیری موســع از دادگاه ارائــه شــده اســت .در حــال
حاضــر مفهــوم دادگاه مطابــق بــا معیارهــای کالســیک در حقــوق داخلــی نبــوده و قلمــرو بســیار
وســیعتری را شــامل گردیــده و بســیاری از نهادهــای خــارج از دســتگاه قضایــی را کــه از نظــر حقــوق
داخلــی نوع ـاً درزمــرۀ مراجــع اداری و یــا حتــی انتظامــی و انضباطــی قــرار دارنــد ،در بــر میگیــرد.
از نظــر دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر نیــز دادگاه بایــد بتوانــد توانایــی فیصل ـهدادن بــه امــری را کــه
بــه آن ارجاعشــده داشــته باشــد و اتخــاذ تصمیــم نمایــد .از ایــن رو دادگاه لزومــاً بــه یــک مرجــع
قضایــی صرفــاً از نــوع کالســیک آن اطــاق نمیشــود .آنچــه مشــخصه یــک دادگاه اســت کارکــرد
و عملکــرد قضایــی آن اســت .بــر ایــن اســاس هرمرجعــی کــه دارای کارکــرد و نقــش قضایــی باشــد
مکلــف اســت در رســیدگیهایخــود تضمینــات دادرســی عادالنــه را رعایــت نمایــد؛ لــذا نامهــای
ایــن مراجــع تأثیــر تعیینکننــده در اینکــه نهــاد مزبــور دادگاه تلقــی گــردد یــا خیــر نخواهــد داشــت
(محمــدی کنــگ ســفلی .)41-42 :1394 ،در ایــن راســتا ،نظــر بــه شــباهتها و اشــتراکات فــراوان
و غیرقابــل انــکار مراجــع اختصاصــی اداری بــا دادگاههــا ،دلیلــی وجــود نــدارد کــه بــر لــزوم برگــزاری
علنــی دادگاههــای دادگســتری صحــه گذاشــت ولــی همیــن امــر را در مــورد مراجــع اختصاصــی اداری
نپذیرفــت؛ زیــرا از یکســو دغدغههــای بهجاییکــه بــرای رفــع آنهــا برگــزاری علنــی دادرســیها
توجیــه و تجویــز شــده اســتدر مراجــع اختصاصــی اداری نیــز صــادق اســت و از ســوی دیگــر برگــزاری
علنــی دادرس ـیهایاختصاصــی اداری در جهــت تحقــق دادرســی عادالنــه و مطلــوب اداری هماننــد
دادگاههــای دادگســتری ،دارای اهمیــت فراوانــی اســت.
 .4.1شناسایی برخی اصول دادرسی عادالنه در مراجع اختصاصی اداری
اگرچــه مســئله قابلیــت اعمــال اصــول دادرســی عادالنــه در مراجــع اختصاصــی اداری بــا در نظــر
گرفتــن ویژگیهــاو اقتضائــات دادگاههــا و دادرســیهایاداری مــورد تردیــد برخــی از حقوقدانــان
قــرار گرفتــه اســت ،امــا بــا ایــن حــال بررســی قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه مراجــع اختصاصــی اداری،
نشــان از شناســایی و پذیــرش برخــی از اصــول دادرســی عادالنــه در آن مراجــع دارد .در اینجــا بــه
برخــی از اصــول دادرســی عادالنــه مــورد شناســایی در مراجــه اختصاصــی اداری میپردازیــم.
 .1.4.1دومرحلـهای بــودن رســیدگی (امــکان تجدیدنظرخواهــی) کــه در مــاده  4قانــون رســیدگی
بــه تخلفــات اداری ،مــاده  6آییننامــه آییــن دادرســی کار ،مــاده  247قانــون مالیاتهــای مســتقیم و
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همچنیــن در رســیدگی بــه اختالفــات گمرکــی مــورد پیشبینــی قــرار گرفتــه اســت.
 .4.1.2حضوریبــودن رســیدگی کــه در تبصــره مــاده  19آییننامــه اجرایــی قانــون رســیدگی بــه
تخلفــات اداری ،مــاده  57آییننامــه آییــن دادرســی کار ،مــاده  245قانــون مالیاتهــای مســتقیم،
بنــد  9دســتورالعمل دادرســی مالیاتــی و همچنیــن در رســیدگی بــه اختالفــات گمرکــی و برخــی
مراجــع ثبتــی بــدان اشــاره شــده اســت.
 .3.4.1حــق انتخــاب وکیــل کــه در مــاده  22آییننامــه آییــن دادرســی کار و بنــد  8دســتورالعمل
دادرســی مالیاتــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
 .4.4.1لــزوم مســتدل و مســتند بــودن آراء کــه در مــاده  21آییننامــه اجرایــی قانــون رســیدگی
بــه تخلفــات اداری ،مــاده  10آییننامــه آییــن دادرســی کار ،مــاده  248قانــون مالیاتهــای مســتقیم،
بندهــای  30و  31دســتورالعمل دادرســی مالیاتــی و مــاده  310آییننامــه اجرایــی قانــون امــور
گمرکــی محــل توجــه بــوده اســت.
 .5.4.1اصــل تناظــر کــه در مــواد  17و  18آییننامــه اجرایــی قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری،
مــاده  310و بنــد  2و  3آییننامــه اجرایــی قانــون امــور گمرکــی بــه آن توجــه شــده اســت.
ایــن وضعیــت کموبیــش درخصــوص ســایر مراجــع اختصاصــی اداری موجــود در ایــران نیــز
قابــل مشــاهده اســت .در ایــن رابطــه و در راســتای توجیــه ضــرورت برگــزاری علنــی دادرس ـیهای
اختصاصــیاداری از ایــن جهــت ،توجــه بــه دو نکتــه اساســی الزم اســت:
اول :اگرچــه در تبییــن مفهــوم دادرســی علنــی بیشــتربــر لــزوم حضــور مــردم در فرآینــد دادرســی
تأکیــد گردیــده اســت ،امــا تأمــل در مفهــوم دقیــق و مبانــی و اهــداف اصــل علنیبــودن دادرس ـیها،
بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه یکــی از عناصــر مفهومــی اصــل مذکــور ،لــزوم حضوریبــودن
دادرسیهاســت .فلســفه لــزوم حضــور شــخص در دادرســی ایــن اســت کــه بــدون حضــور او ،ســخت
میتــوان بــه اعمــال و اجــرای حقــوق خــاص او ازجملــه حــق دفــاع از خــود ،بررســی اســناد و مــدارک
و اظهــارات شــهود ،امیــدوار بــود ()28 :2014 ,European court of human Riqhts؛ «بنابرایــن،
دادرســی علنــی صرفــاً بــه معنــای حضــور عمــوم مــردم در فرآینــد دادرســی نیســت بلکــه یکــی
از ملزومــات دادرســی علنــی حضوریبــودن دادرسیهاســت» (زراعــت و احمــدی 113 :1393 ،و
نیکویــی  .)225 :1385در ایــن میــان ،بــا اینکــه شناســایی صــرف دادرســی حضــوری ،نوعــی برداشــت
حداقلــی و بســیار محــدود از اصــل علنیبــودن دادرسیهاســت ،امــا در هــر حــال شناســایی آن در
مقــررات مربــوط بــه اغلــب مراجــع اختصاصــی اداری ،نشــانگر توجــه محــدود بــه ایــن اصــل در مراجــع
مذکــور اســت و بــا ایــن وصــف شناســایی کامــل اصــل علنیبــودن دادرســیها بــا تمامــی اجــزاء
مفهومــی و الزامــات مربــوط بــه آن ،فاقــد ایــراد و اشــکال موجــه خواهــد بــود.
دوم :عــاوه بــر دادرســی حضــوری ،برخــی دیگــر از اصــول دادرســی عادالنــه ازجملــه لــزوم
مســتدل و مســتند بــودن آراء مراجــع اختصاصــی اداری و امــکان تجدیدنظرخواهــی از آنهــا و رعایــت
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حقــوق دفاعــی متهــم ،در مقــررات مربــوط بــه مراجــع اختصاصــی اداری مــورد شناســایی قــرار گرفتــه
اســت .نظــر بــه اینکــه از یــک ســو نمیتــوان در بیــن اصــول دادرســی عادالنــه قائــل بــه اولویــت
برخــی از آنهــا بــر دیگــری شــد و بــه واقــع تمامــی اصــول حداقلــی دادرســی عادالنــه از اهمیــت
مشــابهی برخوردارنــد و از دیگــر ســو اصــل علنیبــودن دادرســیهابــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
اصــول دادرســی عادالنــه از موقعیــت برتــر و ممتــازی در بیــن ســایر اصــول دادرســی عادالنــه برخــوردار
اســت ،بــه گونـهایکــه از آن بــه قلــب و محــور دادرســی عادالنــه یــاد کرده¬انــد ،درنتیجــه نمیتــوان
پذیرفــت کــه دیگــر اصــول دادرســی عادالنــه در دادرسـیهای اختصاصــیاداری بــه رســمیت شــناخته
شــود امــا لــزوم برگــزاری علنــی دادرس ـیهایاداری مــورد توجــه قــرار نگیــرد.
 .5.1رویه مراجع بینالمللی و کشورهای پیشرفته حقوقی
یکــی از مشــترکات تمــام نظامهــای حقوقــی در ســطح ملــی و بینالمللــی ،شــأن و منزلــت واالیــی
اســت کــه بــه اصــول و قواعــد حاکــم بــر دادرســی اعطــا شــده اســت (ابراهیمــی .)1 :1393 ،بــا ایــن
حــال ،اغلــب اســناد بینالمللــی ،در مقــام بیــان حــق بــر دادرســی عادالنــه و اصــول آن ،دو حــوزه
مدنــی و کیفــری را مشــمول ایــن حــق دانســته و از حوزههــایدیگــر دادرســی ذکــری بــه میــان
نیاوردهانــد .ایــن مســئله موجــب طــرح ایــن ســؤال شــده کــه آیــا اصــول دادرســی عادالنــه ،قابــل
تعمیــم بــه دادرسـیهایاداری نیــز میباشــند .در پاســخ بــه ایــن ســؤال گفتــه شــده اســت کــه حــق
برخــورداری از دادرســی عادالنــه در هرمرجعــی فــارغ از نــوع و جنــس آن مرجــع بایــد رعایــت شــود؛
امــا دلیــل ایــن امــر کــه بیشــتر اســناد و معیارهــای بینالمللــی و حقــوق بشــری تنهــا بــه جنبــه
کیفــری و مدنــی دعــاوی اشــاره دارنــد را میتــوان بــه اینگونــه بیــان کــرد:
اوالً در زمــان تصویــب آن اســناد کــه بیشــتر اســناد متقــدم میباشــند ،دغدغــه اصلــی واضعــان
در دو زمینــه کیفــری و مدنــی بــوده اســت و حوزههــایدیگــر دادرســی یــا شــکل نگرفتــه بودنــد
یــا بــا توجــه بــه کارکــرد و وظایــف آن حوزههــااز اهمیــت الزم برخــوردار نبودهانــد؛ کمااینکــه در
اســناد متأخــر بینالمللــی ،معیارهــای دادرســی عادالنــه ،بــه نوعــی ،یــا مشــمول تمــام حوزههــای
دادرســی میگردنــد ،یــا در تفاســیر و رویههــا ،آنهــارا نســبت بــه مراجــع دیگــر قابلاجــرا میداننــد.
همچنانکــه مــاده  8کنوانســیون آمریکایــی حقــوق بشــر مصــوب  1978دربــاره اعمــال تضمینــات
دادرســی پــس از اشــاره بــه دعــاوی کیفــری ،مدنــی ،مالیاتــی و دعــاوی مربــوط بــه کار ،عبــارت
«هرحــوزۀ دیگــر» را اضافــه نمــوده اســت .همچنیــن در مــواردی ،دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر بــه
عنــوان ارگان نظــارت و کنتــرل رعایــت مقــررات کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر بهوســیلۀ کشــورهای
عضــو ،تفســیر خــود از وصــف مدنــی در مــاده  6را مشــمول کلیــه دعــاوی غیرکیفــری ،حتــی در امــر
داوری نیــز دانســته اســت (راهپیمــا .)42-40 :1391 ،فلســفه ایــن امــر آن بــوده اســت کــه بهرهمنــدی
از تحقــق عدالــت ،دارای آنچنــان اهمیتــی اســت کــه تفســیر محــدود از مــاده  6کنوانســیون اروپایــی
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حقــوق بشــر ،نمیتوانــد بــا هــدف مذکــور منطبــق باشــد ( .),Mole and Harby )5 :2006بهعــاوه،
تعمیــم اصــول دادرســی عادالنــه بــه دادرس ـیهایاداری ،مبتنــی بــر ایــن اندیشــه اســت کــه قلمــرو
کیفــری عــاوه بــر دادرســی کیفــری شــامل دادرســیهایاداری نیــز میگــردد .قلمــرو کیفــری
یکــی از عناصــر تعیینکننــده محــدوده اعمــال اصــول و قواعــد دادرســی عادالنــه در رســیدگیهای
کیفــری و غیرکیفــری و از دس ـتآوردهای مهــم حقــوق بشــر نویــن بهشــمار میآیــد .دیــوان اروپایــی
حقــوق بشــر بــرای اولیــن بــار مفهــوم قلمــرو کیفــری را مطــرح کــرد .در ایــن تأســیس حقوقــی ،تمامــی
تخلفاتــی کــه ضمانتاجراهایــی بــا ماهیــت ســرکوبگری کیفــری دارنــد ،از تضمینــات دادرســی عادالنــه
برخــوردار میشــوند .مفهــوم قلمــرو کیفــری کــه دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر آن را تأســیس کــرد،
میتوانــد در نظــام حقوقــی کشــورهای جهــان تأثیــری چشــمگیر داشــته باشــد و اصــول دادرســی
عادالنــه را عــاوه بــر مراجــع قضایــی ،بــر مراجــع غیــر قضایــی نیــز حاکــم کنــد (بابائــی و مهــدوی،
.)103-101 :1391
ثانیــاً ذکــر کیفــری و مدنــی بهعنــوان حوزههــایمــورد حمایــت حــق برخــورداری از دادرســی
عادالنــه در اســناد بینالمللــی را بــا توجــه بــه تغییــر و تحــوالت بنیادیــن در مفاهیــم کلیــدی مربــوط
بــه روابــط افــراد و جامعــه ،بایــد بهعنــوان مصادیــق اعمــال معیارهــای دادرســی عادالنــه دانســت نــه
حوزههــایانحصــاری و از طرفــی دیگــر ایــن حــق ،حقــی اســت همگانــی و عمومــی کــه اختصــاص
بــه شــخص یــا مــورد خاصــی نــدارد ،لــذا در تمــام دادرس ـیهااعــم از عمومــی و تخصصــی ،رعایــت
ایــن حــق الزامــی اســت (راهپیمــا .)44-45 :1391 ،دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر نیــز اصــوالً دادگاه را
از منظــر مفهــوم مــادی یــا ذاتــی قابــل شناســایی میدانــد .عنــوان ،در صــدق یــا عــدم صــدق عنــوان
دادگاه بــر یــک مرجــع بیتأثیراســت .بــه نظــر دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر ،هــر مرجعــی کــه دارای
اختیــار قضــاوت باشــد دادگاه اســت .نامگــذاری در ایــن حــوزه اصــوالً اثرگــذار نیســت (قربانــی:1390 ،
.)211
جــدای از رویــه مراجــع بینالمللــی ،بررســی رویــه کشــورهای پیشــرفته حقوقــی نیــز نشــانگر
رســمیت اصــول دادرســی عادالنــه و از جملــه اصــل علنیبــودن دادرســیها در دادرســیهایاداری
اســت.
بــرای نمونــه ،در فرانســه ،بــر اســاس بنــد یــک مــاده  6کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر ،رســیدگی
علنــی بــه پرونــده اداری یــک حــق بــه حســاب میآیــد .در ایــن راســتا ،مراحــل دادرســی اداری در
فرانســه عبارتانــد از اقامــه دعــوا ،قرارهــای موقــت ،مرحلــه تحقیقــات ،اســتماع ،صــدور رأی ،اجــرای
رأی و تجدیدنظرخواهــی کــه در ایــن میــان« ،جلســه اســتماع» علنــی اســت (هداونــد.)747 :1389 ،
آییــن دادرســی اداری در آلمــان نیــز تابــع اصولــی همچــون اصــل تفتیشـیبودن ،اصــل ســرعت ،اصــل
رســیدگی شــفاهی و مســتقیم ،اصــل فرصــت دفــاع برابــر ،اصــل ارزیابــی آزاد دالئــل و اصــل رســیدگی
علنــی اســت (هداونــد .)1389:792 ،همچنیــن ،اصــل علنیبــودن بــه عنــوان یکــی از اصــول راهبــردی
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عمــل اداری براســاس مــاده  1قانــون رســیدگی اداری  1990ایتالیــا ابــزاری در جهــت اعمــال اصــل
شــفافیت در عمــل اداری اســت .ایــن اصــل ،کنتــرل فــوری و آســان تمامــی وقایــع و اقدامــات صــورت
گرفتــه از ســوی دســتگاه اداری را در بــر دارد و بدیــن ترتیــب ،پیشــبرد بیطرفانــه عمــل اداری را
تضمیــن و حمایــت میکنــد (نجابتخــواه.)385 :1389 ،
در ایــن راســتا ،نظــر بــه اینکــه از یکســو کشــور ایــران بــه عنــوان عضــوی از جامعــه بینالمللــی،
بــه اغلــب قوانیــن و مقــررات بینالمللــی ملحــق گردیــده و بایســتی از نُرمهــا و اســتانداردهای
بینالمللــی تمکیــننمایــد و از ســوی دیگــر نمیتوانــد نســبت بــه تحــوالت کشــورهای پیشــرفته
حقوقــی در عرصــه دادرس ـیاداری بیتوجــه باشــد ،از ایــن جهــت نیــز لــزوم اعمــال اصــول دادرســی
عادالنــه و ازجملــه اصــل علنیبــودن دادرســیهادر دادرســیهای اختصاصــی اداری در کشــورمان
توجیــه میگــردد.
 .2دالیل مخالفان علنیبودن دادرسی مراجع اختصاصی اداری و ارزیابی آن
بــا اینکــه بــه دالیــل مذکــور در مباحــث قبلــی ،لــزوم برگــزاری علنــی دادرسـیهایاداری اثبــات
میگــردد ،امــا برخــی از حقوقدانــان اداری ،بــا ارائــه دالیلــی چنــد ،بــه مخالفــت بــا اعمــال اصــل
علنیبــودن دادرس ـیهادر مراجــع اختصاصــی اداری پرداختهانــد. در ایــن قســمت از بحــث ،بــه طــرح
دالیــل مطروحــه و ارزیابــی آنهــا میپردازیــم:
 .1.2فلسفه و ویژگی خاص مراجع اختصاصی اداری
تشــکیل مراجــع اختصاصــی اداری در کنــار دادگاههــای دادگســتری حاصــل ضرورتهــاو اقتضائــات
متعــددی اســت .ایــن ضرورتهــاو اقتضائــات باعــث آن شــده اســت کــه فلســفه و مبانــی شــکلگیری
مراجــع اختصاصــی اداری در قیــاس بــا دادگاههــای دادگســتری متفــاوت باشــد .در ایــن راســتا ،برخــی
از حقوقدانــان ،یــا بــه طــور کلــی مخالــف قابلیــت اعمــال اصــل علنیبــودن دادرســیهادر مراجــع
مذکــور هســتند و یــا حداقــل اجــرای ایــن اصــل را در مراجــع مراجــع اختصاصــی اداری بــا همــان
شــدت و حدتــی کــه در دادگاههــای عمومــی انتظــار م ـیرود قابلپذیــرش نمیداننــد.
درخصــوص فلســفه و مبانــی شــکلگیری مراجــع اختصاصــی اداری گفتــه شــده اســت کــه
امــروزه بــه دلیــل پیچیدگــی روزافــزون جوامــع ،دولتهــانقــش بیشــتر و متنوعتــری را در مقایســه
بــا دولتهــای نخســتین ایفــا میکننــد .ایــن نقــش پررنــگ دولــت ،آن را بیشازپیــش در ارتبــاط
مســتقیم و غیرمســتقیم بــا شــهروندان قــرار میدهــد .ایــن ارتبــاط میتوانــد بــه تنشهــاو اختالفــات
مختلــف و متعــددی بیانجامــد .رســیدگی بــه همــه ایــن اختالفــات را نمیتــوان بــه دادگاههــا ســپرد.
دالیــل مختلفــی در ایــن زمینــه وجــود دارد .نخســت اینکــه نظــام کنونــی دادگاههــا تــوان رســیدگی
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بــه همــه ایــن اختالفــات را نــدارد؛ زیــرا اول اینکــه حجــم ایــن دعــاوی و اختالفــات در اغلــب کشــورها
بســیار بیشــتر از حجــم دعــاوی و اختالفاتــی اســت کــه در دادگاههــا حلوفصــل میشــوند .دوم
اینکــه ،رســیدگی بــه ایــن اختالفــات از صالحیــت تخصصــی دادگاههــا خــارج اســت .در اغلــب ایــن
اختالفــات مســائلی مطــرح میشــوند کــه بــدون داشــتن اطالعــات کافــی نمیتــوان بهدرســتی دربــاره
آنهــا قضــاوت کــرد .ســوم اینکــه بــه خاطــر حجــم وســیع ایــن اختالفــات ،ســپردن رســیدگی آنهــا بــه
دادگاههــا ،اقدامــی کارآمــد محســوب نمیشــود؛ زیــرا الزمــۀ ایــن حجــم بســیار گســترده ،حلوفصــل
ســریعتر آنهاســت تــا از بــروز صفهــایطوالنــی در پشــت در مراجــع رســیدگیکننده جلوگیــری
کــرد (رســتمی و و دیگــران .)1388:1 ،بــر ایــن اســاس ،ویژگیهــایخــاص دعــاوی اداری ازجملــه
لــزوم توجــه بــه مقتضیــات اداری و منافــع عمومــی ،ضــرورت حلوفصــل ســریع اینگونــه دعــاوی،
ارزانبــودن و تخصصیبــودن و مــواردی از ایــن قبیــل ،باعــث شــد تــا رســیدگی بــه ایــن نــوع دعــاوی
از صالحیــت مراجــع عمومــی خــارج شــده و در صالحیــت مراجعــی خــاص کــه فقــط بــه دعــاوی بیــن
مــردم بــا دولــت رســیدگی میکننــد قــرار بگیــرد (خســروی و رســتمی.)96 :1392 ،
در ایــن راســتا ،درخصــوص موضــوع مــورد بحــث ،برخــی از حقوقدانــان معتقدنــد کــه لــزوم
کمهزینــه بــودن کارکــرد مراجــع اختصاصــی اداری مــا را بــر ایــن م ـیدارد کــه ضمــن پذیــرش کلــی
اصــل علنیبــودن رســیدگی ،درخصــوص نحــوۀ اعمــال آن قائــل بــه تفــاوت شــویم .بــرای مثــال میتــوان
اصــل علنیبــودن رســیدگی را محــدود بــه حضــور تنهــا تعــداد اندکــی از مــردم بکنیــم یــا بــه اعمــال
بســیار حداقلــی اصــل مزبــور یعنــی تنهــا اجــازه حضــور طرفیــن اختــاف بســنده کنیــم .همچنیــن نظــر
بــه اینکــه از انگیزههــایایجــاد مراجــع اختصاصــی اداری تســریع بــه رســیدگی بــه اینگونــه دعــاوی و
اختالفــات اســت ،برگــزاری کامـ ً
ا علنــی دادرســی مســلماً ســرعت الزم و موردِانتظــار را از بیــن خواهــد
بــرد (رســتمی و دیگــران .)86-84 :1388 ،همچنیــن گفتــه شــده اســت کــه بــا عنایــت بــه ویژگیهــای
خــاص دادرســی اداری و تفاوتهــای ذاتــی و ماهــوی ایــن نــوع دادرســی بــا دیگــر دادرس ـیها ،اصــل
علنــی و حضوریبــودن بــه طــور کامــل قابــل تعمیــم بــه دادرســی اداری نیســت (رســتمی و خســروی،
 .)92 :1392حقوقــدان دیگــری نیــز معتقــد اســت ،در مــواردی کــه علنیبــودن بــا کارآمــدی مدیریــت
یــا ارائــه خدمــات عمومــی در تغایــر اســت ،مأمــور اداری میتوانــد بــا رعایــت اصــل تناســب ،میــان
هــدف مــورد نظــر و غیرعلنــی شــدن فرآینــد تصمیمگیــری ،اصــل علنیبــودن را دچــار محدودیــت
نمایــد (فــاح زاده.)223 :1394 ،
بنابرایــن بــا توجــه بــه مباحــث مذکــور ،بایســتی در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال بــود کــه آیــا فلســفه
تشــکیل اختصاصــی اداری ،مغایرتــی بــا اعمــال اصــل علنیبــودن دادرس ـیهادر مراجــع مذکــور دارد.
بــه عبــارت دیگــر و بــه طــور خــاص ،مســئله ایــن اســت کــه آیــا بــا در نظــر گرفتــن فلســفه خــاص
تشــکیل مراجــع اختصاصــی اداری ،میتــوان از لــزوم برگــزاری علنــی دادرسـیهایاداری دفــاع نمــود.
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در پاســخ بــه ایــن ســؤال و بــه طــور عــام بایــد گفــت کــه رعایــت اصــول دادرســی عادالنــه و
ازجملــه اصــل علنیبــودن دادرســیها در رســیدگیهای اداری بــه ایــن جهــت الزم اســت کــه
مرجــع را از اجحــاف بــه حقــوق اشــخاصی کــه بــه نحــوی در آن حاضــر میشــوند بــاز دارد؛ بنابرایــن
اصــول مذکــور ،پیــش از آنکــه بــه خصوصیــات و ویژگیهــای نهــاد رســیدگیکننده توجــه داشــته
باشــد ،بــه مســئله تعییــن حقــوق و تکالیــف طرفیــن اختــاف توجــه دارد .بــه بیــان واضحتــر ،صــرف
اینکــه در مراجــع اختصاصــی اداری درخصــوص حقــوق و تکالیــف اشــخاص تصمیمگیــری میشــود،
کافــی اســت تــا از لــزوم اعمــال اصــول دادرســی عادالنــه در چنیــن مراجعــی دفــاع شــود .همچنیــن در
مــواردی کــه تردیــدی درخصــوص اعمــال یــا عــدم اعمــال ایــن اصــول وجــود دارد ،بایــد بــا تفســیری
موســع ،نهادهــای مــورد تردیــد را نیــز در دایــره شــمول اصــول دادرســی منصفانــه قــرارداد؛ لــذا روشــن
اســت کــه فلســفه خــاص تشــکیل مراجــع اختصاصــی اداری را نمیتــوان بــه عنــوان مانعــی بــرای
اعمــال اصــول دادرســی عادالنــه در مراجــع مذکــور بــه شــمار آورد.
در رویــه مراجــع رســیدگی بینالمللــی نیــز در مقــام حــل تعــارض میــان ضرورتهــایپیشگفتــه،
(لــزوم رعایــت اصــول دادرســی عادالنــه و اقتضائــات و ضرورتهــایاداری) دیــوان اروپایــی حقــوق
بشــر از طریــق انعطــاف در زمــان اعمــال تضمینــات در رســیدگیهایخــارج دادگاه (در مفهــوم
مضیــق) قائــل بــه امــکان جمــع میــان ضرورتهــاییادشــده اســت .در واقــع ،دیــوان بــا واقعبینــی
خــود و در جهــت جمــع میــان دو ضــرورت متقابــل حقــوق بشــری (حمایــت از برخــورداری شــهروند
از یــک دادرســی منصفانــه درمقابــل دولــت) و عملــی (لــزوم توجــه بــه مالحظــات دولــت و ادارات
آن در دعــاوی اداری و انضباطــی مطــرح در مراجــع شــبهقضایی در راســتای سیاســت قضازدایــی و
کیفرزدایــی) ارائــه نمــوده اســت .بــر اســاس ایــن راهحــل ،دیــوان بــا تفکیــک میــان قابلیــت اعمــال آنها
و در نظــر گرفتــن حاشــیه مانــور نســبی در شــیوههاو زمــان اعمــال تضمینــات دادرســی منصفانــه
در رســیدگیهایاداری و انضباطــی خــارج محاکــم ،مبــادرت بــه ارائــه راهحــل تعــارض مزبــور نمــوده
اســت .تفکیــک مزبــور ناظــر بــه تمایــز میــان تصمیمــات اداری و شــبهقضایی و شــبهکیفری از نظــارت
قضایــی بــر تصمیمــات یادشــده و مراحــل مختلــف آن (رســیدگیهایبــه ترتیــب بــدوی و پژوهشــی
و فرجامــی) اســت (یــاوری .)229 :1394 ،بــه ایــن معنــی کــه شناســایی قابلیــت اعمــال تضمینــات
کیفــری بــه دعــاوی شــبهقضایی ،الزامـاً بــه منزلــۀ اعمــال مســتقیم و کامــل آنهــا در جریــان رســیدگی
در ایــن مراجــع (مشــابه آن در رســیدگیهایکیفــری کالســیک) نیســت .در ایــن راســتا ،دیــوان
اروپایــی میــان «قابلیــت اعمــال تضمینــات و اعمــال آنهــا» تفکیــک نمــوده و در جهــت جمــع میــان دو
ضــرورت مــورد اشــاره ،ضمــن اعــام لــزوم تســری تضمینــات بــه خــارج از دادرســی و دادگاه در مفهــوم
مضیــق بــا تفکیــک ،از یکســو ،میــان مراحــل رســیدگی (اداری ،شــبهقضایی و قضایــی) و از ســوی
دیگــر میــان تضمینــات دادرســی منصفانــه راهکاری میانــه را برگزیــده اســت .اوالً دیــوان عــدم اعمــال
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کامــل و مطلــق مــاده  6در صــدور تصمیمــات اداری و شــبهکیفری متضمــن مجــازات و یــا نوعــی از آن
بــر اســاس مالکهــا و معیارهــای اشــاره شــده در قبــل را مشــروط بــه وجــود نظــارت قضایــی مؤخــر و
واجــد تضمینــات مزبــور بــر تصمیمــات و آراء مراجــع یــاد شــده ،میپذیــرد؛ ثانیـاً بــا توجــه بــه اهمیــت
برخــی تضمینــات و تلقــی آنهــا بــه عنــوان عنصــر ذاتــی در رســیدگی ماهیتـاً قضایــی (حــق دفــاع یــا
بیطرفــی مرجــع رســیدگی) رعایــت آنهــا را از بــدو رســیدگی ،ولــو بهوســیله یــک مقــام و مرجــع
اداری دارای صالحیــت شــبه قضایــی یــا کیفــری ضــروری میدانــد (یــاوری .)242-240 :1394 ،ایــن
در حالــی اســت کــه در حقــوق ایــران تفکیــک مــورد اشــاره موردتوجــه قــرار نگرفتــه و رویــه خاصــی
نیــز در ایــن خصــوص مشــاهده نمیشــود .بــا ایــن حــال بــه نظــر میرســد بتــوان تجربــه فــوق را
دررابطهبــا مراجــع اختصاصــی اداری در ایــران نیــز مدنظــر قــرار داد.
در ایــن راســتا ،در پاســخ بــه مخالفیــن علنیبــودن دادرســیهایاداری بــه طــور خــاص ،الزم
بــه ذکــر اســت کــه دالیــل عنوانشــده از جانــب آنــان کــه در ســطور پیشــین بــه آن اشــاره شــد،
فاقــد وجاهــت منطقــی و عقالنــی اســت؛ زیــرا فــارغ از اینکــه فلســفه و ضرورتهــای خــاص تشــکیل
مراجــع اختصاصــی اداری مختــص بــه کشــور مــا نبــوده و در کشــورهای دیگــر نیــز صــادق اســت و
بــا ایــن حــال همانگونهکــه قبــ ً
ا نیــز اشــاره گردیــد در اغلــب کشــورها شــاهد برگــزاری علنــی
دادرس ـیهایاداری هســتیم؛ اوالً برخــی از ضرورتهــای تشــکیل مراجــع اختصاصــی اداری از جملــه
لــزوم تخصصیبــودن آنهــا و ارزان و کمهزینــه بــودن دادرســی اداری بــه هیــچ عنــوان مانعــی بــرای
برگــزاری علنــی دادرســی-های اداری نیســت؛ زیــرا ایــن مبانــی عق ـ ً
ا و منطق ـاً نمیتوانــد هیچگونــه
مغایرتــی بــا برگــزاری علنــی دادرســیها داشــته باشــد .ثانیــاً ادعــای مغایــرت برگــزاری علنــی
دادرســی اداری بــا لــزوم ســرعت در دادرســی اداری نیــز قابلقبــول بــه نظــر نمیرســد؛ زیــرا اگــر
جوهــره اصلــی و اساســی اصــل علنیبــودن دادرس ـیهارا حضــور مــردم در فرآینــد دادرســی بدانیــم،
بــا توجــه بــه اینکــه مــردم حاضــر در رونــد دادرســی ،مجــاز بــه هیچگونــه دخالتــی در فرآینــد دادرســی
نیســتند و بــه عنــوان چشــمان تیزبیــن اجتمــاع صرف ـاً نظــاره گــر فرآینــد دادرســی خواهنــد بــود،
ایــن امــر هیچگونــه خللــی در ســرعت موردنظــر در دادرســیهایاداری ایجــاد نمینمایــد و لــذا
نمیتــوان مبنــای قابلقبولــی بــرای ایــن ادعــا متصــور بــود؛ همانگونهکــه درخصــوص دادگاههــای
دادگســتری نیــز چنیــن ادعایــی مطــرح نگردیــده اســت .اتفاقـاً ممکــن اســت مراجــع اختصاصــی اداری
بــه جهــت وجــود نظــارت مردمــی ،از معطلنمــودن و طوالنینمــودن امــر دادرســی خــودداری نماینــد
و ایــن امــر خــود ،کمکــی بــه افزایــش ســرعت در دادرســی باشــد .ثالثـاً برگــزاری علنــی دادرســی اداری
منافــع و مقتضیــات اداری را هــم از بیــن نمیبــرد؛ زیــرا از یکســو برگــزاری علنــی دادرســی اداری
خللــی در تأمیــن منافــع و مقتضیــات اداری ایجــاد نمیکنــد و دلیلــی بــر آن اقامــه نشــده اســت و از
ســوی دیگــر ،میتــوان بــا برگــزاری علنــی مراجــع اختصاصــی اداری ،دولــت را در جاییکــه بــه بهانــه
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تأمیــن مقتضیــات منافــع اداری درصــدد تضییــع حقــوق و آزادیهــای مــردم اســت مــورد نظــارت و
کنتــرل قــرارداد.
درنهایــت بایــد توجــه نمــود کــه اصــل علنیبــودن دادرســیها «بهعنــوان مفهومــی هســتهایو
حیاتــی بــرای تحقــق دادرســی عادالنــه» ( )White, 1999: 36دارای آنچنــان اثــرات مفیــد و غیــر
قابــل انــکاری اســت کــه نمیتــوان بــا فــرض وجــود برخــی چالشهــای احتمالــی و کماهمیــت
ناشــی از برگــزاری علنــی دادرس ـیهایاداری ،آن اثــرات و منافــع مهــم را از یــاد بــرد؛ بلکــه بایســتی
باتوجهبــه وجــود مشــکالت فــراوان در دادرس ـیهایاداری کشــورمان ،درصــدد رفــع ایــن مشــکالت
بــود کــه در ایــن میــان بــه نظــر میرســد برگــزاری علنــی دادرس ـیهایاداری میتوانــد تــا حــدود
زیــادی در رفــع مشــکالت مذکــور مؤثــر باشــد .در ایــن راســتا نیــز نظــر بــه اینکــه دادرســی حضــوری
بــه عنــوان مؤلفــه مهــم دادرســی علنــی در بســیاری از مراجــع اختصاصــی اداری مــورد توجــه قــرار
نگرفتــه اســت ،میتــوان بــا بسترســازی بــرای ایــن امــر ،در جهــت تحقــق دیگــر عناصــر دادرســی
علنــی نیــز گام برداشــت .درخصــوص اهمیــت دادرســی حضــوری الزم بــه ذکــر اســت کــه اگــر یکــی
از مبانــی و اهــداف مهــم علنیبــودن دادرســی را تضمیــن حقــوق دفاعــی اشــخاص بــه شــمار آوریــم،
یکــی از شــاخصههای اساســی ایــن امــر ،حمایــت از اشــخاص در برابــر محاکمــات ســری خواهــد
بــود .بــر ایــن اســاس اســت کــه دادرســی نــه فقــط بــرای عامــه مــردم ،بلکــه بــرای طرفیــن دعــوا نیــز
بایســتی علنــی باشــد .فلســفه ایــن امــر آن اســت کــه بــا جلوگیــری از برگــزاری جلســات ســری و
محرمانــه و بــدون حضــور طــرف دعــوا ،از تعدیــات محاکــم منســوب بــه دولــت بــه حقــوق شــهروندان
و انحــراف از عدالــت ممانعــت بــه عمــل آیــد.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه در رویــه دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر نیــز دادرســی علنــی متضمــن دو
نــوع حضــور اســت .حضــور شــخص و حضــور عامــۀ مــردم .بــر ایــن اســاس ،حضــور طرفیــن دعــوا در
جلســه دادرســی ،مقــوم مفهــوم دادرســی علنــی محســوب میشــود( .قربانــی :1390 ،ص )223-222
 .2.2وضعیت موجود مراجع اختصاصی اداری
واقعیــت ایــن اســت کــه بــه دلیــل عــدم اشــاره قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه مراجــع اختصاصــی
اداری بــر لــزوم برگــزاری علنــی دادرسـیها ،رســیدگی در مراجــع مذکــور بــه صــورت غیرعلنــی برگــزار
میگــردد .بــرای نمونــه در قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری مصــوب  7آذر  1372و آییننامــه
اجرایــی آن مصــوب  ،1373بــر علنیبــودن رســیدگی هیئتهــای موضــوع آن قانــون اشــارهای نشــده
اســت ولــی بــا ایــن وجــود ،میتــوان لــزوم رســیدگی حضــوری را آن هــم تحــت شــرایطی از آییننامــه
اجرایــی ایــن قانــون اســتخراج نمــود .طبــق مــاده  19آییننامــه اجرایــی مذکــور ،رســیدگی بــه
تخلفــات اداری کارمنــدان پــس از تکمیــل پرونــده صــورت میگیــرد و چنانچــه هیئــت ،حضــور متهــم
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را ضــروری تشــخیص دهــد ،در جلســه حضــور مییابــد .امــا طبــق تبصــره همیــن مــاده ،در صــورت
درخواســت کتبــی متهــم بــرای دفــاع حضــوری ،هیئــت موظــف اســت یکبــار وی را بــرای حضــور
در جلســه دعــوت کنــد .ایــن مقــررات نشــانگر آن اســت کــه در هیئتهــای مذکــور ،اصــل بــر
غیرحضــوری بــودن رســیدگی اســت.
در قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب  1366بــا اصالحــات بعــدی و همچنیــن در دســتورالعمل
دادرســی مالیاتــی نیــز دادرســی علنــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت امــا بــه موجــب مــاده 246
قانــون مذکــور ،بــا ابــاغ وقــت رســیدگی هیئــت حلاختــاف مالیاتــی بــه طرفیــن ،رســیدگیهادر
حضــور طرفیــن انجــام میگیــرد .اگرچــه عــدم حضــور مانــع ادامــه رســیدگی بــه صــورت غیرحضــوری
و صــدور رأی نخواهــد بــود.
رســیدگی در هیئتهــای حلاختــاف گمرکــی نیــز بــه موجــب مــاده  322آییننامــه اجرایــی
قانــون امــور گمرکــی بایســتی بــا حضــور مــودی انجــام گیــرد .در هیئتهــای بــدوی و تجدیدنظــر
تشــخیص مطالبــات ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز رســیدگی حضــوری اســت.
رســیدگی بــه تخلفــات صنفــی موضــوع قانــون نظــام صنفــی کشــور مصــوب  24اســفند مــاه 1382
بــا اصالحــات بعــدی نیــز حضــوری اســت .مــاده  72قانــون مذکــور اشــعار مـیدارد« :ایــن هیئــت ...در
جلس ـهایبــا دعــوت از طرفیــن یــا نماینــدگان آنهــا بــه پرونــده رســیدگی و طبــق مفــاد ایــن قانــون
رأی صــادر میکنــد .عــدم حضــور هریــک از طرفیــن مانــع از رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم نخواهــد
بــود».
در دادســرا و دادگاه انتظامــی کارشناســان رســمی دادگســتری ،تصمیمــات بــدون حضــور متهــم
اتخــاذ و صرف ـاً نتیجــه تصمیــم بــه وی ابــاغ میشــود .بهعــاوه ،تبصــره  5مــاده  23قانــون کانــون
کارشناســان رســمی دادگســتری مصــوب  18فروردیــن مــاه  1381مقــرر مــیدارد« :تصمیمــات
دادگاه انتظامــی و دادســرای انتظامــی در مــورد کارشناســان رســمی بــه وســیله پســت سفارشــی بــه
نشــانی منــدرج در پرونــده عضویــت کانــون ابــاغ میشــود» کــه رویکــردی کام ـ ً
ا مغایــر بــا اصــل
دادرســی علنــی اســت .همچنیــن ،براســاس مــاده  14قانــون اســتقالل کانــون وکالی دادگســتری
مصــوب  5اســفندماه  1333و مــواد  54تــا  58و  67و 75آییننامــه الیحــه قانونــی اســتقالل کانــون
وکالی دادگســتری مصــوب آذر مــاه  ،1334در دادگاه انتظامــی رســیدگی بــه تخلفــات شــغلی وکالی
دادگســتری ،رســیدگی بــدون حضــور وکیــل دادگســتری انجــام میگیــرد .البتــه در مــواردی کــه از
نظــر دادگاه حضــور وکیــل مزبــور ضــروری بــود ،وی مکلــف بــه حضــور اســت .بدیــن ترتیــب در ایــن
دادگاه نیــز اصــل بــر رســیدگی غیرحضــوری اســت.
بهعــاوه ،در هیئتهــای رســیدگی انتظامــی بــه تخلفــات هیئتعلمــی دانشــگاهها و مؤسســات
آموزشــی عالــی و تحقیقاتــی نیــز مطابــق قانــون مقــررات انتظامــی مربــوط بــه تخلفــات هیئتعلمــی
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دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی و تحقیقاتــی مصــوب  22اســفندماه  ،1364رســیدگی در
ایــن هیئتهــا غیرحضــوری اســت .البتــه طبــق مــاده 16آییننامــه اجــرای قانــون مزبــور ،مصــوب
مردادمــاه  ،1365جلســات رســیدگی هیئتهــا غیرعلنــی بــوده و هیئــت پــس از قرائــت گــزارش
محقــق و الیحــه دفاعیــه متخلــف ،چنانچــه نیــازی بــه حضــور متخلــف و اخــذ توضیحــات شــفاهی از
وی نباشــد ،مبــادرت بــه صــدور رأی مینمایــد .همچنیــن طبــق تبصــره ایــن مــاده «در صــورت لــزوم،
هیئتهــا میتواننــد شــخص متخلــف را بــرای ادای توضیــح دعــوت و از وی تحقیقــات الزم را بــه
عمــل آورنــد».
در ســایر مراجــع اختصاصــی اداری نیــز وضــع تقریبـاً بــه همیــن منــوال اســت .بــه ایــن معنــی کــه
اصــل علنــی بــودن دادرس ـیهااساس ـاً مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و علیرغــم عــدم تصریــح بــه آن در
مقــررات مربــوط ،هیــچ قرینـهاینیــز مبنــی بــر پذیــرش ضمنــی رســیدگی علنــی یافــت نمیشــود .در
عمــل نیــز عمــوم مــردم از حضــور در دادرس ـیهایاداری محرومنــد.
برخــی از نویســندگان ،ایــن ویژگــی را نتیجــه قهــری ویژگیهایــیچــون مکتوببــودن دادرســی
دانســتهاندکــه عم ـ ً
ا بــا وجــود آن ،فایــدهایبــر علنیبــودن دادرســی نیــز مترتــب نیســت .بــه ایــن
معنــی کــه در اغلــب ایــن دادگاههــا طرفیــن دعــوا مکلفانــد دفاعیــات و نظــرات و دالیــل خــود را
بــه صــورت مکتــوب بــه ایــن مراجــع تقدیــم نماینــد و مذاکــرات شــفاهی فقــط بــه تشــخیص مرجــع
رســیدگی درراســتای رفــع ابهــام از اظهــارات مکتــوب و یــا تحقیــق بیشــتر بــرای کشــف حقیقــت
صــورت میگیــرد (رســتمی و دیگــران .)75 :1388 ،درنتیجــه ،از دیــد ایــن حقوقدانــان ،وضعیــت
حاکــم بــر مراجــع اختصاصــی اداری موجــب آن شــده اســت کــه قانونگــذار نیــز بــا درک عــدم امــکان
اعمــال اصــل علنیبــودن دادرســیهادر دادرســیهایاداری ،ایــن اصــل را در دادرســیهایمذکــور
نپذیــرد.
در مقــام پاســخ بــه ایــن ایــراد فــوق ،علیرغــم پذیــرش واقعیــت جــاری ،توجــه بــه دو نکتــه ذیــل
ضــروری اســت .اول آنکــه ،همانگونهکــه در مباحــث قبلــی نیــز اشــاره گردیــد ،یکــی از مهمتریــن
عناصــر و اجــزاء مفهومــی اصــل علنیبــودن دادرس ـیها ،دادرســی حضــوری اســت و بــر ایــن اســاس،
بــا توجــه بــه پذیــرش دادرســی حضــوری در برخــی از مراجــع اختصاصــی اداری ،میتــوان بــه معتقــد
بــه پذیــرش رویکــردی حداقلــی در رابطــه بــا دادرســی علنــی در نظــام دادرســی اداری ایــران شــد .ایــن
رویکــرد علیرغــم عــدم شناســایی و رســمیت کامــل دادرســی علنــی ،نشــان از توجــه هرچنــد ناقــص
و مختصــر بــه اصــل مذکــور دارد .دوم آنکــه ،عــدم شناســایی اصــل علنیبــودن دادرس ـیهادر نظــام
دادرســی اداری ایــران نمیتوانــد دلیلــی بــر عــدم قابلیــت اعمــال ایــن اصــل در دادرس ـیهایاداری
باشــد؛ بلکــه ایــن امــر از یکســو نشــانگر عــدم درک ضــرورت دادرســی علنــی در دادرســیهای
اداری و از ســوی دیگــر ،نمایانگــر عقبماندگــی دادرســی اداری در ایــران و عــدم تطابــق آن بــا
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معیارهــا و اســتانداردهای مطلــوب و پذیرفتهشــده جهانــی در ایــن خصــوص اســت .بــه عبــارت دیگــر،
ویژگیهایــیچــون مکتوببــودن دادرســیکــه برخــی از نویســندگان حقوقــی کشــور بــا اســتناد بــه
آن فایــدهایبــر علنیبــودن دادرســی متصــور نشــدهاند وضعیــت موجــود دادرســی اداری در کشــور
اســت و نــه وضعیــت مطلــوب آن .بــه عــاوه ،نظــر بــه برگــزاری علنــی دادرس ـیهای اداری در اغلــب
کشــورهای دارای نظــام دادرســی اداری پیشــرفته کــه در مباحــث قبلــی بــه آن اشــاره گردیــد ،پرســش
ایــن اســت کــه دادرســی اداری در ایــران چــه ویژگــی خاصــی دارد کــه نمیتــوان برگــزاری علنــی
دادرســی را در آن پذیرفــت .درنهایــت اینکــه بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی دادرســی اداری در ایــران
نمیتــوان از عادالنهبــودن رســیدگیدر ایــن دادرســیها طرفــداری نمــود و لــذا در جهــت تحقــق
همیــن امــر بایســتی دادرســی علنــی را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن اصــول دادرســی عادالنــه کــه
بــه بخشــی از آثــار مهــم آن در بخــش مقدمــه اشــاره گردیــد در دادرس ـیهای اداری مــورد پذیــرش
قــرار داد.
نتیجه
علیرغــم فقــدان صراحــت قانونــی دررابطهبــا لــزوم برگــزاری علنــی دادرســیهای مربــوط بــه
مراجــع اختصاصــی اداری و عــدم برگــزاری عملــی ایــن نــوع از دادرسـیها بــه صــورت علنــی ،امــکان
تضییــع حقــوق اشــخاص در ایــن نــوع از دعــاوی بســیار محتمــل خواهــد بــود .در ایــن راســتا ،برگــزاری
علنــی دادرســیهایاداری میتوانــد اغلــب دغدغههــایموجــود درخصــوص مراجــع اختصاصــی
اداری را مرتفــع نمــوده و تردیدهــایموجــود در خصــوص عملکــرد آنهــا را تــا حــدود زیــادی کاهــش
دهــد .بــه عــاوه ،نظــر بــه وضعیــت خــاص مراجــع اختصاصــی اداری کــه آنهــا را از معیارهــای یــک
نهــا ِد رســیدگیکنندۀ اســتاندارد دور ســاخته اســت و همچنیــن اهمیــت دعــاوی مطروحــه در آن
مراجــع و شــباهتهای غیرقابلانــکار مراجــع دادگســتری و مراجــع اختصاصــی اداری و نیــز بــا توجــه
بــه شناســایی برخــی اصــول دادرســی عادالنــه در ایــن مراجــع کــه راه را بــرای شناســایی دیگــر اصــول
فراهــم م ـیآورد میتــوان بــا بــه رســمیت شــناختن اصــل علنیبــودن دادرس ـیها در مراجــع مذکــور،
جــای خالــی نظارتهــایدقیــق و کافــی بــر ایــن مراجــع را از طریــق کارکــرد نظارتــی دادرســی علنــی
پوشــش داده و بــا وجــود چشــمان تیزبیــن عمــوم ،کاســتیهاو چالشهــای مراجــع موردبحــث را
کاهــش داد .در ایــن صــورت اســت کــه قضــات بــا احتیــاط بیشــتر و بــا لحــاظ حقــوق اشــخاص بــه
صــدور تصمیمــات خــود اقــدام خواهنــد کــرد و آراء صــادره از ایــن مراجــع ،بــه دلیــل کنتــرل و نظــارت
مردمــی ،از کیفیــت و صالبــت بیشــتری برخــوردار خواهــد شــد .موازیــن و رویــه مراجــع بینالمللــی و
کشــورهای پیشــرفته حقوقــی نیــز مؤیــد پذیــرش ایــن اصــل در دادرسـیهای اختصاصــی اداری اســت
و بــر ایــن اســاس برگــزاری علنــی دادرســی در مراجــع مــورد بحــث یــک ضــرورت اســت و نــه یــک
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انتخــاب .از ایــن روســت کــه دالیــل مطروحــه در جهــت مخالفــت بــا برگــزاری علنــی دادرس ـیهای
اختصاصــی اداری کــه باتوجهبــه ویژگیهــای خــاص مراجــع اختصاصــی اداری و وضعیــت موجــود
آنهــا در نظــام حقوقــی ایــران مطــرح گردیــده اســت ،بــه دلیــل عــدم مغایــرت عمــده ویژگیهــای
مراجــع اختصاصــی اداری بــا برگــزاری علنــی دادرسـیها و عــدم مطلوبیــت وضعیــت موجــود مراجــع
اختصاصــی اداری ،قابلپذیــرش بــه نظــر نمیرســد.
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