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چیستی دادرسی اداری در ایران؛ دادرسی دراداره یا 
دادرسی بر اداره

کوروش استوار سنگری*

چکیده
در حقــوق ایــران، دادرســی اداری در میــان انــواع دادرســی ها چنــدان مــدون و شناخته شــده نیســت. 
ایــن امــر اهمیــت تولیــد ادبیــات در ایــن خصــوص را می رســاند. اولیــن مطلــب در مــورد دادرســی اداری 
ــر  ــه اســت. منظــور از دادرســی اداری چیســت و ناظــر ب تبییــن مفهــوم آن یعنــی محــور اصلــی مقال
چیســت؟ در ادبیــات موجــود برخــی بــدون تعریــف آن را به عنــوان یــک مفهــوم شناخته شــده و دقیــق 
ــه  ــن مقال ــنده در ای ــد. نویس ــف کرده ان ــز آن را تعری ــندگان نی ــی نویس ــد و برخ ــرض گرفته ان پیش ف
بــه شــیوه کتابخانــه ای بــه تحقیــق در ایــن خصــوص پرداختــه و عــاوه بــر بررســی و نقــد تعاریــف و 
مفاهیمــی کــه از دادرســی اداری مطــرح شــده، تعریــف و مفهــوم موردنظــر خــورد را نیــز ارائــه کــرده 
ــر رســیدگی توســط مراجــع شــبه قضایی و  ــر اداره و ناظــر ب اســت. دادرســی اداری اصــواًل دادرســی ب

دیــوان عدالــت اداری اســت.
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چیستی دادرسی اداری درایران؛  
دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره

مقدمه
 یکــی از لــوازم اســتقرار عدالــت قضایــی، وجــود نظــام دادرســی اســت کــه حداقــل در ســه حــوزه 
کیفــری، مدنــی و اداری بایــد وجــود داشــته باشــد.1 نظــام یــا سیســتم دادرســی بــه مفهــوم فرآینــد 
حقوقــی رســیدگی بــه یــک اختــاف یــا دعــوی یــا مســئله حقوقــی اســت. مفهــوم دو نــوع کاســیک 
دادرســی یعنــی دادرســی مدنــی و دادرســی کیفــری شــناخته شــده اند، ولــی مفهــوم دادرســی اداری 
ــه نوعــی ناشــناخته اســت. فقــدان مقــررات مــدون و یکپارچــه در  ــی تبییــن نشــده و ب ــوز به خوب هن
خصــوص دادرســی اداری در کنــار کمبــود ادبیــات حقوقــی آن ازجملــه عوامــل عــدم شــناخت صحیــح 
ــران کتاب هــا و مقاله هــا در خصــوص دادرســی در  ــران اســت. در حقــوق ای ــوع دادرســی در ای ــن ن ای
ــتناد  ــا اس ــه آنه ــه ب ــه در مقال ــده اســت ک ــگارش ش ــبه قضایی ن ــا مراجــع ش ــت اداری ی ــوان عدال دی
ــه  ــوم دادرســی اداری را ب ــی مفه ــد ول ــز دربردارن ــوان دادرســی اداری را نی ــز عن می شــود و بعضــًا نی
ــد؛  ــن آن نپرداخته ان ــه تبیی ــته اند و ب ــور داش ــه منظ ــرای هم ــی ب ــرض پذیرفتن ــک پیش ف ــوان ی عن
لــذا درایــن نوشــته ها  ایــن نقیصــه وجــود دارد کــه چگونــه بــدون تبییــن یــک مفهــوم، می تــوان در 
ــه تفصیــل ســخن گفــت. از نظــر نویســنده  ــه آن ب ــوط ب ــا مســائل مرب ــار و ی ــا آث خصــوص ویژگــی ی
بــرای درک دادرســی اداری بایســتی نخســت مفهــوم آن تبییــن شــود و از ســایر دادرســی ها تفکیــک 
تــا مشــخص گــردد .ایــن مقالــه در پــی پاســخ بــه ایــن مســائل اســت کــه منظــور از دادرســی اداری 
چیســت و ایــن نــوع دادرســی ناظــر بــر چیســت. آیــا منظــور از دادرســی اداری همان گونه کــه برخــی 
نویســندگان معتقدنــد صرفــًا دادرســی در دیــوان عدالــت اداری اســت یــا دادرســی مراجــع شــبه قضایی 
ــل اداره اســت یعنــی  ــوع از دادرســی همیشــه درمقاب ــا ایــن ن را نیــز دربرمی گیــرد از طــرف دیگــر آی
آییــن رســیدگی بــه دعــاوی علیــه اداره اســت یــا اینکــه شــیوه دادرســی اســت کــه در ادارات بــرای 
ــد ســایر  ــرای بررســی دادرســی اداری نخســت بای ــرده می شــود. ب ــه کار ب ــات ب ــه اختاف رســیدگی ب
دادرســی ها یــادآوری و مختصــر بررســی گــردد. عــاوه بــر آن، پیشــینه تاریخــی مقرراتــی کــه در ایــن 
ــرای رســیدگی  ــررات ب ــه مق ــردد این گون ــا مشــخص گ حــوزه وضــع شــده اســت بررســی می شــود ت
بــه چــه امــری و توســط چــه نهادهایــی پیش بینــی شــده بودنــد تــا بــه درک مفهــوم دادرســی اداری 

کمــک کنــد. 

.1-Peter Cane, Adminstrative Law, FIFTH EDITION, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2011,  p316
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گفتار اول. انواع دادرسی 

بند اول. دادرسی مدنی

دادرســی مدنــی همچنان کــه در مــاده 1 قانــون آییــن دادرســی مدنــی1 ســال 1۳۷۹ نیــز بــه نوعــی 
بیــان شــده فرآینــدی حقوقــی اســت کــه در مراجــع قضایــی نســبت بــه دعوایــی کــه موضــوع آن یــک 
ــی  ــوق خصوص ــای حق ــی از حق ه ــد یک ــن فرآین ــود. در ای ــی می ش ــت ط ــی( اس ــی )حقوق ــر مدن ام
)مدنــی( افــراد اعــم از مالــی یــا غیرمالــی محــل مناقشــه اصحــاب دعــوی اســت؛ لــذا موضــوع رســیدگی 
در ایــن نــوع از دادرســی یــک امــر مدنــی )بــه مفهــوم حقــوق خصوصــی آن( اســت، اعــم از اینکــه ایــن 
ــوع  ــی باشــد؛2 بنابرایــن موضــوِع ایــن ن ــا بازرگان ــی و ی ــوع دعــاوی در خصــوص امــور حســبی، مدن ن

دادرســی، پدیــد ه ای مدنــی اســت.

بند دوم. دادرسی کیفری

ایــن نــوع دادرســی ناظــر بــر رســیدگی بــه تحقــق یــا عــدم تحقــق یــک جــرم اســت و مــاده یــک۳ 
قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1۳۹2/12/4 نیــز مبنــای ایــن دادرســی را جــرم دانســته اســت. 
البتــه در ایــن مــاده بــه حواشــی و لــوازم و دســتگاه هایی کــه بــرای رســیدگی بــه پدیــده جــرم ضــرورت 
ــد ازجملــه نیــز کشــف جــرم، تحقیقــات مقدماتــی، اجــرای احــکام کیفــری و وظایــف و  پیــدا کرده ان
اختیــارات مقامــات قضایــی و ضابطیــن دادگســتری نیــز پرداختــه اســت، ولــی اســاس پیدایــش آییــن 
دادرســی کیفــری ناظــر بــر پدیــده جــرم بــوده اســت یــا امــری کــه تحقــق آن مرتکــب را مســتوجب 
ــز پیش بینــی شــده  ــی نی ــاوی مدن ــه دع ــد در دادرســی کیفــری رســیدگی ب ــر می ســازد؟ هرچن کیف

اســت، ولــی آن هــم پیامــد پدیــده جــرم اســت.4

1. ماده یک:»آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی 
و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت 

آن می باشند، به کار می رود.«
2 . شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، 1۳82، ص 2۳.

۳ . ماده یک: »آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، 
میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی 

و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.
4 . برخی اساتید آیین دادرسی کیفری این تعریف را جامع تر دانسته اند: »آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است 

که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین مراجع صاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف 
مسئوالن قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوی کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق متهمان از سوی دیگر، وضع و 

تدوین شده است. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ دوم، بهار1۳۷6، ص ۷.
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بند سوم. دادرسی در حوزه خاص حقوق عمومی )اساسی و اداری(

ــه صــورت   اصــوال آییــن دادرســی اعــم از کیفــری و مدنــی جــزء حقــوق عمومــی هســتند امــا ب
ــن حــوزه دو دادرســی دیگــر  ــی در ای ــر ادبیــات جهان ــران و تحــت تأثی ــی ای خــاص در ادبیــات حقوق

یعنــی دادرســی اساســی و اداری نیــز مطــرح شــده اســت.1

الف. دادرسی اساسی
ــت  ــه غای ــا و ســازوکارهایی دانســته اند ک دادرســی اساســی را برخــی نویســندگان مجمــوِع نهاده
آن تضمیــن احتــرام و برتــری قانــون اساســی اســت.2 یــا دادرســی اساســی فرآینــدی اســت کــه در آن 
تجــاوز از حــدود اختیــارات منــدرج در قانــون اساســی یــا نقــض آن توســط نهادهــا و قــوای حکومتــی 

ــود.۳ ــی می ش بررس

لــذا هــدف در دادرســی اساســی، تضمیــن اصــول قانــون اساســی اســت؛ یعنــی موضــوع دادرســی، 
مغایــرت )یــا عــدم مغایــرت( امــری بــا قانــون اساســی اســت. هرچندکــه برخــی دادرســی اساســی را 
ــه نهادهــای  ــد و ایــن مفهــوم را ب ــون اساســی تســری داده ان ــه تمــام شــیوه هاِی تضمیــن اصــول قان ب
ــی را  ــر دادرس ــی اگ ــد، ول ــه کار برده ان ــان( ب ــورای نگهب ــی )ش ــون اساس ــده قان ــی کنترل کنن سیاس
ــا مســئله حقوقــی(  ــا دعــوی ی ــه یــک اختــاف ی ــه مفهــوم اولیــۀ آن )فرآینــد حقوقــی رســیدگی ب ب
بپذیریــم، اعضــای شــورای نگهبــان دادرس اساســی نیســتند. مضافــًا اینکــه در عمــدۀ کشــورها، نهــادی 
کــه اصــول قانــون اساســی را تضمیــن می کننــد و مانــع از وضــع مقــررات و یــا انجــام اقداماتــی علیــه 
آن می شــود، عنــوان دادگاه دارنــد.4 لــذا دادرســی اساســی در اینجــا موضوعیــت دارد امــا موضــوع ایــن 
مقالــه نیســت. درمجمــوع، موضــوع دادرســی اساســی، قانــون اساســی یــا بــه تعبیــر وســیع تر حقــوق 
اساســی اســت و شــاکی یــا خواهــان در این گونــه مراجــع مدعــی هســتند امــری خــاف قانــون اساســی 

رخ داده و تقاضــای رســیدگی دارنــد.

1 . البته عاوه بردادرسی اساسی و اداری در سال های اخیر در حوزه حقوق عمومی ، سخن از دادرسی انتخاباتی نیز گفته 

شده است.ر.ک، خسوس اوروسکو انریگه و همکاران، دادرسی انتخاباتی، مترجمان، اسدالله یاوری و همکاران، نشرمیزان، 

تهران،1۳۹۷.

2 . ابراهیم موسی زاده، دادرسی اساسی در جمهوری اسالمی ایران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1۳۹0، ص 5.

۳ . سیدمحمد غمامی، مصطفی منصوریان، دادرسی اساسی تطبیقی )جمعی از نویسندگان( پژوهشگاه شورای 

نگهبان، چاپ دوم، 1۳۹5 ،تهران، ص 18.

4 . ر.ک.به لویی فاورو، دادگاه های قانون اساسی، ترجمه دکتر علی اکبر گرجی، نشرمیزان، 1۳88، تهران.

چیستی دادرسی اداری درایران؛  
دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره
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ب. دادرسی اداری
در نظــام حقوقــی فرانســه کــه دوگانگــی نظــام قضایــی پذیزفتــه شــده و ســاختار دادگاه هــا بــه دو 
دســته دادگاه هــای عمومــی زیرمجموعــه قــوه قضاییــه و دادگاه هــای اداری کــه زیرمجموعــه قــوه مجریه 
اســت تقســیم می شــود، حل وفصــل اختافــات میــان دســتگاه های اداری و شــهروندان را دادگاه هــای 
ــور از آن  ــرد و منظ ــورت می گی ــی ص ــی اداری به راحت ــوم دادرس ــن مفه ــد تبیی ــام می دهن اداری انج
آییــن رســیدگی در دادگاه هــای اداری )در رأس آنهــا شــورای دولتــی( زیرمجموعــه قــوه مجریــه اســت.1 
امــا در ایــن اصطــاح در ادبیــات حقــوق ایــران )و بــه صــورت خــاص حقــوق اداری( جدیــد اســت و 
ــون  ــای اداری از ســال 1۳01 در قان ــوان دادگاه ه ــد عن ــدارد، هرچن ــررات ن ــن و مق ســابقه ای در قوانی
اســتخدام کشــوری بــه کار بــرده شــده اســت؛ امــا بــا تأســیس و اســتقرار دیــوان عدالــت اداری در ایــران 
برخــی نویســندگان آییــن دادرســی بــه ایــن نــوع دادرســی نیــز پرداخته انــد و آییــن دادرســی اداری 
ــت اداری( در  ــوان عدال ــون دی ــر قان ــه تعبی را »مجموعــه اصــول و قواعــدی دانســته اند کــه شــاکی )ب
مقــام طــرح شــکایت در مراجــع اداری و طــرف شــکایت در مقــام پاســخ بــه شــکایت و مراجــع اداری در 
مقــام رســیدگی و صــدور رأی و اجــرای آن بایــد رعایــت نماینــد.«2 برخــی رســیدگی در دیــوان عدالــت 
اداری و دادگاه هــای اختصاصــی اداری را دادرســی اداری محســوب کرده انــد.۳ عــده ای دیگــر دادرســی 
اداری را حــق دادخواهــی افــراد در برابــر تصمیمــات اداری محســوب نمــوده4 و آن را ناظــر بــر رســیدگی 
در دادگاه هــای اداری و مراجــع شــبه قضایی دانســته اند.5 در برخــی کتــب نیــز در خصــوص دادرســی 
اداری بــدون تعریفــی از ایــن مفهــوم، مطالــب کتــاب را بــه نظــارت قضــات دادگاه هــا و دیــوان عدالــت 
اداری اختصــاص داده انــد.6 تعــداد دیگــری از نویســندگان حــوزه حقــوق اداری، مفهــوم دادرســی اداری 
را به عنــوان یــک امــر قطعــی و پذیرفته شــده محســوب نمــوده و مطالــب خــود را ذیــل ایــن عنــوان 
در خصــوص دیــوان عدالــت مطــرح کرده انــد. البتــه برخــی بــا طــرح ایــن مطلــب کــه دیــوان عدالــت 
اداری نقــش اصلــی در فرآینــد دادرســی اداری دارد بــه نوعــی پذیرفته انــد کــه مفهــوم دادرســی اداری 

1 . روزه پرو، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی ، عباس تدین، غامحین کوشکی، انتشارات سلسلبیل ،1۳84 

، تهران، 42.

2 . عبدالله شمس، پیشین، ص ۳1.

۳ . مهدی هداوند، مسلم آقایی طوق، دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین های دادرسی منصفانه، 1۳8۹، 

تهران، ص18.

4 . آزیتا محسن زاده، دلیل و آیین اثبات در دادرسی اداری، مجد 1۳۹8، تهران، ص 26.

5 . همان منبع، ص 50 و 51.

6 . جواد محمودی، بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، نشر جنگل، 1۳۹0، ص2۷ به یعد.
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فراتــر از رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری اســت.1 ولــی برخــی دیگــر متعــرض ایــن مطلــب نشــده اند 
ــا  ــر ب ــت اداری اســت.2 برخــی دیگ ــوان عدال ــراً منظورشــان از دادرســی اداری، دادرســی در دی و ظاه
تقســیم انــواع دادرســی ها بــه ســه نــوع دادرســی قضایــی، اداری و محاســباتی، دادرســی اداری را ناظــر 

بــر رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری محســوب کرده انــد.۳

در تعاریــف مذکــور یــک گــروه دادرســی اداری را همــان دادرســی دیــوان عدالــت اداری می داننــد 
و دیگــری آن را ناظــر هــر دعوایــی علیــه تصمیمــات اداری تلقــی می کنــد، اعــم از اینکــه ایــن دعــوی 
ــر  ــی دادرســی اداری ناظــر ب ــت اداری رســیدگی شــود. یعن ــوان عدال ــا دی در مراجــع شــبه قضایی و ی
ــن  ــت؛ بنابرای ــت اداری اس ــوان عدال ــبه قضایی و دی ــع ش ــه اداره در مراج ــاوی علی ــه دع ــیدگی ب رس
اگــر دادرســی اداری را صرفــًا بــه مفهــوم دادرســی در دیــوان عدالــت اداری بدانیــم، مشــخص نیســت 
دادرســی های صورت گرفتــه توســط مراجــع شــبه قضایی )دادگاه هــای اداری( درزمــرۀ کدام یــک 
از دادرســی ها قــرار می گیــرد. اگــر دادرســی اداری را بــه مفهــوم دادرســی در دیــوان و مراجــع 
شــبه قضایی بدانیــم، لزومــًا بایســتی یــک قانــون آییــن دادرســی هــم بــر آن حاکــم باشــد تــا امــکان 
بررســی ابعــاد حقوقــی آن بــه صــورت مســتقیم وجــود داشــته باشــد و بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه 
چنیــن امــری )قانــون آییــن دادرســی واحــد بــر دیــوان ومراجــع شــبه قضایــی( وجــود نــدارد، لــذا ایــن 
مفهــوم از دادرســی اداری نیــز محــل تأمــل اســت. بــرای اینکــه بتوانیــم بــه مفهــوم مشــخصی برســیم 

ــم.  ــع کنی ــاد مناقشــه برانگیز آن را رف بایســتی ابع

گفتار دوم. تاریخچه دادرسی اداری

بند اول. تولد و رشد درکشورهای اروپایی و سایرکشورها 

ــا رشــد فعالیت هــای  ــن اســت کــه ظهــور دادرســی اداری از نظــر تاریخــی هم زمــان ب واقعیــت ای
ــای اداری را بخشــی از  ــن لحــاظ دادگاه ه ــه اســت. بدی ــه و توســعه یافت ــان شــکل گرفت اداری در جه
ســاختار عدالــت اداری می داننــد.4 انقــاب فرانســه یــک اداره قدرتمنــد را در اروپــا )قــاره ای یــا بــری( 

1 . مرتضی نجابت خواه، تحوالت دادرسی اداری در پرتو قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در 
تکاپوی حقوق عمومی )مجموعه مقاالت( جلد نخست، انتشارت جنگل، 1۳۹۳ ، تهران، ص ، ص514.

2 . علی محمد فاح زاده، تأملی بر پیرامون مفهوم ذی نفع در دادرسی اداری، در تکاپوی حقوق عمومی )مجموعه مقاالت( 
جلد نخست، انتشارت جنگل، 1۳۹۳، تهران، ص60۳

۳ . سام سوادکوهی فر، آیین دادرسی اداری در تشکیالت قضایی جمهوری اسالمی ایران، پژوهش نامه حقوق خصوصی، 
سال اول، شماره اول، زمستان 1۳۹1،ص10.

4-PETER CANE ،ADMINISTRATIVE LAW،FIFTH EDITION،OXFORD UNIVERSITY PRESS،2011، p316

چیستی دادرسی اداری درایران؛  
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ــوق  ــه در حق ــگامی فرانس ــود پیش ــا وج ــا ب ــت؛ ام ــر گذاش ــا تأثی ــایر حوزه ه ــر س ــه ب ــرد ک ــاد ک ایج
ــٌا  ــرده و صرف ــت نک ــون حرک ــی اداری تاکن ــن دادرس ــازی آیی ــمت مدون س ــه س ــن کشــور ب اداری، ای
قوانینــی ناظــر بــر ســاختار و صاحیــت دادگاه هــای اداری و در رأس آنهــا شــورای دولتــی وضــع نمــوده 
ــه ســمت  ــه قضایــی اســت. انگلســتان نیــز به ماننــد فرانســه ب و آییــن دادرســی بیشــتر محصــول روی
مدون ســازی آییــن دادرســی اداری حرکــت نکــرد. اساســًا در نظــام حقوقــی انگلســتان وجــود حقــوق 
ــوق اداری و دادرســی  ــگام حق ــرش دیرهن ــود و پذی ــد ب ــدا محــل تردی ــوق اداری در ابت عمومــی و حق
ــه رو نباشــیم.  ــه ای روب ــا نظــام حقوقــی فرب اداری در ایــن کشــور موجــب شــده اســت کــه در اینجــا ب
البتــه پیوســتن انگلســتان بــه اتحادیــه اروپــا باعــث گردیــد کــه ایــن کشــور اصاحاتــی را در مقــررات 

مربــوط بــه دادرســی اداری انجــام دهــد.1

در جهان معاصر دادرسی اداری طی سه مرحله توسعه یافته است.

ــه در  ــد ک ــب کردن ــی اداری را تصوی ــر دادرس ــر ب ــن ناظ ــورها قوانی ــدادی از کش ــه اول تع مرحل
نیمــه دوم قــرن بیســتم بــه بعــد شــاهد رشــد قوانیــن حــوزه عمومــی و اهمیــت دادن بــه هنجارهــای 
حقــوق اداری در قوانیــن ملــی هســتیم. امــا از نظــر رونــد تاریخــی اســپانیا در ســال 1888 قانــون آییــن 
دادرســی اداری را تصویــب کــرد کــه حــاوی یــک ســری مقــررات عمومــی حاکــم بــر دادرســی اداری 
بــود؛ عــاوه بــر آن در ایــن قانــون اجــزای اصلــی دادرســی اداری و وزارتخانه هــا و مقــررات وزارتی هــا 
ــه دادرســی اداری تصویــب شــد  وضــع شــد.2 در ســال 1۹25 در اتریــش دســته ای مقــررات مربــوط ب
ــر تشــریفات دادرســی اداری محســوب می شــوند. در  ــد ناظــر ب ــررات نظام من کــه اولیــن دســته از مق
ــر طبــق  ــن قوانیــن حــوزه اعمــال دادرســی اداری و یــک ســری راه حل هــا و مســئولیت های اداره ب ای
ــررات  ــن مق ــد عمومــی دادرســی اداری در ای ــی قواع ــن شــد و به طورکل ــا و شــرایط خــاص معی نیازه
ــاه و گســتردگی  ــت و شــکل گیری رف ــت روزول ــکا پــس از اجــرای طرح هــای دول وضــع کــرد. در آمری
ــررات و  ــع مق ــن کار وض ــون آیی ــن قان ــد. ای ــب ش ــی اداری تصوی ــون دادرس ــال 1۹46 قان اداره در س
ــارکت و  ــیعی از مش ــوزه وس ــون ح ــن قان ــود و در ای ــخص نم ــار مش ــرای اولین ب ــذاری را ب مقررات گ
ــد.  ــی ش ــم در اداره، پیش بین ــاذ تصمی ــی اتخ ــرای چگونگ ــهروندان و اداره ب ــن ش ــات بی ــادل اطاع تب
قانــون ســال 1۹46 بــر نهادهــای فــدرال و نهادهایــی کــه از طــرف دولــت فــدرال اداره می شــوند، یــا از 

ــود. ــال می ش ــد، اعم ــی می نماین ــرف آن نمایندگ ط

1-PETER CANE، Ibid ،p5

2-Javier Barnes، The Administrative Procedure in Comparative View، Oxford Handbook of Comparative Administra-

.tive Law )edited by P. Cane(, 2019 ،p7
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در ســال 1۹۷6 در آلمــان دو قانــون مهــم در ایــن خصــوص یعنــی قانــون آییــن دادرســی اداری و 
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای اداری تصویــب شــد کــه در آنهــا مفاهیمــی اساســی از قبیــل تعریــف 
ــر  ــر آنهــا را ســامان دهی شــد. ایــن قوانیــن نه تنهــا ب عمــل اداری، نظــام حقوقــی و الزامــات حاکــم ب

اداره فــدرال، بلکــه بــر اداره ایالتــی مجــرِی مقــررات فــدرال حاکــم اســت.

قانــون دادرســی اداری ژاپــن در ســال 1۹۹۳ تصویــب شــده اســت. ایــن قانــون بــر ادارات مرکــزی و 
در محدوده هــای خــاص بــر ادارات محلــی حاکــم اســت. براســاس ایــن رونــد جهانــی کشــورهای کــره 
ــون دادرســی  ــی در ســال 1۹۹6 و دومینیکــن در ســال 201۳ و الســالوادور در ســال 201۷ قان جنوب

ــد. ــب کرده ان اداری خــود را تصوی

در مرحلــه دوم به تدریــج حــوزه اعمــال قوانیــن دادرســی اداری توســعه یافــت و تعــداد بیشــتری از 
مقامــات و نهادهــای عمومــی را دربرگرفــت و بــر انــواع اعمــال و اقدامــات حقوقــی اعمــال شــد.

ــای  ــری هنجاره ــرف یک س ــک ط ــت. از ی ــعه یاف ــی اداری توس ــوای دادرس ــوم محت ــه س در مرحل
ــم  ــل اداری و رژی ــه عم ــد اینک ــاد ش ــوق اداری ایج ــاخه های حق ــن ش ــاختار بنیادی ــر س ــی ب عموم
ــذاری چیســت، محصــول دادرســی اداری اســت. از  ــر مقررات گ ــم ب ــد حاک ــی آن چیســت، قواع حقوق
طــرف دیگــر دادرســی اداری در مواقعــی امــور کــه بــا دادرســی مرتبــط هســتند ماننــد امــور مربــوط 
ــت،  ــط داخلــی بیــن واحدهــای اداری، مســئولیت دول ــه ســازمان های اداری را تنظیــم می کنــد، رواب ب
ــر عمــل اداری و حــق  ــر اصــول عمومــی حاکــم ب اعمــال قــدرت از ایــن قبیــل هســتند و در اینجــا ب

ــود.1 ــد می ش ــل اداره تأکی ــهروندان در مقاب ــی ش دادرس

بند دوم. تاریخچه مقررات دادرسی اداری در ایران

نخســتین مقــررات مربــوط بــه دادرســی در ایــران را دســتورالعمل دیوانخانه هــای عدلیــه در زمــان 
ــاده  ــی م ــر س ــتمل ب ــی( مش ــری )12۳8 شمس ــال 12۷5 قم ــه در س ــد2 ک ــاه می دانن ــن ش ناصرالدی
منتشــر شــد، کــه دربــاره حل وفصــل مســائل حقوقــی و کیفــری بــوده اســت. پــس از مشــروطیت در 
ــون، اصــول محاکمــات جزایــی )مصــوب 1۳۳0 قمــری 12۹1 شمســی(  حــوزه کیفــری نخســتین قان
بــوده۳ اســت، پــس از آن تاکنــون چندیــن قانــون آییــن دادرســی کیفــری تصویــب شــده کــه آخریــن 

1-Ibid  p6

2 . آشوری، پیشین، ص 51.

۳ . همان منبع، ص 55.
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آن مصــوب 1۳۹2 )بــا اصاحــات 1۳۹4( اســت. در حــوزه مدنــی قانــون اصــول تشــکیات عدالیــه و 
محاضــر شــرعیه و احــکام صلحیــه مصــوب 1۳2۹ قمــری )12۹0 شمســی( مجلــس شــورای ملــی و 
اصــول محاکمــات حقوقــی مصــوب همــان ســال، نخســتین مقــررات مــدون راجــع بــه دادرســی مدنــی 
بودنــد1 کــه پــس از آن تاکنــون قوانینــی بــه نــام آییــن دادرســی مدنــی وضــع شــده کــه آخریــن آن 

مصــوب 1۳۷۹اســت.

ــع  ــر مراج ــر ب ــررات ناظ ــی مق ــه یک ــده از دو جنب ــررات وضع ش ــی اداری مق ــوزه دادرس در ح
ــررات  ــه مق ــرد. از جنب ــرار گی ــد موردنظــر ق ــا بای ــر آنه ــی ناظــر ب ــری مرجــع عال شــبه قضایی و دیگ
ــی در  ــال 1۳01 احکام ــوری س ــتخدام کش ــون اس ــتین بار قان ــبه قضایی نخس ــع ش ــر مراج ــم ب حاک
ایــن خصــوص دارد، از یک طــرف مــاده ۳2 آن مقــرر کــرده بــود بــرای رســیدگی بــه تقصیــرات اداری 
ــاون او  ــا مع ــر ی ــر وزی ــم اداری تحــت نظ ــق و محاک ــس تحقی ــازات مســتخدمین، مجل ــن مج و تعیی
تشــکیل می شــود. مــواد ۳2 تــا 42 ایــن قانــون درخصــوص ترکیــب و ســاختار محاکــم اداری ازجملــه 
ــق  ــن طب ــود؛ بنابرای ــی ب ــی دادرس ــکام جزئ ــی اح ــر و برخ ــدوی و تجدیدنظ ــم اداری ب ــود محاک وج
ــی  ــات اداری مســتخدمین پیش بین ــه تخلف ــرای رســیدگی ب ــا( اداری ب ــم )دادگاه ه ــون محاک ــن قان ای
ــول  ــه( مح ــه )آیین نام ــع نظام نام ــه وض ــم ب ــن محاک ــه در ای ــرز محاکم ــون ط ــاده 42 قان ــد. در م ش
ــف آن  ــات اداری و وظای ــه محاکم ــوان نظام نام ــت عن ــاده 42 تح ــی م ــه اجرای ــت. نظام نام ــده اس ش
ــاده  ــاده، و قســمت دوم در 16م ــی در 1۳15/4/10 در دو بخــش، قســمت اول در ۷۳ م در امــور جزائ
بــه تصویــب هیئت وزیــران رســید کــه در آن بــه تفصیــل در خصــوص تخلفــات و مجازات هــای اداری 
ــود؛  اصطــاح محکمــه  و سلســله مراتب محاکــم اداری و نحــوه رســیدگی آن احکامــی وضــع شــده ب
ــداً  ــد بع ــتفاده ش ــال1۳15 اس ــه س ــن نام ــال 1۳01 و آیی ــون س ــه در قان ــران ک ــوق  ای اداری در حق
در قانــون اســتخدام کشــوری1۳45 بــه دادگاه اداری تغییــر یافــت اصــواٌل بــرای مرجــع رســیدگی بــه 

ــود.   ــده ب ــی ش ــدان پیش بین ــات اداری کارمن تخلف

ــام  ــه ن ــون اســتخدام کشــوری ســال 1۳01 شــورایی ب ــاده 64 قان ــه موجــب م از طــرف دیگــر ب
ــران  ــه شــکایات مســتخدمین ادارات از وزی ــی شــد کــه مرجــع رســیدگی ب ــی پیش بین شــورای دولت
ــود. ــه رســیدگی ب ــح ب ــود و در غیــاب آن دیــوان تمیــز )عالــی کشــور( صال ــون ب در مــوارد نقــض قان

بــه غیــر از نظام نامــه محاکــم اداری، ســال 1۳24 قانــون دیــوان محاســبات و ســال 1۳۳4 قانــون 
محاکمــه انتظامــی قضــات و آیین نامــه محاکمــات اداری مشــمولین قانــون اســتخدام پزشــکان تصویــب 
شــد و ســال 1۳۳۹ نیــز آیین نامــه متممــی بــه نــام محاکمــات اداری مربــوط بــه تقصیــرات آموزشــی 

1 . عبدالله شمس، پیشین، ص 6۷.
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وضــع و بــه آیین نامــه )نظام نامــه( محاکمــات اداری اولیــه اضافــه گردیــد امــا در هــر حــال همــه ایــن 
مقــررات ناظــر بــر رســیدگی بــه تخلفــات مســتخدمین دولــت بــود.

در ســال 1۳۳1 قانــون شــورای دولتــی بــا الهــام از شــورای دولتــی فرانســه تصویــب گردیــد کــه در 
قانــون صاحیــت و ترکیــب شــورا برخــی از احــکام دادرســی بیــان شــده بــود امــا ترتیــب رســیدگی و 
اجــرای احــکام شــورا طبــق مــاده ۳0 قانــون بــه آیین نامــه اجرایــی محــول شــده بــود کــه ایــن قانــون 

هیــچ گاه اجرایــی نشــد.

مــورخ 1۳45/۳/۳1 قانــون اســتخدام کشــوری جدید تصویب شــد کــه در مــاده 58 آن دادگاه اداری 
ــر مســتخدمین پیشــین نمی شــد و چگونگــی تشــکیات  ــه تخلفــات اداری و تقصی ــرای رســیدگی ب ب
ــن دادرســی اداری  ــوان آیی ــا عن ــه ب ــاع شــد. آیین نام ــه ارج ــه آیین نام دادگاه اداری و رســیدگی آن ب
در 1۳46/5/11 در 66 مــاده بــه تصویــب هیئت وزیــران رســید کــه در آن تقصیــر و یــا تخلــف 
مســتخدمین و وظایــف اداری تعریــف و خطاهــای اداری و مجازات هــای اداری تعییــن گردیــد و آییــن 
ــن  ــد. آیی ــخص گردی ــر اداری مش ــدوی و تجدیدنظ ــای ب ــات اداری و دادگاه ه ــتانی در تخلف کار دادس

ــد. ــران اصــاح گردی ــب هیئت وزی ــا تصوی دادرســی اداری در 1۳5۳/۳/25 ب

ــون ســال 1۳45 مقــرر کــرد کــه مســتخدمین رســمی  از نظــر دعــاوی اســتخدامی مــاده 60 قان
می تواننــد در مــورد تضییــع حقــوق اســتخدامی خــود بــه ســازمان امــور اســتخدامی کشــور شــکایت 
کننــد. در مــواد 61 و 62 نیــز شــورای دولتــی و درغیــاب آن دیــوان عالــی کشــور بــه عنــوان مرجــع 
رســیدگی بــه شــکایات اســتخدامی پــس از طــرح در ســازمان امــور اســتخدامی پیش بینــی شــد. بعــد 
از پیــروزی انقــاب اســامی نخســت طــی الیحــه قانونــی مصــوب 1۳58/۳/8 شــورای انقــاب، مــاده 
6 اصــاح و دادگاه اســتان تهــران جایگزیــن دیــوان عالــی کشــور در دعــاوی اســتخدامی شــد، البتــه 

دعــاوی اســتخدامی قضــات برعهــده دیــوان عالــی کشــور قــرار گرفــت.

ــط مســاعد  ــاد محی ــازی و ایج ــه پاک س ــوط ب ــی مرب ــاب الیحــه قانون ــورای انق در 1۳58/6/۷ ش
ــرکت های  ــات و ش ــا و مؤسس ــگاه ها و بانک ه ــا و دانش ــاب در وزارتخانه ه ــای انق ــد نهاده ــرای رش ب
دولتــی را تصویــب کــرد کــه بــه موجــب آن هیئتــی 5 نفــره بــا مراجعــه بــه پرونــده و ســوابق کارکنــان 
ــات  ــه اثب ــا ب ــت آنه ــدم صاحی ــته اند و ع ــکاری داش ــه هم ــاواک منحل ــا س ــه ب ــده ک ــه آن ع مؤسس
رســیده و یــا اشــتهار بــه فســاد اخــاق و نادرســتی دارنــد و یــا زایــد تشــخیص داده شــوند را بــه وزیــر 
مربوطــه پیشــنهاد و وزیــر اختیــار داشــت ظــرف 6 مــاه ایــن عــده از کارکنــان را از خدمــت منفصــل و 
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یــا بــا ارفــاق بازنشســته کننــد. در ایــن الیحــه قانــون هیچ گونــه آییــن دادرســی بــرای رســیدگی بــه 
ــد  ــرر گردی ــد و مق ــن الیحــه اصــاح گردی ــود، در 1۳58/11/۳0 ای ــی نشــده ب ــور پیش بین ــور مذک ام
ــز  ــه شــد. در 1۳5۹/1/۳1 نی ــز در نظــر گرفت ــت تجدیدنظــر نی ــه شــود و هیئ ــان پذیرفت ــاع متهم دف

ــون پاک ســازی کارمنــدان ســازمان ثبــت و اســناد کشــور تصویــب شــد. الیحــه قان

بعــد از اســتقرار مجلــس شــورای اســامی قانــون بازســازی نیــروی انســانی وزارتخانه هــا و مؤسســات 
ــدوی  ــت در 1۳60/۷/5 در 6۳ مــاده تصویــب شــد کــه در آن هیئت هــای ب ــه دول دولتــی و وابســته ب
ــرای رســیدگی بــه جرائــم سیاســی و نظامــی و مالــی و اداری  و تجدیدنظــر و هیئــت عالــی نظــارت ب
ــن  ــه قوانی ــاده 5۹ آن کلی ــب آن م ــه موج ــد و ب ــی ش ــدان پیش بین ــی کارمن ــای انضباط و تخلف ه
ــاله  ــی دوس ــون آزمایش ــد. قان ــو گردی ــر لغ ــررات مغای ــای اداری و مق ــن دادگاه ه ــازی و قوانی پاک س
ــا نظــام جمهــوری  ــت موظــف شــد ظــرف یک ســال الیحــه دادگاه هــای اداری متناســب ب ــود و دول ب
ــه  اســامی تدویــن و بــه مجلــس تقدیــم کننــد. امــا تــا ســال 1۳۷2 در ایــن خصــوص ســه قانــون ب
صــورت آزمایشــی تصویــب شــد و باالخــره قانــون دائمــی رســیدگی بــه تخلفــات اداری در 1۳۷2/۹/۷ 
ــب  ــه تصوی ــز در 1۳۷0/12/20 ب ــه آن نی ــید و آیین نام ــامی رس ــورای اس ــس ش ــب مجل ــه تصوی ب
هیئت وزیــران رســید کــه تاکنــون چندیــن بــار اصــاح شــده اســت. آنچــه بیــان شــد مقــررات ناظــر 
بــر دادگاه هــای اداری بــه مفهــوم مراجــع رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارمنــدان دولــت بــود، هرچنــد 
ــه تخلفــات برخــی  ــر رســیدگی ب ایــن عنــوان در فرآینــد نهایــی حــذف شــد. البتــه مقــررات ناظــر ب
دیگــر از کارکنــان دولــت یعنــی نیروهــای مســلح در قوانیــن ذی ربــط خــود و بــه شــکل مختصــر نیــز 

وجــود دارد.

ــردفتران،  ــون س ــون وکا، کان ــه ای )کان ــای حرف ــوط نهاده ــبه قضایی مرب ــع ش ــوص مرج در خص
ــوان  ــه عن ــود. ب ــاده نمی ش ــی مش ــی دادرس ــررات تفصل ــز مق ــی...( نی ــام مهندس ــکی، نظ ــام پزش نظ
ــرا( و  ــه )دادس ــوب 1۳15 پارک ــت مص ــون وکال ــاده 46 قان ــتری در م ــورد وکای دادگس ــه در م نمون
محکمــه انتظامــی وکا پیش بینــی شــده بــود. در الیحــه قانونــی اســتقال کانــون وکای دادگســتری 
ســال 1۳۳۳ در مــواد 1۳ الــی 18 دادســرا و دادگاه انتظامــی وکا در نظــر گرفتــه شــده اســت مــواد 
ــی وکا و  ــای انتظام ــات و مجازات ه ــر تخلف ــر ب ــوب آذر 1۳۳4 ناظ ــون مص ــه قان ــا 8۹ آیین نام 5۳ ت
نحــوه رســیدگی در دادســرا و دادگاه هــای انتظامــی اســت. بــه بیــان دیگــر ایــن مــواد هــم ناظــر بــر 
مقــررات شــکلی )مــواد 5۳ تــا ۷5( و مقــررات ماهــوی )تخلفــات و مجازات هــا مــواد ۷6 تــا 84( مربــوط 
بــه تخلفــات وکا و نحــوه رســیدگی بــه آنهــا اســت. ولــی ایــن مقــررات نیــز در قالــب و کفایتــی کــه 
بتــوان بــر آن آییــن  دادرســی نــام نهــاد نیســتند، هرچنــد مــواردی ماننــد ابــاغ و مقامــات و اشــخاص 
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ذی صــاح در طــرح شــکایت و تعقیــب آن و تشــکیل و حدنصــاب دادگاه انتظامــی در ایــن آیین نامــه 
ــده اند. ــف ش ــن تکلی تعیی

ــبه  ــی ش ــع تخصص ــدود 55 مرج ــه ح ــه اینک ــی باتوجه ب ــبه قضای ــع ش ــایر مراج ــوص س در خص
قضایــی در ایــران وجــود دارد کــه بــه اعتــراض بــه آراء آنهــا در دیــوان عدالــت اداری صــورت می گیــرد 
ــت  ــوان عدال ــه در دی ــره..( ک ــه ای و غی ــای حرف ــوط نهاده ــر )مرب ــه دیگ ــداد درخورتوج ــاوه تع به ع
ــرای  ــن مقــال نمی گنجــد و ب ــه دادرســی آنهــا در ای ــوط ب رســیدگی نمی شــود. تفصیــل مقــررات مرب
بررســی دقیــق بایــد مقــررات هرکــدام از ایــن مراجــع جداگانــه موردبحــث قــرار گیــرد، امــا نکتــه مهــم 
در اینجــا ایــن اســت کــه در خصــوص عمــوم مراجــع شــبه قضایی در ایــران متــن حقوقــی محــدود بــه 
چنــد مــاده در هریــک از قوانیــن ذی ربــط اســت کــه در حــد ترکیــب و صاحیــت آن مرجــع احکامــی 
ــات و  ــتناد تجربی ــه اس ــند ب ــی باش ــر قاض ــون اگ ــع چ ــن مراج ــای ای ــت و اعض ــده اس ــی ش پیش بین
مقــررات دادرســی مدنــی و یــا کیفــری ممکــن اســت عمــل کننــد ولــی ضوابــط مفصــل و دقیقــی در 
خصــوص آییــن دادرســی آنهــا وجــود نــدارد و تعــداد محــدودی از آنهــا دارای آیین نامــه تفصیلــی در 

ــن مــوارد آورده می شــود. خصــوص آییــن رســیدگی خــود هســتند کــه در اینجــا ای

ــه 1۳25/2/28  ــتین بار در تصویب نام ــط کار نخس ــه رواب ــوط ب ــات مرب ــی اختاف ــوزه دادرس  در ح
هیئت وزیــران کــه بــه عنــوان اولیــن قانــون کار ایــران مشــهور شــده اســت مقرراتــی وضــع شــد. مــواد 
ــت  ــات، نخس ــه اختاف ــیدگی ب ــرای رس ــه در آن ب ــود ک ــاف ب ــل اخت ــوص ح ــا ۳1 آن در خص 2۷ ت
مرجعــی به عنــوان شــورای کارگاه و ســپس هیئــت داوری ســه نفــر پیش بینــی شــده بــود ولــی ترتیــب 
رســیدگی هیئــت طبــق مــاده ۳1 آن بــه تصویــب آیین نامــه ارجــاع شــده بــود کــه ظاهــراً ایــن آییــن 

وضــع نشــد.

قانــون کار 1۳28 نیــز به عنــوان قانــون اجــازه اجــرای گــزارش کمیســیون پیشــه و هنــر و بازرگانــی 
ــب  ــه تصوی ــاله ب ــی یک س ــورت آزمایش ــه ص ــان در 1۳28/۳/1۷ ب ــران و کارفرمای ــه کارگ ــوط ب مرب
کمیســیون مذکــور در مجلــس رســید. مــاده 1۳ آن در خصــوص حــل اختــاف بیــن کارگــر و کارفرمــا 
بــود کــه در آن بــدواً کمیســیون ســازش رســیدگی می کــرد و در صــورت عــدم حــل اختــاف هیئتــی 
ــا و نماینــده وزارت کار رســیدگی و  ــام »شــورای توافــق« مرکــب از نماینــدگان کارگــر و کارفرم ــه ن ب

ــود. ــادر می نم ــی ص رأی قطع

ــا  ــه در آنه ــود ک ــاف ب ــل اخت ــه ح ــوط ب ــا 46 مرب ــواد ۳۷ ب ــز م ــال 1۳۳۷ نی ــون کار س در قان
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رســیدگی بــه اختــاف بیــن کارگــر و کارفرمــا بــه شــورای کارگاه )بــه عنــوان مرجــع بــدوی مرکــب از 
ــود. ۳ نفــر( و هیئــت حــل اختــاف )مرکــب از ۹نفــر( واگــذار شــده ب

ــه مراجــع  ــون کار مصــوب 1۳6۹ اختصــاص ب ــا 166 قان در جمهــوری اســامی نیــز مــواد 15۷ ت
حــل اختــاف دارد کــه در آن هیئت هــای تشــخیص بــه عنــوان مرجــع بــدوی و هیئــت حــل اختــاف 
ــت  ــیدگی نخس ــن رس ــوص آیی ــا در خص ــت، ام ــده اس ــی ش ــر پیش بین ــع تجدیدنظ ــوان مرج ــه عن ب
ــت  ــیدگی هیئ ــوه رس ــات و نح ــکیل جلس ــی تش ــه چگونگ ــوط ب ــه مرب در 1۳6۹/12/12 دو آیین نام
ــید. در  ــر کار رس ــب وزی ــه تصوی ــاده( ب ــاف )در 10 م ــل اخت ــت ح ــاده( و هیئ ــخیص )در 11 م تش
ــاف وجــود  ــای تشــخیص و حــل اخت ــه انتخــاب اعضــای هیئته ــوط ب ــای مرب ــا آیین نامه ه ــار آنه کن
دارنــد، امــا آیین نامــه رســیدگی و چگونگــی تشــکیل جلســات هیئت هــای تشــخیص و حــل اختــاف 
موضــوع مــاده 164 قانــون کار )درواقــع آییــن  دادرســی( مصــوب 1۳80/10/۳0 وزیــر کار در 4۳ مــاده 
جایگزیــن آیین نامه هــای نحــوه رســیدگی ســال 6۹ گردیــد. آییــن دادرســی کار در 116 مــاده مــورخ 
ــه تصویــب وزیــر کار رســید کــه جایگزیــن آیین نامه هــای قبلــی گردیــد و از آغــاز ســال  1۳۹1/8/۷ ب
۹2 الزم االجــرا گردیــد )در 1۳۹۷/12/2۷ نیــز بــا تصویــب الحاقیــه ای تعــداد مــواد آن بــه 1۳5 رســید(. 
بدیــن ترتیــب مقرراتــی بــه عنــوان آییــن دادرســی کار در ایــران شــکل گرفــت و ایــن مراجــع جــزء 
محــدود مراجعــی هســتند کــه آییــن دادرســی بــه صــورت نســبتًا تفصیلــی و بــا عنــوان آییــن دادرســی 

دارنــد.

ــه  ــون مالیات هــا ب ــا ســال 1۳45 نظــام حقوقــی ایــران فاقــد قان در حــوزه قوانیــن مالیاتــی نیــز ت
صــورت نســبی جامــع بــود. ظاهــراً نخســتین قانــون در ایــن حــوزه قانــون مالیــات امــاک اربابــی ودواب 
مصــوب 1۳04/1/20 بــود کــه طبــق مــاده دهــم آن اختافــات مالیاتــی بــه کمیســیون ســه نفره مرکــب 
از نماینــده مــؤدی و نماینــده دارایــی و یــک نفــر خبــره محلــی ارجــاع می شــد. ایــن کمیســیون مرجــع 
ــه  ــره مصوب ــارت و غی ــر شــرکت ها و تج ــات ب ــون مالی ــی موضــوع قان ــات مالیات ــه اختاف ــیدگی ب رس
ــا در  ــاده وجــود داشــت، ام ــک م ــان ی ــر آن در حــد هم ــررات ناظــر ب ــه مق ــود ک ــز ب 1۳0۹/1/12 نی
ــر  ــون ناظــر ب ــن قان ــب شــد ای ــت تصوی ــن اشــخاص و دول ــاوی بی ــه دع ــون راجــع ب 1۳0۹/8/1۳ قان
ــه امــوال غیرمنقــول و منقــول و  همــه دعــاوی بیــن اشــخاص و دولــت نبــود بلکــه دعــاوی مربــوط ب
حقــوق متعلــق بــه آن بــود. مــاده 8 ایــن قانــون اصــول تشــکیات محاکمــات مالیــه و طــرز رســیدگی 
ــن  ــر ای ــه ب ــود ک ــاع داده ب ــران ارج ــه مصــوب هیئت وزی ــه نظام نام ــکام را ب ــرای اح ــاوی و اج ــه دع ب
ــوان  ــوان اصــول تشــکیات دی ــا عن ــاده ب ــه ای در ۷8 م ــران در 1۳۷0/1/1۹ نظام نام اســاس هیئت وزی
محاکمــات مالیــه در ۷8 مــاده تصویــب کــرد، کــه طبــق آن بــر رســیدگی و قطــع و فصــل دعــاوی بیــن 
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دولــت و افــراد دیــوان محاکمــات مالیــه در مرکــز تشــکیل می شــد. دیــوان محاکمــات مالیــه مرکــب 
از دو شــعبه بــدوی و یــک شــعبه تجدیدنظــر بــود کــه بــا عضویــت قضــات تشــکیل می شــد، در ایــن 
ــه  ــی ب ــبت جامع ــه نس ــون ب ــًا قان ــه نهایت ــا اینک ــود، ت ــده ب ــی ش ــز پیش بین ــت نی ــه حکمی نظام نام
ــام قانــون مالیات هــای مســتقیم در 45/2/18 در ۳1۹ مــاده وضــع شــد. مــواد 244 تــا 25۳ قانــون  ن
ــی  ــواد محــدود احکام ــن م ــد و در ای ــدوی و تجدیدنظــر بودن ــی ب در خصــوص کمیســیون های مالیات
راجــع بــه آییــن دادرســی مالیاتــی وجــود داشــت و آییــن رســیدگی بــه صــورت آیین نامــه نیــز وجــود 
نداشــت و مــواد 254 تــا 261 در خصــوص شــورای عالــی مالیاتــی و صاحیت هــای متعــدد آن به ویــژه 
در خصــوص رســیدگی شــکلی بــه اختافــات مالیاتــی پــس از کمیســیون ها بــود و در مــواد 262 تــا 

2۷4 راجــع بــه هیئــت عالــی انتظامــی مالیاتــی و دادســتان مالیاتــی بــود.

ایــن قانــون در ســال های 52 و 5۳ اصــاح گردیــد امــا در جمهــوری اســامی جــای خــود را بــه 
ــون  ــاختار قان ــواد و س ــیاری از م ــراً بس ــوب 1۳66/12/۳ داد. ظاه ــتقیم مص ــای مس ــون مالیات ه قان
ــن  ــن رو در ای ــت. از ای ــده اس ــه ش ــال 1۳55 گرفت ــون س ــال 1۳66 از قان ــتقیم س ــای مس مالیات ه
ــه مراجــع حــل اختــاف مالیاتــی و مــواد 252 تــا 260 نیــز در  قانــون مــواد 244 تــا 251 مربــوط ب
خصــوص شــورای عالــی مالیاتــی اســت. ایــن قانــون تاکنــون چندین بــار اصــاح شــده اســت، ازجملــه 
ــدوی و  ــه صــورت ب ــی ب ــه ای یعن ــه، دومرحل ــن اولی ــی در مت اینکــه هیئت هــای حــل اختــاف مالیات
تجدیدنظــر بودنــد. در مقطعــی )اصاحــات ســال 80( یک مرحلــه ای شــدند امــا بــار دیگــر بــه همــان 
ــی  ــی، هیئت هــای حــل اختــاف مالیات ــات مالیات ــه اختاف ســاختار قبلــی بازگشــت و در رســیدگی ب
بــدوی و تجدیدنظــر وجــود دارنــد کــه رســیدگی ماهــوی  می کننــد و شــورای عالــی مالیاتــی در رأس 
آنهــا قــرار دارد کــه بــه صــورت شــکلی بــه اعتراضــات علیــه آرای قطعــی هیئت هــا رســیدگی می کنــد.

آیین نامــه اجرایــِی مــواد 244 تــا 260 دربــارۀ آییــن رســیدگی هیئت هــا و شــورای عالــی وجــود 
نــدارد، ولــی درخصــوص مــواد 218 )قســمت وصــول مالیــات( و 21۹ )شناســایی و تشــخیص و مطالبه و 
وصــول مالیــات( آیین نامــه تفصیلــی وجــود دارد. آیین نامــه اجرایــِی مــاده 21۹ مصــوب 1۳82/10/۳0 
ــرگ تشــخیص و  ــر امــور اقتصــادی و دارایــی اســت کــه تشــریفات تشــخیص مالیــات و صــدور ب وزی
نهایتــًا مطالبــۀ آن و رســیدگی اداری بــه اعتــراض مــؤدی نســبت بــه بــرگ تشــخیص پیش بینــی شــده 
ــی بخشــنامه ها،  ــون تمام ــاده 21۹ قان ــتناد م ــه اس ــه ب ــی دارد ک ــرر م ــه مق ــاده 54 آیین نام اســت. م
دســتورالعمل ها و رویه هــای اجرایــی کــه توســط ســازمان جهــت اجــرای قانــون مقــرر می شــود بــرای 

تمــام واحدهــای تابعــه ســازمان، مأموریــن مالیاتــی و مؤدیــان الزم االتبــاع اســت.

چیستی دادرسی اداری درایران؛  
دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره
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بــه اســتناد مــاده 54 مذکــور، دبیــرکل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور طــی بخشــنامه ای 
ــرای  ــی« ب ــی مالیات ــتورالعمل دادرس ــوان »دس ــه عن ــد را ب ــتورالعملی در 44 بن )1۳8۷/11/1۳( دس
ــر نحــوه رســیدگی در هیئت هــا اعــم  اجــرا ابــاغ کــرده اســت. در ایــن دســتورالعمل احــکام ناظــر ب
ــاغ و تشــکیل  ــاف، اب ــای حــل اخت ــت در هیئت ه ــا، وکال ــت آنه ــراض و ثب ــرگ اعت از مشــخصات ب
ــا  ــناس، مشــخصات آراء صــادره توســط هیئت ه ــه کارش ــاع ب ــرار و ارج ــا، صــدور ق جلســات هیئت ه
ــی  ــاف مالیات ــل اخت ــای ح ــی هیئت ه ــه نوع ــت و ب ــده اس ــان ش ــات بی ــر جزئی ــا ذک ــد آن ب و مانن
ــی  ــور مالیات ــات ام ــه مقام ــًا اینک ــی شــده اند. اساس ــن دادرســی مالیات ــوان آیی ــا عن ــی ب دارای مقررات
جهــت تدویــن مقــررات مربــوط بــه دادرســی مالیاتــی اقــدام کرده انــد، امــری مطلــوب و در راســتای 
حاکمیــت قانــون اســت امــا اینکــه مقــررات دادرســی توســط مقاماتــی بــه غیــر از وزیــر و بــه شــکل 
دســتورالعمل وضــع شــود محــل تأمــل اســت، چــون مقــررات آییــن دادرســی جــزء قواعــد ارگانیــک 

ــوند. ــذار وضــع ش ــاز از طــرف قانونگ ــات مج ــا مقام ــذار ب ــد توســط قانونگ ــود و بای محســوب می ش

بنابرایــن براســاس مطالعــات انجــام شــده در خصــوص مراجــع شــبه قضایی در ایــران تاکنــون دو 
مرجــع هســتند کــه دارای متــن مدونــی بــا عنــوان آییــن دادرســی هســتند و مابقــی مراجــع یــا در 
حــد چنــد مــاده در قوانیــن ذی ربــط و یــا آیین نامــه، احکامــی دارنــد یــا صرفــًا ترکیــب و ســاختار و 
صاحیــت آن در قانــون پیش بینــی شــده اســت و ایــن مراجــع فاقــد مقــررات آییــن دادرســی هســتند.

درحــوزه دادرســی اداری در خصــوص مراجــع باالتــر از مراجــع شــبه قضایــی ،گفتــه شــد کــه در 
مــاده 64 قانــون اســتخدامی کشــوری ســال 1۳01شــورایی بــه نــام شــورای دولتــی جهــت رســیدگی 
بــه شــکایات اســتخدامی پیش بینــی شــد کــه تشــکیل نشــد و در غیــاب آن نیــز دیــوان عالــی کشــور 

ــه ایــن نــوع شــکایت رســیدگی می کــرد. ب

در ســال 1۳0۹ قانــون راجــع بــه دعــاوی بیــن اشــخاص و دولــت تصویــب شــد کــه مربــوط بــه 
دعــاوی امــوال بیــن دولــت و اشــخاص بــود. در ســال 1۳۳۹ نیــز قانــون شــورای دولتــی وضــع گردیــد 
کــه عملــی نشــد. در قانــون اســتخدام کشــوری نیــز شــورای دولتــی بــه عنــوان مرجــع عالــی رســیدگی 
بــه دعــاوی اســتخدامی پیش بینــی شــد کــه ایــن مــورد نیــز عملــی نگردیــد و کمــاکان دیوان عالــی 

کشــور در ایــن مــوارد صالــح بــه رســیدگی بــود.

ــرای  ــت اداری ب ــوان عدال ــران، دی ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــل 1۷۳ قان ــب اص ــه موج ب
ــوان در  ــادی دی ــون ع ــن قان ــد. اولی ــت تأســیس ش ــه دول ــردم علی ــکایات م ــات و ش رســیدگی تظلم
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بهمــن 1۳60 بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید ولــی قانــون حــاوی احــکام بــر ســاختار 
ــود و احــکام تفصیلــی دادرســی در آن  و صاحیــت دیــوان عدالــت اداری و برخــی احــکام دادرســی ب
ــه صــورت آیین نامــه در شــهریور 1۳61  ــت اداری ب ــوان عدال ــذا آییــن دادرســی دی وجــود نداشــت؛ ل
توســط شــورای عالــی قضایــی تصویــب و بــه موقــع اجــرا گذاشــته شــد و در ســال ۷۹ نیــز اصــاح شــد. 
دومیــن قانــون دیــوان عدالــت نیــز در خــرداد 1۳85 مجلــس و آذر 1۳85 مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــوان نداشــت  ــر دادرســی دی ــی ناظــر ب ــون نیــز مقــررات تفصیل ــن قان ــی ای ــد ول نظــام تصویــب گردی
ــون ســال  ــاده 48 قان ــه م ــی شــد. هرچندک ــن دادرســی مصــوب 1۳۷۹ عمــل م ــه آیی ــه آیین نام و ب
1۳85 مقــرر شــده بــود قــوه قضاییــه ظــرف 6 مــاه قانــون الیحــه آییــن دادرســی دیــوان را تهیــه و از 
طریــق دولــت تقدیــم مجلــس نمایــد. امــا درنهایــت متــن نهایــی بــه عنــوان قانــون تشــکیات و آییــن 
دادرســی دیــوان عدالــت اداری در 1۳۹0/۹/22 بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی و در ۹2/۳/25 
بــه تصویــب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام رســید؛ بنابرایــن در بخــش دیگــری از دادرســی اداری 

نظــام حقوقــی ایــران دارای قانــون آییــن دادرســی گردیــد.

ــون بررســی کنیــم حقــوق اداری ایــران در حــوزه دادرســی  در مجمــوع اگــر براســاس عنــوان قان
ــت دادرســی کار و  ــه جه ــک آیین نام ــت اداری و ی ــوان عدال ــت دی ــن دادرســی جه ــون آیی اداری، قان
یــک دســتورالعمل جهــت دادرســی مالیاتــی وجــود دارد و در ســایر حوزه هــا مقرراتــی بــا ایــن عنــوان 

یــا حداقــل بــدون عنــوان ولــی بــه صــورت مفصــل وجــود نــدارد.

گفتار سوم. مبانی )دالئل( ایجاد دادرسی اداری

گفتــه شــد کــه دادرســی اداری بنــا بــه شــکل گیری و نهادینه شــدن اداری در دولــت مــدرن شــکل 
ــل  ــذا دالی ــوده اســت، ل ــوق اداری پیشــگام ب ــی فرانســه در حق ــه نظــام حقوق ــه اســت. ازآنجاک گرفت
ــد  ــرد. هرچن ــی ک ــی بررس ــام حقوق ــن نظ ــر ای ــوان از منظ ــت می ت ــی اداری را نخس ــش دادرس پیدای
ــری  ــل دیگ ــا دالی ــند ی ــته باش ــت داش ــز موضوعی ــورها نی ــایر کش ــل در س ــن دالی ــت ای ــن اس ممک
مختــص هــر کشــور نیــز وجــود داشــته باشــند. بــرای پیدایــش دادرســی اداری در قــرن نوزدهــم چنــد 

ــوده اســت.1 ــدرت اداره ب ــرل ق ــه نخســتین آن کنت ــل برشــمرده اند ک دلی
 

بند اول. کنترل قدرت اداره

در نظــام حقوقــی فرانســه انقابیــون بــرای رهایــی از دخالــت قضــات تفســیری، بــه لحــاظ جــدال 

1-Javier Barnes،Ibid،p9.
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و رقابتــی کــه بیــن انقابیــون و قضــات محاکــم عمومــی وجــود داشــت، از تفکیــک قــوا دفــاع کردنــد 
کــه بــه موجــب آن صــدور حکــم علیــه مقامــات اجرایــی و دســتورات قضایــی خطــاب بــه دســتگاه های 
اجرایــی نوعــی دخالــت قــوه قضاییــه در قــوه مجریــه محســوب می گــردد و ایــن امــر بــا تفکیــک قــوا 
مغایــرت دارد. لــذا بدین وســیله قضــات محاکــم را از صــدور حکــم علیــه مقامــات و نهادهــای اجرایــی 
ــارت  ــات اداری از نظ ــروج مقام ــا خ ــه ب ــدند ک ــه رو ش ــکل روب ــن مش ــا ای ــداً ب ــی بع ــد1 ول ــع کردن من
ــا وجــود  ــر آنه ــی ب ــه رو می شــویم کــه کنترل ــدرت روب ــان از ق ــا تظلمــات و سوءاســتفاده آن ــی ب قضای
نــدارد؛ لــذا بــرای رســیدگی بــه تخلفــات اداره و مقامــات آن و احقــاق حقــوق مــردم دادگاه هــای اداری 
را ایجــاد کردنــد تــا ایــن نــوع از دادگاه هــا بتواننــد بــه شــکایت مــردم علیــه اداره رســیدگی کننــد، در 
آغــاز شــورای دولتــی جهــت ایــن امــر ایجــاد ولــی به تدریــج توســعه یافــت و شــورای دولتــی مرجــع 
عالــی ناظــر بــر ایــن نــوع دادگاه هــا شــد .بنابرایــن ایجــاد نهــاد خــارج از قــوه قضاییــه، ولــی بــا عنــوان و 
ســاختار و تشــریفات خــاص بــرای رســیدگی بــه شــکایت مــردم علیــه اداره و بــه نوعــی کنتــرل قــدرت 

ادره، نخســتین دلیــل پیدایــش اداره تلقــی می شــود.

بند دوم. تفکیک امر اداری از امر قضایی

در ســیر تاریخــی نظــام حقوقــی فرانســه خــروج اداره از نظــارت قضایــی محاکــم عمومــی، گام اول 
ــن  ــد مشــکل وجــود داشــت؛ یکــی نداشــتن آیی ــوز چن ــا هن ــود ام ــای اداری ب ــش دادگاه ه در پیدای
دادرســی خــاص متناســب بــا دادگاه هــای اداری و دیگــری عــدم تمیــز امــر اداری بــا امــر قضایــی. در 
ــار در  ــن دادرســی خــاص نداشــتند به ناچ ــای اداری آیی ــاز دادگاه ه خصــوص شــکل اول چــون در آغ
دادگاه هــای اداری از مقــررات محاکــم و مراجــع قضایــی اســتفاده می کردنــد. از طــرف دیگــر تفکیــک 
دادگاه هــا بــه اداری و قضایــی به تنهایــی مشــکل را حــل نمی کــرد. ایــن مســئله مطــرح شــد کــه آیــا 
رســیدگی هــر نــوع شــکایتی علیــه اداره از صاحیــت محاکــم عمومــی خــارج شــده اســت؟ اینجــا بــود 
ــور  ــه دادگاه هــای اداری ارجــاع گــردد و دیگــر ام ــد ب ــه بای ــوری ک ــی ام ــر اداری یعن ــه تفکیــک ام ک
حقوقــی کــه ماهیــت قضایــی داشــتند و بایــد بــه مرجــع قضایــی ارجــاع گــردد موردبحــث قــرار گرفــت 
ــوری  ــج مشــخص شــد. ام ــه تدری ــی ب ــای عموم ــای اداری، دادگاه ه ــک دادگاه ه ــی در تفکی ــه نوع و ب
علیــه دولــت کــه اداری محســوب می شــوند بــه اداره دادگاه هــای اداری و امــوری کــه قضایــی محســوب 
می شــوند بــه دادگاه هــای عمومــی ارجــاع گردیــد. ایــن تفکیــک موجــب ایجــاد دو ســاختار دادگاه هــا 
در حقــوق فرانســه شــد ولــی در حقــوق ایــران چنیــن تفکیکــی بیــن دادگاه هــا وجــود نــدارد. هرچنــد 
ــت اداری و  ــوان عدال ــد در تفکیــک صاحیــت دی ــی می توان ــر قضای ــا ام ــر اداری ب تفکیــک ماهــوی ام

1-Peter Cane Adminstrative Trribunals and Adjudication Hart Publishing 2009 p87.
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ــی درمجمــوع هــردو مرجــع زیرمجموعــه قــوه قضاییــه  ــل اســتفاده باشــد ول دادگاه هــای عمومــی قاب
هســتند.

بند سوم.مکانیسمی بر عقالنی کردن کار مقامات عمومی 

به تدریــج دادرســی اداری، یــک ابــزار کلیــدی بــرای تأســیس یــک ســری رویــه شــد کــه اشــخاص 
ــک  ــی اداری ی ــد. دادرس ــل می کردن ــا عم ــه آنه ــود بایســتی ب ــاختار خ ــی و اداره در س ــوق عموم حق
ــل  ــادی از قبی ــد بنی ــی اداره و تأســیس اصــول ســازمانی و قواع ــرد داخل ــرای کارک ــی ب ــه عقان توجی
سلســله مراتب اداری بــا تفویــض اختیــار شــد و برخــی روابــط درون ســازمانی ماننــد تبــادل اطاعــات، 

ــد.1 ــازمان ها را شــکل دادن ــاد و س ــکاری نه هم

گفتار چهارم. مفهوم شناسی دادرسی اداری

واقعیــت ایــن اســت کــه در خصــوص مفهــوم دادرســی اداری بــا نوعــی ســرگردانی بــزرگ روبــه رو 
هســتیم و نظام هــای متفــاوت دادرســی اداری وجــود دارد.2 برخــی مفهــوم دادرســی اداری را دارای دو 
بعــد محــدود )مضیــق( و وســیع دانســته اند.۳ دادرســی ادارِی محــدود، همــان مفهــوم ســنتی دادرســی 
اداری اســت. در ایــن مفهــوم دادرســی اداری، نظــام حقوقــِی ناظــر بــر یــک دســتور یــا اقــدام اداری و یــا روند 
اتخــاذ یــک تصمیــم اداری اســت و بــر آنهــا نظــارت می کننــد. ایــن نــوع دادرســی را شــبیه یــک بســتر 
رودخانــه می داننــد کــه تمــام مراحــل اداری بایــد از آن مســیر بگــذرد. در مفهــوم وســیع، دادرســی اداری 
مقرراتــی اســت کــه اقدامــات اداری را هدایــت می کنــد و تابــع تشــریفات و شــکل خاصــی نیســت، در ایــن 
مفهــوم دادرســی مشــابه اصــول حقــوق عمومــی و راهنمــا اســت. ایــن نــوع دادرســی را مشــابه ابــزار ناوبــری 

می داننــد کــه هدایــت اداره را از طــرق مختلــف یــاری می کننــد. 

در اینجــا اســت کــه الزم می شــود مفهــوم دادرســی اداری از ابعــاد مختلــف بررســی شــود. از یــک طــرف 
اصطــاح »اداری« در دادرســی اداری ضــرورت پیــدا می کنــد و بایــد دیــد بــه چــه مفهــوم اســت. مفهــوم 
اداره در کتاب هــای حقــوق اداری بیــان می شــود و اداری در دادرســی اداری نیــز منســوب بــه اداره اســت. 
اعــم از اینکــه »ی« در اداره را بــه عنــوان صفــت در نظــر داشــته باشــیم )مثــًا کارهــای اداری یعنــی کارهای 
منســوب بــه اداره( یــا بــه عنــوان عضویــت در اداره )کارمنــد اداری یعنــی کســی کــه عضــو یک داره اســت(4

1-Javier Barnes، Ibid،p11.
2-Javier Barnes، Ibid،p1.
3-Ibid , p2.

4 . علی اکبر دهخدا، لغت نامه، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1۳۷۷، تهران، ص1555
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بند اول. اداره در دادرسی اداری

الف. اداره به مفهوم تشکیالت و سازمان
ــه مفهــوم تشــکیات و ســازمان باشــد بدیــن معنــی اســت کــه در  اگــر اداره در دادرســی اداری ب
ایــن نــوع دادرســی جهــت رســیدگی بــه دعــاوی علیــه ســازمان ها و ادارات )دولتــی( اعمــال می شــود 
ــرح  ــق ط ــن طری ــد از ای ــت می یاب ــی موضوعی ــتگاه های دولت ــت دس ــه به طرفی ــاوی ک ــوع دع ــر ن و ه
ــرار  ــورد توجــه ق ــوی اســت م ــی کــه موضــوع دع ــوع عمل ــا ن ــوی و ی ــوع دع ــری می شــود و ن و پیگی
ــی  ــازمان دولت ــا س ــک اداره و ی ــود ی ــی اداری، وج ــمول دادرس ــرای ش ــاک ب ــن م ــرد؛ بنابرای نمی گی
ــک اداره  ــه ی ــاوی منســوب ب ــه دع ــرای رســیدگی ب ــوع دادرســی ب ــن ن ــی( اســت و اســاس ای )عموم

اســت.

ب. اداره به مفهوم فعل
اگــر اداره بــه مفهــوم تشــکیات و ســازمان موردنظــر باشــد و آن را شــمول دادرســی اداری تلقــی 
کننــد، بایــد مجمــوع دعــاوی علیــه ادارات از ایــن فرآینــد پیگیــری  شــوند، امــا مشــکلی کــه ایجــاد 
ــره را  ــی و غی ــری و مدن ــم از اداری، کیف ــوی اع ــوع دع ــر ن ــیر ه ــن تفس ــه ای ــت ک ــن اس ــود ای می ش
دربرمی گیرنــد، لــذا بــرای تمیــز نــوع دعــاوی کــه مشــمول فرآینــد دادرســی اداری قــرار می گیــرد، بــه 
نــوع فعــل و عملــی کــه محــل نــزاع اســت توجــه می شــود. اینجــا، بررســی انــواع اعمــال در اداره و نــوع 
ــل  ــا عم ــد. آی ــدا می کن ــت پی ــرد، موضوعی ــرار می گی ــد دادرســی اداری ق ــه مشــمول فرآین ــی ک عمل
ی جانبــۀ اداره مشــمول ایــن فرآینــد اســت و یــا اعمــال دو یــا چندجانبــه؟ در اعمــال یکجانبــه نیــز انواع 
ــوان  ــران می ت ــوق ای ــک شــود. در حق ــد تفکی ــال اداری، شــبه قضایی و شــبه تقنینی بای ــی اعم آن یعن
گفــت اعمــال یکجانبــه اداری )اعمــال اداری، شــبه تقنینی و شــبه قضایی( موضــوع دادرســی اداری در 
دیــوان عدالــت اداری اســت1 و قراردادهــا )مگــر مــوارد اســتثنایی( مشــمول آن نیســت درحالی کــه در 
ــاوی ناشــی از قراردادهــای اداری در صاحیــت دادگاه هــای  ــه دع ــی فرانســه رســیدگی ب نظــام حقوق

اداری اســت.

بند دوم. دادرسی اداری؛ دادرسی در اداره یا دادرسی بر اداره

دادرســی اداری را بایــد بــر ایــن اســاس نیــز بررســی کــرد کــه منظــور از آن چیســت؟ آیــا دادرســی 
ــد  ــر فرآین ــر ب ــا ناظ ــت؛ ی ــه آن در اداره اس ــراض ب ــا اعت ــم ی ــذ تصمی ــد اخ ــای فرآین ــه معن اداری ب
رســیدگی در دادگاه هــای اداری اســت؛ یــا بــه مفهــوم عــام آن کــه شــامل مراجــع شــبه قضایی و نهــاد 

 1 . محمد امامی، کورش استوارسنگری، حقوق اداری، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران، 1۳۹۳، صفحات
۳4و۹1و10۹
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ــا اینکــه  ــر آن )در ایــران دیــوان عدالــت و در فرانســه شــورای دولتــی( می شــود ی ــر و ناظــر ب برت
منظــور از آن دو بخــش جداگانــه یکــی دادرســی در مراجــع شــبه قضایی و دیگــری را دادرســی صرفــًا 

ــرد؟ ــی را دربرمی گی ــاد عال در نه

الف. دادرسی به شیوه اداری )دادرسی در اداره(
از برداشــت های اولیــه در خصــوص دادرســی اداری ایــن اســت کــه آن را نوعــی دادرســی بدانیــم 
ــش  ــد محــل چال ــن برداشــت می توان ــود. ای ــیوه اداری انجــام می ش ــه ش ــا ب ــه صــورت اداری ی ــه ب ک
ــد  ــه صــورت اداری نمی توان ــذا دادرســی ب ــد باشــد، چــون اصــواًل کار اداره دادرســی نیســت، ل و تردی
انجــام شــود. ولــی از طــرف دیگــر در نظــام حقوقــی آلمــان قانــون آییــن دادرســی اداری1 وجــود دارد 
کــه از آییــن دادرســی دادگاه هــای اداری2 متفــاوت اســت. ایــن نــوع دادرســی درخصــوص اصــول حاکــم 
ــه تصمیمــات  ــه ادعــای اشــخاص نســبت ب ــر عمــل اداری و تصمیم گیــری اداره و نحــوه رســیدگی ب ب
ــع  ــه شــکایت اشــخاص در خــارج از اداره و در دادگاه هــای اداری، تاب اداره در اداره اســت. رســیدگی ب
ــی   ــی از دادرس ــور مفهوم ــون مذک ــن در قان ــت؛ بنابرای ــای اداری اس ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آیی قان

ــه شــیوه اداری انجــام می شــود.  ــه در اداره و توســط آن و ب مطــرح اســت ک

ــا تفســیر مذکــور ماحظــه می شــود، بــرای  در نظــام حقوقــی ایــران نیــز نوعــی دادرســی اداری ب
مثــال در قانــون مالیات هــای مســتقیم مصــوب 1۳66 طبــق مــاده ۳8 در مــواردی کــه بــرگ تشــخیص 
مالیاتــی صــادر و بــه مــؤدی ابــاغ می شــود و وی نســبت بــه آن معتــرض باشــد، می توانــد ظــرف ســی 
روز از تاریــخ ابــاغ بــا مراجعــه بــه اداره امــور مالیاتــی کتبــًا تقاضــای رســیدگی کنــد. در ایــن صــورت 
مســئول مربوطــه )کــه در متــن اولیــه قانــون ممیــز کل بــود( بــه موضــوع رســیدگی و در صورتی کــه 
دالیــل مــؤدی را بــرای رد بــه مندرجــات بــرگ تشــخیص کافــی دانســت و نظــر او موردپذیــرش مــؤدی 
قــرار گیــرد، مراتــب در ظهــر بــرِگ تشــخیص منعکــس و بــه امضــای مســئول و مــؤدی می رســد. در 
ــا ســازش بیــن طرفیــن خاتمــه  ــا قبــول ی ــه نوعــی دادرســی اداری انجــام و موضــوع ب ــت ب ایــن حال
ــده  ــق حاصــل نشــود پرون ــا وی تواف ــه نشــود و ب ــؤدی پذیرفت ــل م ــه درصورتی کــه دالی ــد. البت می یاب
ــی  ــت نوع ــا نخس ــن در اینج ــود؛ بنابرای ــاع می ش ــی ارج ــاف مالیات ــت اخت ــه هیئ ــیدگی ب ــرای رس ب

ــود. ــرح می ش ــورت مط ــبه قضایی ص ــیدگی ش ــد از آن رس ــرد و بع ــورت می گی ــیدگی اداری ص رس

ب. دادرسی در اداره
ــی در اداره  ــود دادرس ــادر می ش ــن متب ــه ذه ــی اداری ب ــه از دادرس ــی ک ــر از مفاهیم ــی دیگ یک

1-Adminstrative Procedure Act)VerwaltungsverFahrensgesetz،VwVfG(

2-Adminstrative Court Procedure Act

چیستی دادرسی اداری درایران؛  
دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره
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ــوع  ــا دو ن ــا ب ــر، در اینج ــان دیگ ــه بی ــود. ب ــام می ش ــه در اداره انج ــی دادرســی ک ــی نوع اســت؛ یعن
دادرســی مواجــه هســتیم یکــی دادرســی کــه در مراجــع قضایــی انجــام می شــود، اعــم از اینکــه بــه 
صــورت دادرســی کیفــری یــا مدنــی باشــد و دیگــری دادرســی اســت کــه در ادارات انجــام می شــود و 

خــارج از نظــام قضایــی اســت.

دادرســی در اداره بــه دو صــورت متصــور اســت، یکــی دادرســی کــه توســط مقامــات اداری صــورت 
ــون مالیات هــای مســتقیم اشــاره شــد و دیگــری  می گیــرد، همان طورکــه در خصــوص مــاده 2۳8 قان
ــی شــده اســت،  ــن خصــوص پیش بین ــه در ای ــای خاصــی ک ــا توســط نهاد ه ــه در اداره ه دادرســی ک
ــتند.  ــا هس ــتقر در اداره ه ــبه قضایی مس ــع ش ــا مراج ــن نهاده ــور از ای ــه منظ ــرد ک ــورت می گی ص
صرف نظــر از اینکــه ایــن مراجــع بــه چــه میــزان مســتقل یــا وابســته بــه اداره هســتند، نوعــی دادرســی 

ــه( انجــام می گیــرد.1 ــوه مجری ــًا در ق اســت کــه در داخــل و زیرمجموعــه اداره )غالب

ج. دادرسی بر اداره
ــام  ــت اداره انج ــه به طرفی ــت ک ــی اس ــی دادرس ــی اداری، نوع ــور از دادرس ــوم منظ ــن مفه در ای
می شــود. یعنــی اصــواًل در اینجــا همیشــه یــک طــرف )غالبــًا خوانــده و طــرف دعــوی( اداره اســت و 
فلســفه وجــودی ایــن نــوع دادرســی، رســیدگی بــه ادعاهــا شــکایاتی اســت کــه علیــه ادارات و مأموریــن 
ــوع دادرســی کــه به طرفیــت اداره انجــام شــود، نوعــی دادرســی  ــن هــر ن آن مطــرح می شــود؛ بنابرای
ــر دادرســی را  ــر اداره اســت. اگ ــور از دادرســی اداری، دادرســی ب ــر منظ ــان دیگ ــه بی اداری اســت. ب
ــل  ــخیص و ح ــای تش ــد هیئت ه ــبه قضایی مانن ــع ش ــیم، مراج ــته باش ــر داش ــوم در نظ ــن مفه ــه ای ب
اختــاف اداره کار کــه بــه اختافــات اشــخاص بــا یکدیگــر )کارگــر و کارفرمــا( رســیدگی می کننــد )نــه 

ــد. ــرار نمی گیرن ــل دارســی اداری ق ــت( در ذی ــا دول اختــاف ب

د. مفهوم دادرسی اداری در حقوق ایران
بــا توجــه بــه آنچــه در تبییــن مفهــوم دادرســی اداری گفتــه شــد، در حقــوق ایــران بایــد بــه ایــن 

نــکات توجــه داشــت:
ــارض آراء ــه تع ــیدگی ب ــوص رس ــه 1۹۹-1۳۹8/2/1۷ درخص ــدت روی ــت اداری در رأی وح ــوان عدال ــی دی ــأت عموم  1 . هی
ــی ــت، ول ــوده اس ــون کار ب ــوع قان ــاف موض ــل اخت ــت ح ــض رأی هیئ ــته آن نق ــه خواس ــی ک ــه پرونده های ــبت ب ــعب نس  ش
ــتدالل ــن اس ــا ای ــوی را ب ــه دع ــعبی ک ــر ش ــت، نظ ــه اس ــوی قرارگرفت ــرف دع ــده ط ــوان خوان ــه عن ــل، ب  اداره کاِر مح
ــن ــکیات و آیی ــون تش ــاده 10 قان ــد 2 م ــوع بن ــیون های موض ــا و کمیس ــای هیئت ه ــه اعض ــود اینک ــا وج  پذیرفته اند:»ب
 دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال 1۳۹2مســتقل از نهادهــا و دســتگاه های اجرایــی مربوطــه می باشــد
ــد و ــار می کنن ــن رفت ــی مقن ــت اعطای ــر صاحی ــر موضــوع براب ــم ب ــررات حاک ــم براســاس مق  و در اظهارنظــر و اتخــاذ تصمی
ــی نشــده اســت« ــن مربوطــه پیش بین ــی در قوانی ــاع در مراجــع قضای ــرای دف ــا ســازوکارهای الزم ب ــه هیئت ه ــرای این گونـ  ب
ــت ــته اس ــی در اداره دانس ــوم دادرس ــه مفه ــی اداری را ب ــوان دادرس ــی دی ــأت عموم ــن رأی هی ــت. در ای ــرده اس ــد ک .تأیی
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1. ازآنجاکــه حقــوق ایــران برخــاف حوزه هــای دادرســی مدنــی و کیفــری فاقــد قانونــی بــا عنــوان 
خــاص دادرســی اداری اســت، لــذا منظــور از دادرســی اداری، بررســی رونــد دادرســی بــر اســاس یــک 
قانــون خــاص نیســت؛ بنابرایــن ایــن مفهــوم نوعــی دادرســی متفــاوت از دادرســی های مدنــی و کیفــری 
را بــه ذهــن متبــادر می کنــد کــه بــر اســاس قوانیــن پراکنــده اســت ولــی بــه نوعــی اداره در آن دخیــل 
اســت، لــذا دادرســی اداری بیشــتر یــک مفهــوم حقوقــی اســت تــا اینکــه قانــون خاصــی را بــه ذهــن 

متبــادر ســازد.

2. دادرســی اداری صرفــًا ناظــر بــر رســیدگی دردیــوان عدالــت اداری نیســت، چــون رســیدگی در 
ــرد. ــبه قضایی را دربرمی گی ــع ش ــه در مراج ــط ازجمل ــای ذی رب حوزه ه

ــواع دادرســی اداری در اداره صــورت  ــه مفهــوم دادرســی در اداره نیســت و ان ۳. دادرســی اداری ب
ــارج از اداره  ــران، خ ــی ای ــام دادرس ــی از نظ ــوان بخش ــت ادری به عن ــوان عدال ــون دی ــرد؛ چ نمی گی

اســت.

ــد  ــد؛ مانن ــا اداره رســیدگی نمی کنن ــات شــهروندان ب ــه اختاف 4. برخــی از مراجــع شــبه قضایی ب
هیئت هــای تشــخیص و حــل اختــاف موضــوع قانــون کار کــه بــه اختافــات شــهروندان بــا یکدیگــر 
ــبه قضایی  ــه مراجــع ش ــه آراء هم ــه اعتراضــات نســبت ب ــن رســیدگی ب ــد. همچنی رســیدگی می کنن
نیــز در دیــوان عدالــت اداری صــورت نمی گیــرد و دو دســته از ایــن مراجــع از شــمول صاحیــت دیــوان 
ــری  ــه ای و دیگ ــای حرف ــه نهاده ــوط ب ــت اداری خــارج هســتند؛ یکــی مراجــع شــبه قضایی مرب عدال
مراجــع شــبه قضایی کــه در آن قاضــی رأی می دهــد و دادگاه هــای عمومــی نســبت بــه شــکایات علیــه 
ــن نظــر دادرســی اداری دچــار نوعــی به هم ریختگــی اســت. ــذا از ای ــد؛ ل ــا رســیدگی می کنن آراء آنه

5. بــه یــک معنــی دادرســی اداری، دادرســی بــر اداره اســت. مــا بــا نوعــی دادرســی ســروکار داریــم 
ــی عمــل اداری، عمــل شــبه تقنینی  ــه اداره )یعن ــه اعمــال یکجانب ــه شــکایات و اعتراضــات علی ــه ب ک
ــورت  ــل اداری ص ــه عم ــبت ب ــی نس ــواردی دادرس ــد. در م ــیدگی می کن ــبه قضایی( رس ــل ش و عم
می گیــرد، ماننــد اعتــراض بــه تشــخیص مالیــات در مراجــع شــبه قضایی، ولــی در اینجــا نیــز مرجــع 
عالــی دیــوان عدالــت اداری اســت. مرجــع عالــی ناظــر بــر دادرســی توســط مراجــع شــبه قضایی کــه 

نوعــی دادرســی در اداره اســت نیــز دیــوان عدالــت اداری اســت. 

چیستی دادرسی اداری درایران؛  
دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره
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 نتیجه

1. دادرســی در حقــوق ایرانــی مفهومــی اســت کــه بــرای تفکیــک نوعــِی دادرســی از دادرســی های 
مدنــی و کیفــری اســتفاده می شــود کــه هــم مراجــع رســیدگی کننده و هــم نــوع دعــوی را مشــخص 
ــع  ــت اداری و مراج ــوان عدال ــی در دی ــامل دادرس ــام آن ش ــوم ع ــه مفه ــی اداری ب ــد. دادرس می کن
ــت اداری  ــوان عدال ــیدگی در دی ــن رس ــه آیی ــدود ب ــذا مح ــود، ل ــات اداری می ش ــبه قضایی و مقام ش

نیســت.

2. دادرســی اداری در حقــوق ایــران بــه مفهــوم پروســۀ رســیدگی بــه نوعــی از دعــاوی طبــق یــک 
قانــون خــاص نیســت، بلکــه مفهومــی اعتبــاری اســت کــه بــرای رســیدگی در مراجــع شــبه قضایی و 
دیــوان عدالــت اداری بــه کار بــرده می شــود؛ لــذا نبایــد ایــن مفهــوم را به منزلــۀ وجــود قانــون خاصــی 
بــا ایــن عنــوان تلقــی کــرد بلکــه مجموعــه ای از مقــررات مربــوط بــه مراجــع مذکــور را در برمی گیــرد؛ 
ــد  ــل تدریــس در یــک عنــوان مشــخص نیســت. بدیــن معنــی کــه بای ــردی قاب ــه صــورت کارب ــذا ب ل
ــوان  ــا عن ــک از مراجــع شــبه قضایی را ب ــن دادرســی هری ــت اداری و آیی ــوان عدال ــن دادرســی دی آیی
مربــوط بــه خــود مــورد بحــث قــرارداد و ذیــل هــر عنــوان مقــررات مربــوط بــه هریــک از ایــن مراجــع 

را بررســی نمــود.

۳. موضــوع دادرســی اداری لزومــًا و صرفــًا عمــل اداری نیســت، بلکــه اعمــال یکجانبــۀ اداره اعــم از 
ــاوی  ــواع دع ــه بخــش از ان ــذا لفــظ اداری نســبت ب عمــل اداری، شــبه تقنینی و شــبه قضایی اســت؛ ل
ایــن حــوزه واقعــی اســت، ولــی نســبت بــه ســایر اعمــال اداره، اصطــاح اداری بــه عاریــه گرفتــه شــده 

اســت.

4. دادرســی اداری اصــواًل دادرســی بــر اداره اســت اعــم از اینکــه تصمیــم اداره بــه صــورت عمــل 
ــورت  ــه ص ــی ب ــال اداره حت ــه اعم ــا اینک ــد ی ــبه قضایی باش ــع ش ــیدگی در مراج ــل رس اداری قاب
تصمیــم بخشــی از آن در قالــب عمــل شــبه قضایی بــه عــاوه تصمیمــات مــوردی اداری و تصمیمــات 

ــود. ــیدگی ش ــت اداری رس ــوان عدال ــمول در دی عام الش
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Essence of administrative proceedings in Iran: pro-
ceedings in the administration or proceedings on the 

administration
      

Kourosh ostovar sangari *  

Abstract:
In Iranian law, administrative proceedings are not very well known among the types 
of proceedings, which is why it is important to produce literature in this regard. The 
first thing about administrative proceedings is to explain the meaning of it. In the 
existing literature, some have defined it as a well-known and precise concept without 
definition, and some authors have defined it as well. Has reviewed and critiqued its 
definitions It has also provided ten definitions and concepts, and it is believed that 
the administrative proceedings are essentially Darcy’s administration and are subject 
to review by quasi-judicial authorities and the Court of Administrative Justice.

Keywords:Administrative Procedure, Administrative Justice Court, Quasi-Judicial 
Authorities, Proceedings in the administration, Proceedings on the administration.
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