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چکیده

در حقــوق ایــران ،دادرســی اداری در میــان انــواع دادرسـیها چنــدان مــدون و شناختهشــده نیســت.
ایــن امــر اهمیــت تولیــد ادبیــات در ایــن خصــوص را میرســاند .اولیــن مطلــب در مــورد دادرســی اداری
تبییــن مفهــوم آن یعنــی محــور اصلــی مقالــه اســت .منظــور از دادرســی اداری چیســت و ناظــر بــر
چیســت؟ در ادبیــات موجــود برخــی بــدون تعریــف آن را بهعنــوان یــک مفهــوم شناختهشــده و دقیــق
پیشفــرض گرفتهانــد و برخــی نویســندگان نیــز آن را تعریــف کردهانــد .نویســنده در ایــن مقالــه
بــه شــیوه کتابخان ـهای 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
اســت .دادرســی اداری اصــوالً دادرســی بــر اداره و ناظــر بــر رســیدگی توســط مراجــع شــبهقضایی و
دیــوان عدالــت اداری اســت.

کلیدواژهها:

دادرسی اداری ،دادرسی بر اداره ،دادرسی در اداره ،دیوان عدالت اداری ،مراجع شبه قضایی.

* .استادیار دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاداسالمی واحد شیراز
kourosh_ostovar_s@yahoo.com
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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 کالســیک
دادرســی یعنــی دادرســی مدنــی و دادرســی کیفــری شــناخته شــدهاند ،ولــی مفهــوم دادرســی اداری
هنــوز بهخوبــی تبییــن نشــده و بــه نوعــی ناشــناخته اســت .فقــدان مقــررات مــدون و یکپارچــه در
خصــوص دادرســی اداری در کنــار کمبــود ادبیــات حقوقــی آن ازجملــه عوامــل عــدم شــناخت صحیــح
ایــن نــوع دادرســی در ایــران اســت .در حقــوق ایــران کتابهــا و مقالههــا در خصــوص دادرســی در
دیــوان عدالــت اداری یــا مراجــع شــبهقضایی نــگارش شــده اســت کــه در مقالــه بــه آنهــا اســتناد
میشــود و بعضــاً نیــز عنــوان دادرســی اداری را نیــز دربردارنــد ولــی مفهــوم دادرســی اداری را بــه
عنــوان یــک پیشفــرض پذیرفتنــی بــرای همــه منظــور داشــتهاند و بــه تبییــن آن نپرداختهانــد؛
لــذا درایــن نوشــتهها ایــن نقیصــه وجــود دارد کــه چگونــه بــدون تبییــن یــک مفهــوم ،میتــوان در
خصــوص ویژگــی یــا آثــار و یــا مســائل مربــوط بــه آن بــه تفصیــل ســخن گفــت .از نظــر نویســنده
بــرای درک دادرســی اداری بایســتی نخســت مفهــوم آن تبییــن شــود و از ســایر دادرس ـیها 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 همانگونهکــه برخــی
نویســندگان معتقدنــد صرفـاً دادرســی در دیــوان عدالــت اداری اســت یــا دادرســی مراجــع شــبهقضایی
را نیــز دربرمیگیــرد از طــرف دیگــر آیــا ایــن نــوع از دادرســی همیشــه درمقابــل اداره اســت یعنــی
آییــن رســیدگی بــه دعــاوی علیــه اداره اســت یــا اینکــه شــیوه دادرســی اســت کــه در ادارات بــرای
رســیدگی بــه اختالفــات بــه کار بــرده میشــود .بــرای بررســی دادرســی اداری نخســت بایــد ســایر
دادرسـیها یــادآوری و مختصــر بررســی گــردد .عــاوه بــر آن ،پیشــینه تاریخــی مقرراتــی کــه در ایــن
حــوزه وضــع شــده اســت بررســی میشــود تــا مشــخص گــردد اینگونــه مقــررات بــرای رســیدگی
بــه چــه امــری و توســط چــه نهادهایــی پیشبینــی 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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ســــال دوم  /شمـــــاره چهارم  /پاییز 1399

گفتار اول .انواع دادرسی
بند اول .دادرسی مدنی
دادرســی مدنــی همچنانکــه در مــاده  ۱قانــون آییــن دادرســی مدنــی 1ســال  ۱۳۷۹نیــز بــه نوعــی
بیــان شــده فرآینــدی حقوقــی اســت کــه در مراجــع قضایــی نســبت بــه دعوایــی کــه موضــوع آن یــک
امــر مدنــی (حقوقــی) اســت طــی میشــود .در ایــن فرآینــد یکــی از حقهــای حقــوق خصوصــی
(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
نــوع دعــاوی در خصــوص امــور حســبی ،مدنــی و یــا بازرگانــی باشــد؛ 2بنابرایــن موضــو ِع ایــن نــوع
دادرســی ،پدیـدهای مدنــی اســت.

بند دوم .دادرسی کیفری
ایــن نــوع دادرســی ناظــر بــر رســیدگی بــه تحقــق یــا عــدم تحقــق یــک جــرم اســت و مــاده یــک
قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392/12/4نیــز مبنــای ایــن دادرســی را جــرم دانســته اســت.
البتــه در ایــن مــاده بــه حواشــی و لــوازم و دســتگاههایی کــه بــرای رســیدگی بــه پدیــده جــرم ضــرورت
پیــدا کردهانــد ازجملــه نیــز کشــف جــرم ،تحقیقــات مقدماتــی ،اجــرای احــکام کیفــری و وظایــف و
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
کیفــر میســازد؟ هرچنــد در دادرســی کیفــری رســیدگی بــه دعــاوی مدنــی نیــز پیشبینــی شــده
4
اســت ،ولــی آن هــم پیامــد پدیــده جــرم اســت.
3

 .1ماده یک«:آیین دادرسی مدنی ،مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی
و بازرگانی در دادگاههای عمومی ،انقالب ،تجدیدنظر ،دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت
آن میباشند ،به کار میرود».
 . 2شمس ،عبدالله ،آیین دادرسی مدنی ،جلد اول ،نشر میزان ،1382 ،ص .23
 . 3ماده یک« :آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم ،تعقیب متهم ،تحقیقات مقدماتی،
میانجیگری ،صلح میان طرفین ،نحوه رسیدگی ،صدور رأی ،طرق اعتراض به آراء ،تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی
و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ،بزهدیده و جامعه وضع میشود.
 . 4برخی اساتید آیین دادرسی کیفری این تعریف را جامعتر دانستهاند« :آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است
که برای کشف جرم ،تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ،تعیین مراجع صالحیتدار ،طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف
مسئوالن قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوی کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر ،وضع و
تدوین شده است .آشوری ،محمد ،آیین دادرسی کیفری ،جلد اول ،انتشارات سمت ،چاپ دوم ،بهار ،1376ص .7
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بند سوم .دادرسی در حوزه خاص حقوق عمومی (اساسی و اداری)
اصــوال آییــن دادرســی اعــم از کیفــری و مدنــی جــزء حقــوق عمومــی هســتند امــا بــه صــورت
خــاص در ادبیــات حقوقــی ایــران و تحــت تأثیــر ادبیــات جهانــی در ایــن حــوزه دو دادرســی دیگــر
1
یعنــی دادرســی اساســی و اداری نیــز مطــرح شــده اســت.
الف .دادرسی اساسی
دادرســی اساســی را برخــی نویســندگان مجمــو ِع نهادهــا و ســازوکارهایی دانســتهاند کــه غایــت
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
3
بررســی میشــود.
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
های تضمیــن اصــول قانــون اساســی تســری دادهانــد و ایــن مفهــوم را بــه نهادهــای
بــه تمــام شــیوه ِ
سیاســی کنترلکننــده قانــون اساســی (شــورای نگهبــان) بــهکار بردهانــد ،ولــی اگــر دادرســی را
بــه مفهــوم اولیــۀ آن (فرآینــد حقوقــی رســیدگی بــه یــک اختــاف یــا دعــوی یــا مســئله حقوقــی)
بپذیریــم ،اعضــای شــورای نگهبــان دادرس اساســی نیســتند .مضافـاً اینکــه در عمــدۀ کشــورها ،نهــادی
کــه اصــول قانــون اساســی را تضمیــن میکننــد و مانــع از وضــع مقــررات و یــا انجــام اقداماتــی علیــه
آن میشــود ،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 وســیعتر حقــوق
اساســی اســت و شــاکی یــا خواهــان در اینگونــه مراجــع مدعــی هســتند امــری خــاف قانــون اساســی
رخ داده و تقاضــای رســیدگی دارنــد.
 . 1البته عالوه بردادرسی اساسی و اداری در سالهای 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.1397،
 . 2ابراهیم موسیزاده ،دادرسی اساسی در جمهوری اسالمی ایران ،مرکز تحقیقات شورای نگهبان ،1390 ،ص .5

 . 3سیدمحمد غمامی ،مصطفی منصوریان ،دادرسی اساسی تطبیقی (جمعی از نویسندگان) پژوهشگاه شورای
نگهبان ،چاپ دوم، 1395 ،تهران ،ص .18
 . 4ر.ک.به لویی فاورو ،دادگاههای قانون اساسی ،ترجمه دکتر علیاکبر گرجی ،نشرمیزان ،1388 ،تهران.
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ب .دادرسی اداری
در نظــام حقوقــی فرانســه کــه دوگانگــی نظــام قضایــی پذیزفتــه شــده و ســاختار دادگاههــا بــه دو
دســته دادگاههــای عمومــی زیرمجموعــه قــوه قضاییــه و دادگاههــای اداری کــه زیرمجموعــه قــوه مجریه
اســت تقســیم میشــود ،حلوفصــل اختالفــات میــان دســتگاههای اداری و شــهروندان را دادگاههــای
اداری انجــام میدهنــد تبییــن مفهــوم دادرســی اداری بهراحتــی صــورت میگیــرد و منظــور از آن
1
آییــن رســیدگی در دادگاههــای اداری (در رأس آنهــا شــورای دولتــی) زیرمجموعــه قــوه مجریــه اســت.
امــا در ایــن اصطــاح در ادبیــات حقــوق ایــران (و بــه صــورت خــاص حقــوق اداری) جدیــد اســت و
ســابقهای در قوانیــن و مقــررات نــدارد ،هرچنــد عنــوان دادگاههــای اداری از ســال  1301در قانــون
اســتخدام کشــوری بـهکار بــرده شــده اســت؛ امــا بــا تأســیس و اســتقرار دیــوان عدالــت اداری در ایــران
برخــی نویســندگان آییــن دادرســی بــه ایــن نــوع دادرســی نیــز پرداختهانــد و آییــن دادرســی اداری
را «مجموعــه اصــول و قواعــدی دانســتهاند کــه شــاکی (بــه تعبیــر قانــون دیــوان عدالــت اداری) در
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 دادگاههــای اختصاصــی اداری را دادرســی اداری محســوب کردهانــد 3.عــدهای دیگــر دادرســی
اداری را حــق دادخواهــی افــراد در برابــر تصمیمــات اداری محســوب نمــوده 4و آن را ناظــر بــر رســیدگی
در دادگاههــای اداری و مراجــع شــبهقضایی دانســتهاند 5.در برخــی کتــب نیــز در خصــوص دادرســی
اداری بــدون تعریفــی از ایــن مفهــوم ،مطالــب کتــاب را بــه نظــارت قضــات دادگاههــا و دیــوان عدالــت
اداری اختصــاص دادهانــد 6.تعــداد دیگــری از نویســندگان حــوزه حقــوق اداری ،مفهــوم دادرســی اداری
را بهعنــوان یــک امــر قطعــی و پذیرفتهشــده محســوب نمــوده و مطالــب خــود را ذیــل ایــن عنــوان
در خصــوص دیــوان عدالــت مطــرح کردهانــد .البتــه برخــی بــا طــرح ایــن مطلــب کــه دیــوان عدالــت
اداری نقــش اصلــی در فرآینــد دادرســی اداری دارد بــه نوعــی پذیرفتهانــد کــه مفهــوم دادرســی اداری
 . 1روزه پرو ،نهادهای قضایی فرانسه ،ترجمه شهرام ابراهیمی  ،عباس تدین ،غالمحین کوشکی ،انتشارات سلسلبیل 1384،
 ،تهران.42 ،
 . 2عبدالله شمس ،پیشین ،ص .31
 . 3مهدی هداوند ،مسلم آقاییطوق ،دادگاههای اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیینهای دادرسی منصفانه،1389 ،
تهران ،ص.18
 . 4آزیتا محسنزاده ،دلیل و آیین اثبات در دادرسی اداری ،مجد  ،1398تهران ،ص .26
 . 5همان منبع ،ص  50و .51
 . 6جواد محمودی ،بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران ،نشر جنگل ،1390 ،ص 27به یعد.
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فراتــر از رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری اســت 1.ولــی برخــی دیگــر متعــرض ایــن مطلــب نشــدهاند
و ظاهــراً منظورشــان از دادرســی اداری ،دادرســی در دیــوان عدالــت اداری اســت 2.برخــی دیگــر بــا
تقســیم انــواع دادرسـیها بــه ســه نــوع دادرســی قضایــی ،اداری و محاســباتی ،دادرســی اداری را ناظــر
3
بــر رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری محســوب کردهانــد.
در تعاریــف مذکــور یــک گــروه دادرســی اداری را همــان دادرســی دیــوان عدالــت اداری میداننــد
و دیگــری آن را ناظــر هــر دعوایــی علیــه تصمیمــات اداری تلقــی میکنــد ،اعــم از اینکــه ایــن دعــوی
در مراجــع شــبهقضایی و یــا دیــوان عدالــت اداری رســیدگی شــود .یعنــی دادرســی اداری ناظــر بــر
رســیدگی بــه دعــاوی علیــه اداره در مراجــع شــبهقضایی و دیــوان عدالــت اداری اســت؛ بنابرایــن
اگــر دادرســی اداری را صرف ـاً بــه مفهــوم دادرســی در دیــوان عدالــت اداری بدانیــم ،مشــخص نیســت
دادرســیهای صورتگرفتــه توســط مراجــع شــبهقضایی (دادگاههــای اداری) درزمــرۀ کدامیــک
از دادرســیها قــرار میگیــرد .اگــر دادرســی اداری را بــه مفهــوم دادرســی در دیــوان و مراجــع
شــبهقضایی بدانیــم ،لزوم ـاً 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
بایســتی ابعــاد مناقشــهبرانگیز آن را رفــع کنیــم.

گفتار دوم .تاریخچه دادرسی اداری
بند اول .تولد و رشد درکشورهای اروپایی و سایرکشورها
واقعیــت ایــن اســت کــه ظهــور دادرســی اداری از نظــر تاریخــی همزمــان بــا رشــد فعالیتهــای
اداری در جهــان شــکل گرفتــه و توســعه یافتــه اســت .بدیــن لحــاظ دادگاههــای اداری را بخشــی از
ســاختار عدالــت اداری میداننــد 4.انقــاب فرانســه یــک اداره قدرتمنــد را در اروپــا (قــارهای یــا بــری)
 . 1مرتضی نجابتخواه ،تحوالت دادرسی اداری در پرتو قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،در
تکاپوی حقوق عمومی (مجموعه مقاالت) جلد نخست ،انتشارت جنگل ، 1393 ،تهران ،ص  ،ص.514
 . 2علیمحمد فالحزاده ،تأملی بر پیرامون مفهوم ذینفع در دادرسی اداری ،در تکاپوی حقوق عمومی (مجموعه مقاالت)
جلد نخست ،انتشارت جنگل ،1393 ،تهران ،ص603
 . 3سام سوادکوهیفر ،آیین دادرسی اداری در تشکیالت قضایی جمهوری اسالمی ایران ،پژوهشنامه حقوق خصوصی،
سال اول ،شماره اول ،زمستان ،1391ص.10

4-PETER CANE ،ADMINISTRATIVE LAW،FIFTH EDITION،OXFORD UNIVERSITY PRESS،2011، p316
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ایجــاد کــرد کــه بــر ســایر حوزههــا تأثیــر گذاشــت؛ امــا بــا وجــود پیشــگامی فرانســه در حقــوق
اداری ،ایــن کشــور بــه ســمت مدونســازی آییــن دادرســی اداری تاکنــون حرکــت نکــرده و صرفــ ٌا
قوانینــی ناظــر بــر ســاختار و صالحیــت دادگاههــای اداری و در رأس آنهــا شــورای دولتــی وضــع نمــوده
و آییــن دادرســی بیشــتر محصــول رویــه قضایــی اســت .انگلســتان نیــز بهماننــد فرانســه بــه ســمت
مدونســازی آییــن دادرســی اداری حرکــت نکــرد .اساس ـاً در نظــام حقوقــی انگلســتان وجــود حقــوق
عمومــی و حقــوق اداری در ابتــدا محــل تردیــد بــود و پذیــرش دیرهنــگام حقــوق اداری و دادرســی
اداری در ایــن کشــور موجــب شــده اســت کــه در اینجــا بــا نظــام حقوقــی فرب ـهای روب ـهرو نباشــیم.
البتــه پیوســتن انگلســتان بــه اتحادیــه اروپــا باعــث گردیــد کــه ایــن کشــور اصالحاتــی را در مقــررات
1
مربــوط بــه دادرســی اداری انجــام دهــد.
در جهان معاصر دادرسی اداری طی سه مرحله توسعه یافته است.
مرحلــه اول تعــدادی از کشــورها قوانیــن ناظــر بــر دادرســی اداری را تصویــب کردنــد کــه در
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  ۱۸۸۸قانــون 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 وزارتخانههــا و مقــررات وزارتیهــا
وضــع شــد 2.در ســال  ۱۹۲۵در اتریــش دســتهای مقــررات مربــوط بــه دادرســی اداری تصویــب شــد
کــه اولیــن دســته از مقــررات نظاممنــد ناظــر بــر تشــریفات دادرســی اداری محســوب میشــوند .در
ایــن قوانیــن حــوزه اعمــال دادرســی اداری و یــک ســری راهحلهــا و مســئولیتهای اداره بــر طبــق
نیازهــا و شــرایط خــاص معیــن شــد و بهطورکلــی قواعــد عمومــی دادرســی اداری در ایــن مقــررات
وضــع کــرد .در آمریــکا پــس از اجــرای طرحهــای دولــت روزولــت و شــکلگیری رفــاه و گســتردگی
اداره در ســال  ۱۹۴۶قانــون دادرســی اداری تصویــب شــد .ایــن قانــون آییــن کار وضــع مقــررات و
مقرراتگــذاری را بــرای اولینبــار مشــخص نمــود و در ایــن قانــون حــوزه وســیعی از مشــارکت و
تبــادل اطالعــات بیــن شــهروندان و اداره بــرای چگونگــی اتخــاذ تصمیــم در اداره ،پیشبینــی شــد.
قانــون ســال  ۱۹۴۶بــر نهادهــای فــدرال و نهادهایــی کــه از طــرف دولــت فــدرال اداره میشــوند ،یــا از
طــرف آن نمایندگــی مینماینــد ،اعمــال میشــود.
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  ۱۹۷۶در آلمــان دو قانــون مهــم در ایــن خصــوص یعنــی قانــون آییــن دادرســی اداری و
قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای اداری تصویــب شــد کــه در آنهــا مفاهیمــی اساســی از قبیــل تعریــف
عمــل اداری ،نظــام حقوقــی و الزامــات حاکــم بــر آنهــا را ســاماندهی شــد .ایــن قوانیــن نهتنهــا بــر
ـری مقــررات فــدرال حاکــم اســت.
اداره فــدرال ،بلکــه بــر اداره ایالتــی مجـ ِ
قانــون دادرســی اداری ژاپــن در ســال  ۱۹۹۳تصویــب شــده اســت .ایــن قانــون بــر ادارات مرکــزی و
در محدودههــای خــاص بــر ادارات محلــی حاکــم اســت .براســاس ایــن رونــد جهانــی کشــورهای کــره
جنوبــی در ســال  ۱۹۹۶و دومینیکــن در ســال  ۲۰۱۳و الســالوادور در ســال  ۲۰۱۷قانــون دادرســی
اداری خــود را تصویــب کردهانــد.
در مرحلــه دوم بهتدریــج 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.
در مرحلــه ســوم محتــوای دادرســی اداری توســعه یافــت .از یــک طــرف یکســری هنجارهــای
عمومــی بــر ســاختار بنیادیــن شــاخههای حقــوق اداری ایجــاد شــد اینکــه عمــل اداری و رژیــم
حقوقــی آن چیســت ،قواعــد حاکــم بــر مقرراتگــذاری چیســت ،محصــول دادرســی اداری اســت .از
طــرف دیگــر دادرســی اداری در مواقعــی امــور کــه بــا دادرســی مرتبــط هســتند ماننــد امــور مربــوط
بــه ســازمانهای اداری را تنظیــم میکنــد ،روابــط داخلــی بیــن واحدهــای اداری ،مســئولیت دولــت،
اعمــال قــدرت از ایــن قبیــل هســتند و در اینجــا بــر اصــول عمومــی حاکــم بــر عمــل اداری و حــق
1
دادرســی شــهروندان در مقابــل اداره تأکیــد میشــود.

بند دوم .تاریخچه مقررات دادرسی اداری در ایران
نخســتین مقــررات مربــوط بــه دادرســی در ایــران را دســتورالعمل دیوانخانههــای عدلیــه در زمــان
ناصرالدیــن شــاه میداننــد 2کــه در ســال  ۱۲۷۵قمــری ( ۱۲۳۸شمســی) مشــتمل بــر ســی مــاده
منتشــر شــد ،کــه دربــاره حلوفصــل مســائل حقوقــی و کیفــری بــوده اســت .پــس از مشــروطیت در
حــوزه کیفــری نخســتین قانــون ،اصــول محاکمــات جزایــی (مصــوب  1330قمــری  ۱۲۹۱شمســی)
بــوده 3اســت ،پــس از آن تاکنــون چندیــن قانــون آییــن دادرســی کیفــری تصویــب شــده کــه آخریــن
1-Ibid p6

 . 2آشوری ،پیشین ،ص .51
 . 3همان منبع ،ص .55
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آن مصــوب ( ۱۳۹۲بــا اصالحــات  )۱۳۹۴اســت .در حــوزه مدنــی قانــون اصــول تشــکیالت عدالیــه و
محاضــر شــرعیه و احــکام صلحیــه مصــوب  1329قمــری ( 1290شمســی) مجلــس شــورای ملــی و
اصــول محاکمــات حقوقــی مصــوب همــان ســال ،نخســتین مقــررات مــدون راجــع بــه دادرســی مدنــی
بودنــد 1کــه پــس از آن تاکنــون قوانینــی بــه نــام آییــن دادرســی مدنــی وضــع شــده کــه آخریــن آن
مصــوب 1379اســت.
در حــوزه دادرســی اداری مقــررات وضعشــده از دو جنبــه یکــی مقــررات ناظــر بــر مراجــع
شــبهقضایی و دیگــری مرجــع عالــی ناظــر بــر آنهــا بایــد موردنظــر قــرار گیــرد .از جنبــه مقــررات
حاکــم بــر مراجــع شــبهقضایی نخســتینبار قانــون اســتخدام کشــوری ســال  ۱۳۰۱احکامــی در
ایــن خصــوص دارد ،از یکطــرف مــاده  ۳۲آن مقــرر کــرده بــود بــرای رســیدگی بــه تقصیــرات اداری
و تعییــن مجــازات مســتخدمین ،مجلــس تحقیــق و محاکــم اداری تحــت نظــر وزیــر یــا معــاون او
تشــکیل میشــود .مــواد  32تــا  42ایــن قانــون درخصــوص ترکیــب و ســاختار محاکــم اداری ازجملــه
وجــود محاکــم اداری بــدوی و تجدیدنظــر و برخــی احــکام جزئــی دادرســی بــود؛ بنابرایــن طبــق
ایــن قانــون محاکــم (دادگاههــا) اداری بــرای رســیدگی بــه تخلفــات اداری مســتخدمین پیشبینــی
شــد .در مــاده  ۴۲قانــون طــرز محاکمــه در ایــن محاکــم بــه وضــع نظامنامــه (آییننامــه) محــول
شــده اســت .نظامنامــه اجرایــی مــاده  ۴۲تحــت عنــوان نظامنامــه محاکمــات اداری و وظایــف آن
در امــور جزائــی در  1315/4/10در دو بخــش ،قســمت اول در  ۷۳مــاده ،و قســمت دوم در 16مــاده
بــه تصویــب هیئتوزیــران رســید کــه در آن بــه تفصیــل در خصــوص تخلفــات و مجازاتهــای اداری
و سلســلهمراتب محاکــم اداری و نحــوه رســیدگی آن احکامــی وضــع شــده بــود؛ اصطــاح محکمــه
اداری در حقــوق ایــران کــه در قانــون ســال  1301و آییــن نامــه ســال 1315اســتفاده شــد بعــداً
در قانــون اســتخدام کشــوری 1345بــه دادگاه اداری تغییــر یافــت اصــو ٌال بــرای مرجــع رســیدگی بــه
تخلفــات اداری کارمنــدان پیشبینــی شــده بــود.
از طــرف دیگــر بــه موجــب مــاده  ۶۴قانــون اســتخدام کشــوری ســال  ۱۳۰۱شــورایی بــه نــام
شــورای دولتــی پیشبینــی شــد کــه مرجــع رســیدگی بــه شــکایات مســتخدمین ادارات از وزیــران
در مــوارد نقــض قانــون بــود و در غیــاب آن دیــوان تمیــز (عالــی کشــور) صالــح بــه رســیدگی بــود.
بــه غیــر از نظامنامــه محاکــم اداری ،ســال  1324قانــون دیــوان محاســبات و ســال  ۱۳۳۴قانــون
محاکمــه انتظامــی قضــات و آییننامــه محاکمــات اداری مشــمولین قانــون اســتخدام پزشــکان تصویــب
شــد و ســال  1339نیــز آییننامــه متممــی بــه نــام محاکمــات اداری مربــوط بــه تقصیــرات آموزشــی
 . 1عبدالله شمس ،پیشین ،ص .67
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وضــع و بــه آییننامــه (نظامنامــه) محاکمــات اداری اولیــه اضافــه گردیــد امــا در هــر حــال همــه ایــن
مقــررات ناظــر بــر رســیدگی بــه تخلفــات مســتخدمین دولــت بــود.
در ســال  ۱۳۳۱قانــون شــورای دولتــی بــا الهــام از شــورای دولتــی فرانســه تصویــب گردیــد کــه در
قانــون صالحیــت و ترکیــب شــورا برخــی از احــکام دادرســی بیــان شــده بــود امــا ترتیــب رســیدگی و
اجــرای احــکام شــورا طبــق مــاده  ۳۰قانــون بــه آییننامــه اجرایــی محــول شــده بــود کــه ایــن قانــون
هیـچگاه اجرایــی نشــد.
مــورخ  1345/3/31قانــون اســتخدام کشــوری جدید تصویب شــد کــه در مــاده  ۵۸آن دادگاه اداری
بــرای رســیدگی بــه تخلفــات اداری و تقصیــر مســتخدمین پیشــین نمیشــد و چگونگــی تشــکیالت
دادگاه اداری و رســیدگی آن بــه آییننامــه ارجــاع شــد .آییننامــه بــا عنــوان آییــن دادرســی اداری
در  1346/5/11در  66مــاده بــه تصویــب هیئتوزیــران رســید کــه در آن تقصیــر و یــا تخلــف
مســتخدمین و وظایــف اداری تعریــف و خطاهــای اداری و مجازاتهــای اداری تعییــن گردیــد و آییــن
کار دادســتانی در تخلفــات اداری و دادگاههــای بــدوی و تجدیدنظــر اداری مشــخص گردیــد .آییــن
دادرســی اداری در  1353/3/25بــا تصویــب هیئتوزیــران اصــاح گردیــد.
از نظــر دعــاوی اســتخدامی مــاده  ۶۰قانــون ســال  1345مقــرر کــرد کــه مســتخدمین رســمی
میتواننــد در مــورد تضییــع حقــوق اســتخدامی خــود بــه ســازمان امــور اســتخدامی کشــور شــکایت
کننــد .در مــواد  ۶۱و  ۶۲نیــز شــورای دولتــی و درغیــاب آن دیــوان عالــی کشــور بــه عنــوان مرجــع
رســیدگی بــه شــکایات اســتخدامی پــس از طــرح در ســازمان امــور اســتخدامی پیشبینــی شــد .بعــد
از پیــروزی انقــاب اســامی نخســت طــی الیحــه قانونــی مصــوب  1358/3/8شــورای انقــاب ،مــاده
 6اصــاح و دادگاه اســتان تهــران جایگزیــن دیــوان عالــی کشــور در دعــاوی اســتخدامی شــد ،البتــه
دعــاوی اســتخدامی قضــات برعهــده دیــوان عالــی کشــور قــرار گرفــت.
در  1358/6/7شــورای انقــاب الیحــه قانونــی مربــوط بــه پاکســازی و ایجــاد محیــط مســاعد
بــرای رشــد نهادهــای انقــاب در وزارتخانههــا و دانشــگاهها و بانکهــا و مؤسســات و شــرکتهای
دولتــی را تصویــب کــرد کــه بــه موجــب آن هیئتــی  5نفــره بــا مراجعــه بــه پرونــده و ســوابق کارکنــان
مؤسســه آن عــده کــه بــا ســاواک منحلــه همــکاری داشــتهاند و عــدم صالحیــت آنهــا بــه اثبــات
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  ۶مــاه ایــن عــده از کارکنــان را از خدمــت منفصــل و

144

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال دوم  /شمـــــاره چهارم  /پاییز 1399

یــا بــا ارفــاق بازنشســته کننــد .در ایــن الیحــه قانــون هیچگونــه آییــن دادرســی بــرای رســیدگی بــه
امــور مذکــور پیشبینــی نشــده بــود ،در  1358/11/30ایــن الیحــه اصــاح گردیــد و مقــرر گردیــد
دفــاع متهمــان پذیرفتــه شــود و هیئــت تجدیدنظــر نیــز در نظــر گرفتــه شــد .در  1359/1/31نیــز
الیحــه قانــون پاکســازی کارمنــدان ســازمان ثبــت و اســناد کشــور تصویــب شــد.
بعــد از اســتقرار مجلــس شــورای اســامی قانــون بازســازی نیــروی انســانی وزارتخانههــا و مؤسســات
دولتــی و وابســته بــه دولــت در  1360/7/5در  63مــاده تصویــب شــد کــه در آن هیئتهــای بــدوی
و تجدیدنظــر و هیئــت عالــی نظــارت بــرای رســیدگی بــه جرائــم سیاســی و نظامــی و مالــی و اداری
و تخلفهــای انضباطــی کارمنــدان پیشبینــی شــد و بــه موجــب آن مــاده  59آن کلیــه قوانیــن
پاکســازی و قوانیــن دادگاههــای اداری و مقــررات مغایــر لغــو گردیــد .قانــون آزمایشــی دوســاله
بــود و دولــت موظــف شــد ظــرف یکســال الیحــه دادگاههــای اداری متناســب بــا نظــام جمهــوری
اســامی تدویــن و بــه مجلــس تقدیــم کننــد .امــا تــا ســال  1372در ایــن خصــوص ســه قانــون بــه
صــورت آزمایشــی تصویــب شــد و باالخــره قانــون دائمــی رســیدگی بــه تخلفــات اداری در 1372/9/7
بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید و آییننامــه آن نیــز در  1370/12/20بــه تصویــب
هیئتوزیــران رســید کــه تاکنــون چندیــن بــار اصــاح شــده اســت .آنچــه بیــان شــد مقــررات ناظــر
بــر دادگاههــای اداری بــه مفهــوم مراجــع رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارمنــدان دولــت بــود ،هرچنــد
ایــن عنــوان در فرآینــد نهایــی حــذف شــد .البتــه مقــررات ناظــر بــر رســیدگی بــه تخلفــات برخــی
دیگــر از کارکنــان دولــت یعنــی نیروهــای مســلح در قوانیــن ذیربــط خــود و بــه شــکل مختصــر نیــز
وجــود دارد.
در خصــوص مرجــع شــبهقضایی مربــوط نهادهــای حرفــهای (کانــون وکال ،کانــون ســردفتران،
نظــام پزشــکی ،نظــام مهندســی )...نیــز مقــررات تفصلــی دادرســی مشــاده نمیشــود .بــه عنــوان
نمونــه در مــورد وکالی دادگســتری در مــاده  ۴۶قانــون وکالــت مصــوب  ۱۳۱۵پارکــه (دادســرا) و
محکمــه انتظامــی وکال پیشبینــی شــده بــود .در الیحــه قانونــی اســتقالل کانــون وکالی دادگســتری
ســال  ۱۳۳۳در مــواد  13الــی  18دادســرا و دادگاه انتظامــی وکال در نظــر گرفتــه شــده اســت مــواد
 ۵۳تــا  ۸۹آییننامــه قانــون مصــوب آذر  ۱۳۳۴ناظــر بــر تخلفــات و مجازاتهــای انتظامــی وکال و
نحــوه رســیدگی در دادســرا و دادگاههــای انتظامــی اســت .بــه بیــان دیگــر ایــن مــواد هــم ناظــر بــر
مقــررات شــکلی (مــواد  53تــا  )75و مقــررات ماهــوی (تخلفــات و مجازاتهــا مــواد  ۷۶تــا  )۸۴مربــوط
بــه تخلفــات وکال و نحــوه رســیدگی بــه آنهــا اســت .ولــی ایــن مقــررات نیــز در قالــب و کفایتــی کــه
ن دادرســی نــام نهــاد نیســتند ،هرچنــد مــواردی ماننــد ابــاغ و مقامــات و اشــخاص
بتــوان بــر آن آییـ 
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ذیصــاح در طــرح شــکایت و تعقیــب آن و تشــکیل و حدنصــاب دادگاه انتظامــی در ایــن آییننامــه
تعییــن تکلیــف شــدهاند.
در خصــوص ســایر مراجــع شــبه قضایــی باتوجهبــه اینکــه حــدود  ۵۵مرجــع تخصصــی شــبه
قضایــی در ایــران وجــود دارد کــه بــه اعتــراض بــه آراء آنهــا در دیــوان عدالــت اداری صــورت میگیــرد
بهعــاوه تعــداد درخورتوجــه دیگــر (مربــوط نهادهــای حرفــه ای و غیــره )..کــه در دیــوان عدالــت
رســیدگی نمیشــود .تفصیــل مقــررات مربــوط بــه دادرســی آنهــا در ایــن مقــال نمیگنجــد و بــرای
بررســی دقیــق بایــد مقــررات هرکــدام از ایــن مراجــع جداگانــه موردبحــث قــرار گیــرد ،امــا نکتــه مهــم
در اینجــا ایــن اســت کــه در خصــوص عمــوم مراجــع شــبهقضایی در ایــران متــن حقوقــی محــدود بــه
چنــد مــاده در هریــک از قوانیــن ذیربــط اســت کــه در حــد ترکیــب و صالحیــت آن مرجــع احکامــی
پیشبینــی شــده اســت و اعضــای ایــن مراجــع چــون اگــر قاضــی باشــند بــه اســتناد تجربیــات و
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 آییننامــه تفصیلــی در
خصــوص آییــن رســیدگی خــود هســتند کــه در اینجــا ایــن مــوارد آورده میشــود.
در حــوزه دادرســی اختالفــات مربــوط بــه روابــط کار نخســتینبار در تصویبنامــه 1325/2/28
هیئتوزیــران کــه بــه عنــوان اولیــن قانــون کار ایــران مشــهور شــده اســت مقرراتــی وضــع شــد .مــواد
 ۲۷تــا  ۳۱آن در خصــوص حــل اختــاف بــود کــه در آن بــرای رســیدگی بــه اختالفــات ،نخســت
مرجعــی بهعنــوان شــورای کارگاه و ســپس هیئــت داوری ســه نفــر پیشبینــی شــده بــود ولــی ترتیــب
رســیدگی هیئــت طبــق مــاده  ۳۱آن بــه تصویــب آییننامــه ارجــاع شــده بــود کــه ظاهــراً ایــن آییــن
وضــع نشــد.
قانــون کار  ۱۳۲۸نیــز بهعنــوان قانــون اجــازه اجــرای گــزارش کمیســیون پیشــه و هنــر و بازرگانــی
مربــوط بــه کارگــران و کارفرمایــان در  1328/3/17بــه صــورت آزمایشــی یکســاله بــه تصویــب
کمیســیون مذکــور در مجلــس رســید .مــاده  ۱۳آن در خصــوص حــل اختــاف بیــن کارگــر و کارفرمــا
بــود کــه در آن بــدواً کمیســیون ســازش رســیدگی میکــرد و در صــورت عــدم حــل اختــاف هیئتــی
بــه نــام «شــورای توافــق» مرکــب از نماینــدگان کارگــر و کارفرمــا و نماینــده وزارت کار رســیدگی و
رأی قطعــی صــادر مینمــود.
در قانــون کار ســال  ۱۳۳۷نیــز مــواد  ۳۷بــا  ۴۶مربــوط بــه حــل اختــاف بــود کــه در آنهــا
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رســیدگی بــه اختــاف بیــن کارگــر و کارفرمــا بــه شــورای کارگاه (بــه عنــوان مرجــع بــدوی مرکــب از
 3نفــر) و هیئــت حــل اختــاف (مرکــب از 9نفــر) واگــذار شــده بــود.
در جمهــوری اســامی نیــز مــواد  157تــا  166قانــون کار مصــوب  1369اختصــاص بــه مراجــع
حــل اختــاف دارد کــه در آن هیئتهــای تشــخیص بــه عنــوان مرجــع بــدوی و هیئــت حــل اختــاف
بــه عنــوان مرجــع تجدیدنظــر پیشبینــی شــده اســت ،امــا در خصــوص آییــن رســیدگی نخســت
در  1369/12/12دو آییننامــه مربــوط بــه چگونگــی تشــکیل جلســات و نحــوه رســیدگی هیئــت
تشــخیص (در  11مــاده) و هیئــت حــل اختــاف (در  ۱۰مــاده) بــه تصویــب وزیــر کار رســید .در
کنــار آنهــا آییننامههــای مربــوط بــه انتخــاب اعضــای هیئتهــای تشــخیص و حــل اختــاف وجــود
دارنــد ،امــا آییننامــه رســیدگی و چگونگــی تشــکیل جلســات هیئتهــای تشــخیص و حــل اختــاف
موضــوع مــاده  ۱۶۴قانــون کار (درواقــع آییـن دادرســی) مصــوب  1380/10/30وزیــر کار در  ۴۳مــاده
جایگزیــن آییننامههــای نحــوه رســیدگی ســال  ۶۹گردیــد .آییــن دادرســی کار در  ۱۱۶مــاده مــورخ
 1391/8/7بــه تصویــب وزیــر کار رســید کــه جایگزیــن آییننامههــای قبلــی گردیــد و از آغــاز ســال
 ۹۲الزماالجــرا گردیــد (در  1397/12/27نیــز بــا تصویــب الحاقیـهای تعــداد مــواد آن بــه  135رســید).
بدیــن ترتیــب مقرراتــی بــه عنــوان آییــن دادرســی کار در ایــران شــکل گرفــت و ایــن مراجــع جــزء
محــدود مراجعــی هســتند کــه آییــن دادرســی بــه صــورت نســبتاً تفصیلــی و بــا عنــوان آییــن دادرســی
دارنــد.
در حــوزه قوانیــن مالیاتــی نیــز تــا ســال  1345نظــام حقوقــی ایــران فاقــد قانــون مالیاتهــا بــه
صــورت نســبی جامــع بــود .ظاهــراً نخســتین قانــون در ایــن حــوزه قانــون مالیــات امــاک اربابــی ودواب
مصــوب  1304/1/20بــود کــه طبــق مــاده دهــم آن اختالفــات مالیاتــی بــه کمیســیون سـهنفره مرکــب
از نماینــده مــؤدی و نماینــده دارایــی و یــک نفــر خبــره محلــی ارجــاع میشــد .ایــن کمیســیون مرجــع
رســیدگی بــه اختالفــات مالیاتــی موضــوع قانــون مالیــات بــر شــرکتها و تجــارت و غیــره مصوبــه
 1309/1/12نیــز بــود کــه مقــررات ناظــر بــر آن در حــد همــان یــک مــاده وجــود داشــت ،امــا در
 1309/8/13قانــون راجــع بــه دعــاوی بیــن اشــخاص و دولــت تصویــب شــد ایــن قانــون ناظــر بــر
همــه دعــاوی بیــن اشــخاص و دولــت نبــود بلکــه دعــاوی مربــوط بــه امــوال غیرمنقــول و منقــول و
حقــوق متعلــق بــه آن بــود .مــاده  ۸ایــن قانــون اصــول تشــکیالت محاکمــات مالیــه و طــرز رســیدگی
بــه دعــاوی و اجــرای احــکام را بــه نظامنامــه مصــوب هیئتوزیــران ارجــاع داده بــود کــه بــر ایــن
اســاس هیئتوزیــران در  1370/1/19نظامنامــهای در  ۷۸مــاده بــا عنــوان اصــول تشــکیالت دیــوان
محاکمــات مالیــه در  ۷۸مــاده 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 میشــد .دیــوان محاکمــات مالیــه مرکــب
از دو شــعبه بــدوی و یــک شــعبه تجدیدنظــر بــود کــه بــا عضویــت قضــات تشــکیل میشــد ،در ایــن
نظامنامــه حکمیــت نیــز پیشبینــی شــده بــود ،تــا اینکــه نهایتــاً قانــون بــه نســبت جامعــی بــه
نــام قانــون مالیاتهــای مســتقیم در  45/2/18در  319مــاده وضــع شــد .مــواد  ۲۴۴تــا  ۲۵۳قانــون
در خصــوص کمیســیونهای مالیاتــی بــدوی و تجدیدنظــر بودنــد و در ایــن مــواد محــدود احکامــی
راجــع بــه آییــن دادرســی مالیاتــی وجــود داشــت و آییــن رســیدگی بــه صــورت آییننامــه نیــز وجــود
نداشــت و مــواد  ۲۵۴تــا  ۲۶۱در خصــوص شــورای عالــی مالیاتــی و صالحیتهــای متعــدد آن بهویــژه
در خصــوص رســیدگی شــکلی بــه اختالفــات مالیاتــی پــس از کمیســیونها بــود و در مــواد  ۲۶۲تــا
 ۲۷۴راجــع بــه هیئــت عالــی انتظامــی مالیاتــی و دادســتان مالیاتــی بــود.
ایــن قانــون در ســالهای  ۵۲و  ۵۳اصــاح گردیــد امــا در جمهــوری اســامی جــای خــود را بــه
قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب  1366/12/3داد .ظاهــراً بســیاری از مــواد و ســاختار قانــون
مالیاتهــای مســتقیم ســال  1366از قانــون ســال  1355گرفتــه شــده اســت .از ایــن رو در ایــن
قانــون مــواد  ۲۴۴تــا  ۲۵۱مربــوط بــه مراجــع حــل اختــاف مالیاتــی و مــواد  ۲۵۲تــا  ۲۶۰نیــز در
خصــوص شــورای عالــی مالیاتــی اســت .ایــن قانــون تاکنــون چندینبــار اصــاح شــده اســت ،ازجملــه
اینکــه هیئتهــای حــل اختــاف مالیاتــی در متــن اولیــه ،دومرحل ـهای یعنــی بــه صــورت بــدوی و
تجدیدنظــر بودنــد .در مقطعــی (اصالحــات ســال  )80یکمرحل ـهای شــدند امــا بــار دیگــر بــه همــان
ســاختار قبلــی بازگشــت و در رســیدگی بــه اختالفــات مالیاتــی ،هیئتهــای حــل اختــاف مالیاتــی
بــدوی و تجدیدنظــر وجــود دارنــد کــه رســیدگی ماهــوی میکننــد و شــورای عالــی مالیاتــی در رأس
آنهــا قــرار دارد کــه بــه صــورت شــکلی بــه اعتراضــات علیــه آرای قطعــی هیئتهــا رســیدگی میکنــد.
ـی مــواد  ۲۴۴تــا  ۲۶۰دربــارۀ آییــن رســیدگی هیئتهــا و شــورای عالــی وجــود
آییننامــه اجرایـ ِ
نــدارد ،ولــی درخصــوص مــواد ( ۲۱۸قســمت وصــول مالیــات) و ( 219شناســایی و تشــخیص و مطالبه و
ـی مــاده  ۲۱۹مصــوب 1382/10/30
وصــول مالیــات) آییننامــه تفصیلــی وجــود دارد .آییننامــه اجرایـ ِ
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اســت کــه تشــریفات تشــخیص مالیــات و صــدور بــرگ تشــخیص و
نهایتـاً مطالبــۀ آن و رســیدگی اداری بــه اعتــراض مــؤدی نســبت بــه بــرگ تشــخیص پیشبینــی شــده
اســت .مــاده  ۵۴آییننامــه مقــرر مــیدارد کــه بــه اســتناد مــاده  219قانــون تمامــی بخشــنامهها،
دســتورالعملها و رویههــای اجرایــی کــه توســط ســازمان جهــت اجــرای قانــون مقــرر میشــود بــرای
تمــام واحدهــای تابعــه ســازمان ،مأموریــن مالیاتــی و مؤدیــان الزماالتبــاع اســت.
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بــه اســتناد مــاده  ۵۴مذکــور ،دبیــرکل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور طــی بخشــنامهای
( )1387/11/13دســتورالعملی در  ۴۴بنــد را بــه عنــوان «دســتورالعمل دادرســی مالیاتــی» بــرای
اجــرا ابــاغ کــرده اســت .در ایــن دســتورالعمل احــکام ناظــر بــر نحــوه رســیدگی در هیئتهــا اعــم
از مشــخصات بــرگ اعتــراض و ثبــت آنهــا ،وکالــت در هیئتهــای حــل اختــاف ،ابــاغ و تشــکیل
جلســات هیئتهــا ،صــدور قــرار و ارجــاع بــه کارشــناس ،مشــخصات آراء صــادره توســط هیئتهــا
و ماننــد آن بــا ذکــر جزئیــات بیــان شــده اســت و بــه نوعــی هیئتهــای حــل اختــاف مالیاتــی
دارای مقرراتــی بــا عنــوان آییــن دادرســی مالیاتــی شــدهاند .اساســاً اینکــه مقامــات امــور مالیاتــی
جهــت تدویــن مقــررات مربــوط بــه دادرســی مالیاتــی اقــدام کردهانــد ،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
محســوب میشــود و بایــد توســط قانونگــذار بــا مقامــات مجــاز از طــرف قانونگــذار وضــع شــوند.
بنابرایــن براســاس مطالعــات انجــام شــده در خصــوص مراجــع شــبهقضایی 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 ذیربــط و یــا آییننامــه ،احکامــی دارنــد یــا صرف ـاً ترکیــب و ســاختار و
صالحیــت آن در قانــون پیشبینــی 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  ۶۴قانــون اســتخدامی کشــوری ســال 1301شــورایی بــه نــام شــورای دولتــی جهــت رســیدگی
بــه شــکایات اســتخدامی پیشبینــی شــد کــه تشــکیل نشــد و در غیــاب آن نیــز دیــوان عالــی کشــور
بــه ایــن نــوع شــکایت رســیدگی میکــرد.
در ســال  ۱۳۰۹قانــون راجــع بــه دعــاوی بیــن اشــخاص و دولــت تصویــب شــد کــه مربــوط بــه
دعــاوی امــوال بیــن دولــت و اشــخاص بــود .در ســال  ۱۳۳۹نیــز قانــون شــورای دولتــی وضــع گردیــد
کــه عملــی نشــد .در قانــون اســتخدام کشــوری نیــز شــورای دولتــی بــه عنــوان مرجــع عالــی رســیدگی
بــه دعــاوی اســتخدامی پیشبینــی شــد کــه ایــن مــورد نیــز عملــی نگردیــد و کمــاکان دیوانعالــی
کشــور در ایــن مــوارد صالــح بــه رســیدگی بــود.
بــه موجــب اصــل  ۱۷۳قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،دیــوان عدالــت اداری بــرای
رســیدگی تظلمــات و شــکایات مــردم علیــه دولــت تأســیس شــد .اولیــن قانــون عــادی دیــوان در
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بهمــن  ۱۳۶۰بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید ولــی قانــون حــاوی احــکام بــر ســاختار
و صالحیــت دیــوان عدالــت اداری و برخــی احــکام دادرســی بــود و احــکام تفصیلــی دادرســی در آن
وجــود نداشــت؛ لــذا آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری بــه صــورت آییننامــه در شــهریور 1361
توســط شــورای عالــی قضایــی تصویــب و بــه موقــع اجــرا گذاشــته شــد و در ســال  ۷۹نیــز اصــاح شــد.
دومیــن قانــون دیــوان عدالــت نیــز در خــرداد  ۱۳۸۵مجلــس و آذر  1385مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام تصویــب گردیــد ولــی ایــن قانــون نیــز مقــررات تفصیلــی ناظــر بــر دادرســی دیــوان نداشــت
و بــه آییننامــه آییــن دادرســی مصــوب  ۱۳۷۹عمــل مــی شــد .هرچندکــه مــاده  48قانــون ســال
 1385مقــرر شــده بــود قــوه قضاییــه ظــرف  6مــاه قانــون الیحــه آییــن دادرســی دیــوان را تهیــه و از
طریــق دولــت تقدیــم مجلــس نمایــد .امــا درنهایــت متــن نهایــی بــه عنــوان قانــون تشــکیالت و آییــن
دادرســی دیــوان عدالــت اداری در  1390/9/22بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی و در 92/3/25
بــه تصویــب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام رســید؛ بنابرایــن در بخــش دیگــری از دادرســی اداری
نظــام حقوقــی ایــران دارای قانــون آییــن دادرســی گردیــد.
در مجمــوع اگــر براســاس عنــوان قانــون بررســی کنیــم حقــوق اداری ایــران در حــوزه دادرســی
اداری ،قانــون آییــن دادرســی جهــت دیــوان عدالــت اداری و یــک آییننامــه جهــت دادرســی کار و
یــک دســتورالعمل جهــت دادرســی مالیاتــی وجــود دارد و در ســایر حوزههــا 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 شــکلگیری و نهادینهشــدن اداری در دولــت مــدرن شــکل
گرفتــه اســت .ازآنجاکــه نظــام حقوقــی فرانســه در حقــوق اداری پیشــگام بــوده اســت ،لــذا دالیــل
پیدایــش دادرســی اداری را نخســت میتــوان از منظــر ایــن نظــام حقوقــی بررســی کــرد .هرچنــد
ممکــن اســت ایــن دالیــل در ســایر کشــورها نیــز موضوعیــت داشــته باشــند یــا دالیــل دیگــری
مختــص هــر کشــور نیــز وجــود داشــته باشــند .بــرای پیدایــش دادرســی اداری در قــرن نوزدهــم چنــد
1
دلیــل برشــمردهاند کــه نخســتین آن کنتــرل قــدرت اداره بــوده اســت.

بند اول .کنترل قدرت اداره
در نظــام حقوقــی فرانســه انقالبیــون بــرای رهایــی از دخالــت قضــات تفســیری ،بــه لحــاظ جــدال
1-Javier Barnes،Ibid،p9.
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و رقابتــی کــه بیــن انقالبیــون 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 دســتگاههای
اجرایــی نوعــی دخالــت قــوه قضاییــه در قــوه مجریــه محســوب میگــردد و ایــن امــر بــا تفکیــک قــوا
مغایــرت دارد .لــذا بدینوســیله قضــات محاکــم را از صــدور حکــم علیــه مقامــات و نهادهــای اجرایــی
منــع کردنــد 1ولــی بعــداً بــا ایــن مشــکل روبــهرو شــدند کــه بــا خــروج مقامــات اداری از نظــارت
قضایــی بــا تظلمــات و سوءاســتفاده آنــان از قــدرت روب ـهرو میشــویم کــه کنترلــی بــر آنهــا وجــود
نــدارد؛ لــذا بــرای رســیدگی بــه تخلفــات اداره و مقامــات آن و احقــاق حقــوق مــردم دادگاههــای اداری
را ایجــاد کردنــد تــا ایــن نــوع از دادگاههــا بتواننــد بــه شــکایت مــردم علیــه اداره رســیدگی کننــد ،در
آغــاز شــورای دولتــی جهــت ایــن امــر ایجــاد ولــی بهتدریــج توســعه یافــت و شــورای دولتــی مرجــع
عالــی ناظــر بــر ایــن نــوع دادگاههــا 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 میشــود.

بند دوم .تفکیک امر اداری از امر قضایی
در ســیر تاریخــی نظــام حقوقــی فرانســه خــروج اداره از نظــارت قضایــی محاکــم عمومــی ،گام اول
در پیدایــش دادگاه هــای اداری بــود امــا هنــوز چنــد مشــکل وجــود داشــت؛ یکــی نداشــتن آییــن
دادرســی خــاص متناســب بــا دادگاههــای اداری و دیگــری عــدم تمیــز امــر اداری بــا امــر قضایــی .در
خصــوص شــکل اول چــون در آغــاز دادگاههــای اداری آییــن دادرســی خــاص نداشــتند بهناچــار در
دادگاههــای اداری از مقــررات محاکــم و مراجــع قضایــی اســتفاده میکردنــد .از طــرف دیگــر تفکیــک
دادگاههــا بــه اداری و قضایــی بهتنهایــی مشــکل را حــل نمیکــرد .ایــن مســئله مطــرح شــد کــه آیــا
رســیدگی هــر نــوع شــکایتی علیــه اداره از صالحیــت محاکــم عمومــی خــارج شــده اســت؟ اینجــا بــود
کــه تفکیــک امــر اداری یعنــی امــوری کــه بایــد بــه دادگاههــای اداری ارجــاع گــردد و دیگــر امــور
حقوقــی کــه ماهیــت قضایــی داشــتند و بایــد بــه مرجــع قضایــی ارجــاع گــردد موردبحــث قــرار گرفــت
و بــه نوعــی در تفکیــک دادگاههــای اداری ،دادگاههــای عمومــی بــه تدریــج مشــخص شــد .امــوری
علیــه دولــت کــه اداری محســوب میشــوند بــه اداره دادگاههــای اداری و امــوری کــه قضایــی محســوب
میشــوند بــه دادگاههــای عمومــی ارجــاع گردیــد .ایــن تفکیــک موجــب ایجــاد دو ســاختار دادگاههــا
در حقــوق فرانســه شــد ولــی در حقــوق ایــران چنیــن تفکیکــی بیــن دادگاههــا وجــود نــدارد .هرچنــد
تفکیــک ماهــوی امــر اداری بــا امــر قضایــی میتوانــد در تفکیــک صالحیــت دیــوان عدالــت اداری و
1-Peter Cane Adminstrative Trribunals and Adjudication Hart Publishing 2009 p87.
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دادگاههــای عمومــی قابــل اســتفاده باشــد ولــی درمجمــوع هــردو مرجــع زیرمجموعــه قــوه قضاییــه
هســتند.

بند سوم.مکانیسمی بر عقالنی کردن کار مقامات عمومی
بهتدریــج دادرســی اداری ،یــک ابــزار کلیــدی بــرای تأســیس یــک ســری رویــه شــد کــه اشــخاص
حقــوق عمومــی و اداره در ســاختار خــود بایســتی بــه آنهــا عمــل میکردنــد .دادرســی اداری یــک
توجیــه عقالنــی بــرای کارکــرد داخلــی اداره و تأســیس اصــول ســازمانی و قواعــد بنیــادی از قبیــل
سلســلهمراتب اداری بــا تفویــض اختیــار شــد و برخــی روابــط درونســازمانی ماننــد تبــادل اطالعــات،
1
همــکاری نهــاد و ســازمانها را شــکل دادنــد.

گفتار چهارم .مفهومشناسی دادرسی اداری
واقعیــت ایــن اســت کــه در خصــوص مفهــوم دادرســی اداری بــا نوعــی ســرگردانی بــزرگ روبـهرو
هســتیم و نظامهــای متفــاوت دادرســی اداری وجــود دارد 2.برخــی مفهــوم دادرســی اداری را دارای دو
اداری محــدود ،همــان مفهــوم ســنتی دادرســی
بعــد محــدود (مضیــق) و وســیع دانســتهاند 3.دادرســی
ِ
ـی ناظــر بــر یــک دســتور یــا اقــدام اداری و یــا روند
اداری اســت .در ایــن مفهــوم دادرســی اداری ،نظــام حقوقـ ِ
اتخــاذ یــک تصمیــم اداری اســت و بــر آنهــا نظــارت میکننــد .ایــن نــوع دادرســی را شــبیه یــک بســتر
رودخانــه میداننــد کــه تمــام مراحــل اداری بایــد از آن مســیر بگــذرد .در مفهــوم وســیع ،دادرســی اداری
مقرراتــی اســت کــه اقدامــات اداری را هدایــت میکنــد 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
میداننــد کــه هدایــت اداره را از طــرق مختلــف یــاری میکننــد.
در اینجــا اســت کــه الزم میشــود مفهــوم دادرســی اداری از ابعــاد مختلــف بررســی شــود .از یــک طــرف
اصطــاح «اداری» در دادرســی اداری ضــرورت پیــدا میکنــد و بایــد دیــد بــه چــه مفهــوم اســت .مفهــوم
اداره در کتابهــای حقــوق اداری بیــان میشــود و اداری در دادرســی اداری نیــز منســوب بــه اداره اســت.
اعــم از اینکــه «ی» در اداره را بــه عنــوان صفــت در نظــر داشــته باشــیم (مثـ ً
ا کارهــای اداری یعنــی کارهای
4
منســوب بــه اداره) یــا بــه عنــوان عضویــت در اداره (کارمنــد اداری یعنــی کســی کــه عضــو یک داره اســت)
1-Javier Barnes، Ibid،p11.
2-Javier Barnes، Ibid،p1.
3-Ibid , p2.

 . 4علیاکبر دهخدا ،لغتنامه ،جلد اول ،چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه تهران ،1377 ،تهران ،ص1555
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بند اول .اداره در دادرسی اداری
الف .اداره به مفهوم تشکیالت و سازمان
اگــر اداره در دادرســی اداری بــه مفهــوم تشــکیالت و ســازمان باشــد بدیــن معنــی اســت کــه در
ایــن نــوع دادرســی جهــت رســیدگی بــه دعــاوی علیــه ســازمانها و ادارات (دولتــی) اعمــال میشــود
و هــر نــوع دعــاوی کــه بهطرفیــت دســتگاههای دولتــی موضوعیــت مییابــد از ایــن طریــق طــرح
و پیگیــری میشــود و نــوع دعــوی و یــا نــوع عملــی کــه موضــوع دعــوی اســت مــورد توجــه قــرار
نمیگیــرد؛ بنابرایــن مــاک بــرای شــمول دادرســی اداری ،وجــود یــک اداره و یــا ســازمان دولتــی
(عمومــی) اســت و اســاس ایــن نــوع دادرســی بــرای رســیدگی بــه دعــاوی منســوب بــه یــک اداره
اســت.
ب .اداره به مفهوم فعل
اگــر اداره بــه مفهــوم تشــکیالت و ســازمان موردنظــر باشــد و آن را شــمول دادرســی اداری تلقــی
کننــد ،بایــد مجمــوع دعــاوی علیــه ادارات از ایــن فرآینــد پیگیــریشــوند ،امــا مشــکلی کــه ایجــاد
میشــود ایــن اســت کــه ایــن تفســیر هــر نــوع دعــوی اعــم از اداری ،کیفــری و مدنــی و غیــره را
دربرمیگیرنــد ،لــذا بــرای تمیــز نــوع دعــاوی کــه مشــمول فرآینــد دادرســی اداری قــرار میگیــرد ،بــه
نــوع فعــل و عملــی کــه محــل نــزاع اســت توجــه میشــود .اینجــا ،بررســی انــواع اعمــال در اداره و نــوع
عملــی کــه مشــمول فرآینــد دادرســی اداری قــرار میگیــرد ،موضوعیــت پیــدا میکنــد .آیــا عمــل
یجانبــۀ اداره مشــمول ایــن فرآینــد اســت و یــا اعمــال دو یــا چندجانبــه؟ در اعمــال یکجانبــه نیــز انواع
آن یعنــی اعمــال اداری ،شــبهقضایی و شــبهتقنینی بایــد تفکیــک شــود .در حقــوق ایــران میتــوان
گفــت اعمــال یکجانبــه اداری (اعمــال اداری ،شــبهتقنینی و شــبهقضایی) موضــوع دادرســی اداری در
دیــوان عدالــت اداری اســت 1و قراردادهــا (مگــر مــوارد اســتثنایی) مشــمول آن نیســت درحالیکــه در
نظــام حقوقــی فرانســه رســیدگی بــه دعــاوی ناشــی از قراردادهــای اداری در صالحیــت دادگاههــای
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
اداری بــه معنــای فرآینــد اخــذ تصمیــم یــا اعتــراض بــه آن در اداره اســت؛ یــا ناظــر بــر فرآینــد
رســیدگی در دادگاههــای اداری اســت؛ یــا بــه مفهــوم عــام آن کــه شــامل مراجــع شــبهقضایی و نهــاد
 . 1محمد امامی ،کورش استوارسنگری ،حقوق اداری ،جلد دوم ،چاپ دوم ،انتشارات میزان ،تهران ،1393 ،صفحات
34و91و109
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برتــر و ناظــر بــر آن (در ایــران دیــوان عدالــت و در فرانســه شــورای دولتــی) میشــود یــا اینکــه
منظــور از آن دو بخــش جداگانــه یکــی دادرســی در مراجــع شــبهقضایی و دیگــری را دادرســی صرف ـاً
در نهــاد عالــی را دربرمیگیــرد؟
الف .دادرسی به شیوه اداری (دادرسی در اداره)
از برداش ـتهای اولیــه در خصــوص دادرســی اداری ایــن اســت کــه آن را نوعــی دادرســی بدانیــم
کــه بــه صــورت اداری یــا بــه شــیوه اداری انجــام میشــود .ایــن برداشــت میتوانــد محــل چالــش
و تردیــد باشــد ،چــون اصــوالً کار اداره دادرســی نیســت ،لــذا دادرســی بــه صــورت اداری نمیتوانــد
انجــام شــود .ولــی از طــرف دیگــر در نظــام حقوقــی آلمــان قانــون آییــن دادرســی اداری 1وجــود دارد
کــه از آییــن دادرســی دادگاههــای اداری 2متفــاوت اســت .ایــن نــوع دادرســی درخصــوص اصــول حاکــم
بــر عمــل اداری و تصمیمگیــری اداره و نحــوه رســیدگی بــه ادعــای اشــخاص نســبت بــه تصمیمــات
اداره در اداره اســت .رســیدگی بــه شــکایت اشــخاص در خــارج از اداره و در دادگاههــای اداری ،تابــع
قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای اداری اســت؛ بنابرایــن در قانــون مذکــور مفهومــی از دادرســی
مطــرح اســت کــه در اداره و توســط آن و بــه شــیوه اداری انجــام میشــود.
در نظــام حقوقــی ایــران نیــز نوعــی دادرســی اداری بــا تفســیر مذکــور مالحظــه میشــود ،بــرای
مثــال در قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب  ۱۳۶۶طبــق مــاده  ۳۸در مــواردی کــه بــرگ تشــخیص
مالیاتــی صــادر و بــه مــؤدی ابــاغ میشــود و وی نســبت بــه آن معتــرض باشــد ،میتوانــد ظــرف ســی
روز از تاریــخ ابــاغ بــا مراجعــه بــه اداره امــور مالیاتــی کتبـاً تقاضــای رســیدگی کنــد .در ایــن صــورت
مســئول مربوطــه (کــه در متــن اولیــه قانــون ممیــز کل بــود) بــه موضــوع رســیدگی و در صورتیکــه
دالیــل مــؤدی را بــرای رد بــه مندرجــات بــرگ تشــخیص کافــی دانســت و نظــر او موردپذیــرش مــؤدی
قــرار گیــرد ،مراتــب در ظهــر بـ ِ
ـرگ تشــخیص منعکــس و بــه امضــای مســئول و مــؤدی میرســد .در
ایــن حالــت بــه نوعــی دادرســی اداری انجــام و موضــوع بــا قبــول یــا ســازش بیــن طرفیــن خاتمــه
مییابــد .البتــه درصورتیکــه دالیــل مــؤدی پذیرفتــه نشــود و بــا وی توافــق حاصــل نشــود پرونــده
بــرای رســیدگی بــه هیئــت اختــاف مالیاتــی ارجــاع میشــود؛ بنابرایــن در اینجــا نخســت نوعــی
رســیدگی اداری صــورت میگیــرد و بعــد از آن رســیدگی شــبهقضایی صــورت مطــرح میشــود.
ب .دادرسی در اداره
یکــی دیگــر از مفاهیمــی کــه از دادرســی اداری بــه ذهــن متبــادر میشــود دادرســی در اداره
)1-Adminstrative Procedure Act(VerwaltungsverFahrensgesetz،VwVfG
2-Adminstrative Court Procedure Act
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اســت؛ یعنــی نوعــی دادرســی کــه در اداره انجــام میشــود .بــه بیــان دیگــر ،در اینجــا بــا دو نــوع
دادرســی مواجــه هســتیم یکــی دادرســی کــه در مراجــع قضایــی انجــام میشــود ،اعــم از اینکــه بــه
صــورت دادرســی کیفــری یــا مدنــی باشــد و دیگــری دادرســی اســت کــه در ادارات انجــام میشــود و
خــارج از نظــام قضایــی اســت.
دادرســی در اداره بــه دو صــورت متصــور اســت ،یکــی دادرســی کــه توســط مقامــات اداری صــورت
میگیــرد ،همانطورکــه در خصــوص مــاده  ۲۳۸قانــون مالیاتهــای مســتقیم اشــاره شــد و دیگــری
دادرســی کــه در ادارههــا توســط نهادهــای خاصــی کــه در ایــن خصــوص پیشبینــی شــده اســت،
صــورت میگیــرد کــه منظــور از ایــن نهادهــا مراجــع شــبهقضایی مســتقر در ادارههــا هســتند.
صرفنظــر از اینکــه ایــن مراجــع بــه چــه میــزان مســتقل یــا وابســته بــه اداره هســتند ،نوعــی دادرســی
1
اســت کــه در داخــل و زیرمجموعــه اداره (غالب ـاً در قــوه مجریــه) انجــام میگیــرد.
ج .دادرسی بر اداره
در ایــن مفهــوم منظــور از دادرســی اداری ،نوعــی دادرســی اســت کــه بهطرفیــت اداره انجــام
میشــود .یعنــی اصــوالً در اینجــا همیشــه یــک طــرف (غالب ـاً خوانــده و طــرف دعــوی) اداره اســت و
فلســفه وجــودی ایــن نــوع دادرســی ،رســیدگی بــه ادعاهــا شــکایاتی اســت کــه علیــه ادارات و مأموریــن
آن مطــرح میشــود؛ بنابرایــن هــر نــوع دادرســی کــه بهطرفیــت اداره انجــام شــود ،نوعــی دادرســی
اداری اســت .بــه بیــان دیگــر منظــور از دادرســی اداری ،دادرســی بــر اداره اســت .اگــر دادرســی را
بــه ایــن مفهــوم در نظــر داشــته باشــیم ،مراجــع شــبهقضایی ماننــد هیئتهــای تشــخیص و حــل
اختــاف اداره کار کــه بــه اختالفــات اشــخاص بــا یکدیگــر (کارگــر و کارفرمــا) رســیدگی میکننــد (نــه
اختــاف بــا دولــت) در ذیــل دارســی اداری قــرار نمیگیرنــد.
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:

 . 1هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در رأی وحــدت رویــه  1398/2/17-199درخصــوص رســیدگی بــه تعــارض آراء
شــعب نســبت بــه پروندههایــی کــه خواســته آن نقــض رأی هیئــت حــل اختــاف موضــوع قانــون کار بــوده اســت ،ولــی
اداره کا ِر محــل ،بــه عنــوان خوانــده طــرف دعــوی قرارگرفتــه اســت ،نظــر شــعبی کــه دعــوی را بــا ایــن اســتدالل
پذیرفتهاند«:بــا وجــود اینکــه اعضــای هیئتهــا و کمیســیونهای موضــوع بنــد  2مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن
دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال 1392مســتقل از نهادهــا و دســتگاههای اجرایــی مربوطــه میباشــد
و در اظهارنظــر و اتخــاذ تصمیــم براســاس مقــررات حاکــم بــر موضــوع برابــر صالحیــت اعطایــی مقنــن رفتــار میکننــد و
بــرای اینگونـــه هیئتهــا ســازوکارهای الزم بــرای دفــاع در مراجــع قضایــی در قوانیــن مربوطــه پیشبینــی نشــده اســت»
.تأییــد کــرده اســت .در ایــن رأی هیــأت عمومــی دیــوان دادرســی اداری را بــه مفهــوم دادرســی در اداره دانســته اســت
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 .1ازآنجاکــه حقــوق ایــران برخــاف حوزههــای 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 دادرسـیهای مدنــی و کیفــری
را بــه ذهــن متبــادر میکنــد 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.
 .2دادرســی اداری صرفـاً ناظــر بــر رســیدگی دردیــوان عدالــت اداری نیســت ،چــون رســیدگی در
حوزههــای ذیربــط ازجملــه در مراجــع شــبهقضایی را دربرمیگیــرد.
 .3دادرســی اداری بــه مفهــوم دادرســی در اداره نیســت و انــواع دادرســی اداری در اداره صــورت
نمیگیــرد؛ چــون دیــوان عدالــت ادری بهعنــوان بخشــی از نظــام دادرســی ایــران ،خــارج از اداره
اســت.
 .4برخــی از مراجــع شــبهقضایی بــه اختالفــات شــهروندان بــا اداره رســیدگی نمیکننــد؛ ماننــد
هیئتهــای تشــخیص و حــل اختــاف موضــوع قانــون کار کــه بــه اختالفــات شــهروندان بــا یکدیگــر
رســیدگی میکننــد .همچنیــن رســیدگی بــه اعتراضــات نســبت بــه آراء همــه مراجــع شــبهقضایی
نیــز در دیــوان عدالــت اداری صــورت نمیگیــرد و دو دســته از ایــن مراجــع از شــمول صالحیــت دیــوان
عدالــت اداری خــارج هســتند؛ یکــی مراجــع شــبهقضایی مربــوط بــه نهادهــای حرفــهای و دیگــری
مراجــع شــبهقضایی کــه در آن قاضــی رأی میدهــد و دادگاههــای عمومــی نســبت بــه شــکایات علیــه
آراء آنهــا رســیدگی میکننــد؛ لــذا از ایــن نظــر دادرســی اداری دچــار نوعــی بههمریختگــی اســت.
 .5بــه یــک معنــی دادرســی اداری ،دادرســی بــر اداره اســت .مــا بــا نوعــی دادرســی ســروکار داریــم
کــه بــه شــکایات و اعتراضــات علیــه اعمــال یکجانبــه اداره (یعنــی عمــل اداری ،عمــل شــبهتقنینی
و عمــل شــبهقضایی) رســیدگی میکنــد .در مــواردی دادرســی نســبت بــه عمــل اداری صــورت
میگیــرد ،ماننــد اعتــراض بــه تشــخیص مالیــات در مراجــع شــبهقضایی ،ولــی در اینجــا نیــز مرجــع
عالــی دیــوان عدالــت اداری اســت .مرجــع عالــی ناظــر بــر دادرســی توســط مراجــع شــبهقضایی کــه
نوعــی دادرســی در اداره اســت نیــز دیــوان عدالــت اداری اســت.
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نتیجه
ـی دادرســی از دادرسـیهای
 .1دادرســی در حقــوق ایرانــی مفهومــی اســت کــه بــرای تفکیــک نوعـ ِ
مدنــی و کیفــری اســتفاده میشــود کــه هــم مراجــع رســیدگیکننده و هــم نــوع دعــوی را مشــخص
میکنــد .دادرســی اداری بــه مفهــوم عــام آن شــامل دادرســی در دیــوان عدالــت اداری و مراجــع
شــبهقضایی و مقامــات اداری میشــود ،لــذا محــدود بــه آییــن رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری
نیســت.
 .2دادرســی 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 شــبهقضایی و
دیــوان عدالــت اداری بـهکار بــرده میشــود؛ لــذا نبایــد ایــن مفهــوم را بهمنزلــۀ وجــود قانــون خاصــی
بــا ایــن عنــوان تلقــی کــرد بلکــه مجموعـهای از مقــررات مربــوط بــه مراجــع مذکــور را در برمیگیــرد؛
لــذا بــه صــورت کاربــردی قابــل تدریــس در یــک عنــوان مشــخص نیســت .بدیــن معنــی کــه بایــد
آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری و آییــن دادرســی هریــک از مراجــع شــبهقضایی را بــا عنــوان
مربــوط بــه خــود مــورد بحــث قــرارداد و ذیــل هــر عنــوان مقــررات مربــوط بــه هریــک از ایــن مراجــع
را بررســی نمــود.
 .3موضــوع دادرســی اداری لزومـاً و صرفـاً عمــل اداری نیســت ،بلکــه اعمــال یکجانبــۀ اداره اعــم از
عمــل اداری ،شــبهتقنینی و شــبهقضایی اســت؛ لــذا لفــظ اداری نســبت بــه بخــش از انــواع دعــاوی
ایــن حــوزه واقعــی اســت ،ولــی نســبت بــه ســایر اعمــال اداره ،اصطــاح اداری بــه عاریــه گرفتــه شــده
اســت.
 .4دادرســی اداری اصــوالً دادرســی بــر اداره اســت اعــم از اینکــه تصمیــم اداره بــه صــورت عمــل
اداری قابــل رســیدگی در مراجــع شــبهقضایی باشــد یــا اینکــه اعمــال اداره حتــی بــه صــورت
تصمیــم بخشــی از آن در قالــب عمــل شــبهقضایی بــه عــاوه تصمیمــات مــوردی اداری و تصمیمــات
عامالشــمول در دیــوان عدالــت اداری رســیدگی شــود.
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Essence of administrative proceedings in Iran: proceedings 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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