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چکیده
اصــل علنی بــودن دادرســی ها،  یکــی از معيارهــا و مصادیــق اساســی، حداقلــی و ضــروری دادرســی 
ــا ایــن حــال، نظــر بــه عــدم وجــود  عادالنــه بــوده و از مهم تریــن تضمينــات آن محســوب می شــود. ب
صراحــت قانونــی دررابطه بــا لــزوم برگــزاری علنــی دادرســی ها در مراجــع اختصاصــی اداری از یک ســو 
ــن  ــه ای ــی مقال ــام عمــل از ســوی دیگــر، ســوال اصل ــن دادرســی ها در مق ــی ای و عــدم برگــزاری علن
اســت کــه اصــل علنی بــودن دادرســی ها، صرفــًا در مراجــع دادگســتری در مقــام رســيدگی بــه دعــاوی 
ــه مراجــع مذکــور، در  ــن اصــل عــاوه ب ــا اینکــه چنيــن نيســت و ای ــرد دارد ی ــی و کيفــری کارب مدن
مراجــع اختصاصــی اداري نيــز قابليــت اعمــال و اجــرا دارد؟ فرضيــه نویســنده آن اســت کــه بــه دالیــل 
گوناگــون، اصــل مــورد بحــث، در مراجــع اختصاصــی اداری نيــز قابليــت اعمــال خواهــد داشــت. در ایــن 
ــه وضعيــت خــاص  ــی ازجمل ــه دالیل ــا ارائ ــی ب ــه روش توصيفــی ـ تحليل راســتا در ســطور پيــش رو، ب
ــر  ــاوی مطروحــه در آن مراجــع از یک ســو و شــباهت های غي مراجــع اختصاصــی اداری و اهميــت دع
قابــل انــکار مراجــع دادگســتری و مراجــع اختصاصــی اداری از ســوی دیگــر و همچنيــن بــا اســتناد بــه 
ــرای شناســایی دیگــر اصــول  ــه در ایــن مراجــع کــه راه را ب شناســایی برخــی اصــول دادرســی عادالن
فراهــم مــی آورد و درنهایــت، بــا اشــاره بــه رویــه مراجــع بين المللــي و کشــورهاي پيشــرفته حقوقــي، 
ــی ها در  ــودن دادرس ــل علنی ب ــال اص ــت اعم ــر قابلي ــاوه ب ــه ع ــت ک ــده اس ــل ش ــه حاص ــن نتيج ای
مراجــع اختصاصــی اداری، اعمــال ایــن اصــل در مراجــع مذکــور بســيار الزم و ضــروری می باشــد. بــه 
ــن اصــل در مراجــع مــورد  ــه وجــود برخــی مخالفت هــا درخصــوص قابليــت اعمــال ای عــاوه، نظــر ب

بحــث، دالیــل مخالــف نيــز بررســی و تحليــل شــده اند.
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ارزیابی قابلیت اعمال اصل علنی بودن 
دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری

مقدمه
ــول 165 و 168  ــر1 و اص ــوق بش ــی حق ــناد بين الملل ــه در اس ــی ها ک ــودن دادرس ــل علنی ب اص
ــن  ــون آیي ــه قان ــر از جمل ــادی دیگ ــن ع ــی قواني ــران2 و برخ ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
دادرســی کيفــری مصــوب 1392 3 مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت، از مهم تریــن اصــول مربــوط بــه 
ــوب  ــه محس ــی عادالن ــن دادرس ــروری تضمي ــی و ض ــی، حداقل ــق اساس ــوده و از مصادی ــی4 ب دادرس
می شــود. واقعيــت ایــن اســت کــه مــردم طبيعتــًا و بــه طــور قابــل درکــی نســبت بــه آنچــه کــه پشــت 
ــی  ــتا، دادرس ــن راس ــتند )Martin, 2009: 7( و در ای ــکوک هس ــد مش ــاق می افت ــته اتف ــای بس دره
علنــی، موجبــات اعتمــاد عمومــی بــه اجــرای عدالــت را فراهــم مــی آورد )Mclachlin, 2014: 3(. بــا 
وجــود ایــن، نبایــد فرامــوش نمــود کــه دادرســی علنــی  از فلســفه و مبنایــی  دوگانــه برخــوردار می باشــد 
)para :1994 ,13 Human Rights Committee General Comment 6 ( . بدیــن گونــه کــه »اهميــت 
ایــن اصــل در تضميــن حقــوق دفاعــی متهــم و حمایــت او از طریــق نظــارت افــکار عمومــی بــر جریــان 
محاکمــه از یک ســو و تأميــن منافــع و مصالــح اجتماعــی ماننــد اســتقال و بی طرفــی قاضــی، شــفافيت 
قضایــی، حفــظ اعتمــاد و اطمينــان عمومــی بــه دســتگاه قضایــی، دســت یابی بــه مشــروعيت قضایــی، 

 1. مــاده 10 اعاميــه جهانــی حقــوق بشــر، بنــد 1 مــاده 14 ميثــاق بين المللــی حقــوق مدنــی و سياســی، بنــد 1 مــاده 6 

کنوانســيون اروپایــی حقــوق بشــر، بنــد 5 مــاده 8 کنوانســيون آمریکایــی حقــوق بشــر و مــواد 67 و 68 اساســنامه دیــوان 

ــد. ــم پرداخته ان ــن اصــل مه ــان ای ــه بي ــی ب ــری بين الملل کيف

 2. اصــل 165 قانــون اساســي مقــرر مــي دارد: »محاکمــات علنــی انجــام مي شــود و حضــور افــراد بامانــع اســت، مگــر آنکــه 

بــه تشــخيص دادگاه، علنی بــودن آن منافــی عفــت عمومــی یــا نظــم عمومــی باشــد یــا در دعــاوی خصوصــی، طرفيــن دعــوی 

تقاضــا کننــد کــه محاکمــه علنــی نباشــد«. در اصــل 168 قانــون اساســی نيــز مقــرر شــده: »رســيدگی بــه جرائــم سياســی 

ــرد. نحــوه انتخــاب، شــرایط،  ــم دادگســتری صــورت می گي ــه در محاک ــا حضــور هيئت منصف ــی اســت و ب ــی علن و مطبوعات

ــر اســاس موازیــن اســامی معيــن می کنــد«. اختيــارات هيئت منصفــه و تعریــف جــرم سياســی را قانــون ب

ــا  ــم قابل گذشــت کــه طرفيــن ی ــون مقــرر مــی دارد: »محاکمــات دادگاه علنــی اســت، مگــر در جرائ 3 . مــاده 352 ایــن قان

شــاکی، غيرعلنــي بــودن محاکمــه را درخواســت کننــد. همچنيــن دادگاه پــس از اظهــار عقيــده دادســتان، قــرار غيرعلنــی 

بــودن محاکــم را در مــوارد زیــر صــادر مي کنــد: الــف. امــور خانوادگــی و جرائمــی کــه منافــي عفــت یــا خــاف اخــاق حســنه 

ــودن  ــی باشــد. تبصــره ـ منظــور از علنی ب ــا قوم ــی ی ــا احساســات مذهب ــی ی ــودن، مخــل امنيــت عموم ــی ب اســت. ب. علن

محاکمــه، عــدم ایجــاد مانــع بــرای حضــور افــراد در جلســات رســيدگی اســت«.

ــایی و رســميت  ــورد شناس ــت در دادرســی م ــق عدال ــت تحق ــه در جه ــه می شــود ک ــی گفت ــه اصول  4. اصــول دادرســی، ب

ــار  ــروزه معي ــد، ام ــخ بوده ان ــون بشــری در طــول تاری ــه حاصــل برخــورد اندیشــه های گوناگ ــن اصــول ک ــد. ای ــرار گرفته ان ق

مطلوبيــت نظام هــای دادرســی بــوده و توجــه بــه آنهــا در کليــه رســيدگی ها الزم شــمرده شــده اســت )حاجی پــور کنــدرود 

ــران، 1178:1398(. و دیگ
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ــی  ــای عموم ــات و آگاهی ه ــش اطاع ــا افزای ــرم ب ــگيری از ج ــادره، پيش ــار آراء ص ــردن اعتب ــاال ب ب
ــات،  ــوء رفتار قض ــری از س ــی، جلوگي ــخگویی قضای ــت پاس ــی، تقوی ــاد قضای ــگيری از فس ــردم، پيش م
ــور  ــر« )حاجی پ ــوی دیگ ــر از س ــدد دیگ ــوارد متع ــد اداری و م ــی و مفاس ــتباهات قضای ــش اش کاه
ــن  ــن اصــل بخشــيده اســت. در ای ــه ای ــه و مضاعــف ب کنــدرود و دیگــران، 64:1397( مبنایــی دوگان
ميــان، اگرچــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، در اصــل مورِداشــاره، بــه طــور عــام بــر لــزوم 
برگــزاری علنــی کليــه دادرســی ها تأکيــد نمــوده اســت، امــا بررســی قوانيــن عــادی کشــور مؤیــد ایــن 
ــق و  ــی ها در تحق ــودن دادرس ــر اصــل علنی ب ــراوان و انکارناپذی ــار ف ــم آث ــه علی رغ ــت اســت ک واقعي
تضميــن دادرســی عادالنــه و رفــع بســياری از مشــکات و معضــات قضایــی کشــور، بــه غيــر از قانــون 
ــی  ــی های  مطبوعات ــی دادرس ــزاری علن ــزوم برگ ــر ل ــه ب ــوب 1379 ک ــات مص ــون مطبوع ــاح قان اص
ــودن دادرســی ها  ــه صراحــت، اصــل علنی ب ــی عــادی کــه در آن ب ــد مــی ورزد، تنهــا منبــع قانون تأکي
ــا رعایــت اســتثناءها و  ــزوم برگــزاری علنــی دادرســی ها )البتــه ب ــر ل  مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه و ب
محدودیت هــای قانونــی مصــرح( اشــاره شــده، قانــون آیيــن دادرســی کيفــری مصــوب 1392 اســت.1 
ــاب،  ــم اختصاصــی )دادگاه انق ــن اصــل در محاک ــال ای ــت اعم ــر، درخصــوص قابلي ــن خاط ــه همي ب
ــت اداری و همچنيــن مراجــع  ــوان عدال ــی، دی ــژه روحانيــت(، محاکــم مدن دادگاه نظامــی و دادگاه وی
اختصاصــی اداری مباحــث علمــی و اختاف نظرهــای متعــددی شــکل گرفتــه اســت. در ایــن راســتا، 
نظــر بــه اینکــه بررســی قابليــت اعمــال ایــن اصــل در همــه مراجــع مــورد اشــاره از موضــوع پژوهــش 
حاضــر خــارج بــوده و هرکــدام نيازمنــد پژوهش هــای مســتقلی اســت، مقالــه حاضــر در پــی پاســخ بــه 
ایــن ســوال بــوده اســت کــه اصــل علنــی بــودن دادرســی ها،  در مراجــع اختصاصــی اداری نيــز قابليــت 
ــه ســه دليــل عمــده مطــرح گردیــده اســت.  ــه طــور مشــخص ب ــا خيــر. ایــن ســؤال ب اعمــال دارد ی
ــون اساســی جمهــوری  ــه حقــوق بشــر و قان ــوط ب ــی مرب ــی اســناد بين الملل اول اینکــه، رویکــرد اصل
ــی ها،  ــودن دادرس ــل علنی ب ــه اص ــی و ازجمل ــه دادرس ــوط ب ــول مرب ــا اص ــران دررابطه ب ــامی ای اس
ــتگی  ــه وابس ــی اداری ازجمل ــع اختصاص ــای  مراج ــه ویژگی ه ــت. دوم اینک ــری اس ــی های کيف دادرس

ــر  ــی و تجزیه پذی ــی ترکيب ــی ها، مفهوم ــودن دادرس ــل علنی ب ــه اص ــود ک ــوش نم ــد فرام ــال نبای ــا این ح 1. ب

ــد از: دادرســی حضــوری، حضــور مــردم در فرآینــد رســيدگی،  ــه عناصــر مختلــف اســت. ایــن عناصــر عبارت ان ب

حضــور مطبوعــات و رســانه ها در فرآینــد دادرســی، دسترســی عمومــی بــه اســناد و مــدارک پرونده هــا، دسترســی 

عمومــی بــه آراء دادگاه هــا، دادرســی شــفاهی، مســتدل و مســتند بــودن تصميمــات و اقدامــات دادگاه هــا و اعــان 

علنــی حکــم. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه شناســایی برخــی عناصــر حداقلــی دادرســی علنــی ماننــد دادرســی 

ــودن  ــوان شناســایي حداقلــي و بســيار محــدود اصــل علني ب حضــوری در برخــی مراجــع اختصاصــی اداری، می ت

دادرســي ها را در برخــی از مراجــع مورِدبحــث تأیيــد نمــود. اگرچــه عــدم شناســایی دادرســی حضــوری در برخــی 

دیگــر از ایــن مراجــع، حتــی ایــن امــر حداقلــی را نيــز منتفــی می گردانــد.
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ــات اداری  ــع عمومــی و مقتضي ــت مناف ــزوم ســرعت در رســيدگی، تخصــص، رعای ــه، ل ــوه مجری ــه ق ب
ــی ها را در  ــودن دادرس ــل علنی ب ــه اص ــه و ازجمل ــی عادالن ــول دادرس ــال اص ــت اعم ــی، قابلي و اجرای
ــه مراجــع  ــوط ب ــررات مرب ــن و مق ــه، در قواني آن مراجــع مناقشــه برانگيز ســاخته اســت و ســوم اینک
ــن  ــی دادرســی های موضــوع ای ــزاری علن ــزوم برگ ــه ل ــه اشــاره صریحــی ب اختصاصــی اداری، هيچ گون
ــون،  ــل گوناگ ــه دالی ــه ب ــت ک ــنده آن اس ــه نویس ــال، فرضي ــا این ح ــود. ب ــاهده نمی ش ــع مش مراج
اصــل مــورد بحــث، در مراجــع اختصاصــی اداری نيــز قابليــت اعمــال داشــته و اتفاقــًا برگــزاری علنــی 
دادرســی ها در آن مراجــع بســيار الزم و ضــروری اســت و بــه هميــن جهــت، دالیــل مطروحــه از جانــب 
ــاس، در  ــن اس ــر ای ــد. ب ــد می باش ــل نق ــه و مح ــل خدش ــادی قاب ــدود زی ــا ح ــر، ت ــن ام ــان ای مخالف
مقالــه حاضــر، ضمــن ارائــه دالیــل توجيهــی لــزوم برگــزاری علنــی دادرســی های مربــوط بــه مراجــع 
اختصاصــی اداری، بــه طــرح و بررســی دالیــل مخالفــان ایــن امــر نيــز پرداختــه شــده اســت. درنهایــت 
ــان  ــی مي ــوان مراجــع موردبحــث اختاف نظرهای ــر اســت کــه درخصــوص عن ــه ذک ــه الزم ب ــن نکت ای
حقوقدانــان بــه وجــود آمــده اســت. بــه ایــن ترتيــب کــه برخــی از حقوقدانــان، از عبــارت »مراجــع شــبه 
ــد،  قضایــی« )امامــی، 1383: 107(، برخــی دیگــر، از عبــارت »دادگاه هــای اختصاصــی اداری« )هداون
1387: 24( و عــده ای دیگــر، از عبــارت »مراجــع اختصاصــی اداری« )رســتمی و دیگــران، 1388: 44( 
در ایــن خصــوص اســتفاده نموده انــد. بــا ایــن حــال، فــارغ از مناقشــات لفظــی مذکــور، نظــر بــه اینکــه 
ــرد،  ــی را دربرمی گي ــای دادرس ــی نهاده ــت و تمام ــر از دادگاه اس ــع، عام ت ــظ مرج ــتعمال لف »اواًل اس
ثانيــًا نســبت بــه ســایر عناویــن، بيشــتر بيــن حقوقدانــان ایرانــی رایــج اســت و ثالثــًا در آراء وحدت رویــه 
هيــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری نظيــر رأی شــماره 14-70/6/2 و رأی شــماره 4-71/1/18 و حتــی 
برخــی از قوانيــن )ازجملــه در بنــد د مــاده 103 قانــون ماليات هــای مســتقيم مصــوب 1366( نيــز از 
ایــن عنــوان و اصطــاح اســتفاده شــده اســت« )رســتمی و خســروی، 1392:84( در ایــن مقالــه، عنــوان 

»مراجــع اختصاصــی اداری« بــر عناویــن دیگــر ترجيــح داده شــده اســت.

1. دالیل توجیهی لزوم برگزاری علنی دادرسی در مراجع اختصاصی اداری
ــت  ــوان اصــل ارزشــی و فضيل ــه عن ــت ب ــه عدال ــدارد ک ــن مســئله وجــود ن ــروزه شــکی در ای  ام
ــر  ــود و ب ــوب می ش ــات محس ــوب در تزاحم ــی مطل ــاختارهای اجتماع ــاک س ــار و م ــی، معي اجتماع
ایــن اســاس، رســيدگی در تمــام مراجــع رســيدگی کننده می بایســت عادالنــه و بــا رعایــت تضمينــات 
ــا، 1391:  ــودن دادرســی ها( باشــد )راهپيم ــه اصــل علنی ب ــه )ازجمل شناخته شــده در دادرســی عادالن
ــن  ــان گر ای ــر نش ــوق بش ــه حق ــوط ب ــی مرب ــناد بين الملل ــون و اس ــه در مت ــال، مطالع ــا این ح 32(. ب
واقعيــت اســت کــه علی رغــم شناســایی و اشــاره بــه ایــن اصــل در اغلــب اســناد مذکــور، تعریفــی از 
ــای  ــق و جلوه ه ــا، مصادی ــًا معياره ــده و صرف ــه عمــل نيام ــون و اســناد ب ــه در آن مت دادرســی عادالن
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ــه مــورد اشــاره قــرار گرفــت اســت. دادرســی عادالن
ــه تلقــی  ــان، در شــرایطی می تــوان محاکمــه را عادالن ــه نظــر برخــی از حقوقدان در ایــن راســتا، ب
ــد  ــم باش ــان رســيدگی حاک ــر جری ــی ب ــام دادرســی مترق ــک نظ ــی ی ــد کل ــه اصــول و قواع ــرد ک ک
ــت  ــوردار اس ــاع برخ ــی تضمين هــای دف ــًا آزاد و درحالی کــه از تمام ــرایطی کام و شــخص در ش
موردمحاکمــه واقــع شــود. )اميــدی، 1382: 122( برخــی نيــز حــق برخــورداری از دادرســی عادالنــه 
ــی و  ــدات غيرقانون ــی تحدی ــت نف ــه در جه ــته اند ک ــری دانس ــوق بش ــی حق ــار بين الملل ــک هنج را ی
خودســرانه عليــه حقــوق و آزادی هــای اساســی افــراد گام برمــی دارد. )صالحــی و ســخنور، 1389: 97( 
از ایــن رو، دادرســی عادالنــه را بایســتی مجموعــه اصــول و معيارهایــی قلمــداد نمــود کــه رعایــت آن از 

ســوی هــر دادگاه و هــر مرجــع صادرکننــده رأی الزم اســت.
»بــر ایــن اســاس بــوده اســت کــه حــق برخــورداری از دادرســی عادالنــه، آیيــن دادرســی را واجــد 
ــد مشــخص در  ــه ای  از قواع ــایی و احصــاء مجموع ــا شناس ــه ب ــوده اســت: اول آنک ــد نم ــد جدی دو بع
ذیــل ایــن عنــوان، وصــف انتزاعــی »منصفانــه« بــودن دادرســی کــه مســتتر در برخــی قواعــد شــکلی و 
آیينــی پراکنــده بــوده اســت، دارای چهارچــوب، ماهيــت و محتــوای مســتقل و عينــی گردیــده اســت؛ 
ــورد توجــه جــدی  ــی، اداری م ــری، مدن ــم از کيف ــاوی اع ــه دع ــن حــق در کلي ــت ای دوم اینکــه رعای
قــرار گرفتــه اســت« )یــاوری، 1383:255(. بــا ایــن حــال عــاوه بــر دالیــل کلــی فــوق، دالیــل متعــدد 
دیگــری نيــز وجــود دارد کــه در مجمــوع، لــزوم برگــزاری علنــی دادرســی مراجــع اختصاصــی اداری را 

ــه می شــود.  ــل مذکــور پرداخت ــه بررســی دالی ــًا ب ــد. ذی ــه می کن توجي

1.1. وضعیت ویژه و متفاوت مراجع اختصاصی اداری 
ــه مراجــع  ــت اســت ک ــن واقعي ــر مراجــع اختصاصــی اداری بيانگــر ای ــم ب بررســی وضعيــت حاک
ــا  ــن ویژگی ه ــد. ای ــای  خاصــی برخوردارن ــای دادگســتری از ویژگی ه ــا دادگاه ه ــور در مقایســه ب مذک
ــودن  ــل علنی ب ــه اص ــه و از جمل ــی عادالن ــول دادرس ــال اص ــزوم اعم ــه ل ــت ک ــده اس ــب ش  موج

ــود. ــاس ش ــتری احس ــی دادگس ــای عموم ــتر از دادگاه ه ــی بيش ــع حت ــن مراج ــی ها  در ای دادرس
درخصــوص ویژگی هــای  مراجــع قضایــی گفتــه شــده اســت کــه ایــن مراجــع از لحــاظ ســازمانی 
ــتره  ــارج از گس ــع خ ــر مرج ــارت دیگ ــه عب ــند. ب ــه باش ــوه قضائي ــه ق ــت زیرمجموع ــًا می بایس الزام
ــی  ــن تشــریفات دادرس ــی دانســت. همچني ــرد قضای ــوان دارای کارک ــه را نمی ت ــوه قضائي ــازمانی ق س
ــوده و اعمــال قضایــی در ضمــن قانــون و آیيــن  و شــيوه صــدور رأی در آنهــا تابــع آیيــن دادرســی ب
دادرســی آن مرجــع، بيــان می شــود. بــه عــاوه، یکــی دیگــر از ویژگی هــای  مرجــع قضایــی، تصــدی 
ــًا قضایــی در فرآینــد رســيدگی و صــدور رأی اســت )محمــودی، 1390: 95(.  ــا اعضــای صرف عضــو ی
ایــن در حالــی اســت کــه مراجــع اختصاصــی اداری از لحــاظ ســازمانی وابســته بــه قــوه قضائيــه نبــوده 
ــن  ــا نمی باشــد. از طــرف دیگــر، تصــدی ای ــر آنهــا حکم فرم ــز ب ــون آیيــن دادرســی واحــدی ني و قان
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ــور  ــع مذک ــوص مراج ــاوه درخص ــد. به ع ــده ندارن ــی برعه ــًا قضای ــای صرف ــا اعض ــو ی ــع را عض مراج
ــود: ــوان مطــرح نم ــر را می ت ــرادات زی ای

مراجــع اختصاصــی اداری، بــه لحــاظ ســازمانی وابســته بــه دســتگاه های اداری هســتند و در عمــل 
بــه دعــاوی رســيدگی می کننــد کــه عليــه دســتگاه ها و ســازمان های اداری مطــرح می شــود؛ 
بنابرایــن، خــود، هــم طــرف دعــوی هســتند و هــم دادرس فيصله دهنــده بــه همــان دعــوی می باشــند 
ــه لحــاظ هميــن وابســتگی ســازمانی، طبعــًا تحت تأثيــر و نفــوذ مقامــات اداری و  ــر ایــن، ب و عــاوه ب
ــای  ــار در تصميم گيری¬ه ــه ناچ ــند و ب ــله مراتب اداری می باش ــات سلس ــته ها  و مقتضي ــر، خواس اوام
ــود. همچنيــن، اعضــای مراجــع اختصاصــی  ــل خواهنــد ب ــع اداره متمای ــه ســمت مناف ــًا ب خــود عموم
ــدان  ــوارد، کارمن ــياری از م ــًا در بس ــوند و عموم ــوب می ش ــی اداری منص ــات عال ــط مقام اداری توس
ــه آن وابســته اســت و عــزل و  شــاغل در همــان دســتگاه اداری هســتند کــه دادگاه اداری موصــوف ب
ــد  ــوق اداری آنهاســت )هداون ــات ماف ــم مقام ــع تصمي ــًا تاب ــز کام ــن اعضــا ني ــی ای ــر و جابه جای تغيي
ــه  ــی، آن گونه ک ــتقال و بی طرف ــل اس ــع، اص ــن مراج ــًا در ای ــذا تقریب ــوق، 1389: 107(؛ ل و آقایی ط
درخصــوص مراجــع عمومــی بــه عنــوان یــک اصــل پذیرفتــه شــده اســت، رعایــت نمی¬شــود )خســروی 
ــزار و امکاناتــی ماننــد دســتگاه طــرف دعــوا  و رســتمی، 1392: 98-97(. همچنيــن اشــخاص فاقــد اب
ــده  ــکان نادی ــل ام ــن دلي ــه ای ــد و ب ــرار ندارن ــا آن ق ــر ب ــی براب ــوده و در موقعيت ــا رســيدگی کننده ب ی
ــا  و  ــوع ویژگی ه ــب بيشــتر اســت. مجم ــه مرات ــاوی ب ــوع دع ــن ن ــوق اشــخاص در ای گرفته شــدن حق
ــا  ــودن رســيدگی¬های مراجــع اختصاصــی اداری ب ــه عادالنه ب ــه ب ــوق موجــب آن شــده ک ــرادات ف ای
دیــده تردیــد نگریســته شــود و درســت هميــن امــر اعتمــاد عمومــی بــه کارکــرد مطلــوب آنهــا را نيــز 
متزلــزل نمــوده اســت. در ایــن راســتا، نظــر بــه اینکــه حفــظ حقــوق و آزادی هــای  افــراد در دادگاه هــا 
ــه  ــر در مراجــع اختصاصــی اداری ب ــن ام ــه نظــر می رســد و ای ــوع دادگاه امــری بدیهــی ب جــدای از ن
ــب  ــه مرات ــی ب ــت اهميت ــت اس ــه دول ــوی ک ــرف دع ــک ط ــه ی ــدرت قابل توج ــا  و ق ــل توانایی ه دلي
مضاعف تــر می یابــد، الزم اســت در ایــن مراجــع نيــز اصــول دادرســی کارآمــد وجــود داشــته باشــد تــا 

شــبهه تضييــع حقــوق اشــخاص از بيــن بــرود. 
بنابرایــن، اگــر نابرابــری در حقــوق ماهــوی و مــادی دولــت و شــهروند، یــا برتــری دولــت نســبت 
بــه شــهروند در رابطــه مذکــور، بــر اســاس تفــاوت در کارکردهــا و اهــداف و مبانــی آنهــا  قابــل توجيــه 
ــه ضــرورت و منطــق اســت )یــاوری،  اســت، امــا نابرابــری در موقعيــت ایــن دو در دعــوا، فاقــد هرگون
ــع اختصاصــی اداری  ــودن دادرســی ها  در مراج ــه اصــل علنی ب ــه ب ــتا، توج ــن راس 1393: 218(. در ای
ــل  ــای اص ــد و کارکرده ــداف، فوای ــل در اه ــرا تأم ــد زد؛ زی ــم خواه ــر رق ــه ای دیگ ــت را به گون وضعي
ــی  ــی های اختصاص ــی دادرس ــزاری علن ــه برگ ــت ک ــت اس ــن واقعي ــای ای ــنی گوی ــه روش ــور ب مذک
ــوده  ــع نم ــی اداری را مرتف ــع اختصاص ــاب مراج ــه در ب ــای  مطروح ــب دغدغه ه ــد اغل  اداری می توان
ــر  ــی ب ــارت عموم ــد. نظ ــادی بکاه ــدود زی ــا ح ــا را ت ــرد آنه ــوص عملک ــود درخص ــای  موج و تردید ه
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ــان  ــه دادرس ــد ک ــن ش ــوان مطمئ ــب آن می ت ــه موج ــه ب ــت ک ــی اس ــزار اساس ــک اب ــی ها ی دادرس
ــه نظــام دادرســی و  ــه عمــل می کننــد کــه ایــن امــر اعتمــاد عمومــی ب ــون، عادالن ــه قان ــا عنایــت ب ب
ــی دادرســی های  اداری  ــزاری علن ــن رو، برگ ــد )Nevberqer, 2012: 14(. ازای ــن می کن ــون را تضمي قان
ــيدگی کننده  ــات رس ــی مقام ــتقال و بی طرف ــن اس ــتای تضمي ــی در راس ــه گام مهم ــر اینک ــاوه ب ع
ــداری  ــوذ، جانب ــکان نف ــر دادرســی های  اداری، ام ــی ب ــارت عموم ــتقرار نظ ــا اس ــود، ب ــوب می ش محس
و تأميــن صــرف منافــع اداره را بــه حداقــل می رســاند. بــه عــاوه، دادرســی بــا حضــور طــرف دعــوی 
و بــه صــورت علنــی، شــائبه نقــض حقــوق دفاعــی شــخص در جریــان دادرســی را مرتفــع می گردانــد. 
ــاد  ــاده اعتم ــه اع ــر اســت ک ــه ذک ــز الزم ب ــه دادرســی های  اداری ني ــی ب ــاد عموم ــا اعتم ــه ب در رابط
از دســت رفتــه مــردم بــه عادالنه بــودن رســيدگی مراجــع مذکــور، بيــش از هــر چيــز دیگــر در گــرو 
برگــزاری علنــی دادرســی های  اداری در منظــر انظــار عمومــی اســت. نهایتــًا اینکــه بــا در نظــر گرفتــن 
ــيدگی کنندۀ  ــاِد رس ــک نه ــای ی ــا را از معياره ــه آنه ــی اداری ک ــع اختصاص ــاص مراج ــای  خ ویژگی ه
اســتاندارد دور ســاخته اســت، برگــزاری علنــی دادرســی در مراجــع مذکــور جهــت حمایــت هــر چــه 

ــود. بيشــتر از حقــوق مــردم بســيار ضــروری خواهــد ب

2.1. اهمیت دعاوی مطروحه در مراجع اختصاصی اداری
در حــال حاضــر، بخــش بســيار بزرگــی از دعــاوی و اختافــات موجــود در کشــور، توســط مراجــع 
اختصاصــی اداری مــورد رســيدگی قــرار می گيــرد. در ایــن رابطــه، عــاوه بــر گســتره و تعــدد دعــاوی 
ــل  ــه و غيرقاب ــل توج ــز قاب ــا ني ــه در آنه ــاوی مطروح ــت دع ــع، اهمي ــن مراج ــت ای ــت صاحي تح
ــقف  ــر س ــه از نقطه نظ ــرد ک ــی را در برمی گي ــای  مختلف ــت، حوزه ه ــن اهمي ــت. ای ــی اس چشم پوش
ــن  ــر ای ــت. ب ــی اس ــل بررس ــخاص قاب ــوق اش ــر حق ــذاری ب ــی و تأثيرگ ــای تعيين ــی، مجازات ه مال
اســاس، در بســياری از مــوارد، ایــن مراجــع تصميماتــی اتخــاذ می کننــد کــه درمقایســه با بســياری از 
ــر زندگــی فــردی و اجتماعــی مــردم داشــته و  ــر عميق تــری ب تصميمــات دادگاه هــای دادگســتری، اث
بــه صــورت گســترده ای، حقــوق و آزادی هــای مــردم را تحت تأثيــر قــرار می دهنــد؛ بنابرایــن، اهميــت 
دعــاوی مطروحــه در ایــن مراجــع و آراء صــادره از آنهــا در قيــاس بــا دادگاه هــای عمومــی دادگســتری 
اگــر بيشــتر نباشــد کمتــر نخواهــد بــود و لــذا بــا توجــه بــه اهميــت دعــاوی مطروحــه در ایــن مراجــع از 
یک ســو و ماهيــت ترافعــی آنهــا از ســوی دیگــر و همچنيــن نبــود نظارت هــای کافــی بــر آنهــا، شــکی 
ــن مراجــع  ــودن دادرســی ها در ای ــه اصــل علنی ب ــه و از جمل ــت اصــول دادرســی عادالن ــزوم رعای در ل
ــی  ــای خال ــی  اداری، ج ــی های اختصاص ــی دادرس ــزاری علن ــه برگ ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــی نمی مان باق
نظارت هــای  دقيــق و کافــی بــر ایــن مراجــع را از طریــق کارکــرد نظارتــی اصــل مذکــور پوشــش داده و 
بــا وجــود چشــمان تيــز بيــن عمــوم، کاســتی ها  و چالش هــای آنهــا نيــز کاهــش می یابــد و درنتيجــه، 
آراء صــادره بــه دليــل کنتــرل مردمــی از کيفيــت و صابــت بيشــتری برخــوردار می گــردد. همچنيــن 
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بــا توجــه بــه اهميــت دعــاوی و آراء صــادره در ایــن خصــوص، در صــورت برگــزاری علنــی ایــن نــوع 
دادرس هــا، دادرســان بــا احتيــاط بيشــتر و بــا لحــاظ حقــوق مــردم بــه صــدور تصميمــات خــود اقــدام 

خواهنــد نمــود و شــائبه نقــض حقــوق دفاعــی متهــم نيــز تــا حــدود زیــادی از بيــن خواهــد رفــت.

3.1. شباهت مراجع اختصاصی اداری و دادگاه های دادگستری
ــورد  ــی اداری م ــع اختصاص ــا مراج ــتری ب ــی دادگس ــای عموم ــاوت دادگاه ه ــی، تف ــطور قبل در س
بررســی قــرار گرفــت و بــر ایــن اســاس، بــه جهــت وضعيــت ویــژه و متفــاوت مراجــع مــورد بحــث، بــر 
ــه  ــرای توجي ــال ب ــا این ح ــد. ب ــد ش ــع تأکي ــی ها در آن مراج ــودن دادرس ــل علنی ب ــال اص ــزوم اعم ل
لــزوم رعایــت اصــل علنی بــودن دادرســی¬ها در مراجــع اختصاصــی اداری الزم اســت کــه شــباهت های 
موجــود بيــن مراجــع مذکــور بــا دادگاه هــای دادگســتری نيــز مــورد توجــه قــرار گيــرد؛ زیــرا بــا توجــه 
ــزوم  ــه دفــاع از ل ــه قاعــده قيــاس تمثيلــی می تــوان ب ــه شــباهت های موجــود بيــن آنهــا و توســل ب ب
ــزوم اعمــال آن را در  ــودن دادرســی ها  در مراجــع اختصاصــی اداری پرداختــه و ل رعایــت اصــل علنی ب

ــرار داد. ــد ق ــورد تأیي ــز م دادرســی های  اداری ني
بــرای در نظــر گرفتــن یــک ســازمان یــا مرجــع اداری به منزلِــۀ یــک مرجــع قضایــی، وجــود برخــی 
ــت.  ــروری اس ــود ض ــخص می ش ــز و مش ــذر آن متمای ــک دادگاه از رهگ ــه ی ــخصه ها  ک ارکان و مش
ــاس  ــر اس ــا  ب ــی اختاف ه ــی و قطع ــه دادن پایان ــع فيصل ــن مراج ــدف ای ــو ه ــت از یک س می بایس
مقــررات قانونــی باشــد و از ســوی دیگــر، دارای پــاره ای  تضمين هــای  ســاختاری باشــد تــا وجــود آنهــا 
ایــن تصــور را نشــان دهــد کــه قانونگــذار بــه دنبــال ایجــاد یــک مرجــع قضایــی واقعــی بــوده اســت 
)پــرو، 1384:312(. در ایــن راســتا و در رابطــه بــا شــباهت های موجــود بيــن مراجــع اختصاصــی اداری 
و دادگاه هــای دادگســتری عمدتــًا تشــابه کارکــردی و تشــابه ســاختاری بيــن آنهــا مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت.
ــردو، اشــخاصی  ــون، در ه ــه موجــب قان ــاد ب ــردو نه ــارغ از تأســيس ه ــاختاری، ف از نقطه نظــر س
ــد  ــه عنــوان طرفيــن دعــوا و اختــاف وجــود دارن ــده و همچنيــن اشــخاصی ب ــه عنــوان تصميم گيرن ب
کــه نتيجــه تصميم گيــری مســتقيمًا بــر حقــوق و تکاليــف آنهــا تأثيــر خواهــد گذاشــت. ماهيــت مقــام 
ــر  ــا از نقطه نظ ــت. ام ــم اس ــبيه ه ــًا ش ــاد کام ــردو نه ــز در ه ــاف ني ــن اخت ــده و طرفي تصميم گيرن
ــت.  ــی اداری اس ــع اختصاص ــرد مراج ــبيه کارک ــوی ش ــاظ ماه ــه لح ــا ب ــرد دادگاه ه ــردی، کارک کارک
صرف نظــر از امــور عرضــی، ذات کار ایــن دو نهــاد، »تصميم گيــری« درخصــوص وضعيتــی اســت کــه 
از ســوی یکــی از طرفيــن دعــوا و اختــاف و یــا هــردو، نامطلــوب قلمــداد شــده و قانــون بــه وی اجــازه 
شــکایت یــا واکنــش می دهــد. بــه بيــان روشــن تر مراجــع اختصاصــی اداری درخصــوص ایــن وضعيــت 
ــا  نامطلــوب »تصميم گيــری« نمــوده و هــردو ســعی می کننــد، وضعيــت مطلــوب را اعــاده نمــوده و ی
ایجــاد کننــد. ایــن تصميم گيــری دقيقــًا همــان چيــزی اســت کــه در هــر دو نهــاد صــورت می گيــرد 
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)رســتمی و دیگــران، 1388: 82(.
ــن مراجــع اختصاصــی اداری و دادگاه هــای  ــه وجــود مــاک واحــد بي ــوان ب ــن وصــف می ت ــا ای ب
ــای  ــان ویژگی ه ــادی هم ــدود زی ــا ح ــه ت ــود ک ــتدالل نم ــن اس ــت و چني ــاور داش ــتری ب دادگس
 دادگاه هــای دادگســتری در مراجــع اختصاصــی اداری نيــز وجــود دارد و نمی تــوان آنهــا را بــه عنــوان 

ــت.  ــک دادگاه نپذیرف ی
شــاید بــه هميــن جهــت اســت کــه امــروزه تفســيری موســع از دادگاه ارائــه شــده اســت. در حــال 
ــيار  ــرو بس ــوده و قلم ــی نب ــوق داخل ــيک در حق ــای کاس ــا معياره ــق ب ــوم دادگاه مطاب ــر مفه حاض
وســيع تری را شــامل گردیــده و بســياری از نهادهــای خــارج از دســتگاه قضایــی را کــه از نظــر حقــوق 
ــر می گيــرد.  ــد، در ب ــا حتــی انتظامــی و انضباطــی قــرار دارن داخلــی نوعــًا درزمــرۀ مراجــع اداری و ی
ــه امــری را کــه  ــد توانایــی فيصلــه دادن ب از نظــر دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر نيــز دادگاه بایــد بتوان
ــک مرجــع  ــه ی ــًا ب ــن رو دادگاه لزوم ــد. از ای ــم نمای ــه آن ارجاع شــده داشــته باشــد و اتخــاذ تصمي ب
ــرد  ــک دادگاه اســت کارک ــود. آنچــه مشــخصه ی ــوع کاســيک آن اطــاق نمی ش ــًا از ن ــی صرف قضای
ــر ایــن اســاس هرمرجعــی کــه دارای کارکــرد و نقــش قضایــی باشــد  و عملکــرد قضایــی آن اســت. ب
ــای  ــذا نام ه ــد؛ ل ــت نمای ــه را رعای ــات دادرســی عادالن ــود تضمين ــيدگی های  خ ــف اســت در رس مکل
ایــن مراجــع تأثيــر تعيين کننــده در اینکــه نهــاد مزبــور دادگاه تلقــی گــردد یــا خيــر نخواهــد داشــت 
ــراوان  ــه شــباهت ها و اشــتراکات ف ــن راســتا، نظــر ب )محمــدی کنــگ ســفلی، 1394: 42-41(. در ای
و غيرقابــل انــکار مراجــع اختصاصــی اداری بــا دادگاه هــا، دليلــی وجــود نــدارد کــه بــر لــزوم برگــزاری 
علنــی دادگاه هــای دادگســتری صحــه گذاشــت ولــی هميــن امــر را در مــورد مراجــع اختصاصــی اداری 
ــی ها  ــی دادرس ــزاری علن ــا برگ ــع آنه ــرای رف ــه ب ــای به جایی  ک ــو دغدغه ه ــرا از یک س ــت؛ زی نپذیرف
 توجيــه و تجویــز شــده اســت  در مراجــع اختصاصــی اداری نيــز صــادق اســت و از ســوی دیگــر برگــزاری 
ــه و مطلــوب اداری هماننــد  علنــی دادرســی های  اختصاصــی اداری در جهــت تحقــق دادرســی عادالن

دادگاه هــای دادگســتری، دارای اهميــت فراوانــی اســت. 

4.1. شناسایی برخی اصول دادرسی عادالنه در مراجع اختصاصی اداری
اگرچــه مســئله قابليــت اعمــال اصــول دادرســی عادالنــه در مراجــع اختصاصــی اداری بــا در نظــر 
ــان  ــی از حقوقدان ــد برخ ــورد تردی ــی های  اداری م ــا و دادرس ــات دادگاه ه ــا  و اقتضائ ــن ویژگی ه گرفت
قــرار گرفتــه اســت، امــا بــا ایــن حــال بررســی قوانيــن و مقــررات مربــوط بــه مراجــع اختصاصــی اداری، 
ــه  ــه در آن مراجــع دارد. در اینجــا ب ــرش برخــی از اصــول دادرســی عادالن نشــان از شناســایی و پذی

ــه مــورد شناســایی در مراجــه اختصاصــی اداری می پردازیــم. برخــی از اصــول دادرســی عادالن
1.4.1. دو مرحلــه ای بــودن رســيدگی )امــکان تجدیدنظرخواهــی( کــه در مــاده 4 قانــون رســيدگی 
بــه تخلفــات اداری، مــاده 6 آیين نامــه آیيــن دادرســی کار، مــاده 247 قانــون ماليات هــای مســتقيم و 
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همچنيــن در رســيدگی بــه اختافــات گمرکــی مــورد پيش بينــی قــرار گرفتــه اســت.
4.1.2. حضوری بــودن رســيدگی کــه در تبصــره مــاده 19 آیين نامــه اجرایــی قانــون رســيدگی بــه 
ــتقيم،  ــای مس ــون ماليات ه ــاده 245 قان ــی کار، م ــن دادرس ــه آیي ــاده 57 آیين نام ــات اداری، م تخلف
ــی  ــی و برخ ــات گمرک ــه اختاف ــيدگی ب ــن در رس ــی و همچني ــی ماليات ــتورالعمل دادرس ــد 9 دس بن

مراجــع ثبتــی بــدان اشــاره شــده اســت.
3.4.1. حــق انتخــاب وکيــل کــه در مــاده 22 آیين نامــه آیيــن دادرســی کار و بنــد 8 دســتورالعمل 

دادرســی مالياتــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
4.4.1. لــزوم مســتدل و مســتند بــودن آراء کــه در مــاده 21 آیين نامــه اجرایــی قانــون رســيدگی 
بــه تخلفــات اداری، مــاده 10 آیين نامــه آیيــن دادرســی کار، مــاده 248 قانــون ماليات هــای مســتقيم، 
ــور  ــون ام ــی قان ــه اجرای ــاده 310 آیين نام ــی و م ــی ماليات ــتورالعمل دادرس ــای 30 و 31 دس بنده

گمرکــی محــل توجــه بــوده اســت.
5.4.1. اصــل تناظــر کــه در مــواد 17 و 18 آیين نامــه اجرایــی قانــون رســيدگی بــه تخلفــات اداری، 

مــاده 310 و بنــد 2 و 3 آیين نامــه اجرایــی قانــون امــور گمرکــی بــه آن توجــه شــده اســت.
ــز  ــران ني ــود در ای ــی اداری موج ــع اختصاص ــایر مراج ــوص س ــش درخص ــت کم و بي ــن وضعي ای
ــه ضــرورت برگــزاری علنــی دادرســی های  ــن رابطــه و در راســتای توجي ــل مشــاهده اســت. در ای قاب

ــه اساســی الزم اســت: ــه دو نکت ــه ب ــت، توج ــن جه اختصاصــی  اداری از ای
اول: اگرچــه در تبييــن مفهــوم دادرســی علنــی بيشــتر  بــر لــزوم حضــور مــردم در فرآینــد دادرســی 
تأکيــد گردیــده اســت، امــا تأمــل در مفهــوم دقيــق و مبانــی و اهــداف اصــل علنی بــودن دادرســی ها، 
ــودن  ــزوم حضوری ب ــور، ل ــل مذک ــی اص ــر مفهوم ــی از عناص ــه یک ــت ک ــت اس ــن حقيق ــر ای  بيانگ
دادرسی هاســت. فلســفه لــزوم حضــور شــخص در دادرســی ایــن اســت کــه بــدون حضــور او، ســخت 
می تــوان بــه اعمــال و اجــرای حقــوق خــاص او ازجملــه حــق دفــاع از خــود، بررســی اســناد و مــدارک 
و اظهــارات شــهود، اميــدوار بــود )European court of human Riqhts, 2014: 28(؛ »بنابرایــن، 
ــی  ــه یک ــت بلک ــی نيس ــد دادرس ــردم در فرآین ــوم م ــور عم ــای حض ــه معن ــًا ب ــی صرف ــی علن دادرس
از ملزومــات دادرســی علنــی حضوری بــودن دادرسی هاســت« )زراعــت و احمــدی، 1393: 113 و 
نيکویــی 1385: 225(. در ایــن ميــان، بــا اینکــه شناســایی صــرف دادرســی حضــوری، نوعــی برداشــت 
ــایی آن در  ــال شناس ــر ح ــا در ه ــت، ام ــودن دادرسی هاس ــل علنی ب ــدود از اص ــيار مح ــی و بس حداقل
مقــررات مربــوط بــه اغلــب مراجــع اختصاصــی اداری، نشــانگر توجــه محــدود بــه ایــن اصــل در مراجــع 
ــزاء  ــی اج ــا تمام ــی ها ب ــودن دادرس ــل علنی ب ــل اص ــایی کام ــف شناس ــن وص ــا ای ــت و ب ــور اس مذک

مفهومــی و الزامــات مربــوط بــه آن، فاقــد ایــراد و اشــکال موجــه خواهــد بــود.
ــزوم  ــه ل ــه ازجمل ــی عادالن ــول دادرس ــر از اص ــی دیگ ــوری، برخ ــی حض ــر دادرس ــاوه ب دوم: ع
مســتدل و مســتند بــودن آراء مراجــع اختصاصــی اداری و امــکان تجدیدنظرخواهــی از آنهــا و رعایــت 
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حقــوق دفاعــی متهــم، در مقــررات مربــوط بــه مراجــع اختصاصــی اداری مــورد شناســایی قــرار گرفتــه 
ــت  ــه اولوی ــل ب ــه قائ ــن اصــول دادرســی عادالن ــوان در بي ــو نمی ت ــک س ــه از ی ــه اینک ــر ب اســت. نظ
ــت  ــه از اهمي ــی عادالن ــی دادرس ــول حداقل ــی اص ــع تمام ــه واق ــد و ب ــری ش ــر دیگ ــا ب ــی از آنه برخ
ــن  ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــی ها  ب ــودن دادرس ــل علنی ب ــو اص ــر س ــد و از دیگ ــابهی برخوردارن مش
اصــول دادرســی عادالنــه از موقعيــت برتــر و ممتــازی در بيــن ســایر اصــول دادرســی عادالنــه برخــوردار 
اســت، بــه گونــه ای  کــه از آن بــه قلــب و محــور دادرســی عادالنــه یــاد کرده¬انــد، درنتيجــه نمی تــوان 
پذیرفــت کــه دیگــر اصــول دادرســی عادالنــه در دادرســی های اختصاصــی  اداری بــه رســميت شــناخته 

ــرار نگيــرد. ــزوم برگــزاری علنــی دادرســی های  اداری مــورد توجــه ق ــا ل شــود ام

5.1. رویه مراجع بین المللی و کشورهای پیشرفته حقوقی
یکــی از مشــترکات تمــام نظام هــای حقوقــی در ســطح ملــی و بين المللــی، شــأن و منزلــت واالیــی 
اســت کــه بــه اصــول و قواعــد حاکــم بــر دادرســی اعطــا شــده اســت )ابراهيمــی، 1393: 1(. بــا ایــن 
ــوزه  ــه و اصــول آن، دو ح ــر دادرســی عادالن ــان حــق ب ــام بي ــی، در مق ــناد بين الملل ــب اس ــال، اغل ح
ــان  ــه مي ــری ب ــی ذک ــر دادرس ــای  دیگ ــته و از حوزه ه ــق دانس ــن ح ــمول ای ــری را مش ــی و کيف مدن
ــل  ــه، قاب ــا اصــول دادرســی عادالن ــه آی ــن ســؤال شــده ک ــن مســئله موجــب طــرح ای ــد.  ای نياورده ان
تعميــم بــه دادرســی های  اداری نيــز می باشــند. در پاســخ بــه ایــن ســؤال گفتــه شــده اســت کــه حــق 
برخــورداری از دادرســی عادالنــه در هرمرجعــی فــارغ از نــوع و جنــس آن مرجــع بایــد رعایــت شــود؛ 
ــه  ــه جنب ــا ب ــوق بشــری تنه ــی و حق ــای بين الملل ــناد و معياره ــه بيشــتر اس ــر ک ــن ام ــل ای ــا دلي ام

ــرد: ــان ک ــه بي ــه این گون ــوان ب ــد را می ت ــاوی اشــاره دارن ــی دع ــری و مدن کيف
ــان  ــی واضع ــه اصل ــدم می باشــند، دغدغ ــه بيشــتر اســناد متق ــب آن اســناد ک ــان تصوی اواًل در زم
ــد  ــه بودن ــکل نگرفت ــا ش ــی ی ــر دادرس ــای  دیگ ــت و حوزه ه ــوده اس ــی ب ــری و مدن ــه کيف در دو زمين
ــه در  ــد؛ کمااینک ــوردار نبوده ان ــت الزم برخ ــا  از اهمي ــف آن حوزه ه ــرد و وظای ــه کارک ــه ب ــا توج ــا ب ی
ــای  ــام حوزه ه ــمول تم ــا مش ــی، ی ــه نوع ــه، ب ــی عادالن ــای دادرس ــی، معياره ــر بين الملل ــناد متأخ اس
ــه مراجــع دیگــر قابل اجــرا می داننــد.  ــا در تفاســير و رویه هــا، آنهــا  را نســبت ب ــد، ی  دادرســی می گردن
ــات  ــال تضمين ــاره اعم ــوب 1978 درب ــر مص ــوق بش ــی حق ــيون آمریکای ــاده 8 کنوانس ــه م هم چنان ک
ــارت  ــه کار، عب ــوط ب ــاوی مرب ــی و دع ــی، ماليات ــری، مدن ــاوی کيف ــه دع ــاره ب ــس از اش ــی پ دادرس
ــه  ــوق بشــر ب ــی حق ــوان اروپای ــواردی، دی ــن در م ــه نمــوده اســت. همچني ــر« را اضاف »هرحــوزۀ دیگ
عنــوان ارگان نظــارت و کنتــرل رعایــت مقــررات کنوانســيون اروپایــی حقــوق بشــر به وســيلۀ کشــورهای 
عضــو، تفســير خــود از وصــف مدنــی در مــاده 6 را مشــمول کليــه دعــاوی غيرکيفــری، حتــی در امــر 
داوری نيــز دانســته اســت )راهپيمــا، 1391: 40-42(. فلســفه ایــن امــر آن بــوده اســت کــه بهره منــدی 
از تحقــق عدالــت، دارای آن چنــان اهميتــی اســت کــه تفســير محــدود از مــاده 6 کنوانســيون اروپایــی 
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ــا هــدف مذکــور منطبــق باشــد )Mole and Harby )5 :2006,(. به عــاوه،  ــد ب حقــوق بشــر، نمی توان
تعميــم اصــول دادرســی عادالنــه بــه دادرســی های  اداری، مبتنــی بــر ایــن اندیشــه اســت کــه قلمــرو 
ــری  ــرو کيف ــردد. قلم ــز می گ ــی های  اداری ني ــامل دادرس ــری ش ــی کيف ــر دادرس ــاوه ب ــری ع کيف
ــه در رســيدگی های  ــد دادرســی عادالن ــال اصــول و قواع ــده محــدوده اعم ــی از عناصــر تعيين کنن یک
 کيفــری و غيرکيفــری و از دســت آوردهای مهــم حقــوق بشــر نویــن به شــمار می آیــد. دیــوان اروپایــی 
حقــوق بشــر بــرای اوليــن بــار مفهــوم قلمــرو کيفــری را مطــرح کــرد. در ایــن تأســيس حقوقــی، تمامــی 
تخلفاتــی کــه ضمانت اجراهایــی بــا ماهيــت ســرکوبگری کيفــری دارنــد، از تضمينــات دادرســی عادالنــه 
ــی حقــوق بشــر آن را تأســيس کــرد،  ــوان اروپای برخــوردار می شــوند. مفهــوم قلمــرو کيفــری کــه دی
ــی  ــول دادرس ــد و اص ــته باش ــم گير داش ــری چش ــان تأثي ــورهای جه ــی کش ــام حقوق ــد در نظ می توان
عادالنــه را عــاوه بــر مراجــع قضایــی، بــر مراجــع غيــر قضایــی نيــز حاکــم کنــد )بابائــی و مهــدوی، 

 .)103-101 :1391
ــورداری از دادرســی  ــق برخ ــت ح ــورد حمای ــای  م ــوان حوزه ه ــی به عن ــری و مدن ــر کيف ــًا ذک ثاني
عادالنــه در اســناد بين المللــی را بــا توجــه بــه تغييــر و تحــوالت بنيادیــن در مفاهيــم کليــدی مربــوط 
بــه روابــط افــراد و جامعــه، بایــد به عنــوان مصادیــق اعمــال معيارهــای دادرســی عادالنــه دانســت نــه 
ــی و عمومــی کــه اختصــاص  ــن حــق، حقــی اســت همگان حوزه هــای  انحصــاری و از طرفــی دیگــر ای
ــذا در تمــام دادرســی ها  اعــم از عمومــی و تخصصــی، رعایــت  ــدارد، ل ــا مــورد خاصــی ن ــه شــخص ی ب
ایــن حــق الزامــی اســت )راهپيمــا، 1391: 45-44(. دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر نيــز اصــواًل دادگاه را 
از منظــر مفهــوم مــادی یــا ذاتــی قابــل شناســایی می دانــد. عنــوان، در صــدق یــا عــدم صــدق عنــوان 
ــه نظــر دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر، هــر مرجعــی کــه دارای  ــر یــک مرجــع بی تأثيراســت. ب دادگاه ب
اختيــار قضــاوت باشــد دادگاه اســت. نام گــذاری در ایــن حــوزه اصــواًل اثرگــذار نيســت )قربانــی، 1390: 

.)211
ــز نشــان گر  ــی ني ــه کشــورهای پيشــرفته حقوق ــی، بررســی روی ــه مراجــع بين الملل جــدای از روی
ــی های  اداری  ــی ها در دادرس ــودن دادرس ــل علنی ب ــه اص ــه و از جمل ــی عادالن ــول دادرس ــميت اص رس

اســت. 
بــرای نمونــه، در فرانســه، بــر اســاس بنــد یــک مــاده 6 کنوانســيون اروپایــی حقــوق بشــر، رســيدگی 
ــن راســتا، مراحــل دادرســی اداری در  ــد. در ای ــه حســاب می آی ــده اداری یــک حــق ب ــه پرون علنــی ب
فرانســه عبارت انــد از اقامــه دعــوا، قرارهــای موقــت، مرحلــه تحقيقــات، اســتماع، صــدور رأی، اجــرای 
رأی و تجدیدنظرخواهــی کــه در ایــن ميــان، »جلســه اســتماع« علنــی اســت )هداونــد، 1389: 747(. 
آیيــن دادرســی اداری در آلمــان نيــز تابــع اصولــی همچــون اصــل تفتيشــی بودن، اصــل ســرعت، اصــل 
رســيدگی شــفاهی و مســتقيم، اصــل فرصــت دفــاع برابــر، اصــل ارزیابــی آزاد دالئــل و اصــل رســيدگی 
علنــی اســت )هداونــد، 1389:792(. همچنيــن، اصــل علنی بــودن بــه عنــوان یکــی از اصــول راهبــردی 
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ــزاری در جهــت اعمــال اصــل  ــا اب ــون رســيدگی اداری 1990 ایتالي ــاده 1 قان عمــل اداری براســاس م
شــفافيت در عمــل اداری اســت. ایــن اصــل، کنتــرل فــوری و آســان تمامــی وقایــع و اقدامــات صــورت 
ــل اداری را  ــه عم ــبرد بی طرفان ــب، پيش ــن ترتي ــر دارد و بدی ــتگاه اداری را در ب ــوی دس ــه از س گرفت

ــواه، 1389: 385(. ــد )نجابت خ ــت می کن ــن و حمای تضمي
در ایــن راســتا، نظــر بــه اینکــه از یک ســو کشــور ایــران بــه عنــوان عضــوی از جامعــه بين المللــی، 
بــه اغلــب قوانيــن و مقــررات بين المللــی ملحــق گردیــده و بایســتی از ُنرم هــا و اســتانداردهای 
ــرفته  ــورهای پيش ــوالت کش ــه تح ــبت ب ــد نس ــر نمی توان ــوی دیگ ــد و از س ــن  نمای ــی تمکي  بين الملل
حقوقــی در عرصــه دادرســی   اداری بی توجــه باشــد، از ایــن جهــت نيــز لــزوم اعمــال اصــول دادرســی 
ــورمان  ــی اداری در کش ــی های اختصاص ــی ها  در دادرس ــودن دادرس ــل علنی ب ــه اص ــه و ازجمل عادالن

ــردد. ــه می گ توجي

2. دالیل مخالفان علنی بودن دادرسی مراجع اختصاصی اداری و ارزیابی آن
بــا اینکــه بــه دالیــل مذکــور در مباحــث قبلــی، لــزوم برگــزاری علنــی دادرســی های  اداری اثبــات 
ــل  ــال اص ــا اعم ــت ب ــه مخالف ــد، ب ــی چن ــه دالیل ــا ارائ ــان اداری، ب ــی از حقوقدان ــا برخ ــردد، ام می گ
علنی بــودن دادرســی ها  در مراجــع اختصاصــی اداری پرداخته انــد.  در ایــن قســمت از بحــث، بــه طــرح 

ــم: ــی آنهــا می پردازی ــل مطروحــه و ارزیاب دالی

1.2. فلسفه و ویژگی خاص مراجع اختصاصی اداری
تشــکيل مراجــع اختصاصــی اداری در کنــار دادگاه هــای دادگســتری حاصــل ضرورت هــا  و اقتضائــات 
متعــددی اســت. ایــن ضرورت هــا  و اقتضائــات باعــث آن شــده اســت کــه فلســفه و مبانــی شــکل گيری 
مراجــع اختصاصــی اداری در قيــاس بــا دادگاه هــای دادگســتری متفــاوت باشــد. در ایــن راســتا، برخــی 
ــودن دادرســی ها  در مراجــع  ــال اصــل علنی ب ــت اعم ــف قابلي ــی مخال ــور کل ــه ط ــا ب ــان، ی از حقوقدان
ــا همــان  ــن اصــل را در مراجــع مراجــع اختصاصــی اداری ب ــل اجــرای ای ــا حداق ــور هســتند و ی مذک

ــرش نمی داننــد. ــی کــه در دادگاه هــای عمومــی انتظــار مــی رود قابل پذی شــدت و حدت
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــی اداری گفت ــع اختصاص ــکل گيری مراج ــی ش ــفه و مبان ــوص فلس درخص
ــری را در مقایســه  ــزون جوامــع، دولت هــا  نقــش بيشــتر و متنوع ت ــه دليــل پيچيدگــی روزاف ــروزه ب ام
ــاط  ــش در ارتب ــت، آن را بيش ازپي ــگ دول ــش پررن ــن نق ــد. ای ــا می کنن ــتين ایف ــای نخس ــا دولت ه ب
مســتقيم و غيرمســتقيم بــا شــهروندان قــرار می دهــد. ایــن ارتبــاط می توانــد بــه تنش هــا  و اختافــات 
مختلــف و متعــددی بيانجامــد. رســيدگی بــه همــه ایــن اختافــات را نمی تــوان بــه دادگاه هــا ســپرد. 
دالیــل مختلفــی در ایــن زمينــه وجــود دارد. نخســت اینکــه نظــام کنونــی دادگاه هــا تــوان رســيدگی 
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بــه همــه ایــن اختافــات را نــدارد؛ زیــرا اول اینکــه حجــم ایــن دعــاوی و اختافــات در اغلــب کشــورها 
ــوند. دوم  ــل می ش ــا حل وفص ــه در دادگاه ه ــت ک ــی اس ــاوی و اختافات ــم دع ــتر از حج ــيار بيش بس
ــن  ــب ای ــا خــارج اســت. در اغل ــات از صاحيــت تخصصــی دادگاه ه ــن اختاف ــه ای اینکــه، رســيدگی ب
اختافــات مســائلی مطــرح می شــوند کــه بــدون داشــتن اطاعــات کافــی نمی تــوان به درســتی دربــاره 
آنهــا قضــاوت کــرد. ســوم اینکــه بــه خاطــر حجــم وســيع ایــن اختافــات، ســپردن رســيدگی آنهــا بــه 
دادگاه هــا، اقدامــی کارآمــد محســوب نمی شــود؛ زیــرا الزمــۀ ایــن حجــم بســيار گســترده، حل و فصــل 
ــری  ــيدگی کننده جلوگي ــع رس ــت در مراج ــی در پش ــای  طوالن ــروز صف ه ــا از ب ــت ت ــریع تر آنهاس س
ــه  ــاوی اداری ازجمل ــاص دع ــای  خ ــاس، ویژگی ه ــن اس ــر ای ــران، 1388:1(. ب ــتمی و و دیگ ــرد )رس ک
ــاوی،  ــه دع ــریع این گون ــل س ــرورت حل وفص ــی، ض ــع عموم ــات اداری و مناف ــه مقتضي ــه ب ــزوم توج ل
ارزان بــودن و تخصصی بــودن و مــواردی از ایــن قبيــل، باعــث شــد تــا رســيدگی بــه ایــن نــوع دعــاوی 
از صاحيــت مراجــع عمومــی خــارج شــده و در صاحيــت مراجعــی خــاص کــه فقــط بــه دعــاوی بيــن 

ــرار بگيــرد )خســروی و رســتمی، 1392: 96(.  ــت رســيدگی می کننــد ق ــا دول مــردم ب
ــزوم  ــه ل ــد ک ــان معتقدن ــی از حقوقدان ــث، برخ ــورد بح ــوع م ــوص موض ــتا، درخص ــن راس در ای
کم هزینــه بــودن کارکــرد مراجــع اختصاصــی اداری مــا را بــر ایــن مــی دارد کــه ضمــن پذیــرش کلــی 
اصــل علنی بــودن رســيدگی، درخصــوص نحــوۀ اعمــال آن قائــل بــه تفــاوت شــویم. بــرای مثــال می تــوان 
اصــل علنی بــودن رســيدگی را محــدود بــه حضــور تنهــا تعــداد اندکــی از مــردم بکنيــم یــا بــه اعمــال 
بســيار حداقلــی اصــل مزبــور یعنــی تنهــا اجــازه حضــور طرفيــن اختــاف بســنده کنيــم. همچنيــن نظــر 
بــه اینکــه از انگيزه هــای  ایجــاد مراجــع اختصاصــی اداری تســریع بــه رســيدگی بــه این گونــه دعــاوی و 
اختافــات اســت، برگــزاری کامــًا علنــی دادرســی مســلمًا ســرعت الزم و مورِدانتظــار را از بيــن خواهــد 
بــرد )رســتمی و دیگــران، 1388: 84-86(. همچنيــن گفتــه شــده اســت کــه بــا عنایــت بــه ویژگی هــای 
 خــاص دادرســی اداری و تفاوت هــای ذاتــی و ماهــوی ایــن نــوع دادرســی بــا دیگــر دادرســی ها، اصــل 
علنــی و حضوری بــودن بــه طــور کامــل قابــل تعميــم بــه دادرســی اداری نيســت )رســتمی و خســروی، 
1392: 92(. حقوقــدان دیگــری نيــز معتقــد اســت، در مــواردی کــه علنی بــودن بــا کارآمــدی مدیریــت 
ــان  ــت اصــل تناســب، مي ــا رعای ــد ب ــور اداری می توان ــر اســت، مأم ــی در تغای ــات عموم ــه خدم ــا ارائ ی
ــت  ــار محدودی ــودن را دچ ــری، اصــل علنی ب ــد تصميم گي ــی شــدن فرآین ــر و غيرعلن ــورد نظ ــدف م ه

نمایــد )فــاح زاده، 1394: 223(. 
بنابرایــن بــا توجــه بــه مباحــث مذکــور، بایســتی در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال بــود کــه آیــا فلســفه 
ــا اعمــال اصــل علنی بــودن دادرســی ها  در مراجــع مذکــور دارد.  تشــکيل اختصاصــی اداری، مغایرتــی ب
ــا در نظــر گرفتــن فلســفه خــاص  بــه عبــارت دیگــر و بــه طــور خــاص، مســئله ایــن اســت کــه آیــا ب
تشــکيل مراجــع اختصاصــی اداری، می تــوان از لــزوم برگــزاری علنــی دادرســی های  اداری دفــاع نمــود.
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ــه و  ــت اصــول دادرســی عادالن ــه رعای ــد گفــت ک ــام بای ــه طــور ع ــن ســؤال و ب ــه ای در پاســخ ب
ــه  ــت ک ــت الزم اس ــن جه ــه ای ــيدگی های اداری ب ــی ها در رس ــودن دادرس ــل علنی ب ــه اص ازجمل
مرجــع را از اجحــاف بــه حقــوق اشــخاصی کــه بــه نحــوی در آن حاضــر می شــوند بــاز دارد؛ بنابرایــن 
ــته  ــه داش ــيدگی کننده توج ــاد رس ــای نه ــات و ویژگی ه ــه خصوصي ــه ب ــش از آنک ــور، پي اصــول مذک
باشــد، بــه مســئله تعييــن حقــوق و تکاليــف طرفيــن اختــاف توجــه دارد. بــه بيــان واضح تــر، صــرف 
اینکــه در مراجــع اختصاصــی اداری درخصــوص حقــوق و تکاليــف اشــخاص تصميم گيــری می شــود، 
کافــی اســت تــا از لــزوم اعمــال اصــول دادرســی عادالنــه در چنيــن مراجعــی دفــاع شــود. همچنيــن در 
مــواردی کــه تردیــدی درخصــوص اعمــال یــا عــدم اعمــال ایــن اصــول وجــود دارد، بایــد بــا تفســيری 
موســع، نهادهــای مــورد تردیــد را نيــز در دایــره شــمول اصــول دادرســی منصفانــه قــرارداد؛ لــذا روشــن 
ــرای  ــی ب ــوان مانع ــه عن ــوان ب ــه فلســفه خــاص تشــکيل مراجــع اختصاصــی اداری را نمی ت اســت ک

اعمــال اصــول دادرســی عادالنــه در مراجــع مذکــور بــه شــمار آورد.
در رویــه مراجــع رســيدگی بين المللــی نيــز در مقــام حــل تعــارض ميــان ضرورت هــای  پيش گفتــه، 
ــوق  ــی حق ــوان اروپای ــای  اداری( دی ــات و ضرورت ه ــه و اقتضائ ــت اصــول دادرســی عادالن ــزوم رعای )ل
ــوم  ــارج دادگاه )در مفه ــيدگی های  خ ــات در رس ــال تضمين ــان اعم ــاف در زم ــق انعط ــر از طری بش
ــا واقع بينــی  ــوان ب ــه امــکان جمــع ميــان ضرورت هــای  یادشــده اســت. در واقــع، دی ــل ب مضيــق( قائ
خــود و در جهــت جمــع ميــان دو ضــرورت متقابــل حقــوق بشــری )حمایــت از برخــورداری شــهروند 
ــت و ادارات  ــه ماحظــات دول ــزوم توجــه ب ــی )ل ــت( و عمل ــل دول ــه درمقاب ــک دادرســی منصفان از ی
ــی و  ــت قضازدای ــتای سياس ــبه قضایی در راس ــع ش ــرح در مراج ــی مط ــاوی اداری و انضباط آن در دع
کيفرزدایــی( ارائــه نمــوده اســت. بــر اســاس ایــن راه حــل، دیــوان بــا تفکيــک ميــان قابليــت اعمــال آنها 
ــه  ــات دادرســی منصفان ــان اعمــال تضمين ــور نســبی در شــيوه ها  و زم و در نظــر گرفتــن حاشــيه مان
در رســيدگی های  اداری و انضباطــی خــارج محاکــم، مبــادرت بــه ارائــه راه حــل تعــارض مزبــور نمــوده 
اســت. تفکيــک مزبــور ناظــر بــه تمایــز ميــان تصميمــات اداری و شــبه قضایی و شــبه کيفری از نظــارت 
قضایــی بــر تصميمــات یادشــده و مراحــل مختلــف آن )رســيدگی های  بــه ترتيــب بــدوی و پژوهشــی 
ــه ایــن معنــی کــه شناســایی قابليــت اعمــال تضمينــات  و فرجامــی( اســت )یــاوری، 1394: 229(. ب
کيفــری بــه دعــاوی شــبه قضایی، الزامــًا بــه منزلــۀ اعمــال مســتقيم و کامــل آنهــا در جریــان رســيدگی 
ــوان  ــتا، دی ــن راس ــت. در ای ــيک( نيس ــری کاس ــيدگی های  کيف ــابه آن در رس ــع )مش ــن مراج در ای
اروپایــی ميــان »قابليــت اعمــال تضمينــات و اعمــال آنهــا« تفکيــک نمــوده و در جهــت جمــع ميــان دو 
ضــرورت مــورد اشــاره، ضمــن اعــام لــزوم تســری تضمينــات بــه خــارج از دادرســی و دادگاه در مفهــوم 
ــی( و از ســوی  ــان مراحــل رســيدگی )اداری، شــبه قضایی و قضای ــا تفکيــک، از یک ســو، مي مضيــق ب
دیگــر ميــان تضمينــات دادرســی منصفانــه راه کاری ميانــه را برگزیــده اســت. اواًل دیــوان عــدم اعمــال 
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کامــل و مطلــق مــاده 6 در صــدور تصميمــات اداری و شــبه کيفری متضمــن مجــازات و یــا نوعــی از آن 
بــر اســاس ماک هــا و معيارهــای اشــاره شــده در قبــل را مشــروط بــه وجــود نظــارت قضایــی مؤخــر و 
واجــد تضمينــات مزبــور بــر تصميمــات و آراء مراجــع یــاد شــده، می پذیــرد؛ ثانيــًا بــا توجــه بــه اهميــت 
برخــی تضمينــات و تلقــی آنهــا بــه عنــوان عنصــر ذاتــی در رســيدگی ماهيتــًا قضایــی )حــق دفــاع یــا 
ــام و مرجــع  ــک مق ــو به وســيله ی ــدو رســيدگی، ول ــا را از ب ــت آنه ــی مرجــع رســيدگی( رعای بی طرف
اداری دارای صاحيــت شــبه قضایــی یــا کيفــری ضــروری می دانــد )یــاوری، 1394: 240-242(. ایــن 
در حالــی اســت کــه در حقــوق ایــران تفکيــک مــورد اشــاره موردتوجــه قــرار نگرفتــه و رویــه خاصــی 
ــوق را  ــه ف ــوان تجرب ــه نظــر می رســد بت ــن حــال ب ــا ای ــن خصــوص مشــاهده نمی شــود. ب ــز در ای ني

ــا مراجــع اختصاصــی اداری در ایــران نيــز مدنظــر قــرار داد.  دررابطه ب
ــاص، الزم  ــور خ ــه ط ــی های  اداری ب ــودن دادرس ــن علنی ب ــه مخالفي ــخ ب ــتا، در پاس ــن راس در ای
ــه آن اشــاره شــد،  ــه در ســطور پيشــين ب ــان ک ــب آن ــل عنوان شــده از جان ــه دالی ــر اســت ک ــه ذک ب
فاقــد وجاهــت منطقــی و عقانــی اســت؛ زیــرا فــارغ از اینکــه فلســفه و ضرورت هــای خــاص تشــکيل 
ــه کشــور مــا نبــوده و در کشــورهای دیگــر نيــز صــادق اســت و  مراجــع اختصاصــی اداری مختــص ب
ــی  ــزاری علن ــاهد برگ ــورها ش ــب کش ــد در اغل ــاره گردی ــز اش ــًا ني ــه قب ــال همان گونه ک ــن ح ــا ای ب
دادرســی های  اداری هســتيم؛ اواًل برخــی از ضرورت هــای تشــکيل مراجــع اختصاصــی اداری از جملــه 
ــرای  ــه هيــچ عنــوان مانعــی ب ــودن دادرســی اداری ب ــودن آنهــا و ارزان و کم هزینــه ب ــزوم تخصصی ب ل
ــه  ــد هيچ گون ــرا ایــن مبانــی عقــًا و منطقــًا نمی توان برگــزاری علنــی دادرســی-های اداری نيســت؛ زی
ــی  ــزاری علن ــرت برگ ــای مغای ــًا ادع ــد. ثاني ــته باش ــی ها داش ــی دادرس ــزاری علن ــا برگ ــی ب مغایرت
ــر  ــرا اگ ــد؛ زی ــر نمی رس ــه نظ ــول ب ــز قابل قب ــزوم ســرعت در دادرســی اداری ني ــا ل دادرســی اداری ب
جوهــره اصلــی و اساســی اصــل علنی بــودن دادرســی ها  را حضــور مــردم در فرآینــد دادرســی بدانيــم، 
بــا توجــه بــه اینکــه مــردم حاضــر در رونــد دادرســی، مجــاز بــه هيچ گونــه دخالتــی در فرآینــد دادرســی 
ــود،  ــد ب ــد دادرســی خواهن ــًا نظــاره گــر فرآین ــوان چشــمان تيزبيــن اجتمــاع صرف ــه عن نيســتند و ب
ــذا  ــد و ل ــاد نمی نمای ــی های  اداری ایج ــر در دادرس ــرعت موردنظ ــی در س ــه خلل ــر هيچ گون ــن ام ای
ــای  ــه درخصــوص دادگاه ه ــود؛ همان گونه ک ــا متصــور ب ــن ادع ــرای ای ــی ب ــای قابل قبول ــوان مبن نمی ت
دادگســتری نيــز چنيــن ادعایــی مطــرح نگردیــده اســت. اتفاقــًا ممکــن اســت مراجــع اختصاصــی اداری 
بــه جهــت وجــود نظــارت مردمــی، از معطل نمــودن و طوالنی نمــودن امــر دادرســی خــودداری نماینــد 
و ایــن امــر خــود، کمکــی بــه افزایــش ســرعت در دادرســی باشــد. ثالثــًا برگــزاری علنــی دادرســی اداری 
ــی دادرســی اداری  ــزاری علن ــرا از یک ســو برگ ــرد؛ زی ــن نمی ب ــات اداری را هــم از بي ــع و مقتضي مناف
خللــی در تأميــن منافــع و مقتضيــات اداری ایجــاد نمی کنــد و دليلــی بــر آن اقامــه نشــده اســت و از 
ســوی دیگــر، می تــوان بــا برگــزاری علنــی مراجــع اختصاصــی اداری، دولــت را در جایی کــه بــه بهانــه 
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تأميــن مقتضيــات منافــع اداری درصــدد تضييــع حقــوق و آزادی هــای مــردم اســت مــورد نظــارت و 
کنتــرل قــرارداد. 

ــی هســته ای  و  ــوان مفهوم ــودن دادرســی ها »به عن ــه اصــل علنی ب ــود ک ــه نم ــد توج ــت بای درنهای
ــر  ــرات مفيــد و غي ــان اث ــه«  )White, 1999: 36( دارای آن چن ــرای تحقــق دادرســی عادالن ــی ب حيات
ــت  ــی و کم اهمي ــای احتمال ــی چالش ه ــود برخ ــرض وج ــا ف ــوان ب ــه نمی ت ــت ک ــکاری اس ــل ان قاب
ناشــی از برگــزاری علنــی دادرســی های  اداری، آن اثــرات و منافــع مهــم را از یــاد بــرد؛ بلکــه بایســتی 
ــن مشــکات  ــع ای ــراوان در دادرســی های  اداری کشــورمان، درصــدد رف ــه وجــود مشــکات ف باتوجه ب
ــا حــدود  ــد ت ــه نظــر می رســد برگــزاری علنــی دادرســی های  اداری می توان ــان ب ــن مي ــود کــه در ای ب
زیــادی در رفــع مشــکات مذکــور مؤثــر باشــد. در ایــن راســتا نيــز نظــر بــه اینکــه دادرســی حضــوری 
ــرار  ــه عنــوان مؤلفــه مهــم دادرســی علنــی در بســياری از مراجــع اختصاصــی اداری مــورد توجــه ق ب
ــر عناصــر دادرســی  ــق دیگ ــت تحق ــر، در جه ــن ام ــرای ای ــا بسترســازی ب ــوان ب ــه اســت، می ت نگرفت
علنــی نيــز گام برداشــت. درخصــوص اهميــت دادرســی حضــوری الزم بــه ذکــر اســت کــه اگــر یکــی 
از مبانــی و اهــداف مهــم علنی بــودن دادرســی را تضميــن حقــوق دفاعــی اشــخاص بــه شــمار آوریــم، 
ــد  ــری خواه ــات س ــر محاکم ــخاص در براب ــت از اش ــر، حمای ــن ام ــی ای ــاخصه های اساس ــی از ش یک
بــود. بــر ایــن اســاس اســت کــه دادرســی نــه فقــط بــرای عامــه مــردم، بلکــه بــرای طرفيــن دعــوا نيــز 
ــزاری جلســات ســری و  ــری از برگ ــا جلوگي ــه ب ــر آن اســت ک ــن ام ــی باشــد. فلســفه ای بایســتی علن
محرمانــه و بــدون حضــور طــرف دعــوا، از تعدیــات محاکــم منســوب بــه دولــت بــه حقــوق شــهروندان 

و انحــراف از عدالــت ممانعــت بــه عمــل آیــد.
بــه هميــن دليــل اســت کــه در رویــه دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر نيــز دادرســی علنــی متضمــن دو 
نــوع حضــور اســت. حضــور شــخص و حضــور عامــۀ مــردم. بــر ایــن اســاس، حضــور طرفيــن دعــوا در 
جلســه دادرســی، مقــوم مفهــوم دادرســی علنــی محســوب می شــود. )قربانــی، 1390: ص 223-222(

2.2. وضعیت موجود مراجع اختصاصی اداری
واقعيــت ایــن اســت کــه بــه دليــل عــدم اشــاره قوانيــن و مقــررات مربــوط بــه مراجــع اختصاصــی 
اداری بــر لــزوم برگــزاری علنــی دادرســی ها، رســيدگی در مراجــع مذکــور بــه صــورت غيرعلنــی برگــزار 
ــه  ــوب 7 آذر 1372 و آیين نام ــات اداری مص ــه تخلف ــيدگی ب ــون رس ــه در قان ــرای نمون ــردد. ب می گ
اجرایــی آن مصــوب 1373، بــر علنی بــودن رســيدگی هيئت هــای موضــوع آن قانــون اشــاره ای نشــده 
اســت ولــی بــا ایــن وجــود، می تــوان لــزوم رســيدگی حضــوری را آن هــم تحــت شــرایطی از آیين نامــه 
ــه  ــيدگی ب ــور، رس ــی مذک ــه اجرای ــاده 19 آیين نام ــق م ــود. طب ــتخراج نم ــون اس ــن قان ــی ای اجرای
تخلفــات اداری کارمنــدان پــس از تکميــل پرونــده صــورت می گيــرد و چنانچــه هيئــت، حضــور متهــم 
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ــد. امــا طبــق تبصــره هميــن مــاده، در صــورت  را ضــروری تشــخيص دهــد، در جلســه حضــور می یاب
ــرای حضــور  ــار وی را ب ــاع حضــوری، هيئــت موظــف اســت یک ب ــرای دف ــی متهــم ب درخواســت کتب
ــر  ــل ب ــور، اص ــای مذک ــه در هيئت ه ــت ک ــان گر آن اس ــررات نش ــن مق ــد. ای ــوت کن ــه دع در جلس

غيرحضــوری بــودن رســيدگی اســت.
در قانــون ماليات هــای مســتقيم مصــوب 1366 بــا اصاحــات بعــدی و همچنيــن در دســتورالعمل 
دادرســی مالياتــی نيــز دادرســی علنــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت امــا بــه موجــب مــاده 246 
ــه طرفيــن، رســيدگی ها  در  ــی ب ــاغ وقــت رســيدگی هيئــت حل اختــاف ماليات ــا اب ــون مذکــور، ب قان
حضــور طرفيــن انجــام می گيــرد. اگرچــه عــدم حضــور مانــع ادامــه رســيدگی بــه صــورت غيرحضــوری 

و صــدور رأی نخواهــد بــود.
ــی  ــه اجرای ــاده 322 آیين نام ــب م ــه موج ــز ب ــی ني ــاف گمرک ــای حل اخت ــيدگی در هيئت ه رس
ــدوی و تجدیدنظــر  ــای ب ــرد. در هيئت ه ــودی انجــام گي ــا حضــور م ــی بایســتی ب ــور گمرک ــون ام قان

تشــخيص مطالبــات ســازمان تأميــن اجتماعــی نيــز رســيدگی حضــوری اســت.
رســيدگی بــه تخلفــات صنفــی موضــوع قانــون نظــام صنفــی کشــور مصــوب 24 اســفند مــاه 1382 
بــا اصاحــات بعــدی نيــز حضــوری اســت. مــاده 72 قانــون مذکــور اشــعار مــی دارد: »ایــن هيئــت... در 
جلســه ای  بــا دعــوت از طرفيــن یــا نماینــدگان آنهــا بــه پرونــده رســيدگی و طبــق مفــاد ایــن قانــون 
ــد  ــم نخواه ــاذ تصمي ــيدگی و اتخ ــع از رس ــن مان ــک از طرفي ــور هری ــدم حض ــد. ع ــادر می کن رأی ص

بــود«.
ــدون حضــور متهــم  در دادســرا و دادگاه انتظامــی کارشناســان رســمی دادگســتری، تصميمــات ب
ــون  ــون کان ــاده 23 قان ــاغ می شــود. به عــاوه، تبصــره 5 م ــه وی اب ــم ب ــًا نتيجــه تصمي اتخــاذ و صرف
ــات  ــی دارد: »تصميم ــرر م ــاه 1381 مق ــن م ــوب 18 فروردی ــتری مص ــمی دادگس ــان رس کارشناس
دادگاه انتظامــی و دادســرای انتظامــی در مــورد کارشناســان رســمی بــه وســيله پســت سفارشــی بــه 
ــا اصــل  ــر ب ــًا مغای ــه رویکــردی کام ــاغ می شــود« ک ــون اب ــت کان ــده عضوی ــدرج در پرون نشــانی من
ــتری  ــون وکای دادگس ــتقال کان ــون اس ــاده 14 قان ــاس م ــن، براس ــت. همچني ــی اس ــی علن دادرس
ــون  ــی اســتقال کان ــا 58 و 67 و75 آیين نامــه الیحــه قانون مصــوب 5 اســفندماه 1333 و مــواد 54 ت
وکای دادگســتری مصــوب آذر مــاه 1334، در دادگاه انتظامــی رســيدگی بــه تخلفــات شــغلی وکای 
ــدون حضــور وکيــل دادگســتری انجــام می گيــرد. البتــه در مــواردی کــه از  دادگســتری، رســيدگی ب
نظــر دادگاه حضــور وکيــل مزبــور ضــروری بــود، وی مکلــف بــه حضــور اســت. بدیــن ترتيــب در ایــن 

ــر رســيدگی غيرحضــوری اســت. دادگاه نيــز اصــل ب
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــی دانش ــات هيئت علم ــه تخلف ــی ب ــيدگی انتظام ــای رس ــاوه، در هيئت ه به ع
آموزشــی عالــی و تحقيقاتــی نيــز مطابــق قانــون مقــررات انتظامــی مربــوط بــه تخلفــات هيئت علمــی 
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ــيدگی در  ــفندماه 1364، رس ــوب 22 اس ــی مص ــی و تحقيقات ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس دانش
ــوب  ــور، مص ــون مزب ــرا ی قان ــه اج ــاده 16آیين نام ــق م ــه طب ــت. البت ــوری اس ــا غيرحض ــن هيئت ه ای
ــزارش  ــت گ ــس از قرائ ــت پ ــوده و هيئ ــی ب ــا غيرعلن ــيدگی هيئت ه ــات رس ــاه 1365، جلس مردادم
محقــق و الیحــه دفاعيــه متخلــف، چنانچــه نيــازی بــه حضــور متخلــف و اخــذ توضيحــات شــفاهی از 
وی نباشــد، مبــادرت بــه صــدور رأی می نمایــد. همچنيــن طبــق تبصــره ایــن مــاده »در صــورت لــزوم، 
ــه  ــات الزم را ب ــوت و از وی تحقيق ــح دع ــرای ادای توضي ــف را ب ــخص متخل ــد ش ــا می توانن هيئت ه

عمــل آورنــد«.
در ســایر مراجــع اختصاصــی اداری نيــز وضــع تقریبــًا بــه هميــن منــوال اســت. بــه ایــن معنــی کــه 
اصــل علنــی بــودن دادرســی ها  اساســًا مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و عليرغــم عــدم تصریــح بــه آن در 
مقــررات مربــوط، هيــچ قرینــه ای  نيــز مبنــی بــر پذیــرش ضمنــی رســيدگی علنــی یافــت نمی شــود. در 

عمــل نيــز عمــوم مــردم از حضــور در دادرســی های  اداری محرومنــد. 
ــودن دادرســی  برخــی از نویســندگان، ایــن ویژگــی را نتيجــه قهــری ویژگی هایــی  چــون مکتوب ب
دانســته اند  کــه عمــًا بــا وجــود آن، فایــده ای  بــر علنی بــودن دادرســی نيــز مترتــب نيســت. بــه ایــن 
ــل خــود را  ــات و نظــرات و دالی ــد دفاعي ــوا مکلف ان ــن دع ــا طرفي ــن دادگاه ه ــب ای ــه در اغل ــی ک معن
بــه صــورت مکتــوب بــه ایــن مراجــع تقدیــم نماینــد و مذاکــرات شــفاهی فقــط بــه تشــخيص مرجــع 
ــت  ــرای کشــف حقيق ــق بيشــتر ب ــا تحقي ــوب و ی ــارات مکت ــام از اظه ــع ابه ــتای رف رســيدگی درراس
ــت  ــان، وضعي ــن حقوقدان ــد ای ــه، از دی ــران، 1388: 75(. درنتيج ــتمی و دیگ ــرد )رس ــورت می گي ص
حاکــم بــر مراجــع اختصاصــی اداری موجــب آن شــده اســت کــه قانونگــذار نيــز بــا درک عــدم امــکان 
ــور  ــن اصــل را در دادرســی های  مذک ــودن دادرســی ها  در دادرســی های  اداری، ای ــال اصــل علنی ب اعم

نپذیــرد.
در مقــام پاســخ بــه ایــن ایــراد فــوق، عليرغــم پذیــرش واقعيــت جــاری، توجــه بــه دو نکتــه ذیــل 
ــن  ــی از مهم تری ــد، یک ــاره گردی ــز اش ــی ني ــه در مباحــث قبل ــه، همان گونه ک ضــروری اســت. اول آنک
عناصــر و اجــزاء مفهومــی اصــل علنی بــودن دادرســی ها، دادرســی حضــوری اســت و بــر ایــن اســاس، 
بــا توجــه بــه پذیــرش دادرســی حضــوری در برخــی از مراجــع اختصاصــی اداری، می تــوان بــه معتقــد 
بــه پذیــرش رویکــردی حداقلــی در رابطــه بــا دادرســی علنــی در نظــام دادرســی اداری ایــران شــد. ایــن 
رویکــرد علی رغــم عــدم شناســایی و رســميت کامــل دادرســی علنــی، نشــان از توجــه هرچنــد ناقــص 
ــودن دادرســی ها  در نظــام  ــه اصــل مذکــور دارد. دوم آنکــه، عــدم شناســایی اصــل علنی ب و مختصــر ب
ــن اصــل در دادرســی های  اداری  ــر عــدم قابليــت اعمــال ای ــی ب ــد دليل ــران نمی توان دادرســی اداری ای
ــی های  ــی در دادرس ــی علن ــرورت دادرس ــدم درک ض ــان گر ع ــو نش ــر از یک س ــن ام ــه ای ــد؛ بلک باش
ــا  ــق آن ب ــدم تطاب ــران و ع ــی اداری در ای ــی دادرس ــر عقب ماندگ ــر، نمایان گ ــوی دیگ اداری و از س
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معيارهــا و اســتانداردهای مطلــوب و پذیرفته شــده جهانــی در ایــن خصــوص اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
ــا اســتناد بــه  ویژگی هایــی  چــون مکتوب بــودن دادرســی  کــه برخــی از نویســندگان حقوقــی کشــور ب
ــت موجــود دادرســی اداری در کشــور  ــودن دادرســی متصــور نشــده اند وضعي ــر علنی ب ــده ای  ب آن فای
اســت و نــه وضعيــت مطلــوب آن. بــه عــاوه، نظــر بــه برگــزاری علنــی دادرســی های اداری در اغلــب 
کشــورهای دارای نظــام دادرســی اداری پيشــرفته کــه در مباحــث قبلــی بــه آن اشــاره گردیــد، پرســش 
ــی  ــزاری علن ــوان برگ ــه نمی ت ــران چــه ویژگــی خاصــی دارد ک ــه دادرســی اداری در ای ــن اســت ک ای
ــا توجــه بــه وضعيــت فعلــی دادرســی اداری در ایــران  دادرســی را در آن پذیرفــت. درنهایــت اینکــه ب
ــق  ــت تحق ــذا در جه ــود و ل ــداری نم ــی ها طرف ــن دادرس ــيدگی   در ای ــودن رس ــوان از عادالنه ب نمی ت
ــه کــه  ــه عنــوان یکــی از مهم تریــن اصــول دادرســی عادالن هميــن امــر بایســتی دادرســی علنــی را ب
ــار مهــم آن در بخــش مقدمــه اشــاره گردیــد در دادرســی های اداری مــورد پذیــرش  ــه بخشــی از آث ب

قــرار داد.

نتیجه
ــه  ــوط ب ــی های مرب ــی دادرس ــزاری علن ــزوم برگ ــا ل ــی دررابطه ب ــت قانون ــدان صراح ــم فق علی رغ
مراجــع اختصاصــی اداری و عــدم برگــزاری عملــی ایــن نــوع از دادرســی ها بــه صــورت علنــی، امــکان 
تضييــع حقــوق اشــخاص در ایــن نــوع از دعــاوی بســيار محتمــل خواهــد بــود. در ایــن راســتا، برگــزاری 
ــی  ــع اختصاص ــوص مراج ــود درخص ــای  موج ــب دغدغه ه ــد اغل ــی های  اداری می توان ــی دادرس علن
اداری را مرتفــع نمــوده و تردید هــای  موجــود در خصــوص عملکــرد آنهــا را تــا حــدود زیــادی کاهــش 
دهــد. بــه عــاوه، نظــر بــه وضعيــت خــاص مراجــع اختصاصــی اداری کــه آنهــا را از معيارهــای یــک 
ــه در آن  ــاوی مطروح ــت دع ــن اهمي ــت و همچني ــاخته اس ــتاندارد دور س ــيدگی کنندۀ اس ــاِد رس نه
مراجــع و شــباهت های غيرقابل انــکار مراجــع دادگســتری و مراجــع اختصاصــی اداری و نيــز بــا توجــه 
بــه شناســایی برخــی اصــول دادرســی عادالنــه در ایــن مراجــع کــه راه را بــرای شناســایی دیگــر اصــول 
فراهــم مــی آورد می تــوان بــا بــه رســميت شــناختن اصــل علنی بــودن دادرســی ها در مراجــع مذکــور، 
جــای خالــی نظارت هــای  دقيــق و کافــی بــر ایــن مراجــع را از طریــق کارکــرد نظارتــی دادرســی علنــی 
ــث را  ــع موردبح ــای مراج ــتی ها  و چالش ه ــوم، کاس ــن عم ــمان تيزبي ــود چش ــا وج ــش داده و ب پوش
کاهــش داد. در ایــن صــورت اســت کــه قضــات بــا احتيــاط بيشــتر و بــا لحــاظ حقــوق اشــخاص بــه 
صــدور تصميمــات خــود اقــدام خواهنــد کــرد و آراء صــادره از ایــن مراجــع، بــه دليــل کنتــرل و نظــارت 
مردمــی، از کيفيــت و صابــت بيشــتری برخــوردار خواهــد شــد. موازیــن و رویــه مراجــع بين المللــی و 
کشــورهای پيشــرفته حقوقــی نيــز مؤیــد پذیــرش ایــن اصــل در دادرســی های اختصاصــی اداری اســت 
و بــر ایــن اســاس برگــزاری علنــی دادرســی در مراجــع مــورد بحــث یــک ضــرورت اســت و نــه یــک 
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ــا برگــزاری علنــی دادرســی های  انتخــاب. از ایــن روســت کــه دالیــل مطروحــه در جهــت مخالفــت ب
ــود  ــت موج ــی اداری و وضعي ــع اختصاص ــاص مراج ــای خ ــه ویژگی ه ــه باتوجه ب ــی اداری ک اختصاص
ــرت عمــده ویژگی هــای  ــدم مغای ــل ع ــه دلي ــده اســت، ب ــران مطــرح گردی ــی ای ــا در نظــام حقوق آنه
مراجــع اختصاصــی اداری بــا برگــزاری علنــی دادرســی ها و عــدم مطلوبيــت وضعيــت موجــود مراجــع 

ــد.  ــر نمی رس ــه نظ ــرش ب ــی اداری، قابل پذی اختصاص
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