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  بحثي در باب دو مقوله تجديدنظر در ديوان و

  هاي اداري جايگاه ديوان عدالت اداري در رسيدگي
  

  )رئيس دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري(باقريآقاي دكتر محمدجواد شريعت
  

كنم خدمت اساتيد، قضات و  سالم و خير مقدم عرض مي. بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .كه در اين همايش، حضور به هم رساندند دانشجويان محترم

هاي  حوزه حقوق عمومي از حوزه. اهميت حقوق عمومي بر هيچ كس پوشيده نيست
جوان حقوقي است كه نسبت به حقوق خصوصي و حقوق جزا قدمت كمتري دارد و در بيشتر 

ار و ويژه در كشور ما جاي كاين حوزه به ،كشورها نيز به اين حوزه كمتر توجه شده است
پژوهش بسيار دارد، لذا بنده از همه دانشجويان تقاضا دارم كه به عنوان پژوهشگران آينده 

  . مملكت، به اين حوزه ورود كرده و به پژوهش بپردازند
هايي  تا جايي كه بنده اطالع دارم در ديوان عدالت اداري از سوي قضات محترم تالش

ع ايرادات قانون جديد بيان شده و حتي به ها و نظراتي در جهت رف صورت گرفته و ديدگاه
هاي بعدي اين  رياست محترم قوه قضائيه ارسال شده تا اين تغييرات اصالحي در اصالحيه

  .قانون اعمال گردد
ــت آســيب  ــوانين   از جه ــان قــانون، بهتــر از بقيــه در       مــيشناســي ق تــوان گفــت مجري

ي را نيــز در جهــت رفــع ايــن هــا همــواره پيشــنهادهاي هــاي قــانون هســتند و آن جريــان نقيصــه
شـود بعـد از گذشـت مـدتي بـه خـاطر       معمـوالً وقتـي يـك قـانون وضـع مـي      . اند ها داده نقيصه

تطــور و تحــول زمــان نيــاز بــه اصــالح پيــدا مــي كنــد، حتــي آن قــانوني كــه بــه خــوبي هرچــه 
زده نوشـته شـود    امـا اگـر قـانوني شـتاب    . تـر نگـارش ميشـود از ايـن قاعـده مسـتثنا نيسـت        تمام
ــايي      و ــالء و نارس ــرد و داراي خ ــرار نگي ــر ق ــد نظ ــراف موضــوع م ــب و اط ــه جوان ــايي هم  ه

  .باشد به هر حال آن ايرادات در ضمن اجرا مشخص ميشود كه بايد برطرف گردد
خواهم عرض كنم اين است كه براي تجديد نظر در هر قانون عالوه بر  اي مي اما نكته

يعني اينكه . بايد استراتژي و راهبرد داشتهاي نگارش قانون و پر كردن خالءها تاكتيك
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دانشگاه در تعيين استراتژي . هاست هدف از وضع قانون چه باشد؛ كه اين امر بر عهده دانشگاه
باشد كه  حضاگرچه ممكن است اجراي قانون بر عهده افراد مبرّز و مم. و راهبرد تاثير دارد

ولي آيا نبايد يك تصوير كلي . كننديعيوب قانون را پيدا كرده و خالءهاي موجود را پر م
جا دو مثال در راستاي  قانون را ترسيم كند؟ من در اينوضع وجود داشته باشد كه هدف از 

در خود قانون جديد . كنم گيري مي كنم و درنهايت نتيجه تعيين استراتژي و راهبرد بيان مي
اتژيك بوده و قابل توجه ديوان عدالت اداري نيز دو نكته وجود دارد كه راهبردي و استر

  . است
  مطابق قانون قبلي در ديوان عدالت اداري. است تجديدنظرنكته اول مربوط به بحث 

يك بحث راهبردي در زمان تدوين قانون فعلي اين بود كه آيا نهاد . تجديد نظر وجود نداشت
ن فعلي نيز كماكان تجديد نظر بايد دوباره احيا گردد يا خير؟ و چه بسا اين سوال در مورد قانو

  .مطرح باشد، زيرا يك بحث راهبردي است
در مورد اينكه نهاد تجديد نظر در ديوان عدالت اداري باشد يا خير، دو ديدگاه وجود 

القاعده بايد دو  يك ديدگاه اين بود كه از آنجا كه رسيدگي در مراجع قضايي علي: داشت
گي شود ممكن است نقصي در رسيدگي اي باشد و چنانچه دعوا در يك مرحله رسيد مرحله

اي كه  باشد كه درنهايت منتهي به تضييع حق شهروندان شود، لذا بهتر است رسيدگي دومرحله
همين فكر بود كه . در ديگر مراجع قضايي وجود دارد در ديوان عدالت اداري نيز بوجود آيد

  . غالب شد و  بر اساس آن نهاد تجديد نظر در ديوان احيا شد
هاي  جايگاه ديوان عدالت اداري در جريان رسيدگيدوم مربوط به نكته 
شود پيش  بدين صورت كه اكثر دعاوي كه در ديوان عدالت اداري مطرح مي. است اداري

هاي شبه قضايي مورد بررسي قرار گرفته  از اين، معموالً در دو مرحله در ادارات يا سازمان
ر ديوان رسيدگي شود در واقع ما چهار بار، يك است و چنانچه به اين دعاوي در دو مرحله د

اي ديوان در اينگونه موارد  رسد رسيدگي دو مرحله كنيم كه به نظر مي پرونده را بررسي مي
  .موجب اطاله دادرسي باشد

در مقابل نظر بنده نظرات مخالفي هم وجود داشت و اعتقاد آنها اين بود كه رسيدگيهاي 
آنها معتقدند كميسيونهاي اداري كه . آيد يي به حساب نميمراجع شبه قضايي، رسيدگي قضا
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اما ديوان عدالت اداري يك مرجع قضايي  ،شوند جنبه اداري دارند در ادارات تشكيل مي
  .است و رسيدگي قضايي بايد در دو مرحله صورت گيرد

ها را  عرض بنده اين است ما، عنوان اين رسيدگي. بنده با اين استدالل موافق نيستم
  و در دو مرحله) گيرد در واقع به نوعي رسيدگي صورت مي(دانيم سيدگي شبه قضايي مير

ها ايراد دارد بايد اين ايرادات در قانون ساماندهي شود و  اگر اين رسيدگي. شود راي صادر مي
يعني رسيدگي مراجع . قواعدي پيش بيني شود كه مراجع شبه قضايي ملزم به رعايت آن باشند

هاي آن مراجع  اماندهي شود، نه اينكه معتقد به بيهوده و عبث بودن رسيدگيشبه قضايي س
براي مثال فصلي در قانون گنجانده . باشيم و در دو مرحله به دعوا در ديوان رسيدگي كنيم

ها و  كه در آن، رسيدگي هيات» رسيدگي در مراجع شبه قضايي«شود تحت عنوان 
هاي بعدي قانون، رسيدگي در ديوان عدالت  فصل هاي اداري سازماندهي شود و در كميسيون

  .اداري مطرح گردد
رسد اين است كه براي مواردي  بنابراين پيشنهادي كه به نظر اينجانب، مطلوب به نظر مي

شود، در دو مرحله مورد رسيدگي قرار گيرد تا اختالف  كه ابتدا به ساكن در ديوان مطرح مي
بار در مراجع شبه قضايي رسيدگي شده، صرفاً از نظرگاه  هايي كه دو اما پرونده. خاتمه يابد

شكلي در ديوان مورد رسيدگي قرار گيرند؛ در واقع در اينجا ديوان به عنوان يك ديوان عالي 
رسد اين است كه براي آن مواردي  حال پيشنهاد ديگري كه به نظر بنده مي. اداري ظاهر شود

ها نيز دو بار  بيني  شود كه به اين پرونده شود هم پيش كه ابتدائًا در ديوان دادخواست داده مي
شود  يعني كل موضوعاتي كه در ديوان مطرح مي. در مراجع شبه قضايي رسيدگي شود

رسيدگي ) اند كه قانوناً سازماندهي شده(بايستي قبالً در دو مرحله در مراجع شبه قضايي مي
  .شده و ديوان تنها از جهت شكلي بر امور نظارت كند
بايستي قانوني تحت عنوان قانون آيين  نتيجه بحث اين است كه به نظر اينجانب مي

تدوين شود، ) همانند قانون آيين دادرسي مدني و قانون آيين دادرسي كيفري(دادرسي اداري 
شود و ديوان عدالت اداري نيز به  هاي شبه قضايي سازماندهي  هاي سازمان كه در آن رسيدگي

ها را  نظارت بر آرا و تصميمات اين سازمان) همانند ديوان عالي كشور(عنوان مرجعي عالي 
پردازد كه آيا رأي  اين رسيدگي نيز عمدتاً شكلي بوده و به اين موضوع مي. دار گردد عهده
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بنابراين در نظر گرفتن ديوان . هاي شبه قضايي موافق با قانون است يا خير صادره از سازمان
هاي  جع عالي قضايي در امور اداري، باعث ساماندهي رسيدگيعدالت اداري به عنوان مر

  .شود ها و مراجع شبه قضايي شده و در نهايت از اطاله دادرسي پيشگيري مي سازمان
  .از همه كساني كه زحمت كشيدند و به اين همايش تشريف آوردند كمال تشكر را دارم



  
  ضرورت پايش قانون ديوان عدالت اداري؛ 

  عدالت اداري مطلوببه سوي نظام 
  

  :)دبير علمي همايش(فالح زادهمحمد  عليدكتر آقاي 
  

خدمت همه اساتيد، ميهمانان، قضات و دانشجويان سالم و خير . بسم اهللا االرحمن الرحيم
  .كنم مقدم عرض مي

عدالت اداري نهادي است كه بعد از انقالب اسالمي در قانون اساسي پيش بيني ديوان 
قانوني تحت عنوان  ،انقالب از قبل. اوردهاي نظام جمهوري اسالمي استشده و يكي از دست

دهنده  اين نشان گاه به اجرا درنيامد؛ اما هيچ ،تصويب شد 1339 در سال »نون شوراي دولتيقا«
اولين قانون ديوان عدالت اداري پس . است و اداري هاي اجرايي نظارت پذيري دستگاهعدم 

قانون جديدي  1385در سال . دش آن وارد و اصالحاتي بر  بتصوي 1360از انقالب در سال 
قانون «عنوان  زير 1392در سال  ،مربوط به ديوان شود و در نهايت آخرين قانون تصويب مي

 .رسد به تصويب مي» تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

ارزيابي شود  مدتي نياز است تا ي از تصويب خود دارد و بعد از گذشتقانون اهداف هر
فلسفه تشكيل اين  ؟يا خير ه استد نايل شدبه اهداف خو ،تصويب شده قانونكه آيا 
ديوان عدالت اداري كه سه سال از  اخير كه آيا قانون نيز بررسي اين موضوع است همايش

  رسيدن به اهداف مورد نظر توفيق داشته است؟  درگذرد  اجراي آن مي
اي شدن  دو مرحلهتوان به  مي ،جهت ساختارياز  ؛است ههايي داشت وآوريقانون جديد ن

 بههمچنين ها و  هاي تخصصي يا دفاتر اداري در استان گيري هيئت در شعب، شكل رسيدگي
  . اشاره نمودبحث صالحيت شعب ديوان نسبت به موسسات عمومي غيردولتي 

وسسات و نظامات م مقررات نظارت بر بايد گفت جهت صالحيتياز  اينبر   عالوه
اين همچنين در . است هت هيئت عمومي ديوان قرار گرفتمطلقاً در صالحيعمومي غيردولتي 
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 تصميمات قوه قضائيه و شوراي عالي انقالب فرهنگيبه نظارت ديوان نسبت مورد در قانون 
  .تغييرات و تحوالتي رخ داده است

 شناسايي ،ديد نظراحياي نهاد تج توان به تغييراتي ازجمله مي  آيين دادرسيدر بحث 
مراجع شبه (اداري ياختصاصجع اتصميمات مر امكان تجديدنظر و رسيدگي ماهوي به

مراجع شبه (اداري يتعيين مهلت اعتراض به آرا و تصميمات مراجع اختصاص ،)قضايي
  . اشاره كردتغيير در روند رسيدگي به شكايات متعدد  و تغيير در روند اعاده دادرسي ،)قضايي

ها و ارتقاء كيفيت رسيدگي در ديوان عدالت اداري صرف  پرونده ورودي كاهشبراي 
هاي ديوان كفايت  هاي قانون ديوان عدالت اداري و رسيدگي توجه به نواقص و كاستي

و شناسي ما جامع باشد بايد از ادارات  اما براي اين كه آسيب ،كند، اگر چه ضروري است نمي
فرآيند و آئين  مرحله اولد مرحله وجود دارد، دولتي شروع كنيم يعني چن دستگاههاي

هايي است كه  رسيدگي مرحله بعدگيري در دستگاههاي دولتي و اصول حاكم بر آن،  تصميم
قضايي  بههاي مراجع ش رسيدگي مرحله بعد، )بازنگري دروني(گيرد  در خود اداره صورت مي

تا ن يك مجموعه است از شروع يا ايستگاه پاياني ديوان عدالت اداري است، اي مرحله آخرو 
انتها، تمام اين اجزا بايد با همديگر مورد توجه قانونگذار قرار گيرد؛ يعني تمام اين اجزا بايد 
اصالح شود و با هم هماهنگ باشد، اگر صرفاً به جزء آخر اين فرآيند كه رسيدگي در ديوان 

ك قانون بسيار خوب يو را اصالح كنيم  ديوانو قانون عدالت اداري است معطوف بشويم 
اما اجزاء و ديگر مراحل قبلي نظام عدالت اداري به نحو احسن به وظايف و  ،هم تدوين بشود

بسيار  ديوانها در  كاركردهاي خود عمل نكنند نتيجه آن همين خواهد شد كه ورودي پرونده
بپردازد و تمام شود ديوان نتواند به توسعه كيفي  شود و همين مسأله اساساً باعث مي زياد مي

در  ترسيم نظام عدالت اداري مطلوببه نظر . شود ها مي دغدغه كاهش ورودي پرونده
كشور ما مستلزم تصويب قانون جامعي است كه تمام مراحلي كه به آن اشاره كرديم در آن 

بازنگري (هاي دروني  بيايد اعم از قواعد عام حقوقي حاكم بر تصميمات اداري، رسيدگي
 ديوانقضايي و در نهايت رسيدگي  شبهآئين دادرسي عام مراجع  ،انجيگري، مي)دروني

يك حلقه منسجم  هعدالت اداري يعني همه اينها در يك قانون بيايد بهتر است چرا كه هم
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ها است و همين  كه امروز ديوان با آن مواجهه است ورودي پرونده مشكل اصلي. هستند
مخدوش نموده است علت آن فقط نواقص و مسأله رسيدگي ديوان و حق دادخواهي را 

  .هاي قانون ديوان نيست كاستي
بلكه به نظر من به خاطرعدم توجه به مراحل و فرآيندهاي قبل از رسيدگي قضايي ديوان 

گيري مديران دولتي است،  قضايي، و فرآيند تصميم شبههاي مراجع  ازجمله رسيدگي
مات پر است از اشتباه و آئين خاص هم در هاي اين مراجع و مقا گيري ها و تصميم رسيدگي

مشكالت جمع  هها يا نيامده است يا ناقص است و همين باعث شده است كه هم قانون براي آن
  .بشود در مرحله آخر نظام عدالت اداري كه همان رسيدگي قضايي ديوان عدالت اداري است

ن مراحل رسيدگي و دربيا همان به پايان  exhaustionاعمال قاعده نكته ديگر اين كه 
بازنگري دروني قبل از مراجعه به ديوان عدالت اداري به صورت اجباري در اصالحات 
پيشنهادي ممكن است به عنوان مانعي براي حق دادخواهي عمل كند، يعني اگر لزوماً اين 
اصل در انگلستان عملكرد مثبتي داشته است به معناي اين نيست كه اعمال آن در نظام ما هم 

ت دولتي و فرهنگ رااي كه در ادا مثبت باشد، بلكه ممكن است در كشور ما با توجه به روحيه
از سوي ديگر اگر . ها صرفاً افزودن يك مانع در پيش مردم و شهروندان باشد حاكم بر آن

مراجعه به اين گونه سازوكارها قبل از مراجعه به ديوان عدالت اداري را اختياري نمائيم عمالً 
چرا كه  ؛ها در ديوان عدالت اداري نداشته باشد است تاثيري در كاهش ورودي پروندهممكن 

هاي قضايي دارند و از  اساساً از حيث روانشناختي در كشور ما مردم عالقه زيادي به جبران
نمايند بنابراين اگر بخواهيم قاعده  همان ابتدا به ديوان عدالت اداري مراجعه مي

exhaustion در صالحيت ابتدائاً نيم و دعاوي در صالحيت ديوان عدالت را را اعمال ك
نهادهاي اداري و يا منوط به بازنگري دروني در اداره كنيم و ديوان را صرفاً مرجع نظارت 
فرجامي قرار دهيم بايد مراجع اداري مزبور و شيوه بازنگري دروني ادارات مختصات خاصي 

طرفي و رسيدگي واقعي و منصفانه با  عايت اصل بيها ر داشته باشند كه يكي از مهمترين آن
  .آئين و تشريفات ساده و سريع است
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ماده ) 1(توان در مورد موضوعاتي كه بر طبق بند الف قسمت  نكته ديگر اين كه آيا مي
شكايت از (قانون تشكيالت و آئين دادرسي ديوان ابتدائاً در صالحيت ديوان است ) 10(

ماده  2بند (همانند اعتراض به آراي مراجع شبه قضايي  )اي دولتيتصميمات و اقدامات واحده
) 2(در تبصره  مهلت سه ماههكه )قانون تشكيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري 10

يعني مخاطبان تصميمات و اقدامات اداري از تعين شده است، مهلت تعيين نمائيم، ) 16(ماده 
ت در ديوان داشته يمثالً ظرف مدت سه ماه فرصت شكاتاريخ ابالغ يا اطالع تصميم به آنها 

چنين حكمي قطعاً باعث كاهش . باشند و پس از آن قابليت طرح در ديوان نداشته باشد
هاي آن چيست؟ شبيه همين قاعده در فرانسه  ورودي پرونده در ديوان خواهد شد اما آسيب

نزد دادگاههاي اداري  شود يعني طرح دعوي نظارت و بازنگري قضايي در هم اعمال مي
اما در كشور ما دو نكته وجود دارد اول اين كه چنين حكمي به . مهلت و مرور زمان دارد

نكته دوم . احتمال بسيار قوي از سوي شوراي محترم نگهبان مخالف شرع اعالم خواهد شد
از حقوق  د مردمرمتفاوت است، در بسياري از موا... اين كه جامعه ايراني با جامعه فرانسه و 

خويش مطلع نيستند و آگاهي كافي ندارند، نكته آخر مساله مالك قرار گرفتن ابالغ و اطالع 
كه خود باعث دعواهاي  ،از تصميم براي محاسبه شروع مهلت طرح دعوي است و اثبات آن

رسد چنانچه اطالع رساني كافي  خاص در ديوان عدالت خواهد شد با اين حال به نظر مي
و مقامات اداري مكلف باشند قانوناً در همه تصميمات خود امكان اعتراض و صورت بگيرد 

گيري غيابي عليه شهروندان  مهلت اعتراض به ديوان عدالت اداري را قيد نمايند و از تصميم
خودداري نمايند، و قواعد كاملي در خصوص ابالغ و اطالع از تصميمات اداري تصويب 

ش بيني نمود، البته يك مهلت معقول و منطقي كه هم از طرح توان چنين مهلتي را پي بشود، مي
دعاوي كه مدت زيادي از ابالغ تصميم به مخاطب گذشته است جلوگيري كند و در كاهش 

  .ها در ديوان هم موثر است ورودي پرونده
در گرفته  تغييرات صورتاين بوده كه آيا  ،هدف از برگزاري اين همايشدر هر حال 
بوده يا  و موفق كارآمديدن به اهداف و فلسفه تاسيس ديوان عدالت اداري راستاي تحقق بخش

  خير؟
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  :در اين همايش با سه پنل در خدمت شما هستيم

  
  .دكتر كريميانآقاي  -پيرزاده دكتر آقاي  -دكتر رستمي آقاي : نل اولاپ
  .همتيتر دكآقاي  - دكتر موالبيگيآقاي  -لطفي دكتر آقاي  -ي زارعدكتر آقاي : نل دوماپ
آقاي  - نجابت خواهدكتر آقاي  -  سنگري استواردكتر آقاي  - دكتر هداوند آقاي : نل سوماپ

  خضرايي
  



  
  



 

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم ( ]مدير پانل[دكتر كريميان آقاي  :نل اولاپ
عضو (دكتر رستمي آقاي  – )قضايي و رئيس دانشكده ثبت و مديريت قضايي

دكتر آقاي  – )دانشگاه تهران و علوم سياسي وقهيئت علمي دانشكده حق
  ).قاضي ديوان عدالت اداري(پيرزاده 

  
  ضرورت پايش قوانين و رفع سرگرداني تئوريك – دكتر كريميانآقاي 
  

  با سالم خدمت حضار محترم؛
و سيستمي مورد پايش قرار نگيرد يك  اينكه قانوني تصويب شود ولي به صورت جامع

. هاي نظري پرداخته شود ين همايش هدف آن است كه بيشتر به بنياندر ا. نقص اساسي است
تواند  مياين امر نيز علت . ها سرگرداني تئوريك وجود دارد در بسياري از زمينهبه نظر بنده 
نقص و  ،شود در قوانين اين امر باعث مي .في يا عدم وجود اتفاق نظر باشدمطالعات ناكا

وجود  هاي ديگر نيز سي اداري در زمينهك عالوه بر دادرسرگرداني تئوري. اشكال بروز كند
. در ايران مكتب تفسيري مورد اتفاق وجود ندارد. ها تفسير قانون است يكي از اين زمينه .دارد

آن است كه تفسيرها لفظي و  ،توان به صورت جسته و گريخته برداشت كرد آنچه كه مي
ها يافت  حلي براي آن رسي قرار گرفته و راهها بايد مورد بر اين گونه سرگرداني. سطحي است

ها  گشايي از اين سواالت و سرگرداني گره وبهترين مكان براي بحث و بررسي . شود
  .كنند پيدامباحث اين ها هستند تا بتوانند مباني نظري محكمي براي  دانشگاه

رستمي اكنون در پنل اول در خدمت اساتيد و قضات محترم هستيم؛ بنده از آقاي دكتر 
  :ايراد نمايندكنم مطالب خود را  خواهش مي
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  ريشه يابي مشكالت دادرسي اداري – دكتر رستميآقاي 

 -1: بايد مورد توجه قرار داد را چند نكته مبنايي. حضار گراميضمن عرض سالم محضر 
رود كه رشد و بالندگي آن مستلزم  دادرسي اداري در حقوق ايران حوزه نوپايي به شمار مي

قي و نكته ديگري كه بايد مورد عنايت قرار گيرد توجه به نظام حقو -2. شت زمان استگذ
گذاري در  در اين زمينه وجود دارد و قطعاً قانون هايي آسيب. گذاري كشور است نظام قانون
) گيرد هايي كه در زمينه قضايي و اداري صورت مي گذاري از جمله در قانون(ها  تمامي زمينه
نشستي برگزار  ،ايران شناسي قوانين چندي پيش در مورد آسيب .ها مصون نيستند از اين آسيب

گذاري اين است كه  مشكل اصلي ما در بحث قانون شد كه بنده در آنجا عرض كردم
در بسياري از كشورها چارچوب . اين كار نداريمچارچوب و مبناي علمي مشخصي براي 

چنين  اما در كشور ما ؛شده است گرفتهظر گذاري در ن ي براي قانونمشخص و اسلوب علمي
 ي نتيجه. گيرد گذاري به صورت اقتضاگرا صورت مي متاسفانه قانون جود نداشته ونگرشي و

اً اين تورم قوانين در بعد و اتفاق شاهد آن هستيماست كه  اين مسئله نيز تورم شديد قوانين
گير  ضوعاتي است كه گريباناين موضوع نيز يكي از مو. است مشاهدهقابل اداري، بيشتر 

  .باشد ديوان عدالت اداري مي
ها بايد بررسي كرد كه مشكل نظام دادرسي اداري ما  گونه همايش بنابراين در اين

اگرچه قانون  وجود دارد؟نيز ايراد صرفاً از ناحيه قانون است يا مشكالت ديگري  چيست؟ آيا
مواجه بود و ) در متن تي ايرادات نوشتاريح(ديوان عدالت اداري از همان ابتدا با ايراداتي 

هاي  حتي در برخي مواد و تبصره به طوري كه كرد، را براي اساتيد و قضات مطرح ابهاماتي 
براي مثال دستور موقت در مورد تجديدنظر بايد به تاييد . خورد آن تعارضاتي به چشم مي

مربوط به ايراداتي است كه در  يا مورد ديگر. ها الزم نيست ولي در شعبه ،رئيس ديوان برسد
  .باب تجديد نظر وجود دارد

قطعاً قضات  .مشكلي را كه در دادرسي اداري ما وجود دارد پيدا كرد ي بنابراين بايد ريشه
د بيشتر از ما با مسائل و ايرادات قانون آشنا هستند و راه ستنمحترم كه مجريان قانون ه

  .دارندبراي اين مسائل در نظر نيز هايي را  حل
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بايد چارچوبي اين است كه در زمينه تدوين قوانين كشور  مسئله اصليبه نظر اينجانب 
ي ها استراتژي نظر داشتن ارزيابي قوانين، داشتن اسناد پشتيبان و درمثالً  مشخص پيدا كرد؛

  .گذار كه همواره بايد مورد توجه باشد مورد نظر قانون
در قانون سال . در بحث آيين دادرسي بود 1392منشاء قانون ديوان عدالت اداري سال 

نويس اوليه  پيشبنابراين . بيني شد كه يك قانون آيين دادرسي نيز تدوين گردد پيش 1385
، قانون آيين دادرسي بود ولي در دولت به اين موضوع پي بردند كه همه 1392قانون سال 

  .يت كردندود به صالحور لذا ؛هاي ديوان مربوط به آيين دادرسي است بحث
 دي از قانون ديوانن آيين دادرسي ديوان و اصالح مواقانو«بنابراين عنوان اوليه قانون، 

. اصالح شد »قانون تشكيالت و آيين دادرسي«اما در مجلس تحت عنوان  ،بود »عدالت اداري
  .مطرح شد 1385واقع به عنوان قانون جايگزين قانون سال در 

از منظر  دعاوي اداري را نبايد صرفاً. است طرحقابل  دعاوي اداري در موردنكته چند 
بحث آن در . باشند دعاوي اداري داراي عقبه مي. مطرح كردعدالت اداري دادرسي در ديوان 

آنچه در حال حاضر در . شود ادارات است ولي در نظام حقوقي ما به اين موضوع توجه نمي
كه دعاوي عليه عان دارد اين است و ديوان نيز خود به اين موضوع اذ حال رخ دادن است

چه كار بايد كرد؟ آيا افزايش شمار دعاوي صرفاً ناشي از قانون . دولت در حال رشد است
 ،شود وقتي با اصالح قانون ديوان نيز اين مشكل برطرف نمي .است؟ به نظر بنده اينگونه نيست
امل قوه مجريه و م تعكه مستلز شود احساس ميشناسي دقيق  نياز به يك ريشه يابي و آسيب

  .قوه قضائيه است
قضاييه بوده و د وابسته به قوه ديوان عدالت اداري يك نها ،ر ايراندرست است كه د

ولي واقعيت امر اين است كه دولت از تجربيات  ،استقالل آن از اين حيث مورد توجه است
وجه كرد و به نظر من اين مساله مهمي است كه بايد به آن ت. كند ديوان به خوبي استفاده نمي

ببينيم كه ريشه اين همه دعاوي چيست؟ آيا . بايد آراي ديوان مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد
  كن كرد؟ توان علت اصلي اين مشكالت را ريشه نمي

همانطور كه اساتيد محترم در بيانات قبلي . ما نيازمند يك نگاه جديد هستيمبنابراين 
به اين معني كه مبناي  ،نگاه تئوريك به مساله استاين نگاه جديد همان فرمودند 
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خواهيم  آيا هدف صرفاً حل معضالت است يا ميگذاري و اصالح مقررات چه باشد؟  انونق
به نظر بنده اين موضوعي مهم داشته باشيم؟  نيز ين علمي براي موضوعيك چارچوب و تبي

  .است كه بايد به آن توجه كرد و روي آن كارهايي صورت گيرد
مرحله پيش از . ندده را مورد توجه قرار مي مرحله پيش از دعوادر بسياري از كشورها 

اگر تصميمات و آرايي كه از  .باشد هاي اداري مي دعوا در دستگاه طرحهمان دعوا در واقع 
مبتني بر اصول و ضوابط باشد امكان شكايت از اين آرا  شود اداري صادر ميهاي  اين دستگاه
  .شود كاسته مي نيز هاي ديوان در نتيجه از حجم پرونده ؛كاهش يافته
از معضالت و  شود اين است كه برخي مي ايرانكه مربوط به نظام حقوقي  اي نكته

هايي است كه به شوراي نگهبان و مجمع  به خاطر رفت و برگشتمشكالت قانون ديوان 
اصطالحات و  ، هنوزديوان قانون 10ماده در . آيد تشخيص مصلحت نظام بوجود مي

وجود ) است 1339كه آن هم برگرفته از قانون شوراي دولتي سال ( 1360عبارات قانون سال 
هيئت «در حالي كه وجود دارد،  »كميسيون مالياتي«عبارت  ،اين ماده 2براي مثال در بند . دارد

 راين چنينبناب. جايگزين كميسيون مالياتي شده است 1366از سال  »مالياتي حل اختالف
 12ماده يا در مثالي ديگر مطابق . شكلي بايستي برطرف گرددي  ايرادات پيش پا افتاده

صرفاً  10اما در ماده  ،مطرح شده شكايت از مقررات موسسات عمومي غيردولتي
اين . شكايت از سازمان تامين اجتماعي، شهرداري و نهادهاي انقالبي مطرح شده است

خصوص هب ،هاي آيين دادرسي وجود دارد تي كه در بحثيا ابهاما. دارد وگانگي جاي تاملد
  .است جر به افزايش آراي وحدت رويه شدهمنتنهايي  ها كه خود به بحث صالحيت

شناسي آراي ديوان است و  كار اساسي و مهمي كه در ديوان بايد صورت بگيرد آسيب 
  .منعكس گردداري بعدي قانون ديوان عدالت اداصالحات بايد در نيز نتايج و بازخورد آن 

كنم و اميدوارم كه اين همايش به اهداف  از اينكه به سخنان بنده گوش داديد تشكر مي
  .نائل شودمورد نظر خود 
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تشكيالت و مصاديق و موارد ضروري بازنگري در قانون  –دكتر پيرزاده آقاي 
  ديوان عدالت اداريآئين دادرسي 

رفيع  كه ما بحث قانون ديوان و جايگاه از آنجا. سالم خدمت اساتيد و حضار گرامي
احتمالي براي  نواقص قانون فعلي و يا پيشنهادهاي كنيم و را مطرح مي اداري ديوان عدالت

ابتدا بايد ديد خاستگاه ديوان در  ،خواهيم مورد بررسي قرار دهيم اصالح قانون در آتيه را مي
  و چه رسالت و صالحيتي دارد؟ يستعدالت اداري چ

گذاري و قانون اساسي ما بر اعمال و رفتار دولت يك نگاه نظارتي و كامالً  انوننگاه ق
ج از اصول قانون اساسي يا موازين شرعي ورت تا از انحرافات دولت و خراهبردي اس

 ،به نظر اينجانب مواردي از قانون فعلي ديوان كه نياز به بازنگري مجدد دارند .جلوگيري شود
از بابت دعاوي وارده به  10ماده . باشد قانون ديوان عدالت اداري مي 65و  10مربوط به ماده 

  .، قابل توجه هستندنيز از باب اصل قابل تجديدنظر بودن 65ديوان و ماده 
دعاوي كه اشخاص در ) الف. با دو نوع دعوا مواجه هستيم صالحيت شعبما در بحث 

اين موضوع حتي . كنند مطرح مي هاي اداري، در ديوان اثر عدم اجرا يا عدم تمكين سازمان
به اين نحو كه تفسير شاكي از قانون با تفسير مرجع  ؛ر قانون باشديممكن است مربوط به تفس

كه  تواند موضوع شكايت در ديوان باشد ر ميياين اختالف در تفس. اداري متفاوت باشد
  . نهايت ممكن است موجب ورود يا رد شكايت شوددر

قانون  10بايد از موارد صالحيت ابتدايي ماده  گونه دعاوي اين ن است كهمنظور بنده اي
به لحاظ اينكه اگر  .خارج گردد) خواهد گرفتهايي كه صورت  اصالحيه طي(ديوان 

در  ،و آن حق ممكن است مورد اختالف باشد استمدعي حقي در اجراي قانوني  شخصي،
قضايي مورد رسيدگي  رجع شبهب يك كميسيون يا هيئت يا مهمان سازمان يا اداره در قال

ها در مرحله اول رسيدگي  فيلتري است كه باعث كاهش حجم پرونده ،اين اقدام. قرار گيرد
  .ديوان خواهد شد
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قضايي در يك يا  شبهمراجع . است قضايي شبهاعتراض به آراء مراجع  ديگر بحث
 21با توجه به تبصره آراي مراجع شبه قضايي در حال حاضر . پردازند دو مرحله به رسيدگي مي

  .ماه قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري هستند 3ظرف 
آن هم در دو مرحله يكي از عدالت اداري آراي مراجع شبه قضايي در ديوان  رسيدگي به

ين موضوع مدنظر قرار ست كه الزم است در اصالحات بعدي اهاي جدي قانون فعلي ا آسيب
داري مورد ع شبه قضايي در يك مرحله در ديوان عدالت ادر واقع بهتر است آراي مراج. گيرد

) مراجع رسيدگي ديا تعد(اين امر با اصل قابل تجديد نظر بودن آرا . درسيدگي قرار گير
  .آيد مراجع شبه قضايي يك نوع دادرسي اوليه اداري به شمار مي رسيدگيزيرا  ،منافاتي ندارد

 اي موضوع دو مرحله ،اول .در خود دارد نقاط قوتي هم عدالت اداري قانون فعلي ديوان
دفاتر استاني  ،دوم. كنند بودن رسيدگي است كه شعب بدوي و تجديدنظر اين نقش را ايفا مي

كه در راستاي اصل دسترسي آسان  )علي رغم ايرادات و اشكاالتي كه بر آن وارد است(است
ين مهلت اعتراض به بحث تعي ،سوم. مراجع قضايي و اصل دادخواهي بوجود آمده است به

اين نكته . بيني شده است ماه پيش ششآراي مراجع شبه قضايي است كه به صورت سه ماه و 
س از گذشت آراي صادره از مراجع شبه قضايي پ از آن جهت قابل توجه است كه سابقاً

 مربوط به بحث. گرفتند قرار مي در ديوان عدالت اداري مورد شكايت ساليان دراز از صدور،
ب ثالث، ورود ثالث، اعتراض ثالث نيز از موضوعاتي است كه در قوانين گذشته وجود جل

ييع حقوق بيني شده و موجبات جلوگيري از تض ولي در قانون فعلي پيش ،نداشته است
  .كند را فراهم ميشخاص ا

  
                                                           

 )10(ماده )2(بند موضوع موارد به راجع دادخواست، تقديم مهلت قانون، اين تصويب زمان از -2 تبصره .1
 رأي ابالغ تاريخ از ماه شش كشور، از خارج مقيم افراد براي و ماه سه كشور داخل اشخاص براي قانون، اين

 .است )مدني امور در( انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين قانون مطابق مربوط مرجع قطعي تصميم يا
 ديوان در مزبور مدت ظرف نهاآ تصميم يا رأي كه نمايند تصريح خود تصميم يا رأي در مكلفند مربوط مراجع

 ديوان شعبه بنمايد را آن از اطالع عدم ادعاي نفع ذي و نبوده واقعي ابالغ، كه مواردي در. است اعتراض قابل

 شكايت حق قبالً اشخاصي سابق، قانون موجب به كه مواردي در .نمايد مي رسيدگي ابالغ موضوع به ابتداء در

 .است محاسبه مالك مذكور، مهلت اند، داشته بيشتري مهلت در
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قانون  1672و  1661اصل مستند و مستدل بودن احكام ديوان كه اگرچه در اصل  ،پنجم
صريحاً بدان اشاره شده اما در قانون فعلي ديوان عدالت اداري،  ،رد اشاره واقع شدهاساسي مو

شود دعاوي و موضوعات مربوط به  هاي تخصصي است كه باعث مي بحث هيئتششم، . است
تخصصي  يها به صورت تخصصي در اين هيئت ابتدائاًهيأت عمومي يا موارد تعارض آرا 

شود كه غناي آراي  آماده مي هاي عمومي هيئتدر سيدگي نهايت براي ر  و درشود  رسيدگي 
  .هيئت عمومي را در پي دارد

 863 هدو رئيس قوه قضائيه است كه در مابحث نظارت رئيس ديوان عدالت اداري  ،هفتم
بحث تسري آراي هيات عمومي به تصميمات بعدي  ،هشتم. بيني شده است ون فعلي پيشقان

ملزم به  راجع اداريم ،ه وضعيتي ايجاد كرده كه طي آناست ك) 924ماده (مراجع اداري 
ه واحد در موضوعات تبعيت از آراي هيأت عمومي بوده و از اين جهت موجب ايجاد روي

  .شود يكسان مي
نصاب در  بحث حد ابل توجه است، قعدالت اداري اي كه در باب صالحيت ديوان نكته
به اين صورت كه  ؛)، نصابي تعيين كردتوان اصوالً براي حق اگرچه نمي( عاوي استطرح د

خواسته مربوط به تجديدنظر كارمند تا  »هزار توماني100حق ماموريت «يك دعوا با خواسته 
 شهرداري قابليت طرح در ديوان 100هاي ماده  هاي ميلياردي آراي كميسيون هدر جريم

                                                           
به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن  احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند: قانون اساسي 166اصل . 1

 .حكم صادر شده است

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد : قانون اساسي 167اصل . 2
صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص  مي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه رامعتبراسال با استناد به منابع

 .يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد

 رئيس يا قضائيه قوه رئيس كه صورتي در :قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 86ماده . 3

 مطلع كننده تصويب مقام اختيارات از آن خروج يا قانون يا شرع با مصوبه يك مغايرت از نحو هر به انديو

 .نمايند درخواست را مصوبه ابطال و مطرح عمومي هيأت در را موضوع موظفند شوند،

 بطالا عمومي هيأت در اي مصوبه چنانچه: قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 92ماده . 4

 جديدي مصوبه مربوط، مراجع هرگاه .است الزامي بعدي، مصوبات در عمومي هيأت رأي مفاد رعايت شود،

 اين 83ماده  مفاد رعايت بدون نوبت از خارج را موضوع ديوان رئيس كنند، تصويب عمومي هيأت رأي مغاير

 .نمايد مي مطرح عمومي هيأت در كننده، تصويب مرجع نماينده دعوت با فقط و قانون
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واسته را در نظر وي حداقل ختوان براي طرح دعا را دارد و از اين حيث نمي عدالت اداري
  .گرفت

براي طرح دعوا در  نصاب يا حداقل ميزان خواسته تعيين حدرسد  به نظر مي
از اين جهت مفيد  هاي ورودي ديوان عدالت اداري شود و ديوان باعث كاهش حجم پرونده

  .رسد به نظر مي
ن بود كه به نظر بنده بهتر است در اصالح قانون ديوا اين موارد خالصه پيشنهادهايي

  .نظر قرار داده شود عدالت اداري مد
  
  
  



  
عضو هيئت علمي دانشگاه (]مدير پانل[لطفي حسن دكتر آقاي  :نل دوماپ

عضو هيئت (زارعي محمدحسين دكتر آقاي  -) علوم قضايي و خدمات اداري
قاضي ديوان عدالت (بيگي موالغالمرضا دكتر - )بهشتي دانشگاه شهيد علمي
نشگاه علوم قضايي و دا عضو هيئت علمي(همتي ي مجتبكتر آقاي د – )اداري

  ).خدمات اداري
  

هاي  ضرورت اتخاذ راهبرد تقنيني براي رفع كاستي – لطفيحسن دكتر آقاي 
  دادرسي اداري

  
  .با سالم و احترام خدمت حضار محترم

كه آخرين  1392تا سال تصويب شد ت اداري قانون ديوان عدالاولين كه  1360از سال 
زيادي در زمينه اين قوانين  مقاالت  در اين فاصله ،ان عدالت اداري به تصويب رسيدديوقانون 

اين امر حاكي از همت جدي  .برگزار گرديدهاي زيادي نيز  ها و نشست همايش نوشته شد و
رسد در بعد قانون گذاري و تقنين از  اما به نظر مي .كشور استو پژوهشگران اساتيد و قضات 
بايستي تغيير رويه صورت هايي روبرو هستيم؛ لذا از اين نظرگاه  استيبا كجهت راهبردي 

  .گيرد
اكنون در پنل دوم در خدمت قضات و اساتيد محترم هستيم و بنده از جناب آقاي دكتر 

  .زارعي تقاضا دارم به عنوان اولين سخنران پنل دوم، مطالب خود را ارائه نمايند
  

كارايي قانون تشكيالت و آئين دادرسي ارزيابي عملكرد و  -دكتر زارعيآقاي 
  ديوان عدالت اداري

  .و دانشجويان گرامي محترم بخير خدمت اساتيد، قضاتعرض سالم و وقت 
آيين دادرسي ديوان عدالت به نظر اينجانب بهتر است به عملكرد قانون تشكيالت و 

هاي كلي و  ابيارزي .ي قانون جديد مورد ارزيابي قرار گيردشود و كاراي هپرداخت اداري
  .ديگري دارد جلساتوقت بيشتر و هاي تئوريك نياز به  بحث
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رسد كه در  اينجانب مي نكاتي به نظر ،عدالت اداريصالحيت ديوان از جهت 
به (هاي گذشته  بحث صالحيت ديوان يكي از مباحثي بوده كه در سال .ادامه بيان خواهد شد

مطابق . مطرح بوده است )ديوان عدالت اداريويژه در ارتباط با موارد استثنائات صالحيت 
، شوراي عالي انقالب  1قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 12تبصره ماده 

اما برخورد ديوان با موضوع چگونه است و  .فرهنگي از صالحيت ديوان مستثني شده است
د مجمع تشخيص تحليل قضات در خصوص اينكه اين قانون به تصويب مجلس و به تايي

اي دانشگاه ه ها، كميسيون ؟ در حال حاضر در ارتباط با نهادها، هيئتباشد است چه مي رسيده
  شود؟ چگونه برخورد مي

اي تقسيم صالحيت در  به گونه 2شوراي عالي انقالب فرهنگي 630مطابق مصوبه 
صرفاً به كه ديوان عدالت اداري ايجاد شده و آن اين اداري ديوان عدالتبراي رسيدگي 

                                                           
 عمومي هيأت وظايف و صالحيت حدود: قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 12ماده . 1

 :است زير شرح به ديوان

 و نظامات ساير و ها نامهآيين از حقوقي يا حقيقي اشخاص اعتراضات و تظلّمات شكايات، به رسيدگي. 1
 با مغايرت علت به مذكور مقررات كه مواردي در ولتيغيرد عمومي مؤسسات و شهرداريها و مقررات دولتي

 قوانين اجراي در تخلف يا اختيارات از سوءاستفاده يا تجاوز يا مربوط مرجع صالحيت عدم و يا قانون يا شرع

 .شود مي اشخاص حقوق تضييع موجب كه از انجام وظايفي خودداري يا مقررات و

 .باشد شده صادر ديوان شعب از متعارض آراء كه مشابه موارد در رويه وحدت رأي صدور .2

 .باشد شده صادر ديوان شعب از متعدد مشابه آراء واحد، موضوع در كه رويه ايجاد رأي صدور. 3

 قوه رئيس تصميمات ها و بخشنامه ها، نامه آيين صرفاً و قضائيه قوه قضائي تصميمات به سيدگير - هرتبص

 و شوراي خبرگان مجلس نظام، مصلحت تشخيص مجمع ان،نگهب شوراي تصميمات و مصوبات و قضائيه

 .است خارج ماده اين شمول از ملي امنيت عالي

 صادره قطعي و نهايي آراء و از تصميمات دسته آن - ماده واحده: شوراي عالي انقالب فرهنگي 630مصوبه  .2

 و بهداشت، درمان و ريفناو و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه در فعال هاي تخصصي كميته و ها هيات در
 نهايي آراء و تصميمات جمله؛ از مصوب، و پژوهشي آموزشي مراكز ساير و ها دانشگاه و پزشكي آموزش

 نهايي آراء و همچنين تصميمات و دانشجويان انضباطي كميته و اساتيد انتظامي و امناء، مميزه هاي هيات

در  صرفًا كه مطالعاتي فرصت و دانشجويان رسبو علمي، و پذيرش ارزيابي ارتقاء، بازنشستگي، درخصوص
 در رسيدگي و شكايت قابل باشد، صادر شده پژوهشي و آموزشي علمي، تخصصي شئون و امور با رابطه

  .بود نخواهد قضايي ساير مراجع و اداري عدالت ديوان
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اما مطابق  ،پردازد ها مي موضوع رسيدگي به شكايات استخدامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه
هاي دانشگاهي مثل  ها و كميسيون مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصميمات هيئت

كند و اين  هاي رسيدگي به تخلفات رسيدگي نمي هاي مميزه، هيئت هاي جذب، هيئت هيئت
گيرد و تصميمات اين  يك هيأت تجديدنظر در وزارت علوم صورت مي موضوع در قالب

در هيچ مرجع  مجدد هيأت تجديدنظر در وزارتخانه قطعي و نهايي است و قابليت رسيدگي
  .را ندارد اداري قضايي ديگر از جمله ديوان عدالت

تبصره سوال اينجاست چگونه ديوان عدالت اداري با وجود اينكه اين استثنا صراحتاً در 
است كه موارد  كند؟ و چگونه از صالحيت قانوني خود دفاع نمي است  شدهنذكر  12ماده 

دهد؟  گونه شكايات را به وزارت علوم ارجاع مي كند يا بعضاً اين را رسيدگي نميمزبور 
  شود؟ به اين موضوع پاسخ داده مي چگونه

از صالحيت خود دفاع كند و ديوان عدالت اداري بايد شجاعانه  ،به نظر من در اين زمينه
اي واحد به ويژه در هيات عمومي  است كه قضات ديوان به صورت بدنه الزمه اين امر نيز آن

  .از اين موضوع دفاع كنند
قانون خوبي است و برخي ايرادات و اشكاالت طبيعتاً  عدالت اداري قانون جديد ديوان

بيني جبران خسارت،  نظر، پيشاز جمله احياي تجديد. قانون قبل را برطرف كرده است
عنوان مثال به  .باشد هاي خوبي است اما كافي نمي اين موارد پيشرفت .بيني اعاده دادرسي پيش
نويس  اين پيشدر . را در نظر بگيريد )كشور افغانستان(نويس قانون محكمه عدالت اداري پيش

بيني  از جمله پيش .تاي صورت گرفته اس هاي قابل مالحظه پيشرفت ،حداقل از لحاظ حقوقي
اصل عقاليي بودن تصميم،  ،اداري مثل اصل انتظارات مشروعحقوق برخي از اصول مدرن 

  .اصل الزام به ذكر داليل تصميم مقامات اداري

                                                                                                                        
ش پزشكي هياتي به هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموز در هر يك از وزارتخانه - تبصره

عنوان مرجع نهايي به منظور تجديد نظر و رسيدگي به شكايات اساتيد و دانشجويان از آراء و تصميمات 
مور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي صادر شده و مذكور در ماده واحده فوق كه در ا هاي ها و كميته هيات

تركيب اعضا و وظايف . شود ها تشكيل مي و كميتهها  همچنين به منظور نظارت بر نحوه رسيدگي در اين هيات
 .و اختيارات هيات موضوع اين تبصره، به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي خواهد رسيد
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به جز در  ،ام دارد، محكمه عدالت اداري صالحيت تاصل به طور كلي و به عنوان يك 
در  »اداره«با توجه به تعاريفي كه از مفهوم . توسيله قانون تبيين شده اسهي كه بموارد معين

هر عمل اداري كه خالف قانون يا اصول مدرن باشد  به عمل آمده،نويس اين قانون  پيش
بيش از دو دهه از  كهبنابراين اين. عدالت اداري افغانستان را دارد قابليت رسيدگي در محكمه

به جايگاه مطلوبي  در اين زمينه هنوز ما بگذرد ودر كشور ديوان عدالت اداري تصويب قانون 
در زمينه ويژه  بهقانون ديوان عدالت اداري  به اعتقاد بنده،. بار است تاسف واقعاً ايم دست نيافته
  .همچنان نياز به اصالح و بازنگري دارد صالحيت

هاي بدوي بلكه  همچنين در ارتباط با صالحيت ماهوي ديوان نه فقط نسبت به دادگاه
كشور، بايد اصالحاتي  هاي شبه قضايي مراجع اداري و اجرايي ها و كميسيون هيئتنسبت به 

  .صورت گيرد
اما سوالي كه  ،پيشرفت قابل تقديري است نيزخسارت  قابليت جبرانبيني  پيش
قوع تخلف و ديوان صالحيت رسيدگي و احرازشود اين است كه چگونه است كه  مطرح مي

و بايد به محكمه عادي ارجاع دهد؟ زان خسارت را برآورد كند ميتواند  اما خود نمي ،داردرا 
وارد  عدالت اداري آيا اين به نفع حقوق مردم است كه شهروند پس از صدور راي ديوان

ي قضايي ديگر شود و از طريق تقديم دادخواست در دادگاه عمومي درخواست جبران  پروسه
اردي است كه نيازمند اصالح است و به اعتقاد بنده اين موضوع هم جزء مو خسارت كند؟

بايد اين اختيار را به ديوان عدالت اداري داد كه پس از احراز ورود خسارت، ميزان خسارت 
  .وارده را نيز تعيين كند

  
عدالت ديوان تشكيالت و آئين دادرسي اشكاالت قانون  – البيگيودكتر مآقاي 

  و پيشنهادات اصالحياداري 
  .يمارگ دمت اساتيد و همكاران و دانشجويانو عرض احترام خبا سالم 

اشكاالت برخي از مواد قانون مربوط به مطالبي كه اينجانب در نظر دارم بيان نمايم 
لذا مشخصاً  .باشد نيازمند اصالح مياست كه  اداري تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت
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ن بايد اصالح گردد مورد اشاره چند ماده از اين قانون را كه داراي اشكاالتي بوده و به نظر م
  .دهم قرار مي

از موضوعات  عدالت اداري صالحيت ديوان. است صالحيتمطلب مربوط به اولين 
 ،هاي ديوان عدالت اداري اخيراً با توجه به افزايش ورودي پرونده. چالش برانگيز است

قت داشت داما بايد  ،رسد نيازمند اصالح است بحث صالحيت است موضوعي كه به نظر مي
كه متاسفانه اين ديدگاه  هاي ديوان باشد با هدف كم كردن حجم پرونده نبايد كه اين اصالح
  .گيري و رشد است در حال شكل
براي شكايات واصله به ديوان حد  ي يكي از اساتيد محترم فرمودندنل قبلااينكه در پ

 173اصل  .ون اساسينه موافق قان زيرا نه منطقي است و ،نصاب تعيين كنيم نادرست است
گويد  و ميكند  تظلمات اشاره ميبه صورت مطلق به اعتراضات، شكايات و  1انون اساسيق

توان براي  شود لذا نمي ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به اين اعتراضات تشكيل مي
در عوض اما  ؛را محدود كرد عدالت اداري ، صالحيت ديوانها هپروند كاهش ورودي

 رسيدگي بدوي به اين موضوعات در مراجع شبهون را به نحوي تنظيم كرد كه توان قان مي
 چنين كه به نظر اينجانب قضايي و رسيدگي فرجامي در ديوان عدالت اداري مطرح گردد

  .رسد تر به نظر مي منطقي ،يراهكار
در قانون فعلي ديوان عدالت اداري وقتي بحث صالحيت و رسيدگي به شكايات در 

كه رسيدگي به شكايت از مراجع و واحدهاي  شدهبيان  10شود در ماده  مي ديوان مطرح
سوالي كه به . دولتي، شهرداري، تامين اجتماعي و نهادهاي انقالبي در صالحيت ديوان است

به (از سازمان تامين اجتماعي شود اين است كه چرا رسيدگي به شكايات  ذهن متبادر مي
صالحيت ديوان عدالت اداري است ولي شكايات از در ) عنوان موسسه عمومي غيردولتي

  يك فدراسيون ورزشي خارج از صالحيت ديوان است؟
  .چنين تفكيكي كرده است مشخص نيست ،گذار بر طبق چه مبنايي اينكه قانون

                                                           
به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا : قانون اساسي 173اصل .  1

قوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه هاي دولتي و احقاق ح نامه واحدها يا آيين
 .حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند .گردد قضائيه تأسيس مي
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هستيم كه رسيدگي به شكايات موضوع قانون، شاهد اين اين  121در ماده اينكه ضمن 
االطالق در صالحيت ديوان قرار گرفته  ي به صورت عليسسات عمومي غيردولتمردم از مو

  .است
از طرفي گاهي اوقات صالحيت ديوان از طريق آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان 

براي مثال مطابق يكي از آراي هيئت عمومي، شكايت از . شود محدود مينيز عدالت اداري 
. ديوان تشخيص داده شده استمصوبات شوراي اسالمي روستاها، اساساً خارج از صالحيت 

ي خالف قانون يا شرع تصويب كند اين  شوراي اسالمي يك روستا مصوبهحال چنانچه 
  موضوع در كجا بايد رسيدگي شود؟

اين . هاي دوگانه در ديوان عدالت اداري مواجه هستيم ما با صالحيت ،در بحث صالحيت
. مورد لحاظ قرار گيردبايد ي اولين موضوعي است كه در مورد قانون ديوان عدالت ادار

مبناي تفاوت هم روشن . صالحيت هيات عمومي با صالحيت موردي شعب متفاوت است
  .نيست

 تجديدربوط به ماند  تيد محترم در پنل قبلي هم به آن اشاره داشتهاكه اس موضوع ديگر
كه  استاين  ،مغفول ماند عدالت اداري قانون جديد ديواندر اي كه  نكته. است نظرخواهي

بايد براي مرحله تجديدنظر در نظر گرفته  ،اگر قرار بر تعيين حدنصاب در طرح دعواست
  .)مرحله بدوي(ها به ديوان ر مرحله ورود پروندهنه د ،شود

                                                           
 عمومي هيأت وظايف و صالحيت حدود: قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 12ماده .  1

 :است زير شرح به ديوان

 و نظامات ساير و ها نامه آيين از حقوقي يا حقيقي اشخاص اعتراضات و تظلّمات كايات،ش به يدگيرس -1
 با مغايرت علت به مذكور مقررات كه مواردي در غيردولتي عمومي مؤسسات و شهرداريها و مقررات دولتي

 اجراي در تخلف يا اختيارات از استفاده سوء يا تجاوز يا مربوط مرجع صالحيت عدم و يا قانون يا شرع

  .شود مي اشخاص حقوق تضييع موجب كه وظايفي از انجام خودداري يا مقررات و قوانين
 .باشد شده صادر ديوان شعب از متعارض آراء كه مشابه موارد در رويه وحدت رأي صدور - 2

 .دباش شده صادر ديوان شعب از متعدد مشابه آراء واحد، موضوع در كه رويه ايجاد رأي صدور - 3

 قوه رئيس تصميمات ها و بخشنامه ها، نامه آيين صرفاً و قضائيه قوه قضائي تصميمات به رسيدگي -تبصره

 و شوراي خبرگان مجلس نظام، مصلحت تشخيص مجمع نگهبان، شوراي تصميمات و مصوبات و قضائيه

 .است خارج ماده اين شمول از ملي امنيت عالي
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قانون تشكيالت و آيين  651اي كه در زمينه تجديدنظرخواهي مطرح است ماده  اولين ماده
تراض قابل اع ،ق اين ماده كليه آراء از ناحيه طرفينبامط. باشد دادرسي ديوان عدالت اداري مي

  گونه بايد باشد؟ چرا اين .نظرخواهي است در مرجع تجديد
اي در دو  وندهوقتي پر ،كه در وضعيت كنوني اين است 65 ماده درباره مطلب قابل ذكر
ه درصد دعاوي مطروح 50كه تقريباً (قضايي مورد رسيدگي قرار گرفته مرحله در مراجع شبه

به نظر . توان دوباره آن را در ديوان مطرح كرد مي) گونه هستند اين اداري در ديوان عدالت
 ،بايد در دو مرحله در ديوان رسيدگي شود ها حتماً دستگاه »تصميمات و اقدامات«اينجانب 

  .ري نداردهاي ادا زيرا هيچ سابقه رسيدگي در دستگاه
همانند (يك مرحله و با تعدد قاضي مورد رسيدگي قرار گيرد در آنچه كه به نظر ما بايد

 »اعتراض به آراي مراجع شبه قضايي«بحث  )هاي فرجامي در ديوان عالي كشور رسيدگي
  .بايد اصالح گرددحتماً براين اين ماده بنا. است

باشد كه اين ماده يكي از نقاط قوت  قانون ديوان مي 642ماده موضوع بعدي مربوط به 
مطابق اين ماده، در مورد موضوعات علمي، فني و تخصصي . آيد به حساب ميقانون نيز اين 

در . كند چنانچه شكايت به جهت عدم رعايت مقررات باشد، ديوان به موضوع رسيدگي مي
ديوان  ،ي همين ماده گفته شده چنانچه شكايت از جهت تشخيص ماهوي موضوع باشد ادامه

لذا در مورد موضوعات مربوط به ماده . كند موضوع رسيدگي ميبا ارجاع امر به كارشناس به 
  .محل بحث است ،باشد يا خير اينكه ارجاع امر به نهادهاي ديگر داراي وجاهت قانوني مي ،64

                                                           
 درخواست به ديوان بدوي شعب آراء كليه: درسي ديوان عدالت اداريقانون تشكيالت و آيين دا 65ماده . 1

 .ستا تجديدنظر شعب در تجديدنظرخواهي قابل آنها، قانوني نماينده يا و مقام قائم يا وكيل يا طرفين از يكي
 از ماه دو ايران از خارج مقيم اشخاص براي و روز بيست ايران مقيم اشخاص براي تجديدنظرخواهي مهلت

 .است ابالغ ختاري

 اي مصوبه يا قانون موجب به كه مواردي در: يعدالت ادار وانيد يدادرس نييو آ التيقانون تشك 64ماده . 2

 كميسيون عهده به گزينشي و امنيتي علمي، تخصصي، هاي صالحيت قبيل از موضوعاتي تشخيص االجراء، الزم

 فرآيند و موضوع تطبيق و قانوني ايت ضوابطرع جهت از فقط ديوان شعب باشد، شده واگذار هايي هيأت يا

 موضوع، تشخيص حيث از شكايت شاكي صورت در و كنند مي رسيدگي مصوبه يا قانون اساس بر آن بررسي

 كه ربط ذي كارشناسي تخصصي هيأت به پرونده ارجاع از پس مورد حسب است موظف كنندهرسيدگي شعبه

 .نمايد رأي انشاء به مبادرت آنان، نظر كسب با گردد مي تعيين شعبه توسط
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بيني اين  است كه اگرچه پيش هاي تخصصي ديوان هياتنكته ديگر مربوط به 
مورد در . باشد داراي نواقصي نيز مي با اين حال ،ها يكي از نقاط قوت قانون ديوان است هيات
اين ماده، راي هيات، ظرف » ب«مطابق بند . قابل اشاره است 841هاي تخصصي ماده  هيات

بيست روز از تاريخ صدور، فقط از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان، قابل اعتراض 
در جريان همه آراي اين  طبيعتاً به دليل كمبود وقت، قضات ديوان يا رئيس ديوان. باشد مي

از آن طرف . گيرند تا در صورت لزوم بتوانند به راي مورد نظر اعتراض كنند ها قرار نمي هيات
  .ماند ، درنتيجه راهي براي اعتراض باقي نميشاكي هم حق اعتراض ندارد

هاي  يا اينكه فرض كنيد رايي بر خالف راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري از هيات
گونه راهكاري براي  گذار در اين مورد هيچ قانون. صادر شده و قطعيت يافته استتخصصي 

يا در مورد تعارض بين راي هيات عمومي و راي هيات  .بيني نكرده است پيشتجديد نظر 
  .تخصصي، تعيين تكليف نشده است

كه باع هست يا خير؟ االتّ هاي تخصصي الزم ت عمومي براي هياتيا اينكه آيا راي هيا
قانون ديوان به راي وحدت رويه  892در ماده . اي نكرده است قانونگذار به اين موضوع اشاره

                                                           
 هيأت صالحيت در قانون مطابق كه اموري: يعدالت ادار وانيد يدادرس نييو آ التيقانون تشك 84ماده . 1

. ودش مي ارجاع ديوان قضات از نفر پانزده حداقل از مركب تخصصي هاي هيأت بها ابتد است، ديوان عمومي
 :كنند مي عمل زير ترتيب كه به است اعضاء سوم دو حضور به منوط تخصصي هاي هيأت جلسات سميتر

 همراه به پرونده باشد، مصوبه ابطال و شكايت قبول بر تخصصي هيأت مطلق اكثريت نظر كه صورتي در -فال

  .شود مي ارسال عمومي هيأت به تصميم اتخاذ جهت نظريه هيأت

 صادر شكايت رد به رأي د،باش شكايت رد بر تخصصي هيأت اعضاي چهارم سه نظر كه درصورتي -ب

 قابل ديوان قضات از نفر ده يا ديوان رئيس سوي از صدور، تاريخ از روز بيست ظرف اين رأي .كند مي

 شكايت رد بر اعضاء چهارم سه از كمتر اكثريت نظر كه صورتي در يا و صورت اعتراض در. است اعتراض

 .شود مي تصميم تخاذا و مطرح عمومي در هيأت )لفا(بند شرح به پرونده باشد،

 .رسد مي ديوان قضات اطالع به بالفاصله تخصصي هاي هيأت تصميمات -1 تبصره

 موضوع باشد مطرح رسيدگي براي شرعي موازين با مغايرت لحاظ به شكايت مورد مصوبه هرگاه -2 تبصره

 هاي هيأت و موميع هيأت براي نگهبان شوراي فقهاي نظر. شود مي ارسال نگهبان شوراي به نظر جهت اظهار

 .است االتباع الزم تخصصي

 يك از متعارض آراء مشابه، موارد در هرگاه: يعدالت ادار وانيد يدادرس نييو آ التيقانون تشك 89ماده . 2

 ارائه و تهيه ضمن را موضوع اطالع، محض به موظف است ديوان رئيس باشد، شده صادر ديوان شعبه چند يا
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در هر دوي اين ماده صرفاً گفته شده كه . به راي ايجاد رويه اشاره شده است 901و در ماده 
اي به  باع است و اشارهاالتّ هاي اجرايي الزم راي وحدت رويه فقط براي شعب ديوان و دستگاه

  .ت شعب تخصصي از اين آرا نشده استم اطاعلزو
ابهام ديگر اينكه چنانچه هيات تخصصي رايي برخالف يكي از آراي سابق وحدت رويه 

  .تكليف آن در قانون مشخص نشده است ديوان صادر كند
در مورد . است اجراي احكامموضوع پاياني كه قصد پرداختن به آن را دارم مربوط به 

بيني اجرا، ضمانت اجرا و كيفيت اجرا از نقاط قوت قانون  اينكه پيش رغم اجراي احكام علي
مشكل . هايي را به وجود آورده است چالش 1083و  1072ولي مواد  ،ستفعلي ديوان ا

شود  و تجديد نظر ديوان صادر مي) به صورت قطعي(آنجاست كه رايي كه از شعبه بدوي
ال گردد؛ چه رايي كه با ابالغ دادنامه به سازمان مستقيماً بايد به واحد اجراي احكام ديوان ارس

                                                                                                                        
 رأي اعالم و تعارض احراز و از بررسي پس عمومي هيأت .نمايد مطرح ديوان عمومي هيأت در گزارش

 موارد در مربوط اداري ساير مراجع و ديوان شعب براي رأي اين .نمايد مي اقدام رأي صدور به نسبت صحيح،

 ،شود نمي سابق آراء موجب نقض و است آينده به نسبت مذكور رويه وحدت آراء اثر .است االتباع الزم مشابه
 يك ظرف ذي نفع شخص شده داده تشخيص غيرصحيح و مطرح عمومي هيأت در كه احكامي مورد در كنل

شعبه  به پرونده صورت اين در .دارد را تجديدنظرخواهي حق رسمي روزنامه در رأي درج تاريخ از ماه
 رأي صدور و رسيدگي به موظف مذكور شعبه و شود مي ارجاع نداشته دخالت پرونده در قبالً كه تجديدنظري

 .است مزبور طبق رأي بر

 رأي پنج حداقل واحد موضوع در هرگاه: يعدالت ادار وانيد يدادرس نييو آ التيقانون تشك 90ماده  . 1

 و مطرح عمومي هيأت در را موضوع تواند ديوان مي رئيس باشد، شده صادر ديوان شعبه چند يا دو از مشابه
 صحيح را صادرشده آراء عمومي كه هيأت صورتي در .نمايد شابهم موضوعات به نسبت را آن تسري تقاضاي

 اشخاص و ادارات ديوان، ساير شعب براي رأي اين. نمايد مي تصويب رويه ايجاد براي را آن دهد، تشخيص

 .است االتباع الزم مربوط حقوقي و حقيقي

) 10(ماده  در مذكور مراجع و اشخاص كليه: يعدالت ادار وانيد يدادرس نييو آ التيقانون تشك 107ماده . 2
 .اجراء نمايند فوريت به ابالغ از پس را ديوان آراء مكلفند قانون اين

 محكوم به رأي ابالغ از پس ديوان شعب: يعدالت ادار وانيد يدادرس نييو آ التيقانون تشك 108ماده . 3

 مكلف عليه محكوم .نمايند مي سالار ديوان اجراي احكام واحد به پرونده انضمام به را آن از نسخه يك عليه

 به كتبي طور به را نتيجه و اقدام له رضايت محكوم جلب يا آن كامل اجراي به نسبت ماه يك ظرف است

 .نمايد گزارش ديوان احكام اجراي واحد
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بنابراين وجود چنين . عليه به اجرا درآمده، چه رايي كه به اجرا در نيامده است يا نهاد محكوم
  .گردد كه نيازمند اصالح است مي اجراي احكامها در  سازوكاري موجب انباشت پرونده

و آيين دادرسي ديوان  التيكاشكاالت اجرائي قانون تش اهم ،موضوعات ذكر شده
در اصالح قانون است نه بر هم راهكار اين اشكاالت نيز به نظر بنده، . استبوده  عدالت اداري

  .ساختار كلي قانون زدن
  

شناسي قانون تشكيالت آئين دادرسي ديوان عدالت  آسيب – دكتر همتيآقاي 
  اداري از منظر حق دسترسي به دادگستري

  .يسالم محضر حضار گرام
ديوان قانون شناسي روند تقنيني  موضوعي كه بنده قصد پرداختن به آن را دارم آسيب

  .باشد عدالت اداري از منظر حق دسترسي به دادگستري مي
قانون اساسي حق دسترسي به دادگستري را براي عموم مردم به رسميت  341اصل 

يعني  ،مطلق استحقي كه به نظر اكثريت اساتيد حقوق عمومي يك حق . شناخته است
 گزاره دوم مربوط به اصل .توان اين حق را سلب كرد يا محدوديتي براي آن وضع كرد نمي
مقامات عمومي در تضمين نهادي حق دادخواهي عليه  173اصل . قانون اساسي است 173

  .حوزه اداري است
اصل  گذار در حوزه ن را داريم اين است كه آيا قانونحال موضوعي كه ما قصد بررسي آ

را برآورده كند يا خير؟ همچنين  34قانون اساسي توانسته حق دادخواهي موضوع اصل  173
گذار اساسي در زمينه تحقق عدالت اداري نايل شود يا  قانونمورد نظر آيا توانسته به هدف 

  خير؟
از جهت  - 2از جهت ساختار  - 1: كنيم ابتدائاً موضوع را از دو جهت بررسي مي

  .صالحيت

                                                           
اند به منظور دادخواهي به تو دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي: قانون اساسي 34اصل . 1

ترس داشته باشند و هيچ ها را در دس گونه دادگاه ايد، همه افراد ملت حق دارند اينهاي صالح رجوع نم دادگاه
 .توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد كس را نمي
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اگر از منظر توزيع سرزميني يا عدالت سرزميني به مسئله  ه ساختار و تشكيالتحوزدر 
ديوان  تصريح كرده كه 1عدالت اداري ديوانتشكيالت و آيين دادرسي قانون  2بنگريم ماده 

  .در تهران مستقر است
هاي حقوقي و كيفري را در سطح استان و شهرستان  شما تصور كنيد اگر ما دادگاه

مرجع رسيدگي به همه دعاوي ر وجود داشت كه تنها فاً ديوان عالي كشونداشتيم و صر
  !با چه بحراني مواجه مي شديم؟ ،بودحقوقي و كيفري در سطح كشور 

به عبارتي نظام عدالت اداري  ؛وجود دارد نيز همين مشكل در حوزه ديوان عدالت اداري
يك نظام متمركز ) واجه هستيمبا آن م 173كه در تمامي قوانين مربوط به اصل (در كشور ما 

  .است
وندان به دليل همين سازوكار د كه حق دادخواهي خيلي از شهروشمياين مساله باعث 

  .ددار گرد خدشه
كه دفاتر اداري را در سطح  2قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 6ماده 

تمركز گرايي نظام (اين مشكل براي حل  يسازوكار دتوان نمي ،استبيني كرده  ها پيش استان
 ي به منزله دفاتر، دادگاه نيستند كه دسترسي به اين ،زيرا اين دفاتر اداري ؛باشد) عدالت اداري

ها آنها را به ديوان ارسال  ين دفاتر بعد از جمع آوري پروندها درواقع .دسترسي به دادگاه باشد
 .گرايي كماكان صادق استكنند و اصل تمركز مي

                                                           
 شعب از كلمتش و است مستقر تهران در ديوان: قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 2ماده . 1

 ديوان شعب تعداد و اداري قضائي، شكيالتت. باشد مي تخصصي هيأتهاي و عمومي هيأت تجديدنظر، بدوي،

 .شود مي تعيين قضائيه قوه رئيس تصويب با

 خدمات به مردم دسترسي در تسهيل منظور به: يعدالت ادار وانيد يدادرس نييو آ التيقانون تشك 6ماده . 2

 تأسيس استانها مراكز از يك هر در كشور كل بازرسي دفاتر يا دادگستري محل در يواند اداري دفاتر ديوان،

  :دارند عهده به را زير وظايف دفاتر اين. ددگر مي

 مراجعان ارشاد و راهنمايي -الف

 شاكيان هاي درخواست و ها دادخواست ثبت و پذيرش  -ب

 پست يا نمابر طريق از كه دفتر آن حوزه در واندي سوي از شده صادر آراء يا شكايات دوم نسخه بالغا -پ
 .اند كرده دريافت ديوان از ديگري طريق هر به يا الكترونيكي

 دفتر آن به مربوط حوزه در ديوان احكام اجراي واحد دستورات جامان -ت
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حقوقي بندي معروفي كه در ادبيات  دسته .باشد مي صالحيتمربوط به  گرموضوع دي
تنها يعني اينكه . باشد اكي ميعبارت از صالحيت ديوان به لحاظ شكشور ما ايجاد شده، 

هاي اجرايي اعم از  لذا دستگاه ،توانند شاكي باشند اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مي
طرح شكايت  اداري به عنوان شاكي در ديوان عدالت توانند دولتي و عمومي غيردولتي نمي

كنند امر اين است كه اين مراجع چنانچه بخواهند به عنوان شاكي طرح شكايت نتيجه . كنند
ت صدور آراي متعارض هاي عمومي مطرح كنند كه در نهاي گاهبايستي دعاوي خود را در داد
  .در اين حوزه را به همراه دارد

با توجه به تفسيري كه از دولت شده و همينطور رويه (نيز  صالحيت از جهت خوانده
هاي اداري ساير قوا و  اين است كه بخش ،)ديوان كه در برخي موارد نيز به اين صورت بوده

كه ( اين يعني سلب حق دادخواهي. اند همينطور نهادهاي مبتني بر قانون اساسي مستثني شده
  .)مغاير با اصول قانون اساسي مي باشد

صالحيت ديوان به لحاظ موضوع  ضوع پاياني كه قصد پرداختن به آن را دارم بحثمو
ما با مشكالتي عدالت اداري از جهت موضوعات قابل شكايت در ديوان . باشد شكايت مي

سرگرداني ناشي از تعارض  ،هاي دادخواهي يچيدگي آيينجمله پ ، ازروبرو هستيم
تعدد كه اين موارد باعث هاي م هزينه دادرسي طاله دادرسي،ا ،هاي مراجع قانوني صالحيت

  .شود هي ميسلب يا تضييع حق دادخوا
حق دادخواهي مورد خدشه واقع آنها  در دي نيز مواردي وجود دارد كهاز ديدگاه مور

مستثني » قراردادها« ،اداري بر اساس راي هيات عمومي ديوان عدالتبراي مثال . شده است
داراي  شكايات استخدامي مستخدمين عموميهمچنين  . است اند كه يك نوع تضييع حق شده

  .ستاچنين وضعيتي 
ت كه تعيين ميزان خسارت به نهاد ديگري سا مطالبه خسارتضوع ديگر مربوط به مو

  .ين هم به نوعي اطاله دادرسي استواگذار شده است كه ا
اجع شبه توانند نسبت به آراي مر هاي دولتي نمي موضوع ديگر اين است كه دستگاه

قضايي در ديوان اعتراض كنند كه موضوعي است كه در نهايت منجر به صدور آراي 
  .شود متعارض مي
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از آراي مراجع شبه قضايي نيز رويه  تجديد نظرخواهيمساله ديگر اينكه در مقام 
همانطور كه اساتيد (قانون ديوان باعث شده است تا همه اين دعاوي 60عملي ديوان و ماده 

االطالق در دو مرحله قابل رسيدگي در ديوان باشد  به صورت علي) ز اشاره فرمودندمحترم ني
  .كه اين امر موجبات اطاله دادرسي را به همراه دارد

  .از اينكه به سخنان اينجانب گوش داديد كمال تشكر را دارم



  



  
عضوي هيئت ( ]مدير پانل[آقاي دكتر مرتضي نجابت خواه  :نل سوماپ

 دانشگاه هيئت علميعضو (هداوند مهدي دكتر آقاي ) مازندرانعلمي دانشگاه 
 هيئت علميعضو ( يسنگراستواركوروش دكتر آقاي  - )طباطبايي عالمه

  - )عدالت اداري قاضي ديوان(خضرائي  آقاي - )دانشگاه آزاد شيراز
  

شناسي ديوان عدالت اداري در مراحل  آسيب – هداوند مهدي دكترآقاي 
  ثبيت و توسعهگانه تاسيس، ت سه

  . سالم خدمت اساتيد، قضات و حضار گرامي
مرحله تثبيت  -2 مرحله تاسيس -1: توان در سه مرحله بررسي نمود تحوالت ديوان را مي

  .مرحله توسعه -3
تاسيس و  عدالت اداري شود كه نهاد ديوان مي 1361و  1360دوره تاسيس مربوط به سال 

  .دشهايي براي آن اختصاص داده  ساختمان
هاي اداري  در ميان دستگاه عدالت اداري اي است كه جايگاه ديوان دوره ،دوره تثبيت

ي هاي اداري متوجه حضور نهادي شدند كه نظارت قضاي به اين معنا كه دستگاه. پذيرفته شد
  .دهد ها صورت مي را بر اعمال آن

البته منظور از  .ايم دهتثبيت طوالني شده و هنوز وارد دوره توسعه نش هدور اما به نظر بنده،
  .باشد وسعه، توسعه كيفي ديوان ميت

 چه چيز موجب شدتوسعه نكاتي را بايد مدنظر داشت؛ اينكه براي ورود ديوان به دوره 
ورت گرفت و قانون جديد نيز به تصويب رسيد ص 1392هايي كه در سال  با وجود تالش
عدالت  مانع پيش روي ديوان مهمترينرسد  ه به تاخير بيفتد؟ به نظر ميدوران توسع

ها  اين پرونده ،درنتيجه شود كه هايي است كه در ديوان مطرح مي كثرت پرونده ،اداري
  .د هيچ فرصتي براي اصالح و بهبود نظام عدالت اداري باقي نماندنشو باعث مي

كند  پرونده رسيدگي مي 600حدود  ساالنه ،نهاد متناظر ديوان عدالت اداري در انگلستان
پرونده را مورد رسيدگي قرار  000/160در حدود ، ساالنهالي كه ديوان عدالت ادارير حد

مورد مربوط به دعاوي استخدامي است و  000/40مطابق اين آمار، در حدود  .دهد مي
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درصد مجموع اين  50همانطور كه دكتر موالبيگي نيز اشاره فرمودند چيزي در حدود 
اگر براي اين معضل راه حلي پيدا . راجع شبه قضايي استها مربوط به آراي قطعي م پرونده

گرد در بعضي از حوزه هاي وجود آيد كه باعث حدوث عقبه نشود ممكن است تهديدي ب
  .ن بايد براي اين مساله فكري كردبنابراي. ديوان شود

ن اقدامات كه در برخي از اي. ها اقداماتي صورت گرفته است براي كاهش حجم پرونده
موانعي براي حق واقع      در، در حال حاضر نيز عمالً در حال اجرا استانجام شده و ديوان 
  .كند ايجاد مي اهيدادخو

اين اقدامات نه تنها مفيد نبوده بلكه . ما هبندي كرد بنده مجموع اين اقدامات را فهرست
  :شده است نيز لب حق دادخواهي در ديوانعمالً موجب س

د و بر طبق اين نكن ديوان عدالت اداري مي  هاي دولتي با گاهتوافقاتي كه برخي دست -1 
باشند دادخواست آنها در ديوان ثبت  ها شكايتي داشته افرادي از اين دستگاهچنانچه توافقات 

به عنوان (سلب حق دادخواهي و بوده قانون اساسي 173اين امر قطعاً برخالف اصل . شود نمي
حتي از آنجا كه اين موضوع  .آيد شمار مي به) اساسي يكي از حقوق شناسايي شده در قانون

  .باشد نيز مي واجد عنوان مجرمانه بيني شده، اسالمي نيز پيش در قانون مجازات
گاهي اوقات تفسيرهايي  ؛است كاهش قلمرو صالحيت ديوانبعدي مربوط به  ي نكته -2

كه از لحاظ حقوقي  تفاسيري است ،شود كه از هيات عمومي در آراي وحدت رويه ارائه مي
شود كه نگراني  مشخص مي چنيني علل صدور آراي اين دقيق اما با بررسي .قابل توجيه نيست

در يكي از آراي وحدت  مثالً. ها باعث صدور چنين آرايي شده است هپروندحجم افزايش 
 سي اداري، ترافعي است پدعاوي مربوط به قراردادها«: رويه ديوان عدالت اداري چنين آمده

 عدالت اداري سوال اين است كه آيا ديوان. »باشد قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نمي
  !اري غير از رسيدگي ترافعي دارد؟ك

كه خوشبختانه در قانون  مربوط به حذف نهاد تجديدنظرخواهي بودمورد ديگر  -3
  .جديد، دوباره احيا شده است

تعامل با «رايج شده و آن  اداري التاست كه در ديوان عد اصطالحي ،مورد ديگر -4 
تخصصي  هاي هياتدر يكي از كه براي مثال در موردي مشاهده شده . است» ها دستگاه
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د و همه اعضاي كميسيون معتقد بودند كه ش اني كه بخشنامه آن بايد ابطال ميسازم ،ديوان
ه اين بخشنامه را كردند ك راهنماييمورد نظر بخشنامه مورد نظر غيرقانوني است، به سازمان 

يك نامه در پاراگراف اول، بخشنامه را لغو و در پاراگراف  سازمان مورد نظر نيز طي. لغو كند
موجب وهن يك نظام حقوقي ام اقد اين . صويب كرده استتدوباره را بخشنامه دوم، همان 

  .است
 شانتاسيس يها در ابتدا اين هيات ؛هستند هاي تخصصي هياتموضوع بعدي  -5

يعني براي  .آيند به حساب ميدادخواهي  ند اما در حال حاضر جزء موانع حقكننده بود دوارامي
هيات آن بخشنامه در اي قابليت ابطال دارد، هرگز  مثال اگر اين هيات تاييد ننمايد كه بخشنامه

  .شود نميمطرح عمومي 
است كه  به كرات مشاهده شده. باشد خواست ميداد مورد ديگر مربوط به قرار رد -6

را رد  يدادخواست )مثالً ايراد در كلمه، تاريخ يا آدرس(عجيبي برخي از قضات ديوان به داليل
به نظر بنده قرار رد  .گيرد ها صورت مي حجم پروندهد كه اين امر نيز به منظور كاهش نكنمي

ر چنانچه قاضي ايرادي ببيند خود بايد به ه. دادخواست بايد از دادرسي اداري حذف شود
  .ترتيب آن را برطرف كند

مورد ديگر مربوط به قوانين برخي از مراجع اختصاصي است كه حق اعتراض به آراي  -7
وم عليه همان مرجع اختصاصي از محك خاص مطابق قانون ،عدالت اداري اين مراجع در ديوان

  .شود سلب مي
هاي ورودي ديوان  كاهش حجم پرونده در جهت توان مياقداماتي را كه به نظر بنده، اما 

كاهش نقض در  )الف :به طور خالصه عبارتند از ،بدون تضييع حق دادخواهي مردم انجام داد
چنين ) queen bench(در طي مدتي براي دادگاههاي اداري براي مثال در انگلستان؛ مبداء

 judge over«اي تحت عنوان  ستري كتابچهدر آنجا وزارت دادگ. اتفاقي افتادوضعيتي 

your shoulder « منتشر نموده كه در آن، موارد نقض تصميمات اداري توضيح داده شده
تا بدين ترتيب ميزان صدور  هاي اداري قرار داده است است و اين كتابچه را در اختيار دستگاه

كه ما در ايران هيچگاه شاهد چنين  درحالي ؛آراي قابل نقض در مراجع باالتر كاهش يابد
هاي ورودي  اماتي در راستاي كاهش حجم پرونده؛ لذا بهتر است چنين اقدايم اقداماتي نبوده
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هاي  هاي بازنگري در درون دستگاه ي روش توسعه )ب. ديوان در ايران نيز صورت گيرد
هاي اختصاصي اداري؛ برخي  توسعه دادرسي منصفانه و ايجاد دادرسي در دادگاه) ج. اداري

كه چون در مراجع شبه قضايي، دو مرحله  بلي فرمودندهاي ق از اساتيد و قضات محترم در پنل
دعاوي صرفاً در يك  گونه لذا بهتر است رسيدگي ديوان به اين ،گيرد رسيدگي صورت مي

اين نظر به عقيده . مرحله باشد نه اينكه در دو مرحله قابليت رسيدگي در ديوان را داشته باشند
رسيدگي «به عنوان  عملياختصاصي اداري فعلي، بنده قابل مناقشه است، زيرا اساساً در مراجع 

كه همان مقام اداري (اي را كه يك نفر از اعضا جلسه آن صورت. گيرد صورت نمي» اداري
البته اگر  .دانست» رسيدگي«كار آنها را و توان راي به حساب آورد  نمي ،كند تنظيم مي) است

 ي اختصاصي اداري حاكم باشد،ها ر دادگاهب آيين دادرسي منطبق بر اصول دادرسي منصفانه
در اين صورت  ،ها صدق كند در مورد اين دادگاه» اي رسيدگي دو مرحله«به نحوي كه عنوان 

در يك  عاوي در ديوان عدالت اداري  صرفاًتوان قائل به اين بود كه رسيدگي به اين د مي
ن نهادي تحت ايجاد بازوي مشورتي در ديوان عدالت اداري؛ چني) د. مرحله به عمل آيد

و به نظر من چنين  استكند ولي غير رسمي  در ديوان فعاليت مي» شوراي مشورتي«عنوان 
ساده ) و. تقويت آراي وحدت رويه در موارد مشابه) ه. پيدا كند قانوني نهادي بايد رسميت

آقاي دكتر شريعت باقري نيز اشاره كردن آيين دادرسي در ديوان عدالت اداري؛ همانطور كه 
آيين دادرسي اداري عام كه شامل هستيم؛ ، ما نيازمند يك قانون آيين دادرسي اداري مودندفر

  .قضايي باشد مراجع شبهدادرسي اداري اختصاصي در در ديوان عدالت اداري و آيين 
مجموع عرايض بنده اين است كه ديوان عدالت براي اينكه بتواند در آستانه ورود به 

هاي ورودي خود را  ر گيرد در درجه اول بايد مساله حجم پروندهدوران توسعه كيفي خود قرا
ي  در اولويت بعدي با تصويب يك قانون آيين دادرسي اداري جامع، مجموعه حل كند و

  .ايرادات را برطرف نمايد
 .خيلي ممنون از همراهي شما عزيزان
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در تعدد آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري  – دكتر استوار سنگريآقاي 
  خصوص يك موضوع

بحثي كه اينجانب قصد مطرح كردن آن را دارم  .با سالم و احترام خدمت حضار گرامي
اساساً راي وحدت  .آراي وحدت رويه در خصوص يك موضوع است تعدددر خصوص 

  .ي مختلفي در يك موضوع وجود داردها شود كه رويه رويه زماني صادر مي
در يك جهت ختلف و ناصواب، اصالح شده و هاي م ويه، رويهبا صدور راي وحدت ر

اما بعضاً در ديوان  .قرار گرفته و در موضوعات مشابه مي بايستي از آن راي تبعيت شود
، چندين راي وحدت در مواردي نسبت به يك موضوع است كه مشاهده شده اداري عدالت

در اينجا . ستا راي وحدت رويه ناسازگارآ علت غاييبا  ،كه اين وضعيت رويه وجود دارد
را كه مفيد به نظر  نمونه هايي از اين دست آرا و موجبات صدور اين آرا و پيشنهادهايي ابتدائاً
  .كنيم رسد بيان مي مي

دعاوي رايي را صادر كرد كه به موجب آن  عدالت اداري ديوان 1368در سال 
بيش از  راي، پس از صدور اين. قابل طرح در ديوان نيست وجهبه هيچ  هاي دولتي دستگاه

هيات عمومي اظهار نظر كرده طي آنها راي وحدت رويه در اين خصوص صادر شده كه  22
  .الي آخر يا هست وشكايت فالن دستگاه دولتي قابل طرح در ديوان نيست 

شامل چه نهادهايي  دقيقاً »دستگاه دولتي«اين است كه  ي دهنده نشان چنين آراييصدور 
 است؛ روشن نشده عدالت اداري هنوز براي قضات ديوان ،يستص آن چيشخو معيار ت ميشود

خالف راي وحدت اوليه، صادر صورت نگرفته تا آرايي بر نتيجه اقناع كافي براي قضاتدر 
  .نكنند

ماده اي كه آراي وحدت رويه متعددي در اين زمينه وجود دارد مربوط به  دومين حوزه
وجود نظر  تواند مطابق شرايطي در صورت يطبق اين ماده كارفرما م. است 1قانون كار 27

                                                           
ي كارگاه را هاي انضباط نامه محوله قصور ورزد و يا آئين فيهرگاه كارگر در انجام وظا: قانون كار 27ماده . 1

پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شوراي اسالمي كار عالوه بر 
حق ( ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان  مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك

  .يدرا فسخ نما قرارداد كار به وي پرداخته و) سنوات 
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 4ديوان عدالت اداري در اين مورد . كارگر خود را اخراج كندمثبت شوراي اسالمي كار، 
  .راي وحدت رويه صادر كرده است

تواند  مييكي از داليل . به نظر اينجانب صدور آراي متعدد وحدت رويه موجباتي دارد
 2000ها، ساالنه در حدود آماريكي از مطابق  .د شعب باشداها با تعد عدم تناسب تعداد پرونده

ها  مسلماً با اين حجم پرونده. شود يك از شعب ديوان عدالت اداري ارجاع مي پرونده به هر
  .توان رسيدگي دقيق و كامل را انتظار داشت نمي

يكي از درواقع ل آمارگرايي اشاره كرد كه عضتوان به م مياين امر  از ديگر داليل 
ها  قضات مكلفند كه در پايان هر ماه تعداد حداقلي از پرونده. باشد معضالت قوه قضائيه نيز مي

  .شود اگر هدف آمارگرايي باشد، كيفيت منتفي مي. را رسيدگي كنند
قطعاً . ستناد عدالت اداري توان فقدان نظام آموزشي متناسب با ديوان دليل ديگر را مي

اوالً  ،رسد پيشنهادي كه به نظر بنده مي. ي تخصصي باشدرسيدگي در ديوان بايستي رسيدگ
ثانياً همانطور  .باشدديوان تجديدنظر شعبه قضات متشكل از مي ديوان بايد اينكه هيات عمو

مرحله تجديدنظر براي آراي  ،بيان نمودندقبلي هاي  نلادر پ اساتيد بزرگواربرخي از كه 
، اداري ها قبل از طرح در ديوان عدالت پروندهزيرا اين . بايد حذف گردد مراجع شبه قضايي

؛ لذا رسيدگي مجدد ديوان اند بار در مراجع شبه قضايي مورد رسيدگي قرار گرفته حداقل دو
  .رسد بالوجه به نظر مي

تر  است كه باعث تخصصيعدالت اداري تربيت قضات ويژه ديوان ديگر بنده، پيشنهاد 
  .شود و تقويت ديوان ميها  رسيدگيشدن 

                                                                                                                        
از موارد ياد  ي كه فاقد شوراي اسالمي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي الزم است در هر مورديادر واحده

صورت عدم حل اختالف از طريق هيات  توافق حل نشده به هيات تشخيص ارجاع و در شده اگر مساله با
حال تعليق در  كار به قرارداد ،در مدت رسيدگي مراجع حل اختالف. قدام خواهد شدا حل اختالف رسيدگي و

  .آيد مي
يا شوراي اسالمي كار و يا انجمن صنفي  ي كه مشمول قانون شوراي اسالمي كار نبوده ويهاهكارگا -1 تبصره

 158موضوع ماده ( در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعالم نظر مثبت هيات تشخيص 

  .در فسخ قرارداد كار الزامي است) اين قانون 
ها به موجب مقرراتي است كه با  هاي انضباطي كارگاه ين نامهيها و آ موارد قصور و دستورالعمل - 2تبصره 

 .عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد پيشنهاد شوراي
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قضايي  شبهت ديوان بر آراء مراجع رنظانگرشي به دو مسأله  –خضرائي  آقاي

  و خسارات ناشي از تصميمات و اقدامات اداري
  .عرض سالم و احترام خدمت حضار بزرگوار اب

اي  يك مرحلهداشت  1385از جمله محاسني كه قانون ديوان عدالت اداري سال 
رسد اين موضوع موجبات دسترسي  نظر مي به. با تعدد قاضي بوده است بودن دادرسي

اما در قانون جديد . ه داشته استاآسان افراد و شهروندان را در مطالبات قانوني خود به همر
سيستم دو مرحله  ،ظاهر دربيني شده و هرچند  پيش رسيدگي اي حلهسيستم دو مر 1392سال 

با توجه به اينكه شكل رسيدگي ولي  ،اي با دادرسي عادالنه و منصفانه سازگاري بيشتري دارد
شود قبالً در مراجع  ديوان به كيفيتي است كه اكثريت موضوعاتي كه در ديوان رسيدگي مي

رسد در اين مرحله، دو  ميرسيدگي شده است به نظر ) جع ادارييا به عبارتي مرا(شبه قضايي 
  .گرددميموجب تضييع حقوق شهروندان  اي بودن دادرسي در ديوان مرحله
هاي حل اختالف  شامل هيأت ،وجود داردهايي كه در دستگاه اداري  ها و هيئت ميسيونك

، هيئت تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي، شهرداري 100هاي ماده  كميسيونمالياتي، 
  .دشو مي... هاي تشخيص و حل اختالف كارگر و كارفرما و  هيات

و در  دهد مييي و اداري را انجام تخلفات اداري يك رسيدگي ابتدارسيدگي به هيات 
رسد اين امور بايد در  به نظر مي. شود ميتعاقب آن نيز ديوان عدالت اداري وارد رسيدگي 

  .رسيدگي شود اي ديوان به صورت يك مرحله
تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت قانون  10ماده  »الف«اما اموري كه مبتني بر بند 

تصميمات واحدهاي اداري نسبت به شهروندان يا كاركنان در خصوص اقدامات و (اداري
 ت به اشخاص تصميم نگرفتهدستگاه اداري نسبرسد اقداماتي كه  به نظر مي ،ستا )دولت
اين چنين موضوعاتي  )ديوان عدالت اداري است ز اين اقدامات ابتدائاًو مرجع شكايت ا( است

  .له اي مورد رسيدگي قرار گيردبايد در ديوان عدالت اداري به صورت سيستم دو مرح
قضايي است بايد به  تي كه ناشي از تصميمات مراجع شبهتوان گفت موضوعا بنابراين مي

اي در ديوان رسيدگي شوند و اموري كه مراجع اداري نسبت به آن  صورت يك مرحله
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ار اي در ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قر اند به صورت دو مرحله تخاذ نكردهتصميمي ا
  .گيرند

رسد پژوهشگران و دانشگاهيان كمتر به آن  از جمله موضوعات مهمي كه به نظر مي
 اقدامات مقامات اداري و تصميماتخسارات ناشي از بحث مربوط به  ،پرداختند

مرتكب قصور يا  ،در حق شهروندان اينكه مقامات اداري نسبت به تصميمات خود،. است
تشكيالت و آيين قانون  10از قسمت اول ماده  »ب«بند تقصيري شوند، موضوعي است كه در 

حال اگر مقامات اداري تصميماتي را  .ديوان عدالت اداري به آن اشاره شده استدادرسي 
بر اساس قانون  باشد،ناشي از تقصير  باعث ايراد خسارت گردد و اين خسارت اتخاذ نمايند كه

  .شود مي مسئوليت مدني براي اين افراد مسئوليت ايجاد
چنانچه دستگاه اداري وجهي  ،جود داردويقيناً در موردي كه راي وحدت رويه يا قانون 

، ولي متاسفانه از مصاديق بارز تقصير است يين امرمن غيرحق از شهروند مطالبه كند، چن را
نسبت به تقصير اين مقام اداري هيچ  ،وجود دارد 10رغم صراحتي كه در بند ب ماده  علي

ز رسد اين موضوع نيا بنابراين به نظر مي. شود ي در ديوان عدالت اداري اتخاذ نميمميصگونه ت
  .به واكاوي و پژوهش بيشتري دارد

  
قانون هاي تحقق آن در  عدالت اداري و پيش شرط –خواه  دكتر نجابتآقاي 

  ديوان عدالت اداري
  .سالم خدمت حضار گرامي

تغيير  اكنونهم ،ه قوه مجريه وجود داشتهاي كه در قانون اساسي ما نسبت ب رويكرد منفي
مراجع اختصاصي بايد كه شود  صحبت از آن مي در حال حاضربه نوعي كه . كرده است

مفهوم در حال نزديك شدن به رسد كه  به نظر ميبنابراين . داداداري را در قوه مجريه توسعه 
  .هستيمجديدي از عدالت اداري 

كرديم و آن عبارت بود  قي تعريف ميمضي مفهوم را در »عدالت اداري«ما در زماني 
ظاهر در اين  هاما امروز. از اينكه به اعمال اداره نظارت شود تا حقوق شهروندان تضييع نشود

 تعريفي است كهشويم و آن  تري از عدالت اداري نزديك مي است كه داريم به تعريف موسع
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خواهيم  يعني مي. اره را هم ارتقا دهيمگيري در اد خواهيم فرآيند تصميم آن مي ي در نتيجه
نيل به  ،يكي احقاق حقوق مردم و ديگري. عمده دارد ي ويژهدو كار ،عدالت اداريبگوييم 

  .بهتري براي خدمت و مديريت عمومياستانداردهاي 
مراجع اختصاصي اداري توسعه  ،پذيريم در دل خود اداره رسد اينكه ما مي لذا به نظر مي

تنها به عنوان نيز رسيدگي كنند و ديوان عدالت اداري به موضوع ن مراجع ابتدائاً ند و ايكنپيدا 
افراد  نگاهي تغيير  دهنده يفاي نقش كند به نوعي نشانيك مرجع نهايي يا يك مرجع فرجامي ا

  .نسبت به قوه مجريه است
وان عدالت نهاد ديآيا اساساً ما بايد  باشد كه به طور جدي مطرح است اين مي كه اي مساله

اي وجود  نين تجربههمچنان كه در فرانسه چ؛ي مجريه تشكيل دهيم  در دل قوهاداري را 
يا اينكه مثل  )ي مجريه است اما مستقل از قوهي مجريه،  در بطن قوه فرانسه، شواري دولتي(دارد

  دهيم؟ر نظر رئيس قوه قضائيه قرار يزديوان عدالت اداري را در بطن قوه قضائيه و حال، زمان 
 و ببينيم كه اگر ديوان عدالت اداري صورت دهيمبايستي يك بررسي دقيق آماري ابتدا 

دارد و در به همراه چه محاسن و معايبي  ،ي قوه مجريه باشد يا نهاد متناظر آن در زيرمجموعه
تواند  ن و معايبي ميي قضائيه باقي بماند چه محاس ي قوه ، اگر در زير مجموعهي مقابل نقطه
  شته باشد؟دا

مجريه وجود دارد و هم ساختار زير نظر  ي نظر قوه زير راهم ساخت ،در برخي از كشورها
ها نهاد دادرسي اداري خود را در  ايالت مكزيك، برخي ايالت 31ل در براي مثا .قضائيه ي قوه

  .قضائيه شكل داده اند ي قوه ي مجموعهدر زير ديگربرخي  مجريه و ي قوه ي زيرمجموعه
گرفته در مكزيك در نظر گرفته  به عنوان نتيجه بررسي آماري صورتاي كه  نكته

. اين است كه ما به جهتي حركت كنيم كه قضات متخصص را به روي كار بياوريم ،شود مي
از هستيم اما  عدالت اداري نامروزه در ديوان عدالت اداري شاهد تخصصي شدن شعب ديوا

يك شعبه، شعبه متخصص نباشد اينكه صرفاً  ،اگر قاضي. خبري نيست متخصص شدن قضات
الزمه اين امر همچنانكه آقاي دكتر  .كند ي نميشعبه كار فرق شهرداري باشد و ديگري،

را قبل از ورود به ديوان مد نظر  آموزش قضاتاستوارسنگري اشاره فرمودند اين است كه 
 .قرار دهيم
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آرا بايستي اين است كه  ،گرفته مورد توجه قرار آماري ي ديگري كه در آن تجربه نكته
اگر  .توانيم به تضمين عدالت اداري نايل شويم اگر آرا منتشر نشود نمي. منتشر شود

 قرار داده شوددر دسترس مردم و اصحاب نظر  عدالت اداري تضمين شود بايد آرا خواهيم مي
  .دتا مورد نقد و بررسي قرار گير

سنگري نيز به آن اشاره  كه دكتر استوار ديگر مربوط به عملكرد آماري است ي نكته
و  هدواين رويكرد بايد كنار گذاشته شود و قضات با فراغ بال پرونده ها را رسيدگي نم .كردند

  .انشاي راي نمايندمبادرت به 
  
  :بندي نهايي جمع

  ):دبير علمي همايش(زاده آقاي دكتر فالح
  .بسم اهللا الرحمن الرحيم

در اين نشست علمي مشاركت نمودند و دانشجويان محترم كه  قضات، ابتدا از همه اساتيد
  .منماي مي تشكر و قدرداني

 بر اين استتوان برداشت كرد اين است كه اجماع كلي  ها مي آنچه كه از مجموعه بحث
ها و محاسني نيز  رو به جلوست و نوآوري كه قانون فعلي ديوان نسبت به قوانين سابق، گامي

  .ي نيز دارد كه نيازمند اصالح استهاي تياما كاس ؛دارد بر در
 عدالت اداري ديوان درواقع. اين معايب از يك جهت مربوط به صالحيت ديوان است

پذيرند  هاي خود تاكيد كند و در مقابل نهادهايي كه صالحيت آن را نمي بايد بر صالحيت
  .مقاومت نمايد
 مطرح شد كه عموماً عمومي ديوان پيشنهادهاي اصالحي  ي شعب و هيات در حوزه

  .دباش هاي ديوان مي به توسعه صالحيتتوصيه 
تاكيد بر آن ديوان محترم قع قضات اجراي احكام بود كه در وامربوط محور ديگر، 

ي كرده كه منجر به انباشت بين ون فعلي ديوان ساز و كاري را پيشقان 108و  107ماده . داشتند
  .در اين حوزه نيز بايد اصالحاتي صورت گيرد لذا. ها در اجراي احكام شده است پرونده
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رسد برآيند كلي نظرات اين است كه اصل  در خصوص بحث تجديدنظر به نظر مي
به  بايد ديوان قضايي درشبه راي مراجع آبه  رسيدگي ليكن ،تجديدنظر در ديوان باقي بماند

 ني ديوان صرفاًيع ؛در شعب مورد رسيدگي قرار گيرند اي باشد و صرفاً يك مرحلهصورت 
 .)مطرح استديوان عالي كشور شبيه آنچه كه در رسيدگي فرجامي (ابرام باشد مرجع نقض و

ها  البته اين امر منوط به اين است كه در خصوص مراجع شبه قضايي و آئين رسيدگي آن
  .قانون مناسبي تصويب بشود

نظر اساتيد  به ،داردوجود  10در تبصره ماده  دوگانگي كه فعالً ،در حوزه جبران خسارت
اصل استحقاق ( وجود آيد و ديوان به هر دو موضوعه بايد برطرف شود و وحدت بو قضات 

  .رسيدگي نمايد )و تعيين ميزان خسارتيا احراز وقوع تخلف يا عدم استحقاق خسارت 
يكي از پيشنهادها  يزنتعيين مهلت براي اعتراض به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي 

اما اين پيشنهاد وقتي مفيد است كه در كنار  ،ها مفيد است براي كاهش ورودي پرونده بود كه
گيري باشند و در تصميمات  آن مقامات و مديران دولتي تابع قواعد حقوقي عام براي تصميم

  .خود امكان اعتراض و مهلت آن را به مخاطب ابالغ نمايند
كه (اي بازنگري دروني در اداراته ، توسعه روشوجه ديوان به اصل انتظارات مشروعت

، توسعه دادرسي )شود هاي ورودي ديوان عدالت اداري مي حجم پروندهكاهش باعث 
هاي نقض قوانين از  ارائه گزارش ،هاي اداري در دادگاهقانونمند منصفانه و ايجاد دادرسي 
كار را در ين كه شوراي دولتي نيز هم(وسيله ديوان عدالت اداريهسوي دستگاه هاي اداري ب

كه در حال حاضر در ديوان عدالت اداري وجود (، ايجاد بازوي مشورتي)دهد فرانسه انجام مي
تقويت آراي وحدت  ،)پيدا كندقانوني بايستي رسميت  و مي ،، ولي جنبه رسمي نداشتهدارد

افزايش كيفيت آراي وحدت رويه  ن آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ورويه، ساده كرد
ح قانون فعلي ديوان ي بود كه اساتيد و قضات محترم براي اصالهمترين پيشنهادهايان، مديو

  .ارائه دادند
  .كنم در اين همايش ارزشمند مشاركت نمودند تشكر ميكه از همه كساني  مجدداً


