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 ضرورت پایش قوانین و رفع سرگردانی تئوریک – دکتر کریمیان
 با سالم خدمت حضار محترم؛

ش هدف آن است در این همای. و سیستمی مورد پایش قرار نگیرد یک نقص اساسی است اینکه قانونی تصویب شود ولی به صورت جامع
تواند مطالعات  میاین امر نیز علت . ها سرگردانی تئوریک وجود دارد در بسیاری از زمینهبه نظر بنده . های نظری پرداخته شود که بیشتر به بنیان

سی اداری بر دادر سرگردانی تئوریک عالوه. نقص و اشکال بروز کند ،شود در قوانین این امر باعث می .فی یا عدم وجود اتفاق نظر باشدناکا
توان به  آنچه که می. در ایران مکتب تفسیری مورد اتفاق وجود ندارد. ها تفسیر قانون است یکی از این زمینه .وجود دارد های دیگر نیز در زمینه

ر گرفته و ها باید مورد بررسی قرا این گونه سرگردانی. آن است که تفسیرها لفظی و سطحی است ،صورت جسته و گریخته برداشت کرد
ها هستند تا بتوانند مبانی  ها دانشگاه گشایی از این سواالت و سرگردانی گره وبهترین مکان برای بحث و بررسی . ها یافت شود حلی برای آن راه

 .کنند پیدامباحث این نظری محکمی برای 
 :ایراد نمایندکنم مطالب خود را  واهش میاکنون در پنل اول در خدمت اساتید و قضات محترم هستیم؛ بنده از آقای دکتر رستمی خ

  



 ریشه یابی مشکالت دادرسی اداری – دکتر رستمیآقای 
دادرسی اداری در حقوق ایران حوزه نوپایی به  -1: باید مورد توجه قرار داد را چند نکته مبنایی. حضار گرامیضمن عرض سالم محضر 

قی و نظام نکته دیگری که باید مورد عنایت قرار گیرد توجه به نظام حقو -2. است رود که رشد و بالندگی آن مستلزم گذشت زمان شمار می
هایی که در  گذاری از جمله در قانون)ها  گذاری در تمامی زمینه در این زمینه وجود دارد و قطعاً قانون هایی آسیب. گذاری کشور است قانون

نشستی برگزار شد که  ،ایران شناسی قوانین چندی پیش در مورد آسیب .نیستند ها مصون از این آسیب( گیرد زمینه قضایی و اداری صورت می
در . این کار نداریمچارچوب و مبنای علمی مشخصی برای گذاری این است که  مشکل اصلی ما در بحث قانون بنده در آنجا عرض کردم

جود چنین نگرشی و اما در کشور ما ؛شده است هگرفتگذاری در نظر  ی برای قانونمشخص و اسلوب بسیاری از کشورها چارچوب علمی
اً و اتفاق شاهد آن هستیماست که  این مسئله نیز تورم شدید قوانین ی نتیجه. گیرد گذاری به صورت اقتضاگرا صورت می متاسفانه قانون نداشته و

 .باشد گیر دیوان عدالت اداری می است که گریباناین موضوع نیز یکی از موضوعاتی . است مشاهدهقابل این تورم قوانین در بعد اداری، بیشتر 
ایراد صرفاً از ناحیه قانون است یا مشکالت  ها باید بررسی کرد که مشکل نظام دادرسی اداری ما چیست؟ آیا گونه همایش بنابراین در این

را مواجه بود و ابهاماتی ( در متن دات نوشتاریحتی ایرا)اگرچه قانون دیوان عدالت اداری از همان ابتدا با ایراداتی  وجود دارد؟نیز دیگری 
برای مثال دستور موقت در . خورد های آن تعارضاتی به چشم می حتی در برخی مواد و تبصره به طوری که کرد، برای اساتید و قضات مطرح 

به ایراداتی است که در باب تجدید نظر یا مورد دیگر مربوط . ها الزم نیست ولی در شعبه ،مورد تجدیدنظر باید به تایید رئیس دیوان برسد
 .وجود دارد

د بیشتر از ما با ستنقطعاً قضات محترم که مجریان قانون ه .مشکلی را که در دادرسی اداری ما وجود دارد پیدا کرد ی بنابراین باید ریشه
 .برای این مسائل در نظر دارندنیز هایی را  مسائل و ایرادات قانون آشنا هستند و راه حل

ارزیابی قوانین، داشتن مثالً  باید چارچوبی مشخص پیدا کرد؛این است که در زمینه تدوین قوانین کشور  مسئله اصلیبه نظر اینجانب 
 .گذار که همواره باید مورد توجه باشد ی مورد نظر قانونها استراتژی نظر داشتن اسناد پشتیبان و در

بینی شد که یک قانون آیین دادرسی نیز  پیش 1915در قانون سال . حث آیین دادرسی بوددر ب 1932منشاء قانون دیوان عدالت اداری سال 
های  ، قانون آیین دادرسی بود ولی در دولت به این موضوع پی بردند که همه بحث1932نویس اولیه قانون سال  پیشبنابراین . تدوین گردد

 .دود به صالحیت کردنور لذا ؛دیوان مربوط به آیین دادرسی است
اما در مجلس تحت عنوان  ،بود «عدالت اداری دی از قانون دیوانن آیین دادرسی دیوان و اصالح مواقانو»بنابراین عنوان اولیه قانون، 

 .مطرح شد 1915واقع به عنوان قانون جایگزین قانون سال در . اصالح شد «قانون تشکیالت و آیین دادرسی»
. مطرح کردعدالت اداری از منظر دادرسی در دیوان  دعاوی اداری را نباید صرفاً. است حطرقابل  دعاوی اداری در موردنکته چند 

آنچه در حال حاضر در . شود بحث آن در ادارات است ولی در نظام حقوقی ما به این موضوع توجه نمی. باشند دعاوی اداری دارای عقبه می
چه کار باید کرد؟ آیا . که دعاوی علیه دولت در حال رشد استد این است و دیوان نیز خود به این موضوع اذعان دار حال رخ دادن است

نیاز به  ،شود وقتی با اصالح قانون دیوان نیز این مشکل برطرف نمی .افزایش شمار دعاوی صرفاً ناشی از قانون است؟ به نظر بنده اینگونه نیست
 .قوه مجریه و قوه قضائیه است املکه مستلزم تع شود احساس میشناسی دقیق  یک ریشه یابی و آسیب
ولی  ،قضاییه بوده و استقالل آن از این حیث مورد توجه استد وابسته به قوه دیوان عدالت اداری یک نها ،ر ایراندرست است که د

و به نظر من باید  این مساله مهمی است که باید به آن توجه کرد. کند واقعیت امر این است که دولت از تجربیات دیوان به خوبی استفاده نمی
 کن کرد؟ توان علت اصلی این مشکالت را ریشه ببینیم که ریشه این همه دعاوی چیست؟ آیا نمی. آرای دیوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

وریک به مساله این نگاه جدید همان نگاه تئهمانطور که اساتید محترم در بیانات قبلی فرمودند . ما نیازمند یک نگاه جدید هستیمبنابراین 
خواهیم یک چارچوب و  آیا هدف صرفاً حل معضالت است یا میگذاری و اصالح مقررات چه باشد؟  انونبه این معنی که مبنای ق ،است
 .به نظر بنده این موضوعی مهم است که باید به آن توجه کرد و روی آن کارهایی صورت گیردداشته باشیم؟  نیز ین علمی برای موضوعتبی



های  دعوا در دستگاه طرحهمان مرحله پیش از دعوا در واقع . ندده را مورد توجه قرار می مرحله پیش از دعوااری از کشورها در بسی
مبتنی بر اصول و ضوابط باشد امکان شکایت از این آرا  شود اداری صادر میهای  اگر تصمیمات و آرایی که از این دستگاه .باشد اداری می

 .شود کاسته می نیز های دیوان ه از حجم پروندهدر نتیج ؛کاهش یافته
هایی  به خاطر رفت و برگشتاز معضالت و مشکالت قانون دیوان  شود این است که برخی می ایرانکه مربوط به نظام حقوقی  ای نکته

ات و عبارات قانون ، هنوز اصطالحدیوان قانون 01ماده در . آید است که به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوجود می
 «کمیسیون مالیاتی»عبارت  ،این ماده 2برای مثال در بند . وجود دارد( است 1993که آن هم برگرفته از قانون شورای دولتی سال ) 1931سال 

ت پیش پا راین چنین ایرادابناب. جایگزین کمیسیون مالیاتی شده است 1933از سال  «مالیاتی هیئت حل اختالف»در حالی که وجود دارد، 
اما  ،مطرح شده شکایت از مقررات موسسات عمومی غیردولتی 01ماده یا در مثالی دیگر مطابق . شکلی بایستی برطرف گرددی  افتاده

یا ابهاماتی . دارد وگانگی جای تاملاین د. شکایت از سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و نهادهای انقالبی مطرح شده استصرفاً  11در ماده 
 .است جر به افزایش آرای وحدت رویه شدهمنتنهایی  ها که خود به خصوص بحث صالحیتهب ،های آیین دادرسی وجود دارد ر بحثکه د
بعدی اصالحات باید در نیز شناسی آرای دیوان است و نتایج و بازخورد آن  کار اساسی و مهمی که در دیوان باید صورت بگیرد آسیب 

 .کس گرددمنعقانون دیوان عدالت اداری 
 .نائل شودکنم و امیدوارم که این همایش به اهداف مورد نظر خود  از اینکه به سخنان بنده گوش دادید تشکر می

 
 دیوان عدالت اداریدادرسی  آیینتشکیالت و مصادیق و موارد ضروری بازنگری در قانون  –دکتر پیرزاده آقای 

نواقص  کنیم و را مطرح می اداری رفیع دیوان عدالت بحث قانون دیوان و جایگاهکه ما  از آنجا. سالم خدمت اساتید و حضار گرامی
ابتدا باید دید خاستگاه دیوان عدالت در  ،خواهیم مورد بررسی قرار دهیم احتمالی برای اصالح قانون در آتیه را می قانون فعلی و یا پیشنهادهای

 و چه رسالت و صالحیتی دارد؟ یستاداری چ
ج از ورت تا از انحرافات دولت و خاری و قانون اساسی ما بر اعمال و رفتار دولت یک نگاه نظارتی و کامالً راهبردی اسگذ نگاه قانون

مربوط به  ،به نظر اینجانب مواردی از قانون فعلی دیوان که نیاز به بازنگری مجدد دارند .اصول قانون اساسی یا موازین شرعی جلوگیری شود
، قابل نیز از باب اصل قابل تجدیدنظر بودن 35از بابت دعاوی وارده به دیوان و ماده  11ماده . باشد یوان عدالت اداری میقانون د 35و  11ماده 

 .توجه هستند
های اداری،  دعاوی که اشخاص در اثر عدم اجرا یا عدم تمکین سازمان( الف. با دو نوع دعوا مواجه هستیم صالحیت شعبما در بحث 
به این نحو که تفسیر شاکی از قانون با تفسیر مرجع اداری  ؛ر قانون باشدیاین موضوع حتی ممکن است مربوط به تفس. کنند یدر دیوان مطرح م

 . نهایت ممکن است موجب ورود یا رد شکایت شودکه در تواند موضوع شکایت در دیوان باشد ر مییاین اختالف در تفس. متفاوت باشد
خواهد هایی که صورت  اصالحیه طی)قانون دیوان  11باید از موارد صالحیت ابتدایی ماده  نه دعاویگو ن است که اینمنظور بنده ای

در همان  ،و آن حق ممکن است مورد اختالف باشد استمدعی حقی در اجرای قانونی  به لحاظ اینکه اگر شخصی، .خارج گردد( گرفت
فیلتری است که باعث کاهش حجم  ،این اقدام. قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد ب یک کمیسیون یا هیئت یا مرجع شبهسازمان یا اداره در قال

 .ها در مرحله اول رسیدگی دیوان خواهد شد پرونده
در حال . پردازند قضایی در یک یا دو مرحله به رسیدگی می شبهمراجع . است قضایی شبهاعتراض به آراء مراجع  دیگر بحث

 .ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند 9ظرف  21به تبصره  آرای مراجع شبه قضایی با توجهحاضر 

                                                           
 افراد برای و ماه سه کشور داخل اشخاص برای ین قانون،ا (1 )ماده (2)بند موضوع موارد به راجع دادخواست، تقدیم مهلت قانون، این تصویب زمان از -2 تبصره . 

 مراجع .است (مدنی امور در) انقالب و عمومی دادگاههای دادرسی آیین قانون مطابق مربوط مرجع تصمیم قطعی یا رأی ابالغ تاریخ از ماه شش کشور، از خارج مقیم

 نفع ذی و نبوده واقعی ابالغ، که مواردی در. است اعتراض قابل دیوان در مزبور مدت ظرف آنها متصمی یا رأی که نمایند تصریح خود تصمیم یا رأی در مربوط مکلفند

 مهلت در شکایت حق قبالً اشخاصی سابق، قانون موجب به که مواردی در .نماید می ابالغ رسیدگی موضوع به ابتداء در دیوان شعبه بنماید را آن از اطالع عدم ادعای

 .است محاسبه مالک مذکور، لتاند، مه داشته بیشتری



ست که الزم های جدی قانون فعلی ا آن هم در دو مرحله یکی از آسیبعدالت اداری آرای مراجع شبه قضایی در دیوان  رسیدگی به
داری ضایی در یک مرحله در دیوان عدالت ادر واقع بهتر است آرای مراجع شبه ق. ین موضوع مدنظر قرار گیرداست در اصالحات بعدی ا

مراجع شبه قضایی  رسیدگیزیرا  ،منافاتی ندارد( مراجع رسیدگی دیا تعد)این امر با اصل قابل تجدید نظر بودن آرا . دمورد رسیدگی قرار گیر
 .آید یک نوع دادرسی اولیه اداری به شمار می

بودن رسیدگی است که شعب بدوی و تجدیدنظر  ای موضوع دو مرحله ،اول .دارد نقاط قوتی هم در خود عدالت اداری قانون فعلی دیوان
 که در راستای اصل دسترسی آسان به (علی رغم ایرادات و اشکاالتی که بر آن وارد است)دفاتر استانی است ،دوم. کنند این نقش را ایفا می

اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی است که به صورت سه ماه و  بحث تعیین مهلت ،سوم. مراجع قضایی و اصل دادخواهی بوجود آمده است
س از گذشت سالیان دراز از آرای صادره از مراجع شبه قضایی پ این نکته از آن جهت قابل توجه است که سابقاً. بینی شده است ماه پیش شش

ورود ثالث، اعتراض ثالث نیز از موضوعاتی است  جلب ثالث، مربوط به بحث. گرفتند قرار می در دیوان عدالت اداری مورد شکایت صدور،
 .کند را فراهم میشخاص ییع حقوق ابینی شده و موجبات جلوگیری از تض ولی در قانون فعلی پیش ،که در قوانین گذشته وجود نداشته است

 
اما در قانون فعلی  ،ه واقع شدهقانون اساسی مورد اشار 1319و  1332اصل مستند و مستدل بودن احکام دیوان که اگرچه در اصل  ،پنجم

شود دعاوی و موضوعات مربوط به  های تخصصی است که باعث می بحث هیئتششم، . صریحاً بدان اشاره شده استدیوان عدالت اداری، 
ر دنهایت برای رسیدگی   و درشود  تخصصی رسیدگی  یها به صورت تخصصی در این هیئت ابتدائاًهیأت عمومی یا موارد تعارض آرا 

 .شود که غنای آرای هیئت عمومی را در پی دارد آماده می های عمومی هیئت
بحث  ،هشتم. بینی شده است ون فعلی پیشقان  13 هدو رئیس قوه قضائیه است که در مابحث نظارت رئیس دیوان عدالت اداری  ،هفتم

ملزم به تبعیت  راجع اداریم ،ی ایجاد کرده که طی آناست که وضعیت( 325ماده )تسری آرای هیات عمومی به تصمیمات بعدی مراجع اداری 
 .شود ه واحد در موضوعات یکسان میاز آرای هیأت عمومی بوده و از این جهت موجب ایجاد روی

توان اصوالً برای  اگرچه نمی) عاوی استنصاب در طرح د بحث حد ابل توجه است، قعدالت اداری ای که در باب صالحیت دیوان نکته
خواسته مربوط به تجدیدنظر در کارمند تا  «هزار تومانی111حق ماموریت »به این صورت که یک دعوا با خواسته  ؛(تعیین کرد حق، نصابی

توان برای طرح  را دارد و از این حیث نمی عدالت اداری شهرداری قابلیت طرح در دیوان 111های ماده  های میلیاردی آرای کمیسیون هجریم
 .ا در نظر گرفتوی حداقل خواسته ردعا

های ورودی دیوان  برای طرح دعوا در دیوان باعث کاهش حجم پرونده نصاب یا حداقل میزان خواسته تعیین حدرسد  به نظر می
 .رسد از این جهت مفید به نظر می عدالت اداری شود و

 .نظر قرار داده شود اداری مد عدالتبود که به نظر بنده بهتر است در اصالح قانون دیوان  این موارد خالصه پیشنهادهایی
 

                                                           
 .به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند: قانون اساسی 11 اصل .  

می یا فتاوی معتبر، حکم قییه ابع معتبراسالقاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به من: قانون اساسی 11 اصل . 2

 .صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد را

 یا قانون یا شرع با مصوبه یک مغایرت از نحو هر به دیوان رئیس یا قیائیه قوه رئیس که صورتی در :قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 61ماده .  

 .نمایند را درخواست مصوبه ابطال و مطرح عمومی هیأت در را موضوع موظفند شوند، مطلع کننده تصویب مقام اختیارات از آن خروج

 بعدی، مصوبات در عمومی هیأت رأی مفاد رعایت شود، ابطال یعموم هیأت در ای مصوبه چنانچه: قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 22ماده .  

 قانون این 68ماده  مفاد رعایت بدون از نوبت خارج را موضوع دیوان رئیس کنند، تصویب عمومی هیأت رأی مغایر جدیدی مصوبه مربوط، مراجع هرگاه .الزامی است

 .نماید می مطرح عمومی هیأت در کننده، تصویب مرجع نماینده دعوت با فقط و


