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 تثبیت و توسعهگانه تاسیس،  شناسی دیوان عدالت اداری در مراحل سه آسیب – هداوند مهدی دکترآقای 

 . سالم خدمت اساتید، قضات و حضار گرامی
 .مرحله توسعه -3مرحله تثبیت  -2 مرحله تاسیس -1: توان در سه مرحله بررسی نمود تحوالت دیوان را می

 .شدهایی برای آن اختصاص داده  تاسیس و ساختمان عدالت اداری شود که نهاد دیوان می 1331و  1331دوره تاسیس مربوط به سال 
های اداری متوجه حضور  به این معنا که دستگاه. های اداری پذیرفته شد در میان دستگاه عدالت اداری ای است که جایگاه دیوان دوره ،دوره تثبیت

 .دهد ها صورت می ی را بر اعمال آننهادی شدند که نظارت قضای
 .باشد وسعه، توسعه کیفی دیوان میالبته منظور از ت .ایم شدهتثبیت طوالنی شده و هنوز وارد دوره توسعه ن هدور اما به نظر بنده،

ورت گرفت و ص 1322هایی که در سال  با وجود تالش چه چیز موجب شدتوسعه نکاتی را باید مدنظر داشت؛ اینکه برای ورود دیوان به دوره 
کثرت  ،عدالت اداری ن مانع پیش روی دیوانمهمتریرسد  ه به تاخیر بیفتد؟ به نظر میقانون جدید نیز به تصویب رسید دوران توسع

 .د هیچ فرصتی برای اصالح و بهبود نظام عدالت اداری باقی نماندنشو ها باعث می این پرونده ،درنتیجه شود که هایی است که در دیوان مطرح می پرونده
در  ، ساالنهالی که دیوان عدالت اداریدر حکند  پرونده رسیدگی می 311حدود  ساالنه ،نهاد متناظر دیوان عدالت اداری در انگلستان

مورد مربوط به دعاوی استخدامی است و همانطور که دکتر  111/01مطابق این آمار، در حدود  .دهد پرونده را مورد رسیدگی قرار می 111/131حدود
اگر برای این معضل راه . مراجع شبه قضایی استها مربوط به آرای قطعی  درصد مجموع این پرونده 01موالبیگی نیز اشاره فرمودند چیزی در حدود 

ن باید برای این مساله فکری بنابرای. گرد در بعضی از حوزه های دیوان شودوجود آید که باعث حدوث عقبه حلی پیدا نشود ممکن است تهدیدی ب
 .کرد

در حال حاضر نیز عمالً در حال اجرا انجام شده و  ن اقدامات که در دیوانبرخی از ای. ها اقداماتی صورت گرفته است برای کاهش حجم پرونده
 .کند ایجاد می اهیموانعی برای حق دادخوواقع      در، است

 :شده است نیز لب حق دادخواهی در دیواناین اقدامات نه تنها مفید نبوده بلکه عمالً موجب س. ما هبندی کرد بنده مجموع این اقدامات را فهرست
ها شکایتی  افرادی از این دستگاهچنانچه د و بر طبق این توافقات نکن دیوان عدالت اداری می  های دولتی با تگاهتوافقاتی که برخی دس -1 
به عنوان یکی از حقوق )سلب حق دادخواهی و بوده قانون اساسی 173این امر قطعاً برخالف اصل . شود باشند دادخواست آنها در دیوان ثبت نمی داشته

نیز  واجد عنوان مجرمانه بینی شده، اسالمی نیز پیش حتی از آنجا که این موضوع در قانون مجازات .آید شمار می به( ن اساسیشناسایی شده در قانو
 .باشد می

 ،شود گاهی اوقات تفسیرهایی که از هیات عمومی در آرای وحدت رویه ارائه می ؛است کاهش قلمرو صالحیت دیوانبعدی مربوط به  ی نکته -2
ها  هپروندحجم شود که نگرانی افزایش  مشخص می چنینی علل صدور آرای این دقیق اما با بررسی .ت که از لحاظ حقوقی قابل توجیه نیستتفاسیری اس

ی اداری، ترافعی دعاوی مربوط به قراردادها»: در یکی از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری چنین آمده مثالً. باعث صدور چنین آرایی شده است
 !اری غیر از رسیدگی ترافعی دارد؟ک عدالت اداری سوال این است که آیا دیوان. «باشد قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی پساست 
 .که خوشبختانه در قانون جدید، دوباره احیا شده است مربوط به حذف نهاد تجدیدنظرخواهی بودمورد دیگر  -3
در که برای مثال در موردی مشاهده شده . است« ها تعامل با دستگاه»رایج شده و آن  اداری دالتاست که در دیوان ع اصطالحی ،مورد دیگر -0 

د و همه اعضای کمیسیون معتقد بودند که بخشنامه مورد نظر غیرقانونی ش انی که بخشنامه آن باید ابطال میسازم ،تخصصی دیوان های هیاتیکی از 
یک نامه در پاراگراف اول، بخشنامه را لغو و در  سازمان مورد نظر نیز طی. که این بخشنامه را لغو کندکردند  راهنماییمورد نظر است، به سازمان 

 .موجب وهن یک نظام حقوقی استام اقد این . صویب کرده استتدوباره را بخشنامه پاراگراف دوم، همان 
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به دادخواهی  ند اما در حال حاضر جزء موانع حقکننده بود یدوارام شانتاسیس یها در ابتدا این هیات ؛هستند های تخصصی هیاتموضوع بعدی  -0
 .شود نمیمطرح هیات عمومی آن بخشنامه در ای قابلیت ابطال دارد، هرگز  یعنی برای مثال اگر این هیات تایید ننماید که بخشنامه .آیند حساب می

مثالً ایراد در کلمه، )عجیبی برخی از قضات دیوان به دالیله است که به کرات مشاهده شد. باشد خواست میداد مورد دیگر مربوط به قرار رد -3
به نظر بنده قرار رد دادخواست باید از  .گیرد ها صورت می حجم پروندهد که این امر نیز به منظور کاهش نکنمیرا رد  یدادخواست (تاریخ یا آدرس

 .هر ترتیب آن را برطرف کندچنانچه قاضی ایرادی ببیند خود باید به . دادرسی اداری حذف شود
 خاص مطابق قانون ،عدالت اداری مورد دیگر مربوط به قوانین برخی از مراجع اختصاصی است که حق اعتراض به آرای این مراجع در دیوان -7

 .شود وم علیه سلب میهمان مرجع اختصاصی از محک
به طور  ،های ورودی دیوان بدون تضییع حق دادخواهی مردم انجام داد کاهش حجم پرونده در جهت توان میاقداماتی را که به نظر بنده، اما 

اتفاقی وضعیتی چنین ( queen bench)در طی مدتی برای دادگاههای اداری برای مثال در انگلستان؛ کاهش نقض در مبداء (الف :خالصه عبارتند از
منتشر نموده که در آن، موارد نقض تصمیمات اداری « judge over your shoulder»ای تحت عنوان  ستری کتابچهدر آنجا وزارت دادگ. افتاد

تا بدین ترتیب میزان صدور آرای قابل نقض در مراجع باالتر کاهش  های اداری قرار داده است توضیح داده شده است و این کتابچه را در اختیار دستگاه
های ورودی دیوان در  اماتی در راستای کاهش حجم پروندهم؛ لذا بهتر است چنین اقدای که ما در ایران هیچگاه شاهد چنین اقداماتی نبوده درحالی ؛یابد

های  توسعه دادرسی منصفانه و ایجاد دادرسی در دادگاه( ج. های اداری های بازنگری در درون دستگاه ی روش توسعه (ب. ایران نیز صورت گیرد
لذا  ،گیرد که چون در مراجع شبه قضایی، دو مرحله رسیدگی صورت می قبلی فرمودندهای  اختصاصی اداری؛ برخی از اساتید و قضات محترم در پنل

این نظر به . دعاوی صرفاً در یک مرحله باشد نه اینکه در دو مرحله قابلیت رسیدگی در دیوان را داشته باشند گونه بهتر است رسیدگی دیوان به این
ای را  جلسه آن صورت. گیرد صورت نمی« رسیدگی اداری»به عنوان  عملیاختصاصی اداری فعلی،  عقیده بنده قابل مناقشه است، زیرا اساساً در مراجع

البته اگر آیین دادرسی  .دانست« رسیدگی»کار آنها را و توان رای به حساب آورد  نمی ،کند تنظیم می( که همان مقام اداری است)که یک نفر از اعضا
ها صدق  در مورد این دادگاه« ای رسیدگی دو مرحله»به نحوی که عنوان  ی اختصاصی اداری حاکم باشد،ها ر دادگاهب منطبق بر اصول دادرسی منصفانه

ایجاد بازوی ( د. مرحله به عمل آیددر یک  عاوی در دیوان عدالت اداری  صرفاًتوان قائل به این بود که رسیدگی به این د در این صورت می ،کند
و به نظر من چنین نهادی  استکند ولی غیر رسمی  در دیوان فعالیت می« شورای مشورتی»ین نهادی تحت عنوان مشورتی در دیوان عدالت اداری؛ چن

آقای ساده کردن آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری؛ همانطور که ( و. تقویت آرای وحدت رویه در موارد مشابه( ه. پیدا کند قانونی باید رسمیت
آیین دادرسی اداری عام در دیوان عدالت اداری و که شامل هستیم؛ ، ما نیازمند یک قانون آیین دادرسی اداری رمودنددکتر شریعت باقری نیز اشاره ف

 .قضایی باشد مراجع شبهدادرسی اداری اختصاصی در آیین 
ار گیرد در درجه اول باید مساله مجموع عرایض بنده این است که دیوان عدالت برای اینکه بتواند در آستانه ورود به دوران توسعه کیفی خود قر

 .ی ایرادات را برطرف نماید در اولویت بعدی با تصویب یک قانون آیین دادرسی اداری جامع، مجموعه های ورودی خود را حل کند و حجم پرونده
 .خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان

 
 
 

 در خصوص یک موضوع تعدد آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری – دکتر استوار سنگریآقای 
آرای وحدت رویه در خصوص یک  تعددبحثی که اینجانب قصد مطرح کردن آن را دارم در خصوص  .با سالم و احترام خدمت حضار گرامی

 .ی مختلفی در یک موضوع وجود داردها شود که رویه اساساً رای وحدت رویه زمانی صادر می .موضوع است
در یک جهت قرار گرفته و در موضوعات مشابه می بایستی از آن رای مختلف و ناصواب، اصالح شده و های  ویه، رویهبا صدور رای وحدت ر

که این  ، چندین رای وحدت رویه وجود دارددر مواردی نسبت به یک موضوع است که مشاهده شده اداری اما بعضاً در دیوان عدالت .تبعیت شود
را که  نمونه هایی از این دست آرا و موجبات صدور این آرا و پیشنهادهایی در اینجا ابتدائاً. است رای وحدت رویه ناسازگارآ علت غاییبا  ،وضعیت

 .کنیم رسد بیان می مفید به نظر می
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. قابل طرح در دیوان نیست وجهبه هیچ  های دولتی دعاوی دستگاهرایی را صادر کرد که به موجب آن  عدالت اداری دیوان 1336در سال 
هیات عمومی اظهار نظر کرده شکایت فالن دستگاه طی آنها رای وحدت رویه در این خصوص صادر شده که  22بیش از  ن رای،پس از صدور ای

 .الی آخر یا هست ودولتی قابل طرح در دیوان نیست 
هنوز برای قضات  ،چیستص آن یشخو معیار ت شامل چه نهادهایی میشود دقیقاً «دستگاه دولتی»این است که  ی دهنده نشان چنین آراییصدور 

 .خالف رای وحدت اولیه، صادر نکنندصورت نگرفته تا آرایی بر نتیجه اقناع کافی برای قضاتدر  است؛ روشن نشده عدالت اداری دیوان
تواند  میطبق این ماده کارفرما . است 1قانون کار 22ماده ای که آرای وحدت رویه متعددی در این زمینه وجود دارد مربوط به  دومین حوزه

رای وحدت رویه  0دیوان عدالت اداری در این مورد . کارگر خود را اخراج کندوجود نظر مثبت شورای اسالمی کار،  مطابق شرایطی در صورت
 .صادر کرده است

یکی مطابق  .د شعب باشداها با تعد تواند عدم تناسب تعداد پرونده مییکی از دالیل . به نظر اینجانب صدور آرای متعدد وحدت رویه موجباتی دارد
توان رسیدگی دقیق و  ها نمی مسلماً با این حجم پرونده. شود یک از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع می پرونده به هر 2111ها، ساالنه در حدود آماراز 

 .کامل را انتظار داشت
قضات مکلفند که در پایان هر . باشد معضالت قوه قضائیه نیز می یکی ازدرواقع ل آمارگرایی اشاره کرد که عضتوان به م میاین امر  از دیگر دالیل 

 .شود اگر هدف آمارگرایی باشد، کیفیت منتفی می. ها را رسیدگی کنند ماه تعداد حداقلی از پرونده
. گی تخصصی باشدقطعاً رسیدگی در دیوان بایستی رسید. ستناد عدالت اداری توان فقدان نظام آموزشی متناسب با دیوان دلیل دیگر را می

اساتید برخی از ثانیاً همانطور که  .باشددیوان تجدیدنظر شعبه قضات متشکل از می دیوان باید اوالً اینکه هیات عمو ،رسد پیشنهادی که به نظر بنده می
ها قبل از طرح در دیوان  پرونده زیرا این. باید حذف گردد مرحله تجدیدنظر برای آرای مراجع شبه قضایی ،بیان نمودندقبلی های  نلادر پ بزرگوار
 .رسد ؛ لذا رسیدگی مجدد دیوان بالوجه به نظر میاند بار در مراجع شبه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته ، حداقل دواداری عدالت

 .شود و تقویت دیوان میها  رسیدگیتر شدن  است که باعث تخصصیعدالت اداری تربیت قضات ویژه دیوان دیگر بنده، پیشنهاد 
 

 قضایی و خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری شبهت دیوان بر آراء مراجع رنظانگرشی به دو مسأله  –خضرائی  آقای
 .عرض سالم و احترام خدمت حضار بزرگوار اب

رسد این  ه نظر میب. با تعدد قاضی بوده است ای بودن دادرسی یک مرحلهداشت  1360از جمله محاسنی که قانون دیوان عدالت اداری سال 
 ای حلهسیستم دو مر 1322اما در قانون جدید سال . ه داشته استاموضوع موجبات دسترسی آسان افراد و شهروندان را در مطالبات قانونی خود به همر

با توجه به اینکه شکل  ولی ،سیستم دو مرحله ای با دادرسی عادالنه و منصفانه سازگاری بیشتری دارد ،ظاهر دربینی شده و هرچند  پیش رسیدگی
رسیدگی ( جع ادارییا به عبارتی مرا)شود قبالً در مراجع شبه قضایی  رسیدگی دیوان به کیفیتی است که اکثریت موضوعاتی که در دیوان رسیدگی می

 .گرددمیموجب تضییع حقوق شهروندان  ای بودن دادرسی در دیوان رسد در این مرحله، دو مرحله میشده است به نظر 
، هیئت شهرداری 111های ماده  کمیسیونهای حل اختالف مالیاتی،  شامل هیأت ،وجود داردهایی که در دستگاه اداری  ها و هیئت کمیسیون

 .دشو می... های تشخیص و حل اختالف کارگر و کارفرما و  تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، هیات
به . شود میو در تعاقب آن نیز دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی  دهد میایی و اداری را انجام تخلفات اداری یک رسیدگی ابتدرسیدگی به هیات 

 .رسیدگی شود ای رسد این امور باید در دیوان به صورت یک مرحله نظر می
                                                           

طي کارگاه را پس از تذکرات کتبي نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعالم هاي انضبا نامه محوله قصور ورزد و یا آئين فیهرگاه کارگر در انجام وظا: قانون کار 72ماده .  

 به وي پرداخته و( حق سنوات ) ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان  نظر مثبت شوراي اسالمي کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یك

 .یدرا فسخ نما قرارداد کار

 توافق حل نشده به هيات تشخيص ارجاع و در از موارد یاد شده اگر مساله با ي که فاقد شوراي اسالمي کار هستند نظر مثبت انجمن صنفي الزم است در هر موردیهادر واحد

 .آید ه حال تعليق در ميکار ب قرارداد ،در مدت رسيدگي مراجع حل اختالف. قدام خواهد شدا صورت عدم حل اختالف از طریق هيات حل اختالف رسيدگي و

یا شوراي اسالمي کار و یا انجمن صنفي در آن تشكيل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعالم نظر  ي که مشمول قانون شوراي اسالمي کار نبوده ویهاهکارگا -  تبصره

 .تدر فسخ قرارداد کار الزامي اس( این قانون  51 موضوع ماده ) مثبت هيات تشخيص 

عالي کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعي خواهد  ها به موجب مقرراتي است که با پيشنهاد شوراي هاي انضباطي کارگاه ين نامهیها و آ موارد قصور و دستورالعمل -7تبصره 

 .رسيد
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تصمیمات واحدهای اداری  در خصوص اقدامات و)تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریقانون  11ماده  «الف»اما اموری که مبتنی بر بند 
ز این و مرجع شکایت ا) است ت به اشخاص تصمیم نگرفتهدستگاه اداری نسبرسد اقداماتی که  به نظر می ،ستا (نسبت به شهروندان یا کارکنان دولت

 .حله ای مورد رسیدگی قرار گیرداین چنین موضوعاتی باید در دیوان عدالت اداری به صورت سیستم دو مر (دیوان عدالت اداری است اقدامات ابتدائاً
ای در دیوان رسیدگی شوند و اموری  قضایی است باید به صورت یک مرحله تی که ناشی از تصمیمات مراجع شبهتوان گفت موضوعا بنابراین می

 .رار گیرندای در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی ق اند به صورت دو مرحله تخاذ نکردهکه مراجع اداری نسبت به آن تصمیمی ا
 و تصمیماتخسارات ناشی از بحث مربوط به  ،رسد پژوهشگران و دانشگاهیان کمتر به آن پرداختند از جمله موضوعات مهمی که به نظر می

مرتکب قصور یا تقصیری شوند، موضوعی است  ،در حق شهروندان اینکه مقامات اداری نسبت به تصمیمات خود،. است اقدامات مقامات اداری
حال اگر مقامات اداری تصمیماتی  .دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده استتشکیالت و آیین دادرسی قانون  11از قسمت اول ماده  «ب»بند  که در

 .شود یم بر اساس قانون مسئولیت مدنی برای این افراد مسئولیت ایجاد باشد،ناشی از تقصیر  باعث ایراد خسارت گردد و این خسارت را اتخاذ نمایند که
از  یین امرمن غیرحق از شهروند مطالبه کند، چن چنانچه دستگاه اداری وجهی را ،جود داردویقیناً در موردی که رای وحدت رویه یا قانون 

ی در ممیصنسبت به تقصیر این مقام اداری هیچ گونه ت ،وجود دارد 11رغم صراحتی که در بند ب ماده  ، ولی متاسفانه علیمصادیق بارز تقصیر است
 .ز به واکاوی و پژوهش بیشتری داردرسد این موضوع نیا بنابراین به نظر می. شود دیوان عدالت اداری اتخاذ نمی

 
 دیوان عدالت اداریقانون های تحقق آن در  عدالت اداری و پیش شرط –خواه  دکتر نجابتآقای 

 .سالم خدمت حضار گرامی
صحبت از آن  در حال حاضربه نوعی که . تغییر کرده است اکنونهم ،به قوه مجریه وجود داشتهای که در قانون اساسی ما نسبت  رویکرد منفی

مفهوم جدیدی از عدالت در حال نزدیک شدن به رسد که  به نظر میبنابراین . دادمراجع اختصاصی اداری را در قوه مجریه توسعه باید که شود  می
 .هستیماداری 

کردیم و آن عبارت بود از اینکه به اعمال اداره نظارت شود تا حقوق شهروندان  قی تعریف میمضیّ مفهومر را د «عدالت اداری»ما در زمانی 
آن  ی در نتیجه تعریفی است کهشویم و آن  تری از عدالت اداری نزدیک می ظاهر در این است که داریم به تعریف موسع هاما امروز. تضییع نشود

یکی احقاق حقوق مردم و . عمده دارد ی ویژهدو کار ،عدالت اداریخواهیم بگوییم  یعنی می. داره را هم ارتقا دهیمگیری در ا خواهیم فرآیند تصمیم می
 .بهتری برای خدمت و مدیریت عمومینیل به استانداردهای  ،دیگری

رسیدگی کنند و به موضوع ین مراجع ابتدائاً ند و اکنمراجع اختصاصی اداری توسعه پیدا  ،پذیریم در دل خود اداره رسد اینکه ما می لذا به نظر می
افراد نسبت به قوه مجریه  نگاهی تغییر  دهنده یفای نقش کند به نوعی نشانتنها به عنوان یک مرجع نهایی یا یک مرجع فرجامی انیز دیوان عدالت اداری 

 .است
همچنان که در فرانسه ؛ی مجریه تشکیل دهیم  در دل قوهیوان عدالت اداری را نهاد دآیا اساساً ما باید  باشد که به طور جدی مطرح است این می که ای مساله

دیوان عدالت اداری را در بطن حال، زمان یا اینکه مثل  (ی مجریه است اما مستقل از قوهی مجریه،  در بطن قوه فرانسه، شواری دولتی)ای وجود دارد نین تجربهچ
 دهیم؟ ر نظر رئیس قوه قضائیه قراریزقوه قضائیه و 

چه  ،ی قوه مجریه باشد یا نهاد متناظر آن در زیرمجموعه و ببینیم که اگر دیوان عدالت اداری صورت دهیمبایستی یک بررسی دقیق آماری ابتدا 
 اشته باشد؟تواند د ن و معایبی میی قضائیه باقی بماند چه محاس ی قوه ، اگر در زیر مجموعهی مقابل دارد و در نقطهبه همراه محاسن و معایبی 

ایالت مکزیک، برخی  31ل در برای مثا .قضائیه ی مجریه وجود دارد و هم ساختار زیر نظر قوه ی نظر قوه زیر راهم ساخت ،در برخی از کشورها
 .قضائیه شکل داده اند ی قوه ی مجموعهدر زیر دیگربرخی  مجریه و ی قوه ی ها نهاد دادرسی اداری خود را در زیرمجموعه ایالت

این است که ما به جهتی حرکت کنیم که قضات  ،شود گرفته در مکزیک در نظر گرفته می به عنوان نتیجه بررسی آماری صورتای که  هنکت
 متخصص شدن قضاتاز هستیم اما  عدالت اداری نامروزه در دیوان عدالت اداری شاهد تخصصی شدن شعب دیوا. متخصص را به روی کار بیاوریم

الزمه این امر همچنانکه آقای  .کند ی نمیشعبه کار فرق یک شعبه، شعبه شهرداری باشد و دیگری،متخصص نباشد اینکه صرفاً  ،یاگر قاض. خبری نیست
 .را قبل از ورود به دیوان مد نظر قرار دهیم آموزش قضاتدکتر استوارسنگری اشاره فرمودند این است که 
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توانیم به تضمین  اگر آرا منتشر نشود نمی. آرا بایستی منتشر شوداین است که  ،ر گرفتهمورد توجه قرا آماری ی دیگری که در آن تجربه نکته
تا مورد نقد و بررسی قرار  قرار داده شوددر دسترس مردم و اصحاب نظر  عدالت اداری تضمین شود باید آرا خواهیم اگر می .عدالت اداری نایل شویم

 .دگیر
این رویکرد باید کنار گذاشته شود و قضات با فراغ بال  .سنگری نیز به آن اشاره کردند ت که دکتر استواردیگر مربوط به عملکرد آماری اس ی نکته

 .انشای رای نمایندمبادرت به و  هدوپرونده ها را رسیدگی نم
 

 :بندی نهایی جمع
 (:دبیر علمی همایش)زاده آقای دکتر فالح

 .بسم اهلل الرحمن الرحیم
 .منمای می در این نشست علمی مشارکت نمودند تشکر و قدردانیت و دانشجویان محترم که قضا، ابتدا از همه اساتید

رو به  که قانون فعلی دیوان نسبت به قوانین سابق، گامی بر این استتوان برداشت کرد این است که اجماع کلی  ها می آنچه که از مجموعه بحث
 .ی نیز دارد که نیازمند اصالح استهای ستیاما کا ؛دارد بر درها و محاسنی نیز  جلوست و نوآوری

های خود تاکید کند و در مقابل نهادهایی  باید بر صالحیت عدالت اداری دیوان درواقع. این معایب از یک جهت مربوط به صالحیت دیوان است
 .پذیرند مقاومت نماید که صالحیت آن را نمی

 .دباش های دیوان می به توسعه صالحیتتوصیه  ی مطرح شد که عموماًعمومی دیوان پیشنهادهای اصالح  ی شعب و هیات در حوزه
ون فعلی دیوان ساز و کاری را قان 116و  117ماده . تاکید داشتندبر آن دیوان محترم قع قضات اجرای احکام بود که در وامربوط محور دیگر، 

 .ا در این حوزه نیز باید اصالحاتی صورت گیردلذ. ها در اجرای احکام شده است ی کرده که منجر به انباشت پروندهبین پیش
 رای مراجع آبه  رسیدگی لیکن ،رسد برآیند کلی نظرات این است که اصل تجدیدنظر در دیوان باقی بماند در خصوص بحث تجدیدنظر به نظر می

شبیه )ابرام باشد مرجع نقض و عنی دیوان صرفاًی ؛در شعب مورد رسیدگی قرار گیرند ای باشد و صرفاً یک مرحلهصورت به  باید دیوان قضایی درشبه
ها  رسیدگی آن آیینالبته این امر منوط به این است که در خصوص مراجع شبه قضایی و  .(مطرح استدیوان عالی کشور آنچه که در رسیدگی فرجامی 

 .قانون مناسبی تصویب بشود
وجود آید و ه باید برطرف شود و وحدت بو قضات نظر اساتید  به ،دارد وجود 11در تبصره ماده  دوگانگی که فعالً ،در حوزه جبران خسارت

 .رسیدگی نماید (و تعیین میزان خسارتیا احراز وقوع تخلف اصل استحقاق یا عدم استحقاق خسارت ) دیوان به هر دو موضوع
اما این  ،ها مفید است که برای کاهش ورودی پروندهیکی از پیشنهادها بود  یزنتعیین مهلت برای اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی 

گیری باشند و در تصمیمات خود امکان اعتراض و  پیشنهاد وقتی مفید است که در کنار آن مقامات و مدیران دولتی تابع قواعد حقوقی عام برای تصمیم
 .مهلت آن را به مخاطب ابالغ نمایند

های ورودی دیوان عدالت اداری  حجم پروندهکاهش که باعث )های بازنگری درونی در ادارات ش، توسعه رووجه دیوان به اصل انتظارات مشروعت
وسیله ههای نقض قوانین از سوی دستگاه های اداری ب ارائه گزارش ،های اداری در دادگاهقانونمند ، توسعه دادرسی منصفانه و ایجاد دادرسی (شود می

که در حال حاضر در دیوان عدالت اداری )، ایجاد بازوی مشورتی(دهد ین کار را در فرانسه انجام میکه شورای دولتی نیز هم)دیوان عدالت اداری
ن آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقویت آرای وحدت رویه، ساده کرد ،(پیدا کندقانونی بایستی رسمیت  و می ،، ولی جنبه رسمی نداشتهوجود دارد

 .ح قانون فعلی دیوان ارائه دادندی بود که اساتید و قضات محترم برای اصال، مهمترین پیشنهادهایانافزایش کیفیت آرای وحدت رویه دیو و
 .کنم در این همایش ارزشمند مشارکت نمودند تشکر میکه از همه کسانی  مجدداً

 


