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 های تخصصی دیوان عدالت اداریبرای هیأت گذاریصالحیت

 1محمدرضا رفیعی

 2یاسر شمس آبادی

 چکیده

های تخصصی( )با عنوان کمیسیون 1380 ةدهاواسط های تخصصی دیوان عدالت اداری در هیأت

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  84بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شدند و در ماده 

اموری که مطابق »ها تعریف شد. به موجب صدر این ماده های مشخصی برای این هیأتصالحیت

«. ع می شودارجا ...قانون در صالحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت های تخصصی 

در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، »حسب بند ب این ماده 

و در سایر موارد نسبت به اعالم نظر جهت اتخاذ تصمیم در هیأت « کندمیرأی به رد شکایت صادر 

های های تعریف شده برای هیأتشود. اما پرسش مهم این است که آیا صالحیتعمومی اقدام می

های های متصور و مؤلفهتخصصی موجه است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم شناخت گزینه

های چالشبرخی ها است که هدف این نوشتار است. به لحاظ گذاری برای این هیأتمؤثر بر صالحیت

، های الزم، ارائه پیشنهادهای دقیق دشوار است. با این حالنظری و نیز عدم دسترسی به داده

پیشنهادهای این نوشتار چنین است: صدور دستور موقت راجع به دعاوی ابطال مقررات، صدور قرار 

قطعی و حکم غیرقطعی راجع به تمامی این دعاوی و اعالم نظر مشورتی راجع به موارد صدور آرای 

های شهای تخصصی، با توجه به چالوحدت رویه و ایجاد رویه. البته تشکیل شعب ویژه به جای هیأت

 رسد.ها، مرجح به نظر میساختاری و کارکردی این هیأت

دعاوی ابطال مقررات، صدور آرای وحدت رویه، قانون دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی  ها:کلیدواژه

 دیوان عدالت اداری
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 مقدمه

های تخصصی( )با عنوان کمیسیون 1380 ةدهاواسط های تخصصی دیوان عدالت اداری در هیأت

به تدابیر مدیریتی ایجاد شد. با توجه به فقدان جایگاه قانونی کارکردشان صرفا مشورتی بود. به بنا 

ها، جایگاه قانونی به این هیأت ،1389، مصوب قانون برنامه پنجم توسعه 211ماده « ل»موجب بند 

؛ تا اینکه در با این حال، با توجه به مفاد این بند، همچنان نهاد مشورتی باقی مانند 1دست آوردند.

)از این پس، قانون  ،1392، مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 84ماده 

اموری که »به موجب صدر این ماده  2ها تعریف شد.های مشخصی برای این هیأتدیوان( صالحیت

جاع می ار ...مطابق قانون در صالحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت های تخصصی 

چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت در صورتی که نظر سه»حسب بند ب این ماده « شود

و در سایر موارد نسبت به اعالم نظر جهت اتخاذ تصمیم در « کندمیباشد، رأی به رد شکایت صادر 

-هیأتهای تعریف شده برای شود. اما پرسش مهم این است که آیا صالحیتهیأت عمومی اقدام می

های های متصور و مؤلفههای تخصصی موجه است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم شناخت گزینه

 ها است که هدف این نوشتار است.گذاری برای این هیأتمؤثر بر صالحیت

کند، این است که قانون دیوان در دست آنچه ضرورت پرداختن به این موضوع را دوچندان می 

، همجنانکه در ادامه خواهیم گفت، نیز از جمله موادی است که قرار بر 84ه باشد و ماداصالح می

، کار مشخصی انجام نشده است. این نوشتار پژوهشتاکنون در خصوص موضوع این  3اصالح آن است.

                                                   
و اشراف  ...یوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی د»در این بند چنین مقرر شده بود:   .1

 «ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نمایدبه موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده

ها تالش کرد کیفیت رسیدگی در هیأت عمومی را با ایجاد این هیأت 1392سال گذار درقانون»گفته شده است که   .2

 :انرته ،(1) یادار حقوق(، 1398) یلطف حسنو  مسلم ،طوقییآقانک: « ارتقا بخشیده و دقت آراء را افزایش دهد.

 .انتشار یسهام شرکت

 
مصوبة کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی در خصوص طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی   .3

دیوان عدالت اداری  )از این پس، اصالحیه مصوب کمیسیون( در دستور کار هفتگی برای بررسی در صحن مجلس قرار 

 دارد. متن آن در این پیوند قابل مشاهده است:
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1634770 
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های به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده و در دو گفتار سامان یافته است. در گفتار اول، گزینه

های مؤثر شوند و در گفتار دوم، به مؤلفههای تخصصی تشریح میگذاری برای هیأتراجع به صالحیت

 1شود.بر این امر پرداخته می

های گذاری برای هیأتهای راجع به صالحیتگفتار اول: گزینه

 تخصصی

دور های تخصصی، دعاوی ابطال مقررات و صدو کارکرد اصلی هیأت عمومی و به تبع آن هیأت

در خصوص این  های تخصصیگذاری برای هیأتصالحیت رویه و ایجاد رویه است.آرای وحدت 

ناً در بند سوم، پردازیم. ضمهای مختلفی انجام شود که در ادامه به آن میتواند به صورتمیها مقوله

 کنیم. سنجی میها را امکانبه این هیأت یهای دیگراعطای صالحیت

 ابطال مقرراتهای راجع به دعاوی . گزینه1بند 

أت قانون دیوان، رسیدگی به دعاوی ابطال مقررات در صالحیت هی 12ماده  1به موجب بند 

شود. یهای تخصصی طرح مقانون، ابتدا در هیأت این 84ماده  صدر عمومی است. این دعاوی، حسب

که فارغ  آمده است. اما پرسش این است 84گانه ماده به این دعاوی در بندهای سه  نحوه رسیدگی

ین امباحث مختلف شکلی و ماهوی  راجع بههای تخصصی از آنچه در این ماده آمده است، هیأت

 ت.مطالب این بند پاسخ به این پرسش اس ؟دنتوانند داشته باشهایی میچه صالحیت ،دعاوی

 

 

                                                   
 های تخصصی سپاسگزاریم.از آقای دکتر حسینی صدرآبادی به خاطر پیشنهاد موضوع هیأت  1.
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 . مباحث شکلی و دستور موقت1

 به آنها راجعت دستور موقت دعاوی ابطال مباحث شکلی مختلفی دارند. همچنین امکان درخواس

های هایی برای هیأتچه صالحیتپردازیم که در ادامه به این پرسش میبینی شده است. نیز پیش

   توان تجویز کرد؟تخصصی راجع به این مباحث می

 الف. قرار رد دفتری

قانون دیوان، مدیر دفتر هیأت عمومی در خصوص دعاوی ابطال مقررات،  81به موجب ماده  

های تخصصی راجع به این صالحیت صدور قرار درخواست را دارد که این قرار قطعی است. هیأت

 شود.های متصور در ادامه ذکر میتوانند داشته باشند؟ گزینهقرارها چه صالحیتی می

 ی به اعتراض به آرا . مرجع رسیدگ1الف/

توانند مرجع رسیدگی به اعتراض به آرایی باشند که از سوی مدیر دفتر های تخصصی میهیأت

توان به ضرورت قابل اعتراض بودن این قرارها در دفاع از این گزینه می شوند.هیأت عمومی صادر می

کرد. با این توضیح که اشاره  هااعتراضاین های تخصصی برای رسیدگی به و مناسب بودن هیأت

ه از سوی مدیردفتر هیأت عمومی موجه نیست؛ همچنانکه قرارهای رد شد قرارهای صادر تقطعی

مدیر دفتر شعب، قطعی نبوده و قابل اعتراض در همان شعبه است، ضروری است سوی ه از شد صادر

د هیأت تخصصی توانقرارهای مدیر دفتر هیأت عمومی نیز قابل اعتراض باشد. مرجع اعتراض می

شد. ایرادهایی که این در فرض کامل بودن، به آن ارجاع می درخواست، یعنی هیأتی که ؛مربوط باشد

است. یا توجه به رایگان بودن  پیش گفته بودن دو ادعای قابل مناقشهگزینه هم با آن مواجه است 

های مقررات با دادخواستهای ابطال طرح درخواست و نبود محدودیت زمانی برای آنها، درخواست

قرارهای رد دفتری ایرادی ندارد. دوم. با فرض  تمطرح در شعب، تفاوت دارند و از این رو، قطعی

-ها از چنان اهمیتی برخوردار نیست که هیأتبه این قرار قطعی بودن این قرارها، اعتراضضرورتِ غیر

ری، از جمله یکی از معاونان رییس های بهتهای تخصصی را درگیر رسیدگی به آنها کنیم و گزینه

 دیوان، در دسترس است. 

 



 129  دو فصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری    

          1400ییز و زمستان،پا 2سال اول، شماره                                                          

 

 

 

 . عدم صالحیت2الف/

مشخص است که اگر قطعیت قرارهای رد دفتری موجه باشد و یا با فرض موجه نبودن قطعیت 

های تخصصی تری برای رسیدگی به اعتراض وجود داشته باشد، صالحیت هیأتآنها، مرجع مناسب

 ی منتفی است. نسبت به قرارهای رد دفتر

 قانون دیوان و غیرقابل طرح در هیأت عمومی 85ب. مصادیق مشمول ماده 

در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست » قانون دیوان 85به موجب ماده 

ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی 

«. در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی استقبلی دیوان 

همچنین هیأت عمومی به جهات مختلفی از جمله عدم صالحیت هیأت عمومی، ابطالی نبودن دعوا، 

الشمول نبودن مصوبه و .... دعاوی مربوط را غیرقابل مقرره نبودن متن مصوب و یا  آمره نبودن آن، عام

های تخصصی در خصوص این موارد، داند. اما پرسش این است که برای هیأتطرح در این هیأت می

 شود.های متصور بیان میدر ادامه گزینه هایی متصور است؟چه صالحیت

 . صدور رأی قطعی1ب/

و  85مقرر در ماده  مواردهای تخصصی در خصوص اعطای صالحیت صدور رأی قطعی به هیأت

است. در دفاع از آن چنین  قابل توجههای از جمله گزینهنیز موارد غیرقابل طرح در هیأت عمومی، 

ای را اقتضا مرحلهتوان گفت مسائل مربوط از چنان اهمیتی برخوردار نیستند که رسیدگی دومی

ی، های تخصصی، در قالب صدور رأی قطعداشته باشند و در این صورت اتخاذ تصمیم توسط هیأت

تواند این های دیگر از جمله رییس دیوان، مرجح است. ایراد این گزینه هم میدر مقایسه با گزینه

 های تخصصی مرجع مناسبی برای این کار نیستند و یا صدور رأی قطعی موجه نیست.باشد که هیأت
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 تواند توأمان باهای تخصصی میتوسط هیأتالزم به ذکر است که صالحیت صدور رأی قطعی 

تعریف این صالحیت برای رییس دیوان یا مرجع دیگری باشد. اصالحیه مصوب کمیسیون چنین 

در »های تخصصی هیأتاصالحی چنین مقرر شده است:  84ماده  1وضعیتی را رقم زده است. در بند 

( این قانون 12های مقرر در ماده )صورتی که موضوع شکایت را غیر قابل طرح یا خارج از صالحیت

اصالحی،  85این در حالی است که به موجب ماده « نماید.ص دهد، قرار مقتضی صادر میتشخی

 1تواند در این موارد قرار صادر کند.رییس دیوان نیز می

 . صدور رأی غیرقطعی2ب/

اد. در دفاع از توان گزینه صدور رأی غیرقطعی را پبش نهمی ،الذکربا فرض موجه بودنِ ایراد اخیر

ه، قابل ای به تمامی دعاوی، به جهت الزامات دادرسی عادالنضرورت رسیدگی دومرحلهاین گزینه 

رخوردار نیستد تواند این باشد که آرای مربوط از چنان اهمیتی باشاره است. ایراد این گزینه هم می

اند. شده که قطعیت آنها قابل دفاع نباشد؛ به ویژه آنکه از سوی جمع قابل توجهی از قضات صادر

ومی، گزینة رسد به غیر از هیأت عمافزون بر این، مرجع رسیدگی به اعتراض کجا باشد؟ به نظر نمی

است که  دیگری در دسترس باشد. اما اگر قرار بر ایفای نقش از سوی هیأت عمومی باشد، بهتر آن

 این هیأت خود رأی قطعی را صادر کند.

های رأی غیرقطعی توسط هیأت همانند آنچه در مبحث پیشین گفته شد، صالحیت صدور

 شد.تواند توأمان با تعریف این صالحیت برای رییس دیوان یا مرجع دیگری باتخصصی نیز می

 . مرجع رسیدگی به اعتراض به آرا 3ب/

                                                   
در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه »مفاد این ماده از این قرار است:   1.

موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد  موضوعاً منتفی باشد، مانند
( این 12ها، نظامات و مقررات موضوع ماده )نامهشکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین

ت از قانون، رئیس دیوان قرار رّد قانون نباشد از قبیل نظرات مشورتی، ابالغیه مصوبات، تصمیمات موردی و یا شکای

 «کند. این قرار قطعی است.دادخواست صادر می
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های تخصصی مرجع رسیدگی به تواند مورد توجه قرار گیرد این است که هیأگزینه دیگری می

شوند. مفروض این گزینه آن است که رییس دیوان صادر می اعتراض به آرایی باشند که از سوی

در دفاع از این  1به موارد غیرقابل طرح در هیأت عمومی نیز تعمیم یابد. 85صالحیت موضوع ماده 

شود و وقت هیأت عمومی نیز ای انجام میگزینه گفتنی است که به موجب آن، رسیدگی دومرحله

توان اعطای صالحیت صدور رأی در مقام نقد این گزینه، میشود. اهمیت نمیصرف این مسائل کم

های متعدد وی، موجه ندانست. به عالوه، همچنانکه که بدوی به رییس دیوان را با توجه به مسئولیت

گفته شد، آرای مربوط از چنان اهمیتی برخوردار نیستند که قطعیت آنها قابل دفاع نباشد. از این رو، 

 رسد.  تر به نظر میهای تخصصی باشد، صدور آرای قطعی موجهحیت به هیأتاگر قرار بر اعطای صال

 . اعالم نظر مشورتی4ب/
های تخصصی صرفاً نظرات مشورتی خود را اعالم گزینه دیگر وضعیت کنونی است که هیأت

 کنند. در دفاع از این گزینه همان مطلب پیش گفته دایر بر قابل دفاع بودن قطعیت آرای مربوطمی

تواند از سوی رییس دیوان، به نحوی مطلوب، انجام شود. در این صورت است. ضمن اینکه این کار می

رسد. ایراد این گزینه هم این است های تخصصی موجه به نظر میاعالم نظر مشورتی از سوی هیأت

لب صدور های تخصصی باشد، چرا این کار در قاکه اگر قرار بر صرف وقت و امعان نظر از سوی هیأت

رأی انجام نشود که در این صورت، آرای مربوط از اتقان بیشتری برخودار خواهد بود و در فرض قطعی 

ضمن اینکه اعطای صالحیت صدور رأی قطعی  شود.بودن این آرا، تسریع در رسیدگی نیز محقق می

ر آرای اشتباه به رییس دیوان، با توجه به پیچیدگی و ابهام برخی جهات مربوط، ممکن است به صدو

 نیز ممکن نیست.   2قانون دیوان 91بیانجامد که نقض آنها از طریق ماده 

                                                   
 در اصالحیه مصوب کمیسیون که در پاورقی قبل آمده، این اتفاق افتاده است.   .1
 ادعای موارد در عمومی، هیأت در مجدد رسیدگی برای عمومی هیأت قبلی آراء طرح»مفاد این ماده از این قرار است:   .2

 تقاضای یا دیوان رئیس یا قضاییه قوه رئیس ازسوی اشتباه اعالم مستلزم یکدیگر، با تعارض یا قانون با مغایرت یا اشتباه

 .«است دیوان قضات از نفر بیست مستدل و کتبی
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 . عدم صالحیت5ب/

صالحیت  عدمبه رسد باید های پیش گفته قابل دفاع نباشد، به نظر میاگر هیچ کدام از گزینه

قائل  عمومیطرح در هیأت قانون دیوان و غیرقابل 85های تخصصی درباره جهات موضوع ماده هیأ

 .شد

 ج. درخواست دستور موقت

در مواردی که ضمن درخواست ابطال ...  »قانون دیوان چنین مقرر شده است که  36در ماده 

مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدای پرونده جهت رسیدگی 

های تخصصی راجع به این قسم تقاضاها هیأت« ....به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود

 شود.های متصور در ادامه اشاره میگزینه توانند برخوردار شوند؟از چه صالحیتی می

 . صدور دستور موقت1ج/

دار رسیدگی به ها این است که به جای یکی از شعب، هیأت تخصصی مربوط عهدهیکی از گزینه

توان صدور دستور موقت شود. در دفاع از این گزینه میدستور موقت و در صورت احراز شرایط مقرر، 

های تخصصی اشاره کرد. ایراد قابل آفرینی هیأتبه اهمیت این تقاضاها و از این رو، ضرورت نقش

 طرح نیز این است که این گزینه ممکن است با فوریت رسیدگی به این تقاضاها منافات داشته باشد.

اتخاذ تصمیم قانون اصالح شده و  36مصوب کمیسیون، ماده الزم به ذکر است که در اصالحیه 

رئیس هیأت تخصصی مربوط با رئیس و در غیاب وی نائب دستور موقت، برعهدةدر خصوص تقاضای 

 های تخصصی به موضوع باز شده است.پای هیأت نوعیگذاشته شده است که به 

 . عدم صالحیت2ج/

توسط شعب دیوان مرجح باشد و یا مراجع دیگری، های دستور موقت اگر رسیدگی به درخواست

ها مثل هیأت عمومی یا رییس هیأت تخصصی ارجحیت داشته باشند، آنگاه در خصوص این درخواست

 های تخصصی شد.باید قائل به عدم صالحیت هیأت
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 . رسیدگی ماهوی2

ای هگونهتواند به های تخصصی با رسیدگی ماهوی به دعاوی ابطال مقررات مینسبت هیأت 

 ..کنیممختلفی باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می

 الف. صدور رأی قطعی در تمامی دعاوی

، اعطای صالحیت صدور رأی قطعی در خصوص تمامی دعاوی ابطال مقررات به ترین گزینهقوی

ت: تسریع در توان برشمرد از این قرار اسهایی که برای این گزینه میهای تخصصی است. مزیتهیأت

رسیدگی به دعاوی مربوط و رسیدگی تخصصی به آنها. همچنین در دفاع از این گزینه گفتنی است 

از جمله معایب این  1.کندکفایت میقانون دیوان برای بازنگری در آرای غیرصحیح  91ماده  مفاد که

 91ماده ضمناً  گزینه امکان کاهش اتقان و اعتبار آرا به علت کنار گذاشته شدن هیأت عمومی است.

نیز با توجه تعداد بسیار اندک اعمال آن، عمالً کارآمدی الزم را نداشته و بعید است در آینده نیز در 

 این خصوص تحول قابل توجهی را شاهد باشیم.

 یرقطعی در تمامی دعاویب. صدور رأی غ

ل ها، اعطای صالحیت صدور رأی غیرقطعی در خصوص تمامی دعاوی ابطایکی دیگر از گزینه

هایی زیتمهای تخصصی است که این آرا نزد هیأت عمومی قابل اعتراض خواهد بود. مقررات به هیأت

بوط و افزایش به دعاوی مرای توان برشمرد از این قرار است: رسیدگی دومرحلهکه برای این گزینه می

ه تمام یا ای باتقان آرا. از جمله معایب این گزینه اطاله رسیدگی و عدم ضرورت رسیدگی دومرحله

 برخی از دعاوی مربوط است. 

                                                   
های به آرای هیأت تخصصی اشاره نشده است. اما در اصالحیه مصوب کمیسیون ، آرای قطعی هیأت 91البته در ماده   1.

چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک »تخصصی نیز افزوده شده است: 

 «....از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأتهای تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند
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ماده  2 قانون دیوان متضمن این گزینه است. در بند 84اصالحیه مصوب کمیسیون راجع به ماده 

هد دقابل ابطال تشخیص  ...چنانچه مصوبه را » تخصصی اصالحی چنین مقرر شده است که هیأت

این تبصره به موجب  «کند.دّ شکایت صادر میرصورت حکم به حکم به ابطال مصوبه و در غیر این

ماه از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا آرای صادره از سوی هیأتهای تخصصی ظرف یک»ماده: 

 .«عتراض در هیأت عمومی استتوسط ده نفر از اعضای هیأت عمومی قابل ا

 پ. صدور توأمان آرای قطعی و غیرقطعی 

در و  صالحیت رأی قطعی های تخصصی در مواردیاین است که هیأت هایکی دیگر از گزینه

و  مفروض و مبنای این گزینه، امکان را داشته باشند.صدور رأی غیرقطعی مواردی دیگر صالحیت 

سب نتیجة آرای مربوط )ابطال یا عدم ح تواند برمی که استمختلف  بین مواردتفکیک  ضرورت

جهارم یا ...( و یا اهمیت مصوبات مورد اعتراض ابطال(، تعداد موافقان )مثال تعریف نصاب اتفاق آرا، سه

شمول مصوبات، جایگاه مقامات و مراجع تصویب کننده و ...( و یا تلفیقی از این  ة)بر حسب گستر

 1معیارها انجام گیرد.

ای به هرسیدگی دومرحل که توان برشمرد از این قرار استهایی که برای این گزینه، میمزیت

مربوط  ، افزایش اطمینان از صحت آرایآرای مهمقابلیت رسیدگی تجدیدنظری به و یا  مهم دعاوی

م ای غیرمهآرقطعیت و یا  غیرمهم رسیدگی سریع به دعاوی را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر،

های واری. از جمله معایب این گزینه دشرا شاهد خواهیم بود با آنهاو درگیر نشدن هیأت عمومی 

 تفکیک قابل دفاع بین دعاوی و یا آرا و در نتیجه اعمال تبعیض ناموجه است.

 ت. صدور توأمان رأی و اعالم نظر مشورتی 

یا غیرقطعی  ت رأی قطعیصالحی های تخصصی در مواردیمتصور این است که هیأت دیگر گزینه

مفروض و مبنای  در مواردی دیگر صرفاً صالحیت اعالم نظر مشورتی داشته باشند.و  را داشته باشند

                                                   
ب بر ابطال، غیرقطعی باشد و یا آرایی )اعم از ابطال یا به طور مثال، صرفاً آرای ابطال مصوبات، با توجه به آثار مترت . 1

چهارم محقق نشده و یا تمامی آرای راجع به مصوبات هیأت وزیران غیرقطعی عدم ابطال( غیرقطعی باشد که نصاب سه

 باشد و یا تلفیقی )آرای ابطال مصوبات هیأت وزیران( غیرقطعی اغالم شود.
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هایی است های ناظر به تفکیک نیز همانگزینه است بین مواردتفکیک  و ضرورت این گزینه، امکان

 که پیشتر گفته شد

ما در مزایا و معایب شق نخست این گزینه همان نکاتی است که پیشتر حسب مورد گفته شد. ا 

مقررات  توان گفت که اهمیت برخی مقررات )مثالًدفاع از شق دوم )اعالم نظر مشورتی( چنین می

ن . ایراد ایهیأت وزیران( اقتضای آن را دارد که رسیدگی به آنها صرفاً در هیأت عمومی انجام شود

 تبعیض ناموجه.اعمال ای است که پیشتر گفته شد: شق نیز همان نکته

قانون دیوان،  84ماده  به موجب .های تخصصی از این سنخ استهای کنونی هیأتصالحیت

چهارم دارند و های تخصصی صالحیت صدور حکم رد غیرقطعی را در صورت تحقق نصاب سههیأت

 سوی ازهای تخصصی ر مشورتی را دارند. همچنین آرای هیأتدر سایر موارد صرفاً صالحیت اعالم نظ

گفتنی است هرچند تعریف نصاب مذکور . است اعتراض قابل دیوان قضات از نفر ده یا دیوان رئیس

موجه  ،های تخصصی به حکم ردقابل دفاع است، اما محدود کردن صالحیت صدور رأی از سوی هیأت

 2تعریف شده برای اعتراض به آرا نیز کارآمد نبوده است.کار وضمناً ساز 1رسد.مینبه نظر 

 ث. اعالم نظر مشورتی

 همچونهای تخصصی، توان برای هیأتهای قبلی، قابل دفاع نباشد، میاگر هیچ کدام از گزینه

قبل از تصویب قانون دیوان، صرفاً صالحیت اعالم نظر مشورتی تعریف کرد. در دفاع از این گزینه 

های تخصصی از طریق اعالم نظرات مشورتی، با حفظ عاملیت اثرگذاری مفید و مؤثرِ هیأتتوان به می

ممکن های ناشی از نظرات مشورتی است: هیأت عمومی، اشاره کرد. ایراد جدی این گزینه هم آسیب

                                                   
توان بر اهمیت . در مقابل میمقررات تکیه کرد نادرستِ  ابطالعوارض خطیرِتوان به در دفاع از محدودیت مذکور می . 1

 شود.آرای عدم ابطال تأکید کرد که نادرستی این آرا باعث تثبیت مقررات خالف قانون می

اند در کردههای تخصصی تاکنون بیش از سه هزار رأی صاهای موجود در وبگاه دیوان عدالت اداری، هیأتبر اساس داده . 2

 اند.اما کمتر از دو درصد آنها مورد اعتراض قرار گرفته
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و  ندهندهای تخصصی به لحاظ مشورتی بودن نظرات خود، دقت الزم را به خرج اعضای هیأتاست 

های ایجاد هزینه اصوالً ه باشند و.داشتنأت عمومی نیز به اتکای این نظرات، تأمل الزم را اعضای هی

ها های تخصصی )تخصیص وقت قابل توجهی به آنها از سوی تمامی قضات دیوان، اطاله رسیدگیهیأت

 و ...(، با منافع ارائه نظراتی صرفاً مشورتی )اتقان آرا و ...( همخوانی ندارد.

 حیتج. عدم صال

های مختلف اعطای صالحیت صدور رأی )اعم از قطعی و یا غیرقطعی( و یا اعالم نظر اگر گزینه

ها های تخصصی قابل دفاع نباشد، گزینة باقی مانده کنار گذاشتن کامل این هیأتمشورتی به هیأت

رادهای پیش توان مبتنی بر ایاز رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات است. در دفاع از این گزینه می

های تخصصی به دعاوی ابطال مصوبات را تجربه ناموفقی دانست که باید آن را به گفته، ورود هیأت

های تخصصی نادیده هیأتفعالیت سالة بایگانی سپرد. ایراد این گزینه هم این است که سابقة چند

  1گرفته شده است.

 های ناظر به صدور آرای وحدت و ایجاد رویه. گزینه2بند 

ین مسأله هیأت عمومی صالحیت صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه نیز دارد. در این بند به ا

 نند.توانند ایفا کهایی میهای تخصصی در مقام صدور این آرا چه نقشپردازیم که هیأتمی

 . صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه1

دت رویه و ایجاد رویه تماماً به ترین گزینه متصور این است که صالحیت صدور آرای وحقوی

های تخصصی واگذار شود. مشخص است که در این صورت، هیأت عمومی نقشی در صدور این هیأت

های آن است. در دفاع از این گزینه این هیأت منوط به دیگر صالحیت بقایآرا نخواهد داشت و 

                                                   
های تخصصی از اقدامات پیش بینی تشکیل هیأت»ها بیان شده است: های مثبتی راجع به این هیأتچنین دیدگاه . 1

تر شدن رسیدگی های هیأت عمومی و تخصصیها در جهت کاهش آمار پروندهبرانگیز است ... تقویت این هیأتتحسین

صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت موالبیگی، غالمرضا، نک: « در هیأت عمومی تأثیر به سزایی خواهد داشت.

 159، ص 1398، جاودانه ،جنگل :تهران ،اداری
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، در مقایسه با شده ای صادرتر بودن آرهای تخصصی و به تبع متقنتوان به وجه تخصصی هیأتمی

شمار هیأت عمومی تکافوی سوی ه از ر شدتعداد آرای صاداز آنجا که هیأت عمومی، تکبه کرد. ضمناً 

تواند صدور تعداد می ی تخصصیهاتعدد هیأت 1،دهدتعارض آرای موجود در شعب را نمی فراوان

 است که به واسطة اهمیت آرای وحدت اینبیشتری از این آرا را در پی داشته باشد. ایراد این گزینه 

همچنین  .قضات دیوان صورت گیرد تمامیضروری است صدور آنها با مشارکت  ،و ایجاد رویه رویه

 باشد.یکتا این آرا  ةپیشگیری از صدور آرای متعارض اقتضا دارد مرجع صادرکنند

 . اعالم نظر مشورتی2

اشد، های تخصصی موجه نباد رویه به هیأتاگر اعطای کاملِ صالحیت صدور آرای وحدت و ایج

ین دیگر گزینة متصور، همین وضعیت کنونی یعنی اعالم نظر مشورتی است. نقاط قوت و ضعف ا

بطال اگزینه، همان نکاتی است که در خصوص اعطای صالحیت اعالم نظر مشورتی راجع به دعاوی  

 مصوبات پیشتر گفته شد.

 . عدم صالحیت3

های ن قبلیِ عدم صالحیت گفته شد، در خصوص عدم صالحیت هیأتنکاتی که ذیل عنوا

 کند.تخصصی راجع به صدور آرای وحدت و ایجاد رویه نیز صدق می

 

 

 

                                                   
، 114، شمارة 1400، مجله حقوقی دادگستری، تابستان های نهاد آراء وحدت رویهچالشنک: رفیعی، محمدرضا،   1.
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 های دیگر. امکان سنجی اعطای صالحیت3بند 

به  وهایی است که در حال حاضر برای هیأت عمومی تاکنون آنچه گفته شد، ناظر به صالحیت

ن اعطای پردازیم که آیا امکاصصی تعریف شده است. اکنون به این مسأله میهای تختبع آن هیأت

 های تخصصی وجود دارد یا خیر؟های دیگری به هیأتصالحیت

 . ابطال برخی از مصوبات موردی1

-های تخصصی ناظر به مصوبات عامدر حال حاضر صالحیت هیأت عمومی و به تبع آن هیأت

ال اهمیت شود. با این حابطال مصوبات موردی در شعب انجام می الشمول است و رسیدگی به خواستة

یدگی به الشمول نیست و از این رو، شایسته است رسبرخی از مصوبات موردی کمتر از مصوبات عام

هادها و مقامات توان به مصوبات موردیِ نهمانند این مصوبات باشد. از جمله می ،درخواست ابطال آنها

 نفعان و یا مشموالن فراوان اشاره کرد.دارای ذی عالی، مصوبات موردیِ

 الشمول. رسیدگی به دعاوی الزام عام2

های تخصصی راه ندارند. حال آنکه در حال حاضر دعاوی الزام به هیأت عمومی و به تبع آن هیأت

الشمول دارند. صرف نظر از اینکه اهمیت این دعاوی، اقتضا دارد برخی از این دعاوی ماهیت عام

الشمول به آنها رسیدگی شود، رسیدگی شعب به جهت ضرورت همانند دعاوی ابطال مصوبات عام

 1باشد.قانون دیوان( با چالش مواجه می 60صدور رأی موردی )ماده 

 . ارائه نظر مشورتی به شعب3

های شعب در قانون دیوان تعریف پرسشها و ابهامکار مشخصی برای پاسخ به ودر حال حاضر ساز

توان کارکرد اعالم نظر های تخصصی مینشده است. با توجه به اهمیت این موضوع، برای هیأت

ای شعب را تعیین نمود. الزم به ذکر است که به موجب اصالحیه مصوب کمیسیون تبصرهمشورتی به 

                                                   
مرکز مطبوعات ، تهران، های طرح دعوا و صدور حکم در شعب دیوان عدالت اداریقالبرفیعی، محمدرضا، نک:  . 1

 58-59، صص 1400 ،و انتشارات قوه قضاییه
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در  تواند عالوه بر موارد فوقرئیس دیوان می»قانون دیوان افزوده شده است:  84بدین شرح به ماده 

 «.ارتباط با موضوعات تخصصی مربوط نسبت به أخذ نظریه مشورتی از هیأتهای تخصصی اقدام نماید

های بر تعیین صالحیت برای هیأت های مؤثرگفتار دوم. مؤلفه

 تخصصی

های تخصصی معرفی شد. برای گذاری هیأتهای متصور برای صالحیتدر مباحث پیشین گزینه

های مختلفی باید لحاظ شود که در ادامه به برخی از آنها اشاره ا مؤلفههانتخاب از بین این گزینه

 شود. می

 های مربوط . فراوانی پرونده1بند 

های تخصصی مورد رسیدگی هایی که باید توسط هیأت عمومی و به تبع آن هیأتشمار پرونده

های تخصصی باید مورد هایی است که در مقام تعیین صالحیت برای هیأتقرار گیرد، از جمله مؤلفه

ها در حد توجه قرار گیرد. به طور مشخص باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شمار این پرونده

ظرفیت رسیدگی هیأت عمومی است یا خیر؟ بدیهی است اگر پاسخ خیر باشد، اعطای صالحیت 

 تواند گریزناپذیر باشد.های تخصصی میصدور رأی به هیأت

 عاوی ابطال مقررات با  صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه. نسبت د2بند 

قانون دیوان، رسیدگی  84در حال حاضر، صرف نظر از صالحیت صدور رأی موضوع بند ب ماده 

به دعاوی ابطال و نیز صدور آرای وحدت و ایجاد رویه فرایند مشابهی دارد. اما پرسش این است که 

ا هر کدام از دو مقوله، فرایند متفاوتی را اقتضا ندارند. به طور آیا این مشابهت قابل دفاع است. آی

رویه چه اقتضائاتی  پرداخته شود که ماهیت تقنینی آرای وحدت  و ایجاد مشخص باید به این پرسش
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دیوان عدالت اداری شعب دارد؟ از سوی دیگر، دعاوی ابطال مقررات چه نسبتی با دعاوی مطرح در 

 دارند؟

 ای به دعاوی ابطال مقرراتمرحلهای یا دومرحلهیک . رسیدگی3بند 

قانون دیوان، رسیدگی  84در حال حاضر، صرف نظر از صالحیت صدور آرای موضوع بند ب ماده 

-بر تعیین صالحیت برای هیأت های مؤثرترین مؤلفهای است. یکی از مهممرحلهبه دعاوی ابطال یک

ای باشد یا مرحلهه دعاوی ابطال مقررات  باید یکهای تخصصی این مسأله است که رسیدگی ب

ای به این دعاوی پای توان بر رسیدگی دومرحلهای؟ مبتنی بر الزامات رسیدگی عادالنه میدومرحله

در نحوه رسیدگی به  های ماهوی این دعاوی با سایر دعاوی و یا تفاوتفشرد. اما با تمسک به تفاوت

. با این توضیح که چون در را قابل دفاع دانست به این دعاوی ایمرحلهرسیدگی یکتوان میآنها، 

دعاوی ابطال مقررات امر موضوعی مدخلیتی ندارد، امکان اشتباه کمتر است. افزون بر این، با توجه 

ای برای صدور آرای مرحلهکننده در رسیدگی به این دعاوی، رسیدگی یکتعداد قضاتِ مشارکتبه 

 قانون دیوان نیز وجود دارد. 91ماده فرایند کند. ضمن اینکه یت میصحبح و متقن کفا

-رسیدگی یک بسته به مورد،توان قائل به تفکیک شد و اشاره به این نکته ضروری است که می

تجویز کرد. به طور مشخص فرایند طوالنی  را ای به دعاوی ابطال مقرراتمرحلهدویا ای مرحله

ای مرحلهند موجبی باشد تا در موارد دارای اهمیت یا فوریت، رسیدگی یکتواای میرسیدگی دومرحله

 کار دشورای است. و دفاع از آنها هاانجام شود. البته، چنانکه پیشتر گفته شد، انجام این گونه تفکیک

دعاوی ابطال تمام یا برخی از ای بودن رسیدگی به الزم به ذکر است که در فرض دومرحله

توانند حق اعتراض داشته باشد و چه مرجعی به چه اشخاصی و تحت چه شرایطی میمقررات، اینکه 

هایی مختلفی گزینه دتوانمیهر کدام که  استمباحث مهمی  از جملهاین اعتراض رسیدگی کند، 

داشته باشد. به طور مشخص باید به این پرسش پرداخته شود که آیا باید به طرفین حق اعتراض داده 

 حق باید به اشخاص دیگری )مثالً قضات دیوان، رییس دیوان و ...( اعطا شود؟  شود و یا این

 های تخصصیهای ناظر به هیأت. مؤلفه4بند 
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ت که هایی اسهای تخصصی، مؤلفهبر تعیین صالحیت برای هیأت های مؤثربخش مهمی از مؤلفه

 دازیم. پرها است که در ادامه به شماری از آنها میناظر به خود این هیأت

 های تخصصی. مزایا و معایب کلی هیأت1

های تخصصی بر حسب های مهم آنهاست. هیأتهای تخصصی از مزیتساختار تخصصی هیأت

ط حضور اند و غالباً متشکل از قضاتی هستند که در شعب مربوتفکیک موضوعیِ دعاوی تشکیل شده

شود مر سبب میرسیدگی آشنایی نسبی دارند. این ادارند. از این رو، با قوانین و مقررات حوزة مورد 

ت دیگر نظرات آنها از از صحت و دقت بیشتری، در مقایسه با هیأت عمومی، برخوردار باشد. مزی

تری های بیشها به پروندهدهد این هیأتهای تخصصی تعدد آنهاست. این تعدد اجازه میهیأت

 باشند. رسیدگی کنند و در نتیجه، خروجی بیشتری داشته 

باشد. با این توضیح  نیزها تواند نقطه ضعف این هیأتهای تخصصی میتعدد هیأتدر نقطه مقابل، 

تصمیمات متعارضی از اتخاذ های صالحیتی، ممکن است موجب که این تعدد، به لحاظ همپوشانی

برای های تخصصی وارد است این است که ایراد کلی دیگری که به هیأت .شودها سوی این هیأت

شعب تحت  آنهافرعی دارد و اولویت اصلی  اهمیتها قضات، حضور و فعالیت در این هیأت از بسیاری

این رویکرد  ةزمین و فرایندهای رسیدگی و اتخاذ تصمیم، هااعضای این هیأت تعداد 1.شان استتصدی

 متفاوت را فراهم آورده است. 

 های تخصصی. ارزیابی کارکرد هیأت2

ها نیز های تخصصی، مثبت یا منفی بودن کارکرد این هیأتها و معایب کلی هیأتفارغ از مزیت

باشد. بدیهی است که کارکرد مثبت این بر تعیین صالحیت برای آنها می های مؤثراز جمله مؤلفه

                                                   
انتخاب عمومی و اخالق قضایی در سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ  دیگران، و حسینسید ،حیمی مقدمنک: ر .1 

، ص 1، شماره 1401بهار فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران،  ،یساختار و عملکرد دیوان عدالت ادار

43 
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-تواند ادامه نقشسازد و در عوض کارنامه منفی آنها میها، ادامه فعالیت آنها را قابل دفاع میهیأت

مسائل  یسرهای تخصصی مستلزم برسازد. ارزیابی کارکرد هیأتفرینی آنها را با چالش مواجه آ

 به طور متوسط، مختلفی است که از جمله، اینها قابل ذکر است: برای هر تصمیم )اعم از رأی یا نظر(

نفر/ساعت صرف شده است؟ کمیت و کیفیت مشارکت اعضا چگونه بوده است؟ چه تعداد از  چند

یا ده  و اوی ابطال به صدور رأی انجامیده است؟ چه تعداد از این آرا مورد اعتراض رییس دیواندع

 شده پذیرفتههیأت عمومی  از سویها نفر از قضات دیوان قرار گرفته است؟ چه تعداد از این اعتراض

ی قرار های تخصصی مورد پذیرش هیأت عموماست؟ چه تعداد از نظرات )اتفاقی یا اکثریتی( هیأت

های تخصصی با همدیگر و نیز با نظرات و است؟ چه تعداد از نظرات و آرای هر یک از هیأت گرفته

، در مقایسه با آرای های تخصصیهیأتی اند؟ کیفیت آراهای تخصصی متعارض شدهآرای دیگر هیأت

وسی وجود تفاوت کیفی محس های این هیأتچگونه بوده است؟ آیا بین نظرات و آرا هیأت عمومی،

 داشته است؟ 

های هایی از این دست، مستلزم دسترسی به دادهها و پرسشبدیهی است پاسخ به این پرسش

ها های تخصصی است. البته تفاوت کارکرد هیأتآماری دقیق و نیز تأمل در آرا و نظرات ابرازی هیأت

های جدی ارزیابی را با دشواریهای زمانی مختلف، کار و نیز تفاوت کارکرد هر هیأت تخصصی در بازه

 سازد.مواجه می

 . اصالحات مقتضی و ممکن3

های تخصصی اشاره شد. حال باید به این پرسش مهم نیز در مباحث پیشین به معایب کلی هیأت

پرداخت که رفع این ایرادات، چه اصالحاتی، اعم از مدیریتی و قانونی، را اقتضا دارد و تا چه میزان 

تر باشد، زمینه یافتنیهرچه راه اصالح هموارتر و دست است ها وجود دارد؟ بدیهیامکان تحقق آن

 شود و برعکس.تر میهای تخصصی فراهمگذاری برای هبأتصالحیت

های تخصصی، تعداد اعضای آنها، شرایط های دخیل از جمله تعداد هیأتآسیب شناسی مؤلفه

ها، نحوه استفاده از سازی پروندهرجاعی، نحوه آمادههای ااعضا از حیث سابقه قضایی، تعداد پرونده

نظرات کارشناسی، نحوه مشارکت اعضا، نصاب اتخاذ تصمیمات، نحوه تدوین آراو نظرات و ...، برای 

 ارائه راهکارهای اصالحی ضروری است. 
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 های تخصصیهای بدیل برای هیأت. گزینه4

 به این پرسش است که آیا برای اینهای تخصصی مستلزم پاسخ تعیین صالحیت برای هیأت

ه است. ها ایجاد شعب ویژاست یا خیر؟ یکی از این گزینه در دسترسهای بدیلی ها گزینههیأت

ه بهای صالحیت صدور رأی راجع مشخص است که این گزینه ناظر به مواردی است که این هیأت

انند در تود. این شعب ویژه میدعاوی را دارند و یا صالحیت صدور آری وحدت و ایجاد رویه هستن

ت یا صرفاً بدوی تشکیل شوند مرجع تجدید نظر هیأیک سطح یا دو سطح بدوی و تجدیدنظر و 

ریف چون اصلی بودن وظیفه تع دالیلیقوت تشکیل این شعب این است که به  ة. نقطباشد عمومی

د گزینه است انتظار داشت. ایراتر( را توان خروجی بهتری )صدور آرای متقنشده برای این شعب، می

قابل  که خروجی شعب با اعضای کم، کیفیت الزم را نخواهد داشت و تشکیل شعب با عضویت تعداد

 خواهد بود.  برانگیزچالشهای حاکم، توجهی از قضات نیز به لحاظ محدودیت

 عمومی های ناظر به هیأت. مؤلفه5بند 

ما اینکه اگر، جانشین یا همکار هیأت عمومی باشند. توانند مشاور، تسهیلهای تخصصی میهیأت

به وضعیت  ها،ها را ایفا کنند، عالوه بر وضعیت این هیأتدر چه مواردی و چگونه هر یک این نقش

 هیأت عمومی نیز بستگی دارد. 

 عمومی . مزایا و معایب کلی هیأت1

از مزایا و معایب کلی هیأت  های تخصصی گفته شد، به برخیدر خالل مطالبی که راجع به هیأت

افزاید عمومی اشاره شد. عضویت همه قضات دیوان در هیأت عمومی بر ارج و قدر آرای این هیأت می

ای چهل ساله دارد. یکتایی هیأت عمومی سابقه و پشتوانه 1تواند به اتقان آرای آن بیانجامد.و می

                                                   
تواند اند که این میدر اصالحیه مصوب کمیسیون، قضات شعب بدوی از عضویت در هیأت عمومی کنار گذاشته شده 1. 

 مثبتی باشد که ذکر شد.های تضعیف کنندة ویژگی
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-تواند تعداد پروندهمقابل، این یکتایی می دهد. در نقطههیأت عمومی امکان تعارض آرا را کاهش می

های مطرح، یا اطاله های مورد رسیدگی را با محدودیت جدی مواجه سازد و در صورت کثرت پرونده

  1و صدور آرای غیرمتقن. شتابزدههای رسیدگی را به همراه خواهد داشت و یا رسیدگی

عمومی از دیگر معایب آن است. در حال حاضر تمامی قضات دیوان در  غیرتخصصی بودن هیأت

و موظفند دربارة قوانین و مقرراتی اتخاذ تصمیم کنند که آشنایی چندانی  2این هیأت عضویت دارند

با بسیاری از آنها ندارند. همچنین عضویت همه قضات، به لحاظ فراهم نشدن امکان مشارکت مؤثر 

 قضات از برای بسیاری همچنین تواند نقطه ضعف هیأت عمومی باشد.می عیو گفتگوهای اقنااعضا 

 اهمیتی ی تخصصی و شاید بیش از آن،هاهیأت هیأت عمومی، همچون ، حضور و فعالیت دردیوان

 . شان استشعب تحت تصدی آنهافرعی دارد و اولویت اصلی 

 

 . ارزیابی کارکرد کلی هیأت عمومی2

یا منفی بودن کارکرد کلی هیأت عمومی از دیگر  مثبت رشمرده شده،فارغ از مزایا و معایب ب

رسد اگر در یک ارزیابی های تخصصی است. به نظر میبر تعیین صالحیت برای هیأت های مؤثرمؤلفه

های تخصصی بیشتر کلی، نمرة هیأت عمومی قابل قبول نباشد، زمینه برای اعطای صالحیت به هیأت

عمومی مستلزم بررسی مسائل مختلفی است که  ارزیابی کارکرد کلی هیأتشود و برعکس. فراهم می

های تخصصی از جمله اینها قابل ذکر است: عملکرد کلی هیأت عمومی قبل از ایجاد غیررسمی هیأت

در مقایسه با بعد از آن و نیز قبل اجرایی شدن قانون دیوان در مقایسه با بعد از آن چگونه بوده است؟ 

                                                   
 های خاص خود را دارد.دیگر گزینة در دسترس، افزایش جلسات هیأت عمومی است که آسیب  .1

با وجود اصالحیة پیش گفته، وضعیت غیرتخصصی هیأت عمومی همچنان باقی خواهد ماند و صرفاً میزان تجربة  . 2

یفیت آرا تأثیر قابل توجهی داشته باشد، ضمن اینکه مضراتی قضایی )در دیوان( اعضا بیشتر خواهد شد که بعید است در ک
هم خواهد داشت. از جمله اشراف قضات غیرعضو بر آرای وحدت رویه و نیز ابطالی کمتر خواهد شد. البته اگر کاهش 

اتقان آرا  تواند به افزایش، زمینة مشارکت مؤثر اعضا و گفتگوهای اقناعی را فراهم آورد، میتعداد اعضای هیأت عمومی

 بیانجامد.
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به صورت  نفر/ ساعتِ صرف شده برای هر رأی ، میزاناجرایی شدن قانون دیوان از عدو در خصوص ب

چقدر بوده است؟ کمیت و کیفیت مشارکت اعضا چگونه بوده است؟ چه تعداد از آرای این  متوسط

ها پذیرفته اند؟ چه تعداد از این اعتراضقانون دیوان مورد اعتراض قرار گرفته 91هیأت، بر اساس ماده 

اند؟ کیفیت کلی آرا چگونه بوده است؟ آیا بین آرای ابطالی و وحدت رویه تفاوت کیفی محسوسی هشد

 وجود داشته است؟ 

 . اصالحات مقتضی و ممکن3

های تخصصی، اقدامات اصالحی ممکن و مقتضی برای در مورد هیأت عمومی نیز همانند هیأت

های تخصصی اثرگذار است. در رای هیأتگذاری برفع ایرادات و اشکاالت آن، بر موضوع صالحیت

 1های دخیل برای ارائه راهکارهای اصالحی ضروری است.شناسی مؤلفهاینجا نیز آسیب

 های ناظر به شعب دیوان. مؤلفه6بند 

ومی، ها و نیز هیأت عمهای تخصصی، عالوه بر این هیأتگذاری برای هیأتدر خصوص صالحیت

شند. در ادامه توانند به دو گونة سلبی و ایجابی اثرگذار باکه می شعب دیوان نیز عامل مهمی هستند

 پردازیم. به این مباحث می

 های تخصصیهای هیأتهای شعب دیوان و پذیرش صالحیت. مزیت1

                                                   

نقدی پروین، خیراهلل و محمد امین ابریشمی راد، و  40-44پیشین، صص  دیگران، و حسینسید ،حیمی مقدمرنک:   .1

فصلنامه  ،منظور نظارت بر مقررات دولتی و ارائۀ الگوی مطلوببر ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به

  103-123، صص 1، شماره 1400بهار مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 

.  
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تواند با این پرسش مواجه شود که آیا بهتر نیست های تخصصی میهایی به هیأتاعطای صالحیت

ای دارند که بر اساس آنها های عدیدهواگذار شود؟ شعب دیوان مزیتها به شعب دیوان این صالحیت

توان به پرسش مذکور پاسخ مثبت داد: برای غالب قضات دیوان، فعالیت در شعب اولویت اصلی می

کنند که اهمیت برخی از است؛ شعب دیوان در حال حاضر به دعاوی پیچیدة بسیاری رسیدگی می

ی مورد رسیدگی در هیأت عمومی ندارد و شعب دیوان فرایندهای آنها، دست کمی از اهمیت دعاو

های برشمرده شده، به طور مشخص و کارآمدی دارند. بر مبنای این مزیت ای تثبیت شدهقانونی و رویه

توانند مرجع رسیدگی بدوی به دعاوی شعب تجدیدنظر دیوان، به لحاظ حضور چند قاضی باسابقه، می

 ابطال مقررات باشند.  

 های تخصصیهای آنها به هیأت. معایب شعب دیوان و اعطای بخشی از صالحیت2

های اعطای بخشی از صالحیت ،توان معایبی نیز برشمرد تا بر این اساسبرای شعب دیوان می

های تخصصی را موجه ساخت. به طور مشخص، ضرورت صدور رأی موردی و تعداد زیاد آنها به هیأت

تواند این نتیجه را در پی داشته توجهی به دعاوی مهم، میدیوان و امکان کمدعاوی مطرح در شعب 

های تخصصی واگذار شود. همجنانکه در مطالب باشد که بهتر است رسیدگی به برخی دعاوی به هیأت

پیشین گفته شد، دعاوی ابطال برخی از مصوبات موردی مهم )مثل مصوبات موردیِ نهادها و مقامات 

الشمول از جمله دعاوی نفعان و یا مشموالن فراوان( و دعاوی الزام عامموردیِ دارای ذی عالی، مصوبات

 های تخصصی واگذار شود.تواند به هیأتهستند که رسیدگی به آنها می
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 گیرینتیجه

های مربوط است های تخصصی مستلزم تأمالت دقیق و ارزیابی دادههیأت هایصالحیتتغییر در 

ها و هدف این نوشتار تبیین گزینه .رسد تاکنون چنین اقداماتی انجام شده باشدنمیکه به نظر 

های های مؤثر بود. از آنجا که بسیاری از مباحث مطرح شده جای کنکاش بیشتری دارد و دادهمؤلفه

ی . با این حال چند گزاره زیر برااست دشواریکار  دقیقالزم نیز در دسترس نبود، ارائه پیشنهادهای 

  .شودتر بیان میجدی تفراهم شدن زمینه تأمال

قانون دیوان و نیز موارد غیرقابل طرح در هیأت  85در خصوص مباحث شکلی موضوع ماده 

بر صدور رأی قطعی توسط رییس  ،های تخصصیهیأت بهعمومی، اعطای صالحیت صدور رأی قطعی 

های دستور در خصوص درخواست یتخصصهای دیوان مرجح است. ضمناً اتخاذ تصمیم از سوی هیأت

رسد و بر اعطای این صالحیت به ها، نیز موجه به نظر میموقت، با توجه به اهمیت این درخواست

های تخصصی، چنانکه در اصالحیه مصوب کمیسیون آمده است، ارجحیت رییس یا نائب رییس هیأت

 دارد.

برای رسیدگی  قاضی باسابقه( 5از  در مورد دعاوی ابطال مقررات، تشکیل شعب ویژه )متشکل

و البته با این  رسدبدوی به این دعاوی و رسیدگی تجدیدنظری در هیأت عمومی مرجح به نظر می

قید که در موارد دارای اهمیت یا فوریت، هیأت عمومی بتواند رأساً به درخواست ابطال مقررات مربوط 

های تخصصی باشد، گزینة صدور رأی هیأت بنا بر ادامه فعالیت اگر ،با این حال رسیدگی کند.

نزد هیأت عمومی مرجح  ، با قابلیت اعتراض این آراتمامی دعاوی ابطال مقررات در موردغیرقطعی 

های تخصصی جای اعالم نظر مشورتی هیأت اگر . با این توضیح که)با لحاظ قید پیش گفته( است

دعاوی مربوط، در مقایسه با وضعبت کنونی، زمان رسیدگی به  بدهد،خود را به صدور رأی غیرقطعی 

باید  رسد. اماموجه به نظر میمصوب کمیسیون از این حیث اصالحیه . نخواهد داشت چندانیافزایش 

آمده که  84ماده  در اصالحیهو آنچه  های تخصصی اعطا شوداعتراض به آرای هیأت ةبه طرفین اجاز

در خصوص ضمناً  رسد.آن، قابل دفاع به نظر نمی یناکارآمداست، با توجه به  فعلی تکرار قانون
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های صدور آرای وحدت و ایجاد رویه، وضعیت فعلی مرجح است. اما در فرض تشکیل شعب پرونده

ویژه برای رسیدگی به دعاوی ابطال مقررات، ارائه نظر مشورتی برای صدور آرای وحدت و ایجاد رویه 

 توانند انجام دهند.را هم این شعب می
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Jurisdiction-making for Specialized Board of the 

Administrative Justice Court 

The Specialized Boards of the Administrative Justice Court were established 

in the mid-1380s (as Specialized Commissions) according to managerial 

measures, and Article 84 of the Law on the Organization and Procedure of the 

Administrative Justice Court defined specific competencies for these c Boards. 

According to the beginning of this article, "matters that are within the competence 

of the General Board of the Court according to the law, are first referred to the 

Specialized Boards…." According to paragraph b of this article, "if three-fourths 

of the members of the specialized board are in favor of rejecting the complaint, it 

will issue a vote to reject the complaint" and in other cases, the opinion will be 

announced to make a decision in the General Board. But the important question 

is whether the competencies defined for the Specialized Boards are justified or 

not. The answer to this question requires recognizing the options and components 

affecting the qualification of these boards, which is the purpose of this article. 

Given some theoretical challenges as well as the lack of access to the necessary 

data, it is difficult to make accurate proposals. However, the recommendations of 

this paper are as follows: Issuance of an interim injunction on lawsuits for 

annulment of regulations, issuance of final and uncertain verdict regarding all 

these lawsuits, and announcement of advisory opinion on cases of issuance of 

unanimous votes and establishment of procedure. Of course, the formation of 

Special Branches instead of Specialized Boards seems preferable. 

Keywords:Cases of annulment of regulations, issuance of consensus rulings, 

law of the Administrative Justice Court, General Board of the Administrative 

Justice Court 

 

 


