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 1فرصت؟ یا چالش ایران؛ حقوقی نظام در اداری دادستان
 فاطمه افشاری2
 مینا اکبری3

 چکیده

 تجربه است. شده ضعف دچار اداری حقوق هایجنبه از برخی در عمومی منافع از صیانت امروزه

 است خاص نفع ذی فاقد که دولت موردی میماتتص به رسیدگی مانند هاییحوزه در دهدمی نشان

 نابرابری جمله از هاییچالش با این بر عالوه هستیم. روبرو ساختاری و هنجاری سطح در خألهایی با

 حقوق دانش در ضعف خواهان، برای متقن و دقیق شواهد و ادله ارائه در موجود موانع دعوی، طرفین

 اجرای عدم همچنین و مختومه امر اعتبار ایجاد آن، تبعبه و خواسته دقیق طرح عدم و عمومی

 حل برای شدهارائه راهکارهای از یکی هستیم. روبرو اداری، عدالت دیوان در احکام پیگیرانه و مطلوب

 ،تأمل محل همچنان حلراه بهترین انتخاب چند هر است. اداری دادستان نهاد ایجاد هاچالش این

 است. بررسی و بحث

 

 برای نفع ذی مفهوم توسعه عمومی، منافع از صیانت حوزه در داد نشان حاضر شپژوه نتیجه

 موجب خصوصی حقوق در نفع ذی مفهوم از گرفتن فاصله و اداری عدالت دیوان شعب در دعوا طرح

 جای به است بهتر این، بر عالوه شود. مرتفع زیادی حد تا دیوان در دعوی طرح خألهای شودمی

 کل بازرسی سازمان به را عمومی منافع از صیانت نقش اداری، عدالت دیوان رد دادستانی تأسیس

 واحدهایی دارای هااستان یهمه در کشور کل بازرسی سازمان اینکه به توجه با نمود. واگذار کشور

 ترآسان نهاد این برای کشور کل در عمومی منافع تضییع از اطالع کسب نخست درجه در لذا است،

                                                   
« نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه»این مقاله برگرفته از گزارش نشست علمی . 1

 در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شده است. 1399است که در سال 

 afshari399@jri.ac.ir         پژوهشگاه قوه قضائیه )نویسنده مسئول( استادیار. 2

   minaakbari@jri.ac.irپژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه          دوره دکتری حقوق عمومی،  آموختهدانش. 3

 15/3/1400تاریخ ارسال:

 25/4/1400تاریخ پذیرش:
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 امکان بر مبنی کشور کل بازرسی سازمان به قانونی حق این اعطای با دوم درجه و دگیرمی صورت

 .شد خواهد برطرف نیز موجود هایچالش اداری عدالت دیوان شعب در دعوی طرح

 

 بازرسی سازمان اداری، عدالت دیوان اداری، دادستان اداری، دادرسی ،عامه حقوق کلیدواژگان:

 .قضایی نظارت ،کشور کل
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 دمهمق 
 در هک است مباحثی جمله از ایران، اسالمی جمهوری نظام در اداری دادستانی نهاد بینیپیش

 ایده، ینا پیدایش از سال چند گذشت وجود با اما ؛است گرفته قرار جدی توجه مورد اخیر سال چند

 وجود نظراتفاق کشور در نهاد این ایجاد لزوم عدم یا لزوم خصوص در اداری حقوق نظرانصاحب میان

 ندارد.

 عمومی قوقح حفظ است، شده اداری دادستان بحث ارائه موجب که یامسئله و دغدغه ترینمهم

 فاقد که دولت موردی تصمیمات به رسیدگی مانند هاییحوزه در دهدمی نشان تجربه چراکه ؛است

 هاییچالش ینا بر عالوه هستیم. روبرو ساختاری و هنجاری سطح در خألهایی با است، خاص نفع ذی

 ضعف خواهان، برای متقن و دقیق شواهد و ادله ارائه در موجود موانع دعوی، طرفین نابرابری جمله از

 همچنین و مختومه امر اعتبار ایجاد آن، تبع به و خواسته دقیق طرح عدم و عمومی حقوق دانش در

 دادستان کارکرد واقع در د.دار وجود اداری عدالت دیوان در احکام پیگیرانه و مطلوب اجرای عدم

 یابرابرن مانند هاییچالش تواندمی و است یشیتفت دادرسی به اداری دادرسی کردن نزدیک اداری

 و بودن یحضور مانند دادرسی اصول از برخی رعایت و کرده حل را لیدل لیتحص و دعوی نیطرف

 که یستن روشن کامل طور به هنوز اما ؛دده بهبود ،است منصفانه یدادرس اساس که را استماع حق

 باشد. داشته هاییصالحیت چه و کند ورود هاییحوزه چه در باید اداری دادستان

 نگرفته صورت چندانی مطالعات و داشته وجود نظری ضعف اداری دادستان بحث خصوص در

-حیتصال چه و است نهادی چه اداری دادستان که است این دغدغه نخستین امر بادی در لذا است؛

 شکیلت صورت در و ؟دارد وجود یفریک دادستان با یادار دادستان انیم تفاوتی چه دارد؟ هایی

 شود؟ انجام صورت چه به دو این میان وظایف تفکیک اداری، دادستان

 است، گرفته قرار قضایی دستگاه جدی کار دستور در 1عامه حقوق احیای و حفظ اینکه به توجه با

 شودمی مطرح پرسش این و است شده ترپررنگ اداری دادستان نهاد دایجا یمسئله بررسی ضرورت

                                                   
 قوه قضائیه. استیر 3/11/1397مورخ  100/53798/9000شماره  دستورالعمل .1
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 رسدمی نظر به باشد؟ داشته عامه حقوق احیای و حفظ در نقشی چه تواندمی اداری دادستان که

 دولت، عمومی حقوق حقوقی شخص نام با اقدام و بودن دولت مأمور وجود با که اشخاصی تعقیب لزوم

 باشد. عامه حقوق احیای و اداری دادستان میان واصلی حلقه گیرند،می هنادید را مردم عامه حقوق

 کی کدام لیذ آن مطلوب یسازمان گاهیجا اداری، دادستان ایجاد فرض در که است آن دیگر مسئله

 است؟ فیتعر قابل هاسازمان از

 یمبان لحاظ به کشور در اداری دادستان بحث که شودمی مشخص ،شد مطرح که مقدماتی با

 مبهم زوایای عامه حقوق احیای در آن نقش و تشکیالت ساختار، کارکرد، وجودی، یفلسفه نظری،

 انجام ضرورت بنابراین است؛ نگرفته صورت دیگری مطالعه 1پژوهش چند جز به و دارد بسیاری

 و ایکتابخانه روش از استفاده با حاضر پژوهش رو این از است. مبرهن کامالا  زمینه این در پژوهش

 دالیل نخست بخش در ؛است شده تدوین بخش دو در نظرانصاحب و اساتید با مصاحبه همچنین

 مورد ایران حقوق در نهاد این مخالفان دالیل دوم، بخش در و اداری دادستان نهاد ایجاد موافقان

 .شد خواهد ذکر مطلوب الگوی و مباحث نتیجه نهایت، در و گیردمی قرار بررسی

 ایران حقوق در اداری دادستان تأسیس ورتضر یکم. گفتار
 در انند.دمی الزم حتی یا ممکن را ایران حقوق در اداری دادستان نهاد وجود دانانحقوق برخی

 اداری رسیداد در چرا که گیردمی قرار بررسی مورد اداری دادستان نهاد موافقان دالیل حاضر بحث

 سمت به و دباش داشته وجود تحقیق مقام تر،عام ارتعب به یا «اداری دادستان» نام به مقامی باید

 .برود پرونده تکمیل و دلیل تحصیل حقیقت، کشف

                                                   
، 1398، 20ش ، حقوق اداری، سنجی ایجاد مقام دادستان اداریامکانالدین، زاده، سید شهابر.ک: موسوی. 1

نامه ، پایان«سنجی تأسیس جایگاه دادستان اداری در دیوان عدالت اداریامکان»؛ دمرچلی، رضا، 225-248صص 

نقش دادستان اداری ؛ اکبری، مینا، 1396کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی، 

زاده، ؛ موسوی1399، گزارش نشست علمی، پژوهشگاه قوه قضائیه، در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه

، گزارش نشست علمی، پژوهشکده حقوق دالت اداریسنجی وجود دادستان در دیوان عامکانالدین، سید شهاب

 .1394الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، عمومی و بین
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 دلیل تحصیل مسئله یکم. بند

 ایپیچیده وضعیت با اداری دادرسی در که آنجا از معتقدند اداری دادستان نهاد ایجاد موافقان

 داریم خصوصی نفع یک سوکی از اداری، دادرسی در هستیم. نهاد این ایجاد نیازمند ،هستیم مواجه

 همین به داریم. عمومی نفع یک دیگر سوی از و است خود حق احقاق دنبال به شاکی قالب در که

 بخواهد. را مقررات ابطال تواندمی «هرکس» داردمی مقرر اساسی قانون 1701 اصل که است دلیل

 اینکه بر عالوه 2کند. دعوی طرح تواندیم کس هر و دهدنمی قرار شرط را بودن نفع ذی 170 اصل

 دولت چراکه ؛باشد متفاوت عمومی منفعت از تواندمی که دارد وجود هم دولت منفعت دعاوی این در

 و عمومی منفعت خصوصی، منفعت با اداری دعاوی در بنابراین ؛نیست عمومی نفع نماینده همواره

 دارد. شباهت کیفری دادرسی به جهت این از اداری دادرسی رو این از هستیم مواجه دولت منفعت

 است. ایدومرحله دادرسی اساساا اداری دادرسی کشورها از بسیاری در

 کند: ایفا را مختلف نقش دو دادرس تحقیق، مرحله در که کندمی اقتضا اداری دادرسی طبیعت

 ضعف دلیل به شکات است ممکن زیرا ؛همیار یا همکار دادرس نقش دوم و فعال دادرس نقش نخست

 بنابراین ؛دارند ایخواسته چه ندانند و نکنند مطرح درستی به را خود خواسته حتی حقوق، دانش در

 دادرسی نقش بر عالوه که است کیفری دادرسی فعال دادرس از بیش حتی اداری دادرس وظیفه

 صورت به نیز را خواسته ،کندمی آوریجمع را ادله اینکه بر عالوه یعنی ؛باشد همیار دادرس باید فعال،

 3کند. مطرح صحیح

                                                   
های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات نامهها و آییننامهاز اجرای تصویب اندمکلفها قضات دادگاه: 170اصل  .1

مقررات را از دیوان  گونهنیاتواند ابطال و هر کس میمجریه است خودداری کنند  هاسالمی یا خارج از حدود اختیارات قو
 .عدالت اداری تقاضا کند

عمومی، مفهوم نفع عمومی وجود ندارد، بلکه در  ئتیهاین نکته قابل توجه است که فقط در دعاوی مطروحه در . 2

 شود نفع عمومی داریم.ی که در شعب هم مطرح میایدعاو

، گزارش نشست علمی، اری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامهنقش دادستان ادهداوند، مهدی، . 3

 .17-21، صص 1399الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، پژوهشکده حقوق عمومی و بین
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 اداری عدالت دیوان در دادخواهی حق هایمحدودیت دوم. بند

 نظر در 1دیوان قانون 10 ماده در شعب برای ایگسترده هایصالحیت اداری عدالت دیوان قانون

 بر ناظر بیشتر شمول دایره این دهدمی نشان دیوان در رسیدگی ضوابط به نگاهی اما است؛ گرفته

 مثال، طوربه ؛است مشهود کامالا مدنی دادرسی آیین از گذارقانون یریالگوگ و افراد تا است موضوعات

 یا وکیل یا نفع ذی شخص که کندمی رسیدگی شکایتی به دیوان شعب» دیوان قانون 17 ماده طبق

 بند طبق و «باشد کرده استدرخو قانون، برابر را شکایت به رسیدگی وی، قانونی نماینده یا مقام قائم

 حتی دیوان شعبه ... نباشد نفع ذی مطروحه شکایت در شاکی» اگر قانون، همین 53 ماده از «ب»

 گرچه همچنین «.کندمی صادر شکایت رد قرار شکایت، طرف به ضمایم و دادخواست ارسال از قبل

 الزم شاکی بودن «نفع ذی» مصوبات، ابطال دعوای طرح برای دیوان، قانون 80 ماده تبصره طبق

 مستقیم صورت به که است نفع ذی فرد تنها نظر، مورد قانون 109 ماده تبصره اساس بر اما نیست؛

 بنماید. را عمومی ئتیه رأی اجرای تقاضای دادخواست ارائه با تواندمی دیوان( رئیس دخالت )بدون

 )عمومی اداری دعوای ماهیت شناخت عدم در ریشه و نبوده صحیح گذارقانون توسط رویکرد این اتخاذ

 مقررات» دارد:می اشعار که نیز دیوان قانون 122 ماده 2دارد. اداری( دعوای بودن خصوصی نه و

 این در سکوت موارد سایر و وکالت و دیوان تصمیمات و آرا اوراق، ابالغ نحوه و دادرس رد به مربوط

 قانون و مدنی( امور )در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون در که است ترتیبی به قانون

 بادی در شاید مسئله این رساند.می را مدعا این صحت نوعی به ،«است شده مقرر مدنی حکام اجرای

 دقت کمی با اما سازد؛ گرجلوه را ... و متعدد دعاوی طرح از جلوگیری مانند هاییمصلحت رعایت امر،

 اداری عدالت دیوان تأسیس از غایت و هدف و اداری دادرسی یمقتضا خالف که شودمی مشخص

 است.

                                                   
 است. 1392منظور از قانون دیوان در این مقاله، قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  .1

، گزارش نشست علمی، پژوهشکده حقوق عمومی و یل در دیوان عدالت اداریتحصیل دلهداوند، مهدی، . 2

 .17-18، صص 1395الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، بین
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 هاییمحدودیت مدنی، دادرسی آیین مبنای بر دیوان در دادرسی ضوابط بندیچارچوب رو این از

 داشت توجه باید جمله از کند.می ایجاد اساسی قانون 34 اصل در مندرج مردم دادخواهی حق برای

 تفسیری ارائه مستلزم اداری دادگاه به دسترسی و دادخواهی حق واقعی تضمین» دیدگاه یک در

 و مادی نفع است: کثرت و تنوع نوعی یدربرگیرنده نفع ذی مفهوم است. نفع ذی اشخاص از موسع

 گروهی فردی، نفع ...(، و شهر یک یا خیابان یک گذارینام لغو در شهروندان نفع )مانند اخالقی نفع

 دعاوی در خاص نفع ذی وجود لزوم حیث از اداری عدالت دیوان حقوقی نظام ،مشخص طوربه ...«. و

 1کند.می ایجاد مردم حقوق احقاق راه سر بر بزرگی مانع شعب، به مربوط

 قبیل از عللی به بنا شوند،می قانون خالف امور اجرای از متضرر که اشخاصی نیز موارد بسیاری در

 نبودن صرفه به مقرون و ناامیدی گیری،نتیجه زمان بودن طوالنی خود، حقوق و قوانین با ناآشنایی

 بر قانون خالف تصمیمات و مقررات به نسبت تمکین دادن ترجیح خود، قانونی مطالبات پیگیری

 2کنند.می خودداری اداری عدالت دیوان به مراجعه از دیگر، علل برخی و دیوان به شکایت

 عمومی منافع از صیانت سوم. بند

 از مردم تظلمات و شکایات به رسیدگی وظیفه اداری عدالت دیوان اساسی، قانون موجب به

 1564 و 1733 ،170 لواص اساس بر دارد. عهده بر را آن مأموران و اداری مراجع اقدامات و ماتیتصم

                                                   

، ص 1398، 20ش ، حقوق اداری، سنجی ایجاد مقام دادستان اداریامکانالدین، زاده، سید شهابموسوی. 1

233. 

، 1384، 50، دادرسی، ش دادستان در دیوان عدالت اداریپیشنهاد تأسیس جایگاه ، اکبریعلمهر، کاشانی. 2

 .39ص 

 هاینامهیا واحدها یا آیین مأمورین به نسبت مردم و اعتراضات ، تظلماتشکایات به منظور رسیدگی به: 173اصل . 3

 گردد. حدود اختیاراتمی تأسیس قضائیه قوه زیر نظر رئیس اداری عدالت دیوان نام به ها، دیوانیآن حقوق و احقاق دولتی
 .کندمی تعیین را قانون دیوان این عمل و نحوه

 به بخشیدن تحقق و مسئول و اجتماعی ردیف حقوق پشتیبان که مستقل است ایقوه قضائیه وه: ق156اصل . 4

 :زیر است وظایف دارعهدهو  عدالت
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 عامه حقوق احیای ،قانون اجرای حسن یا اجرا بر نظارت ،قضائیه قوه عمده وظایف از ،اساسی قانون

 به اداری عدالت دیوان ،اداری حوزه در صورت هر در است. مردم تظلمات و شکایات به رسیدگی و

 است. هشد بینیپیش خصوص این در اختصاصی نهاد یک عنوان

 اثرگذار عامه حقوق بر ندارد وجود مستقیم نفع ذی که مواردی و دولتی مصوبات کهاین به توجه با

 بازرسی ازمانس یا دادسراها هامروز است. ضروری موارد این بر ظارتن برای اداری دادستان وجود است،

 مرجع به و دهکر آماده ایپرونده خود، نظارت با و دارند عهده بر را قضایی نظارت از بخشی کشور کل

 مینأت جهت در نفع ذی فاقد موارد و دولتی مصوبات بر نظارت برای مرجعی اما کنند؛می ارسال صالح

 کشور اریاد عرصه در عامه حقوق از بخشی که گفت توانمی دیگر بیان به ؛ندارد وجود عامه منافع

 دادخواست یا مسجمن شکایت مستقیم صورت به شخصی که زمانی تا و مانده باقی نظارت بدون کامالا

 به ند.کنمی پیدا را مصوبات رصد و ورود اجازه اداری عدالت دیوان ،نکند مطرح صحیحی و دقیق

 نمونه وانعن به ؛است واضح نظارت و مراقبت ،رصد برای یدادستان نهاد به نیاز ،خأل این یواسطه

 تبانی یا سکوت با که ویمشمی مواجه مواردی با انددولتی و اجرایی هایدستگاه ،دعوا طرف که زمانی

 یا یحقوق نهادهای یا وقت مدیر توسط قضایی احکام اجرای عدم یا اجرایی هایدستگاه مقامات

 محاکم، در یا .گیردمی صورت عمومی حقوق تضییع گسترده طوربه ،مجموعه حقوقی هایمعاونت

 عمومی نافعم علیه صادره احکام بر نظارت خأل با ما و شودیم صادر عمومی منفعت با متعارض آرایی

 .مواجهیم کشور

 وجود با آن، غیر و صنفی لحمصا مانند مصالحی به بنا افراد موارد از بعضی در است ممکن طبیعتاا

 تصمیم یا همقرر یک از افراد همه است ممکن یا نکنند شکایت طرح قانون، خالف مقرره از اطالع

                                                   
 و اخذ تصمیم و رفع خصومات دعاوی وفصلحل، ، شکایات، تعدیاتدر مورد تظلمات و صدور حکم رسیدگی -1

 .کندمی معین قانون که از امور حسبیه قسمت در آن الزم و اقدام

 .مشروع هایو آزادی عدل و گسترش عامه حقوق احیای -2

 .قوانین اجرای بر حسن نظارت -3

 .اسالم جزایی مدون حدود و مقررات و اجرای و تعزیر مجرمین تمجازا و تعقیب جرم کشف -4

 .مجرمین و اصالح جرم از وقوع پیشگیری برای مناسب اقدام -5
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 این به نگاهینیم 1392 سال در گذارقانون .نباشند مطلع قانون خالف یا قانونی اختیار حدود از خارج

 در است. کرده بینیپیش اداری عدالت یواند قانون 861 ماده در را موضوع این خأل و داشته موضوع

 اداری مرجع یک قانون خالف تصمیم متوجه اداری عدالت دیوان یسئر هرگاه شده بیان ماده این

 ئتیه در ندارد، یردیگ امتیاز هیچ که شهروند یک عنوانبه اداری عدالت دیوان در تواندمی شود،

 یک عنوان به را کل دادستان یا عمومالمدعی فیتظر کلی صورت به ماده این کند. دعوا طرح عمومی

-پیش سازوکاری هیچ بدون ،باشد موضوعی مدعی اندتومی که مستقل( نهاد لزوماا نه) ییقضا مرجع

 86 ماده اساس بر دیوان ریاست و شده تقاضا که بوده مواردی مدت این در طبیعتاا است. کرده بینی

 در که هاییدغدغه به توجه با و فعلی وضعیت در رسدمی نظر به اما است؛ هداد انجام را تکلیف این

 تشکیالت قانون 1212 ماده و 86 ماده ظرفیت وجود با و دارد وجود عامه حقوق و اداری حقوق حوزه

 باشد. داشته وجود زمینه این در نهادی که است نیاز همچنان ،داری عدالت دیوان دادرسی آیین و

 و شعب لئمسا حوزه در و ستا شمولالعام مصوبات حوزه در قطف 86 ماده نظارت کهآن دیگر

 رأی که است زمانی هم آن و ندارد وجود 793 ماده مورد در مگر دیوان یسرئ ورود امکان موردی

 ،تخلفات کاهش یا هاپرونده ورود کاهش باب از و باشد قانونی موازین یا و شرع نبیّ خالف ،دیوان

                                                   
یس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا ئیه یا رئیس قوه قضائر که یصورتدر : 86ماده . 1

عمومی مطرح و ابطال مصوبه را  ئتیهموضوع را در  اندموظفکننده مطلع شوند، خروج آن از اختیارات مقام تصویب
 .درخواست نمایند

هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع : 121ماده  .2

ور، دادستان کل کشور و دیوان المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشبیت

 .محاسبات کشور اعالم نماید

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خالف بیّن شرع یا قانون : 79ماده  .3

ض عربار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک

 .نماید. رأی صادرشده قطعی استارجاع می
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 اندتومی نظارت این شود، مطرح اداری عدالت دیوان قانون در پیشینی تنظار اگر لذا ندارد؛ عمومیت

 1د.باش پسینی نظارت مکمل

 که مواردی یا و ندارد وجود خاص نفع ذی که مواردی در است الزم شدهبیان موارد به توجه با

 جهت ینهاد کند،می عمومی منافع تضییع به اقدام اجرایی دستگاه و است درگیر متعدد افراد نفع

 دولت برای که ددار وجود ایقانونی مواد مثال طوربه ؛کند اقدام عمومی حقوق احیای و حفظ

 مواد برخی الحاق قانون 24 ماده «ج» بند مثالا ؛است کرده تعیین دیون پرداخت در ار هاییاستمهال

 داده ستمهالا اجرایی دستگاه به (1394 )مصوب 2(2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به

-نمی را خود دیون مالی، منبع وجود با دولتی دستگاه متعدد، موارد در لذا د؛بپرداز ار خود دیون تا

 دلیل به ود.ش مندبهره تأدیه تأخیر خسارت از ندابتو ،کرده مطرح دعوی که شرکتی مثالا تا پردازد

 نیز او خود وسیله این به و است سهیم نیز خصوصی شرکت آن در اجرایی دستگاه آن مسئول اینکه

 جهت به هاحق و کشور عمومی منافع از برخی که جا هر بنابراین، ؛شودمی منتفع تأدیه در تأخیر از

 یا مداخله و ورود قدرت باید اداری دادستان وند،رمی بین از هاآن اعمال عدم یا اداری تصمیمات

 3.باشد داشته را موضوع بر نظارت نهایتاا

                                                   
گزارش نشست ، نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامهپیرزاده، محمدحسن، . 1

 .47-50، صص 1399، الملل پژوهشگاه قوه قضائیهعلمی، پژوهشکده حقوق عمومی و بین
ی یثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضا یاالجراالزماق ها و اوردر مورد احکام قطعی دادگاه -ج: 24ماده  .2

های مذکور ظرف مهلت مقرر ( قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه5ی موضوع ماده )یهای اجراعلیه دستگاه

ی حکم به هر دلیل از اجرا 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب در قانون نحوه پرداخت محکوم

ریزی کشور اعالم کند به سازمان مدیریت و برنامه اجرای یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت یخودداری کنند، مرجع قضا
جایی در بودجه تملک های جابهبه را بدون رعایت محدودیتو سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم

له یا اجرای احکام دادگاه یا نواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماا به محکومای از بودجه سای و هزینههای سرمایهدارایی

 .و ثبتی مربوط پرداخت کند ییسایر مراجع قضا

گزارش نشست ، نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامهدهقان نیا، امیررضا، . 3

 .23-24، صص 1399ه قضائیه، الملل پژوهشگاه قوعلمی، پژوهشکده حقوق عمومی و بین
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 ایران حقوق در اداری دادستان نهاد تأسیس هایالشچ .دوم گفتار

 چنین جادای مخالف دیگر ایعده ،کشور در اداری دادستان نهاد ایجاد طرفداران مقابل نقطه در

 نظر دمور اهداف تحقق موجب تواندنمی نهاد این تشکیل ذیل دالیل به معتقدند و هستند نهادی

 .باشد

 مجریه قوه اعمال در ورود یکم. بند

 ابطال تواندمی «هرکس» است. همگانی دعوای اقامه امکان بر مبتنی ایران اداری عدالت نظام

 بر تصور شعب، در شکایت طرح خصوص در اما کند، درخواست صالح مرجع نزد را دولتی مقررات

 چراکه ؛است داشته وجود نیز گذارقانون در فهم این است. کلمه مدنی معنای به نفع ذی وجود لزوم

 دیوان شعبه که کاری که شودمی ایجاد تصور این لذا ندارد؛ وجود دعاوی انواع از صحیحی تفکیک

 و شعب کار که حالی در دهد،می انجام عمومی هیئت که است کاری از متفاوت ذاتاٌ ،دهدمی انجام

 در و هرکس به که شرایطی در دهند.می انجام را ابطال دعوای دو هر و است نوع یک عمومی هیئت

 ضوابطی اگر و است اداری تصمیمات تزلزل موجبات از خود شود،می داده دعوا اقامه اجازه زمان هر

 وارد اداری تصمیمات بر نظارت جهت را جدیدی ضابطین و دادستان مثالا ،شود تعیین این از بیش

 بسیار اداره بر دهوار فشار متعدد، هاینظارت اعمال با چراکه کرد؛ تعطیل باید را اداره دیگر کنیم،

 بر را اداری هایدستگاه بر نظارت وظیفه کشور، کل بازرسی سازمان حاضر حال در شد. خواهد زیاد

 تخلفات انعکاس نهاد این وظایف از یکی است. گسترده بسیار هم آن فعالیت حدودوثغور و دارد عهده

 اداری عدالت دیوان در کنندهیریگیپ اصوالا ندارد. پیگیری امکان گرچه است، اداری عدالت دیوان به
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 اجرا موضوع با عمل در عمدتاا که است ایپیچیده بسیار قولهم ،نظارت بحث اساساا 1نیست. مهم

 2است. نظارت و اجرا میان مرز نبود ما اساسی مشکالت از یکی و دکنمی پیدا تداخل

 عمومی نظم استلزامات و الزامات به توجه عدم دوم. بند

 نظم جهت از که را مختلفی استلزامات و الزامات باید مواقع از بسیاری در که دکر توجه باید

 زمانی هر در و کس هر که باشد آن بر بنا اگر که توضیح این با کرد. رعایت ،شودمی تحمیل عمومی

 انتظارات کند، شکایت دولتی اعمال و تصمیمات علیه آن، شبیه نهادهای و اداری دادستان کمک به

 مثالا ) آن از ناشی گرفتهصورت نظام و نظم و شدهحاصل مکتسبه حقوق شهروندان، برای هجادشدیا

 معرض در است(، شده داده آن ابطال درخواست حال و بوده اجرا حال در سال 30 که اینامهآیین

 زمان هر در کس هر که نیست طوراین کشورها، سایر حقوقی نظام در گیرند.می قرار همیشگی تزلزل

 بینیپیش شکایت طرح برای مشخصی زمانی مهلت و کند شکایت مقرره یا مصوبه یک از واندبت

 در که باشد قانون خالف مقرراتی ،هاآن یگذارمقرره نظام در که دارد وجود امکان این لذا شود؛می

 ؛نباشد ممکن مصوبه آن از شکایت دیگر نیز مهلت گذشت از پس و نشده شکایت آن از معین زمان

 لذا و نیست زنندهضربه و پررنگ کیفری حقوق مباحث مانند مسئله این که است آن بر فرض زیرا

 این با ،گذاشت دولت عمل صحت بر را اصل باید اداری حقوق مباحث در است. نشده آن پیگیر کسی

 اداره تصمیم یک اینکه مانند به است. داده انجام قانون از خود تفسیر بر مبتنی را اقدام آن که فرض

 ما لذا کند؛نمی ابطال را آن دیگر شعبه قاضی اما شود؛می ابطال و رودمی دیوان شعبه یک به

                                                   
گزارش نشست ، نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامهطوق، مسلم، آقایی. 1

 .26، ص 1399الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، علمی، پژوهشکده حقوق عمومی و بین

گزارش نشست ، حقوق عامه نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیایملکشاهی، الهیار،  .2

 .39، ص 1399الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، علمی، پژوهشکده حقوق عمومی و بین
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 اداری، حقوق به -دارند سروکار مجرمین و متهمین با که- کیفری وضعیت تشبیه با توانیمنمی

 1کنیم. رفتار دولت با طورهمان

 نظارتی مراجع تعداد سوم. بند

 نندما اداری و سیاسی قضایی، جمله از متعددی نظارتی نهادهای شورک فعلی اداری نظام در

 مؤثر دیموار در هانظارت این اما دارد؛ وجود کشور کل بازرسی سازمان و محاسبات دیوان مجلس،

 آخرین قضایی نظارت شود. جدید نظارتی نهاد ایجاد موجب نباید نظارت انواع نبودن کارا نیست.

 داد. انجام دیگری اصالحات باید اداری دادستان نهاد ایجاد جای به لذا است؛ راهکار

 است. اداره بر قضایی نظارت و قوانین از اداره تخلفات از پیشگیری و مقابله اداری، دادستان فلسفه

 هایصالحیت از یکی (،وزیران ئتیه 11/1/1395 مصوب) نهادمردم هایتشکل نامهآیین طبق

 جامعه حقوق به زدن لطمه باب از هاآن جرم اعالم 2است. جرم الماع امکان نهادمردم هایتشکل

 در هم و قانون در هم نهاد،مردم هایتشکل جرم اعالم امکان و افراد شکایت امکان بر عالوه است.

 تشکیل قانون 2 ماده اساس بر مثالا ؛است شده بینیپیش اداره بر متعددی ناظر مراجع ما، کشور رویه

 عدالت دیوان به تواندمی کرد مشاهده را تخلفی سازمان، که صورتی در کشور، کل بازرسی سازمان

 دیوان کند.می رسیدگی اداری عدالت دیوان و کند تخلف اعالم تواندمی یعنی ؛کند مراجعه اداری

 به را مصوبات ابطال درخواست الشمول،عام تصمیمات خصوص در و کند ورود تواندمی هم محاسبات

 نقش توانندمی مراجع نیا ایم.داشته را کارکردی نیچن نیز رویه در بدهد. اداری لتعدا دیوان

 عدالت دیوان قانون در نکنند، اقدام نیز مردم اگر کنند. تخلف اعالم یعنی کنند؛ بازی را دادستان

                                                   
گزارش نشست  نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه،طوق، مسلم، آقایی .1

 .26-27، صص 1399الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، علمی، پژوهشکده حقوق عمومی و بین

های سازمان ؛(24/3/1394)اصالحی  66اده بینی شده است: مپیش مسئلهدر قانون آیین دادرسی کیفری نیز این  .2
ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا نهادی که اساسنامه آنمردم

توانند نسبت بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میزیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی،  ذهنی، محیط

 .های فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنندارتکابی در زمینه جرائمبه 
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 ماده مانند ؛دارند الشمولعام و موردی تصمیمات درباره اختیاراتی که شده بینیپیش اشخاصی اداری

 ماده است. موردی تصمیمات خصوص در که اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 79

 نیز دیوان قانون 941 ماده است. قانون و شرع با مصوبه یک مغایرت خصوص در نیز دیوان قانون 86

 مسئله این کلی بسیار صورت به نیز دیوان قانون 1212 ماده است. رأی صدور از پس زمان به مربوط

 مقامات به نوعی به اداری، عدالت دیوان قانون از ماده 4 حداقل کنیممی مشاهده لذا کند؛می بیان را

 سازمان و شهروندان ،نفع ذی اشخاص بر عالوه که اندداده را اختیار این دیوان و قضائیه قوه عالی

 وجود با کنند. اعالم کردند، هدهمشا موردی و نوعی تصمیمات درباره را تخلفی اگر کشور، کل بازرسی

 تعدد وجود با خصوص به ،ندارد وجود دیگری ناظر نهاد ایجاد به لزومی نهادها، این تمام بینیپیش

 قانون مغایر مصوبات اجرای عدم به مکلف قضات مثال، طور به ؛داریم کشور در که ناظری نهادهای

 نظارت دیگر سوی از و دارد وجود عادی قانون با مقررات انطباق بر مجلس رئیس نظارت هستند،

 دیوان و بازرسی سازمان آن، کنار در است. شده بینیپیش نیز مصوبات بر اداری عدالت دیوان قضایی

 کنیم اضافه هم را اداری دادستان داریم که ناظرانی این تمامی وجود با اگر دارند. وجود نیز محاسبات

 10 ماده نمونه عنوان به شود.می ایجاد هم هاصالحیت لتداخ مشکل شود.می ایجاد زیادی مشکالت

 ترک» اقدامات، واژه از شود.می شامل هم را اقدامات و نیست تصمیمات به مربوط فقط 3دیوان قانون

                                                   
ت ئت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خالف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیئصورتی که آراء هی در .1

 .نمایدظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر میتوجه به ن عمومی با

المال هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت .2

به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور  موردقرار گیرد، موظف است مراتب را حسب 

 .اعالم نماید

 حیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:صال .3

 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: -1

های ها و مؤسسات و شرکتها و سازمانصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهت -الف

 ها.ه به آنانقالبی و مؤسسات وابستها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و نهادهای دولتی و شهرداری

 ها.در امور راجع به وظایف آن« الف»صمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند ت -ب
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 نهاد صالحیت حدود و کرده ورود اداری دادستان نیز فعل ترک موارد تمام در لذا آید؛برمی هم «فعل

 خصوص در عامه، حقوق به رسیدگی دستورالعمل اساس بر دیگر، مثال رد یا شود.می نقض اجرایی

 و اداری کارکنان جرائم در اگر کند. ورود تواندمی دادستان موارد سایر و زیست محیط المال،بیت

 1آید.می وجود به کاریموازی کیفری دادستان با کند ورود هم اداری دادستان اداری تخلفات

 کشور کل بازرسی سازمان و دادستانی میان ها،دادستانی میان اداری، ادستاند ایجاد این، بر عالوه

 خواهد تالش روزشبانه دادستان آنکه ضمن کرد. خواهد ایجاد تنش دولت و اداری دادستان میان و

 حالی در کند. تزلزل ایجاد کشور مدیریت ارکان در یعنی ؛کند ابطال را ایمصوبه یا تصمیم تا کرد

 2کند. درخواست را دولت مصوبات ابطال بتواند هرکس که باشد چنین نباید که

 3است. اداری عدالت دیوان در اقامه قابل دعاوی در بودن نفع ذی بحث رفع، قابل اشکاالت از یکی

 عدالت دیوان در شاکی دایره شودمی موجب اداری دادرسی در نفع ذی و نفع از تریموسع تفسیر ارائه

                                                   
 های رسیدگی به تخلفات اداری وتئرسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هی -2

ف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده حل اختال ئتیهای مالیاتی، ههایی مانند کمیسیونکمیسیون

 .هاها منحصراا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن( قانون شهرداری100)

سسات رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤ -3

ت اعم از ها محتاج ذکر نام اسنون نسبت به آن( و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قا1مذکور در بند )

 .لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

( این 2( و )1) بندهای در مذکور اشخاص و مؤسسات ناحیه از وارده خسارات میزان تعیین -1تبصره 

 .ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است

 انتظامی هایدگاهدا و نظامی و دادگستری قضائی مراجع سایر و هادادگاه راءآ و تصمیمات -2تبصره 

 .باشدنمی اداری عدالت دیوان در شکایت قابل مسلح نیروهای و دادگستری قضات

گزارش نشست علمی، ، نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامهعباسی، بیژن،  .1

 .34-35، صص 1399الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، بین پژوهشکده حقوق عمومی و

گزارش نشست نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه، طوق، مسلم، آقایی .2

 .30، ص 1399الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، علمی، پژوهشکده حقوق عمومی و بین

، گزارش نشست بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه نقش دادستان اداری در نظارتطوق، مسلم، آقایی .3

 .30-31، صص 1399الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، علمی، پژوهشکده حقوق عمومی و بین
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 در کشورها از بسیاری مانند نمایندگی سمت و گروهی یدعاو آن، کنار در و دشو گسترده اداری

 دیوان در مشخصی نفع ذی اینکه دلیل به شهروندان عمومی منافع از بسیاری .شود پذیرفته دیوان

 قرار تضییع مورد شود،نمی واقع قبول مورد جمعی نحو به دعوا طرح و ندارد وجود اداری عدالت

 نمایندگی نظریه اعمال و گروهی دعوای و کنیم تجدیدنظر نفع ذی مفهوم در است الزم لذا گیرد؛می

 در مدرن تحوالت و شود اصالح عدالت دیوان در نفع ذی مفهوم اگر بپذیریم. را اداری دادرسی در

 1نداریم. اداری دادستان به نیازی دیگر شود، اعمال دیوان در نیز دنیا اداری دادرسی

 کافی زیرساخت وجود دمع چهارم. بند

 موضوعات به راجع قانونی هایزیرساخت باید بتداا کنیم ایجاد ار اداری دادستان مهیبخوا راگ

 ریادا دادستان تأسیس فکر به سپس و کنیم تنظیم و بررسی را نظارت و عامه حق مثل ماهیتی

 .باشیم

 شود، بینیپیش شهرداری نونقا 100 ماده کمیسیون برای مثالا دیوان در اداری دادستان یک اگر

 مشکل اداری دادرسی در کند؟ رسیدگی امور از حجم این به تواندمی دادستانی آیا که است آن سؤال

 تواندمی چطور تهران در دادستان حال است. مستقر تهران در اداری عدالت دیوان دارد. وجود تمرکز

 در شود. داده توسعه دیوان شخصیت است مالز نظارت، توسعه جای به کند؟! پیدا اطالع کشور کل از

 اداری دعاوی به رسیدگی برای بدوی شعب آن، وسعت و جمعیت به توجه با استان هر در واقع

 دادستانی ایجاد خصوص در 2شود. ارجاع عدالت دیوان به تجدیدنظرخواهی فقط و داده اختصاص

 عدالت دیوان تشکیالت و دادرسی آیین قانون اصالح» طرح 63 ماده در اداری، عدالت دیوان ذیل

                                                   
، نشست مجازی انجمن حقوق اداری و حقوق هاها و ظرفیتدادستان اداری، محدودیتمحمد، زاده، علیفالح .1

 .1399اساسی استان آذربایجان شرقی، 

، نشست مجازی انجمن حقوق اداری و حقوق هاها و ظرفیتدادستان اداری، محدودیتمحمد، زاده، علیحفال .2

 .53، ص 1399اساسی استان آذربایجان شرقی، 
حدود صالحیت دیوان، دادستان دیوان از بین قضات  حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در منظور به :6ماده  .3

اختیارات زیر را با استفاده از  شود و تحت نظر رئیس دیوان وظایف وی انتخاب مییسال سابقه قضا دارای حداقل پانزده

شود نزد شعب حقوق عامه می طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که موجب تضییع -1: عهده دارد امکانات موجود بر
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 شده بینیپیش عامه حقوق احیای منظوربه اداری عدالت دیوان برای دادستانی نهاد ایجاد «اداری

 ورط به جدید نهاد این برای نیاز مورد تشکیالت همچنین و وظایف جایگاه، هم ماده این در اما بود؛

 بود. نشده مشخص تفصیلی

 اداری ندادستا نقش تغییر پنجم. بند

 دادستان به نیازی و بسپاریم اداری دادرس خود به باید فعلی شرایط در را فعال دادرس نقش

 از دفاع که دوم نقش تأثیر تحت و فاصله نقش این از فعلی شرایط در اداری دادستان نیست. اداری

 طور به و البانق و عمومی هایدادستان عملکرد به نگاهی اگر گرفت. خواهد قرار ،است عمومی منافع

 از حمایت برای کافی اختیارات هادادستان که بینیممی بیندازیم، مشروطه از پس هادادستان کلی

 این انقالب و عمومی هایدادستان تجربه اند.نداشته چندانی موفقیت اما اند؛داشته را عامه حقوق

 سازمانی نفع به تبدیل ،است اداری دادستان ورود دلیل که عمومی نفع که دهدمی ما به را درس

 که رودمی آن بیم اعتبار، این به بگیرد. شکل آن در هم سیاسی مداخالت است ممکن حتی شود.می

 در دخالت خطر است ممکن حتی شود. قوا تفکیک نظام در تأثر و تأثیر برای ابزاری اداری دادستان

 تعارض در ،است قوا تفکیک هاآن از یکی که قضایی نظارت اصلی مبانی با و بیاورد پیش را مجریه قوه

-می بررسی را تصمیم بودن قانونی ما کامل دعاوی از غیر القاعدهعلی قضایی نظارت )در گیرد قرار

 1کنیم(.

                                                   
ات پیشگیرانه مناسب جهت جلوگیری از انجام اقدام -2، نسبت به آرای مذکور دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی

رویه یا وحدت  شناسایی آرای مشابه یا متعارض شعب دیوان و پیشنهاد ایجاد -3، موجبات طرح دعوی در دیوان بروز
ها دیوان و درخواست ابطال آن ها، مقررات و سایر نظامات موضوع صالحیتنامهشناسایی آیین -4، رویه به رئیس دیوان

این قانون برای  17 ماده 3تبصره  نهاد موضوعهای مردمتواند از ظرفیت سازماندادستان دیوان می عمومی ئتیهاز 

 .کند آوری ادله و اسناد مرتبط استفادهجمع

، نشست مجازی انجمن حقوق اداری و حقوق هاها و ظرفیتدادستان اداری، محدودیتمحمد، زاده، علی. فالح1

 .44، ص 1399 اساسی استان آذربایجان شرقی،
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 ظایفو به محدود که کنیم تنظیم طوری را اداری دادستان اختیارات توانیممی نظری لحاظ به

 دخالت ینا که است این بینیپیش اما ندهد؛ رخ رهادا و مجریه قوه اعمال در دخالت و باشد مشخص

 و قضایی یفوظا از فراتر بسیار هادادستان بعضاا حاضر، حال در اینکه کما داد. خواهد رخ عمل در

 عدالت دیوان کلی رویکرد است ممکن اداری دادستان تأسیس اتفاقاا کنند.می دخالت خود نظارتی

 دهد. قرار الشعاعتحت ،است فردی حقوق و شهروندان حقوق از صیانت که را اداری

 را دیوان کارکرد باید دلیل تحصیل یعنی اداری، دادستان ایجاد نخست دلیل برای نکهاینتیجه

 اما کنیم؛ ایجاد دلیل تحصیل در شاکی به کمک یزمینه در حداقلی نقش یک صرفاا یا کنیم تیتقو

 برخی توانمی عمومی منفعت از صیانت یعنی ومد دلیل برای و .نیست صحیح اداری دادستانی ایجاد

 کنیم تجدیدنظر نفع ذی مفهوم در باید این، بر عالوه داد. کشور کل بازرسی سازمان به را هاصالحیت

 1بپذیریم. را اداری دادرسی در نمایندگی نظریه اعمال و گروهی دعوای و

                                                   
، نشست مجازی انجمن حقوق اداری و حقوق هاها و ظرفیتدادستان اداری، محدودیتمحمد، زاده، علیفالح .1

 .45، ص 1399اساسی استان آذربایجان شرقی، 
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 گیرینتیجه
 نفع ذی فاقد که دولت موردی تصمیمات به رسیدگی مانند هاییحوزه در دهدمی نشان تجربه

 از ییهاچالش با این بر عالوه هستیم. روبرو ساختاری و هنجاری سطح در خألهایی با است خاص

 ضعف اهان،خو برای متقن و دقیق شواهد و ادله ارائه در موجود موانع دعوی، طرفین نابرابری جمله

 همچنین و مختومه امر اعتبار ایجاد آن، تبع به و خواسته دقیق طرح عدم و عمومی حقوق دانش در

 از ایدهع رو این از هستیم. روبرو اداری، عدالت دیوان در احکام پیگیرانه و مطلوب اجرای عدم

 سوی از اما دهند؛می پیشنهاد را امور این پیگیری جهت اداری دادستان نهاد ایجاد ،نظرانصاحب

 دارد. نیز یهتوجقابل مخالفان نهاد این ایجاد دیگر

 شود:می خالصه زیر موارد در اداری دادستان نهاد ایجاد طرفداران اصلی دالیل

 حقوق دانش در افراد ضعف دلیل به که است اداری دادرسی در دلیل تحصیل مسئله نخست،

 مواقع، یاریبس در دالیل و اسناد به دسترسی عدم بعضاا یا و دالیل صحیح درج توانایی عدم و عمومی

 دو ادرسد تحقیق، مرحله در که کندمی اقتضا اداری دادرسی طبیعت شود. انجام ناقص صورت به

 ممکن زیرا ؛همیار یا همکار دادرس نقش دوم و فعال دادرس نقش نخست کند: ایفا را مختلف نقش

 دارند. ایخواسته چه ندانند و نکنند مطرح درستی به را خود خواسته حتی شکات است

 به ؛ستا ضعف دچار عمومی منافع از صیانت هایجنبه برخی در اداری عدالت واندی امروزه دوم،

 عمومی افعمن واقع در اما باشد نگرفته صورت تخلفی اساساا است ممکن موارد برخی در نمونه عنوان

 ندارد وجود مستقیمی نفع ذی و شاکی اینکه دلیل به تخلف، ارتکاب وجود با حتی یا و افتاده خطر به

 که ستا شده موجب مسائل این شود. رها رسیدگی بدون مسئله ،کندنمی دعوی طرح دارد اگر یا و

 شود. مطرح اداری دادستان نهاد ایجاد یایده

 دادستان نهاد دایجا مخالفان دارند. مسائل این حل برای دیگری هایپاسخ و هاحلراه برخی مقابل، در

 هستند: خالفم نهاد این ایجاد با زیر دالیل به اداری

 حس نوعی کنندهتیتقو دولتی مأموران اعمال بر نظارت جهت اداری دادستان نهاد ایجاد نخست

 مجرمین و متهمین با که نیست کیفری عرصه مانند به اداری عرصه زیرا است؛ مسئولین به اعتمادیبی
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 عمومی نفع نمایندگان اااتفاق که داریم سروکار عمومی خدمات مأموران با بلکه ؛باشیم داشته و سرکار

 را اداری و کیفری عرصه تواننمی زمینه این در اساساا است. حاکم اعمالشان بر صحت اصل و هستند

 نمود. مقایسه یکدیگر با

 کشور، محاسبات دیوان اسالمی، شورای مجلس جمله از داریم؛ زیادی ناظر مراجع کشور، در دوم

 دهند.یم انجام را نظارت این از بخشی یک هر که داریا عدالت دیوان و کشور کل بازرسی سازمان

 است. مضاعف نظارت نوعی اداری دادستانی نهاد ایجاد

 نمایندگی یجا به موارد از بسیاری در نهاد این که است داده نشان کشور در دادستانی تجربه سوم

 این مه اداری اندادست خصوص در اگر و است شده دولت سازمانی منافع نماینده عمومی، منافع از

 گرفت. خواهد قرار تعارض در نهادی چنین ایجاد فلسفه با اساساٌ بیفتد اتفاق

 عایتر ،شودمی تحمیل عمومی نظم جهات از که را مختلفی استلزامات و الزامات باید چهارم

 اعمال علیه بتواند آن شبیه نهادهای و اداری دادستان کمک به زمانی هر در کسی هر اگر کنیم.

 قرار همیشگی تزلزل معرض در است گرفته صورت که نظامی و نظم ،دهد انجام شکایت ولتید

 گیرند.می

 مطلوبی نهاد اگر اند.نکرده ایجاد شانحقوقی نظام در را نهادی چنین افتهیتوسعه کشورهای پنجم

 بودیم. نهادی چنین وجود شاهد کشورها این از برخی در حداقل بود

 به دمحدو که کنیم تنظیم طوری را اداری دادستان اختیارات توانیممی نظری لحاظ به ششم،

 این که تاس این بینیپیش اما ندهد؛ رخ اداره و مجریه قوه اعمال در دخالت و باشد مشخص وظایف

 وظایف زا فراتر بسیار هادادستان بعضاا حاضر، حال در اینکه کما داد. خواهد رخ عمل در دخالت

 کنند.می دخالت ودخ نظارتی و قضایی

 شود:می پیشنهاد را زیر هایحلراه موجود هایچالش حل برای

 مدنی یدادرس از متفاوت کامالا باید اداری دادرسی در دلیل تحصیل نظام که است درست نخست،

 گیرد. هدهع بر را نقش این باید اداری دادرس خود اما باشد؛ داشته حمایتی جنبه است الزم و بوده

 طرفین سوی از شدهارائه دالیل به را او تواننمی و است دلیل تحصیل به مکلف اداری دادرس اساساا

 نمود. محدود
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 مفهوم از رفتنگ فاصله و اداری عدالت دیوان شعب در دعوا طرح برای نفع ذی مفهوم توسعه دوم،

 فعرتم زیادی حدی تا دیوان در دعوی طرح خألهای شودمی موجب خصوصی حقوق در نفع ذی

 اداری تعدال دیوان در شاکی دایره شودمی موجب اداری دادرسی در نفع از تریموسع تفسیر شود.

 کشورها از ریبسیا مانند به را نمایندگی سمت و گروهی یدعاو توانیممی این، بر عالوه شود. گسترده

 بپذیریم.

 با د.نمو واگذار شورک کل بازرسی سازمان به را عمومی منافع از صیانت نقش است بهتر سوم،

 درجه رد لذا است، واحدهایی دارای هااستان یهمه در کشور کل بازرسی سازمان اینکه به توجه

 و ردگیمی صورت ترآسان نهاد این برای کشور کل در عمومی منافع تضییع از اطالع کسب نخست

 در عوید طرح امکان رب مبنی کشور کل بازرسی سازمان به قانونی حق این اعطای با دوم درجه در

 شد. خواهد برطرف نیز موجود هایچالش اداری عدالت دیوان شعب

 عدالت دیوان برای استانی شعب ایجاد صرف توانمی را اداری دادستان ایجاد یهزینه چهارم،

 کرده اداری عدالت دیوان در اداری دعاوی انواع شناسایی و قضایی شبه مراجع ساختار اصالح اداری،

  .نمود حل شیوه این به را موجود مشکالت از یبخش و
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 منابع فهرست

 هامقاله .الف

 ،هعام حقوق احیای و حفظ اداره، بر نظارت در اداری دادستان نقش مسلم، طوق،آقایی .1

 .1399 قضائیه، قوه پژوهشگاه المللبین و عمومی حقوق پژوهشکده علمی، نشست گزارش

 ،عامه حقوق احیای و حفظ اداره، بر نظارت در اداری دادستان نقش مینا، اکبری، .2

 .1399 قضائیه، قوه پژوهشگاه المللبین و عمومی حقوق پژوهشکده علمی، نشست گزارش

 حقوق احیای و حفظ اداره، بر نظارت در اداری دادستان نقش محمدحسن، پیرزاده، .3

 ،قضائیه قوه پژوهشگاه المللبین و عمومی حقوق پژوهشکده علمی، نشست گزارش ،عامه

1399. 

 حقوق احیای و حفظ اداره، بر نظارت در اداری دادستان نقش امیررضا، نیا، دهقان .4

 ،قضائیه قوه پژوهشگاه المللبین و عمومی حقوق پژوهشکده علمی، نشست گزارش ،عامه

1399. 

 ،عامه حقوق احیای و حفظ اداره، بر نظارت در اداری دادستان نقش بیژن، عباسی، .5

 .1399 قضائیه، قوه پژوهشگاه المللبین و عمومی حقوق پژوهشکده می،عل نشست گزارش

 نانجم مجازی نشست ،هاظرفیت و هامحدودیت اداری، دادستان محمد،علی زاده،فالح .6

 .1399 شرقی، آذربایجان استان اساسی حقوق و اداری حقوق

 ،اداری عدالت دیوان در دادستان جایگاه تأسیس پیشنهاد ،اکبریعل مهر،کاشانی .7

 .38-40 صص ،1384 ،50 ش دادرسی،

 ،هعام حقوق احیای و حفظ اداره، بر نظارت در اداری دادستان نقش الهیار، ملکشاهی، .8

 .1399 قضائیه، قوه پژوهشگاه المللبین و عمومی حقوق پژوهشکده علمی، نشست گزارش

 اداری، حقوق ،اداری دادستان مقام ایجاد سنجیامکان الدین،شهاب سید زاده،موسوی .9

 .225-248 صص ،1398 ،20 ش
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 ،اداری عدالت دیوان در دادستان وجود سنجیامکان الدین،شهاب سید زاده،موسوی .10

 .1394 قضائیه، قوه پژوهشگاه المللبین و عمومی حقوق پژوهشکده علمی، نشست گزارش

 دهپژوهشک علمی، نشست گزارش ،اداری عدالت دیوان در دلیل تحصیل مهدی، هداوند، .11

 .1395 قضائیه، قوه پژوهشگاه المللبین و عمومی حقوق

 ،عامه حقوق احیای و حفظ اداره، بر نظارت در اداری دادستان نقش مهدی، هداوند، .12

 .1399 قضائیه، قوه پژوهشگاه المللبین و عمومی حقوق پژوهشکده علمی، نشست گزارش

 نامهپایان .ب

 عدالت دیوان در اداری ادستاند جایگاه تأسیس سنجیامکان» رضا، دمرچلی، .13

 عالمه دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان ،«اداری

 .1396 طباطبایی،
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