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 :یادار عدالت وانید شعب در یادومرحله یدگیرس یهاچالش

 یدگیرس مراحل مطلوب یسامانده یبرا یطرح

 1دبیرنیا علیرضا

 2شیبانی عادل

 چکیده 
 آن نتایج و دادرسی کیفیت در که است موضوعاتی جمله از هارسیدگی بودن یاچندمرحله یا دو

 ،دادرسی یهاطال از جلوگیری چون هاییضرورت سو یک از اداری عدالت دیوان در .است تأثیرگذار

 توجیه را ایمرحله یک دادرسی به گرایش نهاد این عالی جایگاه و قضایی یهروی وحدت ایجاد تسهیل

 دادرسی اصول به احترام قضایی، ءآرا در اشتباه جبران امکان چون الزاماتی دیگر، سوی از و کندمی

 ایدومرحله دادرسی به گرایش موجب هادادگاه به افراد یدسترس امکان ساختن فراهم و منصفانه

 اهمیت آن هایویژگی بیان و رسیدگی مراحل مناسب الگوی جستجوی وضعیتی چنین در .شودمی

 اداری، دادرسی بر حاکم هایضرورت تحلیل با است کرده تالش حاضر پژوهش دارد. فراوانی

 مطابق نماید. ارائه اداری عدالت دیوان شعب در رسیدگی مراحل مطلوب ساماندهی برای سازوکاری

 یک رسیدگی مزایای موجود، وضعیت در حداقلی اتتغییر اعمال با توانمی پژوهش هایتوصیه

 حدودی تا که پیشنهادی تغییرات .کرد جلوگیری هاآن معایب از و حفظ را ایدومرحله و ایمرحله

 به ناظر است، اداری عدالت دیوان عمومی هیئت و تخصصی هایهیئت سازوکار از شدهالهام گرفته

 ساماندهی نویسندگان نظر از .هاستآن هایکارویژه اصالح با همراه تجدیدنظر و بدوی شعب حفظ

                                                   
 dr.dabirnia.alireza@gmail.com      .          گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه قم ردانشیا. 1

 adel.sheibani@yahoo.com             دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه قم. )نویسنده مسئول(. 2

 15/3/1400تاریخ ارسال:

 28/4/1400تاریخ پذیرش:

mailto:dr.dabirnia.alireza@gmail.com
mailto:adel.sheibani@yahoo.com


   202  ای در شعب دیوان...های رسیدگی دو مرحلهچالش

 

 شایسته اداری دادرسی نظام هارسیدگی در دقت افزایش و دادرسی یهاطال کاهش با تواندمی جدید

 .کند محقق را (عادالنه و بهینه دادرسی)

 

 ایدومرحله منصفانه، و بهینه دادرسی اداری، دادرسی تجدیدنظرخواهی، بر حق :واژگانکلید

 قضایی. رویه ها،رسیدگی بودن
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 مقدمه
 مطابق که است تجدیدنظرخواهی بر حق شناسایی یهنتیج ها،دادرسی بودن ایچندمرحله یا دو

 بر حق شناسایی باشد. داشته را آن بازبینی درخواست امکان باید سیدگیر یهنتیج از متضرر آن،

 تضمینات از ایپاره برقراری از اطمینان کسب منظور به که است تدابیری جمله از تجدیدنظرخواهی

 بودن ایدومرحله یا یک اداری، عدالت دیوان تأسیس از پس شود.می گرفته به کار 1منصفانه دادرسی

 موافقان از طیفی هارویکرد از هریک به طوری که است بوده برانگیز مناقشه موضوعی همواره دادرسی

 در گذارقانون کهاین جالب است. گذارده هم برابر را هاآن دالیل و ساخته همراه خود با را مخالفان و

 هنوز رسدمی به نظر و است بوده نوسان حال در نظریه دو این بین همواره نیز اداری دادرسی یحوزه

 سازد. محقق را خود مطلوب مدل نتوانسته

 در دیوان احکام» 04/11/1360 مصوب اداری عدالت دیوان قانون اولین 1۹ یهماد موجب به 

 و است شکلی تجدیدنظر قابل گردیده صادر 11 یهماد الف بند در مذکور واحدهای علیه که موردی

 اعتراض امکان اندیو قانون اولین در گرددمی مالحظه که گونههمان «.باشدمیقطعی  موارد سایر در

 یدولت یواحدها اقدامات و ماتیتصم شکایت موضوع اوالً، که بود استماع قابل هنگامی تنها آراء به

 ینهادها و التیتشک و هایشهردار و یدولت یهاشرکت و مؤسسات و هاسازمان و هاوزارتخانه از اعم

 رسیدگی در دولتی سازمان ثانیاً نون(قا 11 یهماد الف )بند باشد هاآن به وابسته مؤسسات و ینقالبا

 18 ،15 مواد به تبصره پنج الحاق قانون موجب به فوق ترتیب چند هر باشد. شده محکوم نخستین

 هایشیوه برخی و شد تعدیل حدودی تا 26/02/1372 مصوب یادار عدالت وانید قانون 1۹ و

 اهداف با مغایر گذارقانون رویکرد موعمج در اما گرفت، قرار پذیرش مورد آراء به اعتراض العادهفوق

 2رسید.می به نظر مردم دادخواهی حق نافی و اساسی قانون 173 و 34 اصول

                                                   
1. Fair Trail. 

حقوق  ،در دیوان عدالت اداری یدنظرخواهیت تجدتأمّلی بر سیر تحواّل ،محمد ،یاوری اسداهلل، یزدان مهر. 2

 .21ص ، 13۹3پاییز ، 5ی ، سال دوم، شمارهاداری
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 یهمحدود 01/02/1378 مورخه یهاصالحی در گذارقانون شد موجب ادشدهی نواقص

 اداری لتعدا دیوان دعاوی یهکلی در را ایدومرحله دادرسی عمالً و دهد توسعه را تجدیدنظرخواهی

 طوالنی و تشکیالتی و ساختاری مشکالت بروز کافی، انسانی نیروی فقدان اما 1بشناسد. رسمیت به

 عدالت دیوان قانون تصویب با تا داشت آن بر را گذارقانون نهایت در دعاوی به رسیدگی روند شدن

 تجدیدنظر، یهمرحل حذف با و گرفته پیش در متفاوت کامالً ایرویه 25/0۹/1385 مصوب اداری

 به بازگردد. دادرس( تعدد اصل رعایت )با ایمرحله یک رسیدگی و خود نخستین رویکرد به مجدداً

 مستشار دو و رئیس یک دارای دیوان یهشعب هر» :25/0۹/1385 مصوب قانون 7 یهماد موجب

 تنها «.است قطعی دیوان شعب توسط صادره آراء .است اکثریت نظر رأی، صدور در مالک .بود خواهد

 شعب سازوکار طریق از و ادشدهی قانون 18 و 16 مواد چارچوب در بدوی آراء به اعتراض یشیوه

 زعم به همچنان رویکرد این داشت.می عرضه را محدود تجدیدنظرخواهی نوعی که بود تشخیص

 2رسید.یم به نظر بشر حقوق موازین و اساسی قانون 34 اصل منطوق با مغایر نویسندگان از تعدادی

 تشکیالت قانون در گذارقانون شد موجب سرانجام تشخیص شعب کارایی عدم و شدهطرح ایرادات

 رسیدگی و احیاء را تجدیدنظر شعب 25/03/13۹2 مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و

 3کند. تجویز دعاوی یهکلی در را ایدومرحله

 در رسیدگی پابرجاست؛ دیرین مشکالت از ایپاره هنوز ای،دومرحله دادرسی احیای وجود با

 در و نیست برخوردار الزم کیفیت قوام از تجدیدنظر، یهمرحل وجود به توجه با بدوی یهمرحل

 کافی زمان صرف و دقیق موشکافی امکان ها،پرونده تراکم دلیل به نیز تجدیدنظر یهمرحل رسیدگی

 منفی آثار همچنان نیز دادرسی یهاطال 4ارد.ند وجود دعاوی حکمی و موضوعی ابعاد بررسی برای

 قطعیت امکان به توجه با است؛ شده آشکار نیز جدیدی نواقص آن، بر عالوه آورد.می به بار را خود

 به سو یک از امر این است. شده تبدیل دشوار و نهیپرهز فرایندی به نیز سازیرویه بدوی، شعب آراء

                                                   
 .1360مصوب  یعدالت ادار وانیاز قانون د یقانون اصالح مواد 2ی . نک: ماده1

حقوق ی یهنشر ،یعدالت ادار وانیدر د یحق دادخواه یهاتیقانون و محدود تیحاکم اکبر،یعل ،یگرج. 2

 .174ص ، 1387تابستان  ،۹ یه، شمار5 یهسال هفتم، دور ،یاساس
 .25/03/13۹2قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  65ی . نک: ماده3

قانون دیوان نقض و مجدداً مورد رسیدگی قرار  7۹ی به موجب ماده هاآنهایی که رأی قطعی . افزایش آمار پرونده4

 ی این واقعیت است.گیرند، گویامی



 205  ن حقوق اداریدو فصلنامه جستارهای نوی    

          1400، بهار و تابستان 2و  1سال اول، شماره                                                          

 

 

 

به  را رویه فقدان از سوءاستفاده امکان دیگر سوی از و زده امند جامعه در قضایی تبعیض و نابرابری

 1است. آورده وجود

 ایحلهدومر دادرسی موافقان هایدیدگاه بررسی ضمن دارد قصد حاضر پژوهش مقدمات این با

 مراحل طلوبم الگوی برای طرحی نماید تالش و کرده شناسیآسیب را کنونی شرایط آن، مخالفان و

 طرح رایب تالشی صرفاً مجال این هرچند نماید، پیشنهاد ایران اداری دادرسی یالتتشک در رسیدگی

 الگوی به دستیابی که اندواقف پیشاپیش نویسندگان و است زمینه این در پردازینظریه و بحث

 تدااب که بود خواهد صورت این به پژوهش ساماندهی است. بیشتر علمی مطالعات مستلزم مناسب

 هایچالش سپس شود.می ارزیابی و طرح آن موافقان دیدگاه و ایدومرحله دگیرسی هایضرورت

 هر الزامات و هاضرورت تلفیق با انتها، در و شد خواهد بررسی مخالفان دیدگاه و تجدیدنظر یهمرحل

 گردد.می ارائه دادرسی مراحل مطلوب سازوکار نظریه، دو

 دیدگاه ای؛لهدومرح رسیدگی هایضرورت و مبانیگفتار یکم.  

 موافقان
 مناقشه سوی یک هارسیدگی بودن ایدومرحله طرفداران شد، عنوان ترپیش که طورهمان

 که دارد وجود هاییضرورت نظرانصاحب این یهاندیش در دهند.می تشکیل را بحث موضوع حقوقی

 یک دادرسی روه،گ این منطق اساس بر گرداند.می ناپذیراجتناب را تجدیدنظرخواهی پذیرش لزوم

 دادرسی عنوان به آن را محصول تواننمی که است مواجه هایینارسایی و نواقص چنان با ایمرحله

 موافقان دالیل ترینعمده گفت توانمی کلی بیان یک در داد. قرار پذیرش مورد منصفانه و شایسته

 جبران یا هاآن دیوجو یهفلسف که است تضمیناتی و هاحق از صیانت ،ایچندمرحله رسیدگی

 یهنتیج ساختن ترعادالنه یا و است نخستین دادرسی جریان در گرفته صورت اشتباه و نادرستی

                                                   
 همین مقاله. 2-2بخش . نک: 1
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 هاحق بنیادی، اقتضائات کرد: بررسی مجزا بخش دو ذیل را موافقان ادعای توانمی بنابراین دادرسی.

 تضمینات. و

 بنیادی اقتضائات بند یکم. 

 توسط قضاوت بنیادین هایمشخصه جزء که است مسائلی خصوص در تأمل عنوان، این از منظور

 با ار خصایصی چنین مکانی و زمان هر در غیرمعصوم انسان قضاوت که معنی این به است، انسان

 بر مؤثر پیشامدهای یا هاانسان سایر کردار خصوص در انسان داوری تواننمی گاههیچ و دارد خود

 این ذیل مشخصاً موضوع دو دانست. هاویژگی این از مبرا را وقی(حق وقایع و )اعمال جمعی حیات

 یهنتیج کردن ترعادالنه امکان و نادرست دادرسی یا رسیدگی در اشتباه وقوع امکان دارند: جای بحث

 دادرسی.

 نادرست دادرسی رسیدگی؛ در اشتباه وقوع .1 

 اصالح فرصت ساختن فراهم ،یاچندمرحله یا دو رسیدگی طرفداران دالیل ترینمهم جمله از

 صادر انصاف و عدالت یا حقوقی اصول قانون، مواد برخالف هاآن از قسمتی یا تمام که است آرایی

 اشتباه معرض در بشر افراد سایر همچون نیز قضات ترینزبده حتی که است این واقعیت باشد. شده

 از بتواند رأی یک از متضرر که کرد بینیپیش را ترتیباتی باید همواره نتیجه در دارند. قرار لغزش و

 سه و مدنی دادرسی آیین 348 یهماد یهگانپنج بندهای از بند چهار کهاین جالب 1کند. شکایت آن

 جهات بیان مقام در که کیفری دادرسی آیین قانون 434 یهماد یهچهارگان بندهای از بند

 یا رسیدگی در اشتباه وقوع به غیرمستقیم یا مستقیم هستند، نخستین آرای از تجدیدنظرخواهی

 هرگونه اینجا در اشتباه و نادرستی از منظور داشت در نظر باید 2شوند.می مربوط دادرسی نادرستی

                                                   
 .274، ص 13۹2تهران: انتشارات دراک،  ام،یجلد دوم، چاپ س ،شرفتهیپ یمدن یدادرس نییآشمس، عبداهلل، . 1

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درج دالیل و جهات  67ی . هرچند مطابق بند ث ماده2
مله الزامات تقدیم دادخواست تجدیدنظر برشمرده شده است، اما قانون جهات مذکور را مصداقاً تجدیدنظرخواهی از ج

قانون آیین دادرسی  348ی قانون یاد شده، موضوع را به ماده 122ی توان بر اساس مادهتعیین نکرده است. با این حال می

 ی بیشتر در این خصوص نک:مدنی احاله نمود. برای مطالعه
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 مصادیق یهکلی شامل و است پرونده حکمی یا موضوعی هایجنبه به رسیدگی در تخطی و نقص

 گردد.می غیره و 4صحت عدم 3اشتباه، 2تقصیر، 1خطا، ازجمله نادرستی

 دادرسی یهنتیج در بیشتر عدالت .2 

 ناگسستنی پیوندی واژه این و است دادرسی بنیادین اهداف از یکی تردید بدون عدالت جستجوی

 تالش قاضی و است رفته دست از عدالت احیای ابزار دادرسی گفت بتوان شاید دارد. حق مفهوم با

 عدالت هرچند سازد. برقرار اجتماعی روابط در را عادالنه مناسبات تظلم، رفع و حق احقاق با کندمی

 و معقول عدالت جایبه» فاخر: نویسندگان از یکی تعبیر به و است برانگیزچالش و جدلی مفهومی

 توانمی که دارد وجود مفهوم این از هاییجلوه این حال با 5،«گفت سخن زمانه عدالت از باید جاودانه،

 کرد. توجیه آن بر اساس ار ایچندمرحله دادرسی

 آن را توانمی که است ایرویه عدالت یا 6طبیعی عدالت دادرسی، در عدالت یهجلو نخستین

 باید مفهوم این مطابق کرد. تعبیر اتهامات و دعاوی به رسیدگی فرایند در منصفانه رسیدگی قواعد

 فراهم دعوا یک در محکوم صشخ برای ترمنصفانه فرایندهای و قواعد از مندیبهره فرصت همواره

 عدالت عدالت، دیگر یهجلو است. دسترسی این تضمین برای راهی رسیدگی مراحل تعدد باشد.

 گرفتن در نظر با دعوا طرفین برابری احیای دنبال به مقام این در عدالت است. تصحیحی یا 7جبرانی

 نیز جااین در باشد.می دعوا طرفین یهعادالن برابرسازی در مؤثر هایمؤلفه سایر و هاارزش هنجارها،

                                                   
، 13۹8ل، ، چاپ پنجم، تهران: انتشارات جنگصالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریی، غالمرضا، موالبیگ

 .254-256صص 

1. Wrong. 

2. Fault. 

3. Error. 

4. Inaccuracy. 

 .467، ص 13۹5، چاپ هشتم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ی حقوقفلسفه. کاتوزیان، ناصر، 5
6. Natural Justice. 

7. Restificatory Justice. 
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 یک یهبازند برای خصوصاً ترمنصفانه شرایط از مندیبهره فرصت کندمی حکم عدالت جستجوی

 1باشد. فراهم همواره دعوا

 تضمینات و هاحق .بند دوم 

 عدالتییب و نادرستی وقوع امکان همواره انسان که توسط دادرسی بنیادین اقتضائات به توجه با

 هدف که ستا گرفته شکل تضمینات و هاحق از ایمجموعه بشر حقوق گفتمان در دارد، خود با را

 در باتشانمطال و حقوق عنوانی یا دلیل هر به که است افرادی از حمایت خالصه طور به هاآن از

 و قحقو این زا مورد سه به ادامه در گیرد.می قرار همنوعانشان داوری معرض در دادرسی فرایند

 شد. خواهد اشاره تضمینات

 منصفانه دادرسی اقتضای .1 

 از سازوکارهایی و آیین و دارد تأکید قضایی فرایندهای در شکلی عدالت بر 2منصفانه دادرسی

 گردیده متقاعد آن بودن منصفانه به نسبت جامعه جمعی وجدان که گیردمیبر در را شدهنییتع پیش

 اساسی هایآزادی و حقوق بر مبتنی نوین هایاندیشه بازتاب واقع در منصفانه دادرسی اصول 3است.

 محاکمات و رسیدگی فرآیند در بشر حقوق گفتمان از برآمده عناصر تجلی عنوان به اصول این است.

 المللیبین اسناد در دعوا اصحاب حقوق از پاسداری جهت که است تضمینات و قواعد از ایدسته شامل

 شرایط در حتی که است برخوردار اهمیتی چنان از محاکمات در هاآن رعایت امروزه و اندیافته بازتاب

 4بود. آن از فارغ تواننمی نیز اضطراری

                                                   
، 13۹6عاصر، ، دفتر اول، چاپ پنجم، تهران: نشر نگاه محقوق بشر در جهان معاصر. نک: سیدفاطمی، سید قاری، 1

 .78-65صص 
2. Fair Trial. 

پژوهش تطبیقی  ،جایگاه و اصول دادرسی عادالنه در حقوق بشر و دکترین قضایی اسالم ،فضائلی، مصطفی. 3

 .160،  ص 13۹3 ، پاییز1 یشماره ،1 یدوره، حقوق اسالم و غرب
4. Stavros, S. “The Right to a Fair Trial in Emergency Situations”. The International and 

Comparative Law Quarterly, 1992, vol. 41, no. 2: p 343. 
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 است دشوار هاآن یهدربردارند اسناد پراکندگی به توجه با منصفانه دادرسی اصول احصاء چند هر

 از برخی فهرست وجود این با 1د،کر ارائه اصول این از توافقی مورد و کامل فهرست تواننمی و

 است: شرح این به دارد وجود توافق هاآن مورد در که منصفانه دادرسی الزامات و اصول ترینمهم

 تساوی لزوم انسانی، رفتار از برخورداری حق محاکمات، بودن علنی قضایی، نهاد طرفیبی و استقالل

 وکیل. از برخورداری حق مضاعف، تمجازا و محاکمه منع تجدیدنظرخواهی، بر حق ها،سالح

 دادرسی بر حق 2ناپذیریپایان اصل .2 

 اسناد در که است بنیادین حقوق جمله از عادالنه دادرسی به دسترسی و دادگاه به مراجعه حق

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 3است. شده متجلی کشورها اساسی قوانین و بشر حقوق مختلف

 در دادرسی مراحل ساختن محدود 4است. کرده تأکید آن بر و شناخته یترسم به را حق این نیز

 در آن را تواننمی دلیل همین به و است صالح دادگاه به دسترسی حق سلب از دیگری ترجمان واقع

 مراجعه حق مقتضای دیگر بیان به داد. قرار پذیرش مورد انسانی کرامت و حقوق بر مبتنی نظام یک

 به شهروندان دسترسی باید بلکه شودنمی برآورده شکایت طرح باریک با صالح دادگاه به دسترسی و

 کرد تصور نباید شد. قائل حق این بر محدودیتی تواننمی و باشد پذیرامکان همواره قضایی مراجع

 حق تحدید بالعکس، سازد؛می مختل آن را کارایی و ساخته متزلزل را حقوقی نظام رویکرد این

 هزینه از ترسنگین مراتب به تواندمی آن اجتماعی هایهزینه و دارد دربر بیشتری اتخطر شهروندان

 باشد. هادادگاه در واهی دعاوی طرح

                                                   
های دادرسی صول و آیینهای اختصاصی اداری در پرتو ادادگاهطوق، مسلم، هداوند، مهدی و آقایی. 1

 .222ص ، 13۹6، چاپ سوم، تهران: انتشارات خرسندی، منصفانه
2. No Ends. 

3. See: “Developments in the Law: Access to Courts.” Harvard Law Review, Vol. 122, No. 

4, 2009: 1151-1216. 

 صالح هایدادگاه به دادخواهی منظور تواند بهمی و هرکس هر فرد است مسلم حق سی و چهارم: دادخواهی اصل. 4
 ادگاهید توان ازرا نمی کسباشند و هیچ داشته ها را در دسترسدادگاه گونه دارند این حق افراد ملت یهنماید. هم رجوع

 .را دارد منع کرد آن به مراجعه حق قانون موجب به که



   210  ای در شعب دیوان...های رسیدگی دو مرحلهچالش

 

 مخالفان دیدگاه ای؛دومرحله رسیدگی هایچالش .گفتار دوم 

 و مسائل ارههمو اداری عدالت دیوان در ایدومرحله رسیدگی شد عنوان ترپیش که طورهمان

 در اند.نموده استدالل نآ رد در دانانحقوق از ایعده دالیل به همین و آورده به وجود را اییهچالش

 شود.می بررسی مخالفان هایدیدگاه و دالیل ترینمهم ادامه

 اداری دعاوی به رسیدگی عالی مرجع عنوان به دیوان شأن با تناسب عدم .بند یکم

 تعیین را هاآن ذاتی صالحیت حدود که است رقرارب یمراتبسلسله قضایی مراجع میان اصوالً

 عموماً  1شود.می عالی و تجدیدنظر بدوی، مراجع شامل درجه جهت از مراتبسلسله این کند.می

به  دارد عالی مرجع با بسیاری تفاوت تجدیدنظر و بدوی مراجع در رسیدگی نوع و تشریفات آیین،

 مطالعه و تفکیک عالی و تالی قسمت دو به را رسیدگی جعمرا هاتفاوت این منظر از توانمی طوری که

 تشکیالت خاص، دادرسی آیین است: قرار این از رسیدگی عالی مراجع هایویژگی ترینمهم کرد.

 است واضح نظارتی. تکالیف و ایمرحله یک و شکلی رسیدگی کشوری، صالحیت قلمرو با متمرکز

 کند.می صدق نیز اداری عدالت دیوان خصوص در کشور عالی دیوان بر عالوه ادشدهی هایویژگی که

 قضایی عالی نهاد یک مثابه به اداری عدالت دیوان جایگاه با رسیدگی مراحل تعدد دلیل همین به

 در طرح از پیش اداری دعاوی از بسیاری کهاین به با توجه خصوصاً مسئله این نماید.می نامتناسب

 حتی رسد.می به نظر دفاع قابل شود،می رسیدگی هاآن به و طرح اداری اختصاصی مراجع در دیوان

 نیز، نشده بینیپیش آن به رسیدگی برای قانونی اختصاصی مرجع که دعاوی از آن دسته خصوص در

 آن منطقی حلراه بلکه نمود؛ جبران دیوان در رسیدگی مراحل تعدد تجویز با را نقیصه این تواننمی

 است. مناسب اختصاصی مراجع یبینپیش و گذاریقانون

                                                   
، جلد اول، چاپ بیست و هشتم، تهران: انتشارات دراک، ین دادرسی مدنی پیشرفتهآی. نک: شمس، عبداهلل، 1

 .367-365، صص 13۹1
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 اداری دادرسی از استفادهسوء یهزمین ایجاد و رویه وحدت با مغایرت .بند دوم

 کارکردها این جمله از دارد. متعددی کارکردهای و 1است دادرسی همزاد نهادی قضایی یهروی

 نهایی مفهوم تعیین و قانونی مواد از ابهام رفع طریق از موضوعه قوانین ساختن مندنظام به توانمی

 یهروی گیریشکل که هاییمؤلفه وجود اساسی، کارکرد این به با توجه کرد. ارهاشحقوقی یهقاعد یک

 یهصادرکنند مراجع یهدرج وحدت است. ارزشمند حقوقی نظام یک برای کند، تسهیل را قضایی

 الزام صورت این در کند؛ یلتسه مختلف موارد در را منسجم قضایی یهروی گیریشکل تواندمی رأی

 11 یهماد یهتبصر در که گونهآن اداری، عدالت دیوان شعب یهروی رعایت به اجرایی هایدستگاه

 را خود حقیقی کارکرد گرفته، قرار تأکید مورد 2اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون

 تحت را قطعی رأی صدور امکان نیز بدوی بشع و بوده ایدومرحله رسیدگی چنانچه اما کند.می پیدا

 11 یهماد یهتبصر در مقرر الزام و بود خواهد دشوارتر رویه وحدت حصول باشند، داشته شرایطی

 از سوءاستفاده یهزمین تواندمی وضعیت این دیگر از سوی دهد.می دست از را خود کارکرد قانون،

 نسبت است ممکن اداره مثال، طوربه کند. ایجاد اریاد مقامات برای را دادرسی به مربوط اختیارات

 تنها مشابه موارد در کهاین یا کند، اعتراض مهلت از خارج یا نکند، اعتراض بدوی نقض قابل آراء به

 3نماید. فراهم را دیگر برخی قطعیت یهزمین و نموده اعتراض آراء از برخی به نسبت

                                                   
1. Lacey, N. “Jurisprudence, history, and the institutional quality of law”. Va. L. Rev., 

2015: 101-919. 

عالوه بر اجرای  هیعلفوق، مرجع محکوم یهـ پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماد11ی ماده یهتبصر. 2
 .رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است حکم، مکلف به

 هایالحیتص و اختیارات از اداری مقامات انحراف بر تأملی زهرا، بیدار، علی، مشهدی، عادل، . نک: شیبانی،3

 یشماره هفتم، سال اداری، حقوق یفصلنامه ،افتراقی اداری رسیداد آیین الگوی بر نگاهی با دادرسی به ناظر

 .155-175  ،13۹8 ابستانت، 23
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 اقتصادی توجیه فقدان .بند سوم 

 فقدان اداری، عدالت دیوان در رسیدگی مراحل تعدد مخالفان هایدغدغه تریناصلی جمله از

 که امکاناتی و انسانی نیروی حجم رسدمی به نظر .است آن ناخواسته پیامدهای و اقتصادی توجیه

 ایجاد اقتصادی نظر از را الزم گیبهین نتوانسته شود،می فعلی وضعیت در ایدومرحله رسیدگی صرف

 3اثربخشی و 2کارآمدی هایمؤلفه با را نهاد یک عملکرد و است اقتصادی مفهومی 1گیهینهب .کند

 به اداری عدالت دیوان شعب که هاییپرونده اعظم بخش حاضر در حال .دهدمی قرار ارزیابی مورد

 هاییپرونده از آن دسته خرد دعاوی از منظور .است خرد دعاوی به مربوط کنند،می رسیدگی هاآن

 دیگر عبارت به است؛ بینیپیش قابل هاآن به رسیدگی نتیجه دیوان در شکایت طرح از پیش که است

 هاآن در خصوص که سریالی دعاوی یهکلی نمونه عنوان به است. روشن کامالً هاآن حقوقی وضعیت

این  به یرسیدگ روند.می به شمار خرد دعاوی مصادیق از دارد، وجود رویه ایجاد یا رویه وحدت رأی

 بسیار هزینه صرف با که نیست منطقی و است اختصاری دادرسی نظام وجود مستلزم دعاوی از دسته

 تریناصلی از یکی کهاین جالب .پرداخت دعاوی این وفصلحل به تجدیدنظر، و بدوی مرحله دو طی و

 تحمیل صورت در این باشد.می ایبودجه و مالی مسائل خرد، دعاوی انبوه حجم گیریشکل دالیل

به  مالی مشکالت و بودجه فقدان دلیل به که هاییپرونده به رسیدگی برای فراوان مالی هایهزینه

 این به رسیدگی یههزین تواندمی کشور اداری سازمان چراکه است؛ رشیپذرقابلیغ اند،آمده وجود

 4.شود دعوا طرح از مانع و کرده افراد مکتسب حقوق احقاق و قانون اجرای صرف را هاپرونده

 نظام ذیل زیادی حدود تا اداری عدالت دیوان شعب فعلی وضعیت در که است این واقعیت 

 و مراجعه چراکه اند؛داده از دست عمالً را خود قضایی ماهیت و شده ادغام کشور بروکراسی ناکارآمد

 موضوعات در اداری امور برخی معمول روند از بخشی به اداری عدالت دیوان در شکایت طرح

                                                   
7. Optimization. 
8. Efficiency. 

9. Effectiveness. 
 تحلیل اقتصادی دعاوی تجدیدنظرخواهی نک: در خصوصی بیشتر . برای مطالعه4

Shavell, S. Foundations of Economic Analysis of Law, Harvard University Press, 

2004: 456-463. 

Shapiro, M. “Appeal”, Law & Society Review, vol. 14, no. 3, 1980: 637–638. 
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 جایی اساساً قضایی رسیدگی و دعوا طرح کهآن حال شده؛ تبدیل 1اجتماعی تأمین و استخدامی

 باشد. آمده به وجود اختالف مورد موضوع در واقعی حقوقی بستبن یک که کندمی پیدا موضوعیت

به  و 2شودمی یدگیرس اداری عدالت دیوان در پرونده هزار هاده به ساالنه اینکه وجود با ترتیب بدین

 هایدادگاه با قیاس در )و اخیر هایسال در خصوصاً کارآمدی جهت از نهاد این رسدمی نظر

 اداری نظام معضالت است نتوانسته دیوان که است این واقعیت اما دارد، مطلوبی وضعیت دادگستری(

 قانون 173 و 156 لاصو هایرسالت و اهداف اساس بر را مطلوب اثربخشی و سازد برطرف را کشور

 .کند ایجاد اساسی

 دادرسی یهاطال تشدید .بند چهارم 

 در .است حقوقی هاینظام اکثر در قضایی دستگاه یهدیرین معضالت از یکی دادرسی یهاطال

 کشور توسعه هایبرنامه و کالن هایگذاریسیاست در که بوده برجسته قدری به دغدغه این نیز ایران

 مصوب توسعه پنجم یهبرنام 211 یهماد .است شده مقرر آن با مقابله برای الیفیتک و تدابیر نیز

 در کنار 14/12/13۹5 مصوب توسعه ششم یهبرنام قانون 117 و 116 مواد همچنین 15/10/138۹

 یهبرنام 23 محور و 2/۹/1388 در رهبری معظم مقام ابالغی سالهپنج قضایی هایسیاست 11 بند

 به شمار باالدستی هایسیاست و قوانین ازجمله ،(13۹4-13۹0) قضاییه یهقو یهعتوس یهسالپنج

 خاص، طوربه اداری عدالت دیوان در و عام طوربه قضاییه یهقو در دادرسی یهاطال رفع بر که روندمی

 .رددگمی دادرسی یهاطال به منجر طبیعی طوربه ایمرحلهدو رسیدگی که است واضح اند.کرده تأکید

 یهاطال به مربوط معضالت تواندمی خرد، و سریالی دعاوی باالی حجم به توجه با خصوصاً موضوع این

 در دادرسی یهاطال تشدید که داشت در نظر باید .کند دوچندان اداری عدالت دیوان در را دادرسی

 که شخصی یهخواست اجابت نمونه عنوانبه کند؛می اثربی را رسیدگی عمالً اداری دعاوی از برخی

                                                   
. افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نُه ماه، دریافت حقوق و مزایای خدمت در مناطق محروم، دورافتاده و 1

 هایی از این امور هستند.نمونه ...ی خدمت در خصوص معلمین وجنگی، احتساب مدت تحصیل به عنوان سابقه

 های دیوان عدالت اداری نک:ی رسیدگیساله. برای دیدن آمار پنج2
https://divan-edalat.ir/detail/2499  

https://divan-edalat.ir/detail/2499
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 عمالً  سال چند گذشتن از پس دارد، را ارفاقی سنوات از استفاده با موعد از پیش بازنشستگی تقاضای

 پس رأی اجرای که است ایگونه به تورم وضعیت استخدامی، مطالبات در خصوص یا .است فایدهبی

 1(استخدامی مطالبات در تأدیه تأخیر خسارت پذیرش عدم به توجه با) چند سال شدن سپری از

 دیوان شعب قضایی یهروی موارد گونهاین در کهاین نکته .سازدمی اثر فاقد را تظلم رفع و حق احقاق

 .داندنمی جایز نیز را موقت دستور صدور اداری عدالت

 دو هر هایضرورت تلفیق با مطلوب سازوکار طراحی .گفتار سوم 

 دیدگاه
 خواهد تالش بخش این در ایدومرحله دادرسی مخالفان و فقانموا دالیل ترینمهم بیان از پس

 نموده، تبیین را هاآن سخت یههست و عصاره رقیب دیدگاه دو اصلی هایمؤلفه ترکیب با ابتدا شد

 .نماییم عرضه را اصالحی پیشنهادات و هابایسته از فهرستی آن مبنای بر سپس

 بهینه و منصفانه دادرسی :لفانمخا و مدافعان دیدگاه سخت یههست .بند یکم 

 دادرسی موافقان لدالی ثقل مرکز توانمی رسدمی به نظر پیشین، هایبخش مطالب به با توجه

 اقتضائات به با توجه کهاین توضیح .نمود بندیجمع منصفانه دادرسی یهاندیش در را ایدومرحله

 انسان، وریدا در سوءنیت یا خطا ،اشتباه همچون هایینادرستی وقوع احتمال و دادرسی بنیادین

 هاآن الشت و شناخت رسمیت به حق یک عنوان به را شهروندان دادخواهی فرصت همواره بایستمی

 که مفهومی تریندیکنز ترتیب بدین .دانست روا عدالت متعدد هایجلوه از بیشتر مندیبهره برای را

 دادرسی هوممف همان دهد، بازتاب را ایدومرحله دادرسی موافقان مدعای سخت یههست تواندمی

 .است منصفانه

 توجیه فقدان در رسیدگی، مراحل تعدد مخالفان مسئله ترینمهم رسدمی به نظر در مقابل

 دعاوی از زیادی بخش کهاین به با توجه شود.می خالصه دادرسی یهاطال منفی آثار و اقتصادی

                                                   
 عمومی دیوان عالی کشور. لینک دسترسی: ئتیه 20/01/1348مورخه  156ی ی شماره. نک: رأی وحدت رویه1

http://www.dastour.ir/Print/?lid=290028  

http://www.dastour.ir/Print/?lid=290028
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 و مشخص ایرویه دارای یا ،هاآن موضوع بودن نیکسا جهت به اداری، عدالت دیوان در مطروحه

 مورد اداری هایدادگاه در مرحله چند یا یک طی دیوان، در طرح از پیش کهاین یا و هستند آورالزام

 صرف منابع چراکه ندارد؛ وجود هاآن به مجدد رسیدگی برای ضرورتی لذا اند،گرفته قرار رسیدگی

 رود؛می به شمار عمومی بودجه اتالف و بالوجه یههزین تحمیل نوعی به رسیدگی، تجدید برای شده

 شد.می موجود دعاوی از بخشی طرح مانع بساچه یافت،می تخصیص خود محل در اگر که ایبودجه

 مانعی خود که کندمی ایجاد ناگواری عوارض تجدیدنظرخواهی، دعاوی باالی حجم دیگر از سوی

 .کندمی تضعیف را اداری عدالت نتیجه در و رفته ربه شما تظلم رفع و حق احقاق برای

 به هاکلیدواژه این ای،دومرحله دادرسی مخالفان و موافقان هایدغدغه سخت یههست تلفیق با

 منصفانه ادرسید تحقق برای کرد بررسی باید ترتیب این به .بهینه و منصفانه دادرسی آید؛می دست

 عین در که یافت دست سازوکاری به توانمی چگونه است؟ زنیا مورد شرایطی و لوازم چه بهینه و

 بشناسد سمیتر به را اداری دعاوی اقتضائات نشود، دادرسی یهاطال موجب بودن؛ اقتصادی و منصفانه

 .کرد خواهیم هائار منظور بدین را ییراهکارها ادامه در نماید؟ تسهیل را رویه وحدت گیریشکل و

 و تحقیق شعب تأسیس تجدیدنظر؛ و بدوی شعب ایهکارویژه اصالح .بند دوم 

 تحکیم شعب

 دالیل به ایمرحله یک دادرسی کهاین اول است؛ توجیه قابل نکته چند به با توجه پیشنهاد این

 است این منصفانه و مطلوب یدادرس اقتضای و رسدمی به نظر غیرعادالنه و مذموم اساساً گفتهپیش

 یامرحلهتک با تواننمی اصوالً بنابراین نباشد. مسدود یدنظرخواهیتجد و عدالت به دسترسی باب که

 عنوان به اداری عدالت دیوان جایگاه با منافاتی تلقی این ثانیاً بود. همدل دیوان در رسیدگی شدن

 زین اداری دادرسی یدر زمینه پیشرو کشورهای کهاین کما ندارد، نیز قضایی عالی نهاد یک

 یک دادرسی از گذارقانون ثالثاً کنند.می عمل آن مطابق و پذیرفته را هاسیدگیر بودن یاچندمرحله
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 بنابراین 1.کندنمی استقبال نیز دیوان قانون 10 یهماد 2 بند دعاوی در خصوص حتی ایمرحله

 برای باید بلکه ،دانست دفاع قابل را رسیدگی احلمر تعدد مخالفان دیدگاه تواننمی که است مشخص

 تغییر با مهم این نویسندگان، نظر از .کرد پیدا دیگری راه آن معایب رفع و موجود ساختار اصالح

 از یکی تواننمی که جایی در دیگر بیان به .است حصول قابل تجدیدنظر و بدوی شعب هایکارویژه

 منصفانه و بهینه دادرسی الزامات به توجه با را مرحله هر هایمأموریت است بهتر کرد؛ حذف را مراحل

 مذکور یهدوگان اقتضائات اساس بر توانمی که هاییموریتأم ترینمهم رسدمی به نظر کرد. اصالح

 سازیرویه برای تالش دوم و است اداری دادرسی در قضایی اتتحقیق موضوع نخست ،کرد تعریف

 آن مطابق و داد قرار کار اساس را ساده تفکیک همین توانمی قضایی. تبعیض از شگیریپی و صحیح

 قلمداد تحکیم شعب را تجدیدنظر شعب مقابل در و تلقی تحقیق مأموریت با شعبی را بدوی شعب

 تحقیقات راستای در تجدیدنظر و بدوی شعب تکلیف ترینمهم حاضر حال در کهاین توضیح نمود.

 و 30 ،2۹ مواد وفق که است لوایح تبادل ،مطروحه دعاوی حکمی و موضوعی ابعاد کشف و قضایی

 کهاین جالب .شودمی انجام مرحله دو هر در اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 78

 (نکند تغییر دعوا خوانده و خواهان که جایی در خصوصاً) لوایح و اظهارات بودن تکراری به با توجه

 سوی از دهند.نمی جامان را فوق تکلیف هاپرونده از بسیاری در خود عملی یهروی در تجدیدنظر شعب

 شعب مأموریت نیز حقوقی هایدادگاه در حتی هاپرونده تکمیل و تحقیقات به ناظر امور اساساً دیگر

 اختیار در آن تکمیل و تحقیقات انجام از پس را پرونده که هستند شعب این و رودمی به شمار یدوب

 ساختن بهینه و کنونی وضعیت اصالح رمنظو به قدم اولین بنابراین 2دهند.می قرار تجدیدنظر شعب

 صورت به باید امر این منتها ؛هاستپرونده کارشناسی و اتتحقیق امر به بدوی شعب اختصاص ،آن

 بگیرد. صورت کافی تشریفات با و واقعی

 طورهمان است. رویه وحدت بر نظارت و سازیرویه امر به تجدیدنظر شعب اختصاص ،بعدی قدم 

 کارشناسی و تحقیق به پرداختن امکان و فرصت معموالً تجدیدنظر شعب دش اشاره ترپیش که

                                                   
گیری در خصوص طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی . از جمله ایرادات نمایندگان هنگام بررسی و رأی1

ی طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شد، مخالفت نمایندگان با که موجب اعاده ۹8ری در آبان دیوان عدالت ادا

  https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1337006 قانون بود:           10ماده  2اصالح بند 

 .137۹ن آیین دادرسی مدنی مصوب سال قانو 346و  33۹. نک: مواد 2

https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1337006
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 این حال نیدر ع دارد. تصحیحی و قانونی خصلت بیشتر هاآن رسیدگی اصوالً و ندارند را هاپرونده

 قضایی مرجع یک مثابه به خود نقش بر عالوه اداری عدالت دیوان که داشت در نظر باید نیز را نکته

 کسب آن رسالت که رودمی به شمار نیز رتینظا عالی نهاد یک اختالفات، یهندکنوفصلحل و

 صورت در تنها ،دیوان مهم رسالت این و است قانون حاکمیت مدار در اداری مقامات بقای از اطمینان

 شعب حیاتی مأموریت باید اساس این بر .شود محقق تواندمی کارآمد و شفاف قضایی یهروی ایجاد

 بر یادشده شعب تمرکز که ایگونهبه کرد تلقی کارآمد و سریع صحیح، سازی رویه را تجدیدنظر

 شود،می محقق اداره و مردم میان یکسان شرایط در که اختالفاتی برای مشخص قانونی پاسخ تدارک

 1.گیرد قرار

 هایمعاونت یا دادستان برای تحقیق شعب آراء به اعتراض حق بینیپیش .بند سوم 

 قضایی

 یا رد شاکی یهخواست است ممکن تحقیق شعب همان یا بدوی شعب توسط رأی صدور از پس

 رأی به نسبت (اداره) شکایت طرف دوم حالت در و شاکی اول حالت در عموماً .باشد شده اجابت

 طرفین از یکهیچ است ممکن حال در عین 2.کرد خواهند تقدیم تجدیدنظرخواهی درخواست صادره

 حکم که جایی در خصوصاً نخستین رأی به نسبت طرفین اعتراض عدم نکنند. راضاعت صادره رأی به

به  نامطلوبی تبعات تواندمی باشد شده صادر قضایی یهروی خالف بر و شکایت ورود بر مبنی دادگاه

 جمله از حقوقی نظم تزلزل و شهروندان حق در تبعیض ،دادرسی اختیارات از سوءاستفاده آورد. بار

                                                   
 ی قضایی نک:ی بیشتر در خصوص اهمیت رویه. برای مطالعه1

کاهش  یبرا هیرو جادیا تیدر استفاده از ظرف یعدالت ادار وانیعملکرد د»خسروی متین، محمدحسین. 

 .13۹۹اری، نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اد، پایان«یدادرس یهاطال

 ،84ماره ش، 21جلد  ،یحقوق قاتیتحق یهفصلنام، منبع حقوق یهبه منزل ییقضا ییهرو ی،پناه، عل یاسالم

 .265-243، ص 13۹7
در این حالت قاعدتاً طرفین دعوا  .در قسمت دیگر رد شود و اجابت قسمتی در شکایت است ممکن همچنین. 2

 .هند نمودنسبت به رأی صادره درخواست تجدیدنظر خوا
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 قانونی آراء به اعتراض عدم خصوص در طرفین ترغیب با همگام است الزم بنابراین ؛است عاتتب این

 رصاد بدوی شعب در دیوان قضایی یهروی خالف بر که آرایی تا نمود ایجاد نیامکا 1رویه، موافق و

 هک است فرایند این طی از پس یابند. بازبینی امکان ،طرفین اعتراض عدم در صورت حتی ،شوندمی

 اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 11 یهماد یهتبصر در شدهبینیپیش الزام

 بهره قانون حاکمیت تحکیم راستای در آن ظرفیت از تواندمی دیوان و یافته باز را خود کارآمدی

 جوید.

 آن هاییتمز و نهایی طرح .بند چهارم 

 اداری عدالت دیوان در رسیدگی مراحل مطلوب طرح توانمی پیشنهادی راهکارهای بندیجمع با

 الکترونیک ثبت هایسامانه یا دبیرخانه از هاپرونده وصول از پس کرد؛ ترسیم صورتبدین را

 این .شودمی (بدوی شعب همان یا) تحقیق شعب وارد پرونده صالحذی مقام ارجاع با 2دادخواست،

 جهت از را هاپرونده شکایت، مورد موضوع در صصمتخ کارشناسان و قضات از مندیبهره با شعب

 اخذ عنداللزوم و شکایت طرف سازمان دفاعیات اخذ از پس و کرده بررسی حکمی و موضوعی ابعاد

 الزم پرونده حقوقی وضعیت شدن روشن جهت که اموری سایر و عمومی منافع یهنمایند اظهارات

 وصول صورت در شکایت طرفین به رأی ابالغ با کنند.می صادر را خود مستند و مستدل رأی 3است،

 یا) تحکیم شعب به قطعی رأی صدور جهت پرونده طرفین از یک هر سوی از تجدیدنظر درخواست

 قانون با انطباق جهت از را اصداری رأی ذکورم شعب چنانچه .شودمی ارسال (تجدیدنظر شعب همان

                                                   
موارد » ر با عنوانسازمان اداری و استخدامی کشو 15/12/13۹6 همورخ 1737367 یهشمار یهبخشنام. نک: 1

حفظ حقوق شهروندی  به جهتهای اجرایی از لزوم طرح دعوای تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری توسط دستگاه ءاستثنا
 :لینک دسترسی«. ی دادرسیو همچنین جلوگیری از اطاله

https://shenasname.ir/organs/qaza/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-
%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/4540-1737367  

ها و یا ارسال ی دیوان در مراکز استاننمایندگ دفاتر یا دبیرخانه به حضوری یمراجعه بر عالوه حاضر حال در. 2
الکترونیکی  یهتوانند شکایت خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی و یا از طریق ساماناشخاص می پستی دادخواست،

 نمایند. ارسال و ثبت /https://sajed.divan-edalat.ir نشانیبه صی دیوان اختصا

 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. 44و  43، 41. نک: مواد 3

https://shenasname.ir/organs/qaza/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/4540-1737367
https://shenasname.ir/organs/qaza/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/4540-1737367
https://shenasname.ir/organs/qaza/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/4540-1737367
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 در نقصی چنانچه این صورت در غیر نمایند.می تأیید را آن دادند، تشخیص صائب دیوان یهروی و

 به مجدد اظهارنظر و کارشناسی جهت را پرونده نمودند، مالحظه شدهانجام هایرسیدگی و تحقیقات

 اما ننموده مشاهده پرونده کارشناسی و اتتحقیق در نقصی چنانچه اما .نمایندمی اعاده تحقیق شعب

 مقتضی حکم آن فسخ با ندادند، تشخیص رویه یا نونقا مطابق را تحقیق شعبه رأی حکمی جهت از

 ،نشود واصل طرفین سوی از اعتراضی قانونی مقرر مهلت ظرف صورتی که در .کرد خواهند صادر

 مذکور مقام چنانچه نیز حالت این در رسید. خواهد اداری دادستان یا قضایی معاون به نظر پرونده

 این صورت در غیر و نموده اعالم را آن قطعیت داد تشخیص دیوان رویه و قانون موافق را اصداری رأی

 نماید.می ارجاع )تجدیدنظر( تحکیم شعب به اظهارنظر جهت را مراتب

 کیفیت ارتقاء در تواندمی طرح این که تحولی اولین گفت باید پیشنهادی طرح مزایای خصوص در

 أموریتم واگذاری با هاست.پرونده در قضایی تحقیقات به مربوط امور کردن واقعی کند؛ ایجاد دادرسی

 دیوان دعاوی در کارشناسی و تحقیق حقیقی ظرفیت ،هاآن کارویژه اصالح و بدوی شعب به تحقیق

 دقت افزایش به توانمی که است این صورت در .شودمی ایجاد دادسرا همچون نهادی تأسیس بدون

 طرح در خصوص ذکر قابل مزیت دیگر .بود امیدوار صادره احکام شدن ترعادالنه و رسیدگی در

 فرصت و قانونی اختیار تجدیدنظر شعب اینجا در است. اداری دعاوی در سازیهروی تسهیل پیشنهادی

 نمایند تالش و کرده نظارت مطروحه شکایات به دیوان نهایی هایپاسخ بر تا داشت خواهند کافی

 جدید طرح برای توانمی که مزیتی ینسوم نهایت در دهند. کاهش را قضایی تبعیض و رویه تشتت

 بعید نخست نگاه در ادعا این چند هر است. اداری دعاوی در دادرسی یهاطال کاهش ،دنمو بینیپیش

 تحقیق نهاد نوعی تشکیل به منجر غیرمحسوس ایگونه به پیشنهادی تغییرات چراکه ؛رسدمی به نظر

 واقعیت اما کند.می ترطوالنی را هارسیدگی روند ظاهر در امر این و شد خواهد دیوان تشکیالت در

 وقت اسرع در را سریالی و درخ دعاوی ،اوالً که دارد را ظرفیت این پیشنهادی سازوکار که است این

 دعاوی در تحقیق امر کردن تخصصی با ثانیاً .کند تسریع را هاآن آراء قطعیت روند و کرده شناسایی

 کاهش را تجدیدنظرخواهی دعاوی طرح و آرا از شکایت میزان رسیدگی کیفیت ارتقاء نتیجتاً و اداری

 اداری حقوق نظم از مراقبت و ساماندهی امکان تجدیدنظر شعب بار کاهش با طریق این از و دهد
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 داشت انتظار توانمی ذکرشده نکات به توجه با ترتیب بدین 1سازد. فراهم مذکور شعب برای را کشور

 طرح است ممکن گرچه سازد. مهیا عادالنه و بهینه دادرسی تحقق برای را نهزمی پیشنهادی تغییرات

 عدالت دیوان عمومی هیئت رسیدگی الگوی در دقت اما برسد به نظر سابقهبی تا حدودی پیشنهادی

 رسیدگی نیز در اینجا کند؛می استفاده مشابه سازوکاری از نیز مذکور نهاد دهدمی نشان اداری

 دعاوی و گیردمی صورت تخصصی هایهیئت در بدواً مناسب، تحقیقات و تشریفات انجام با نخستین

 2شوند.می طرح دیوان عمومی هیئت در خاص فرآیندی طی و نیاز صورت در تنها

                                                   
این موضوع با توجه به احتمال تغییر ترکیب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بسیار اهمیت دارد چراکه در طرح . 1

 7ی ماده عمومی صرفاً با عضویت روسای شعب تجدیدنظر تشکیل شود نک: ئتیهبینی شده پیشوان اصالح قانون دی

 طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل دسترسی در:
https://dotic.ir/news/8150  

 .13۹2الت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال قانون تشکی 84ی . نک: ماده2

https://dotic.ir/news/8150
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 گیرینتیجه

 دادرسی کارآمد تشریفات و آیین تدارک به منوط اداری عدالت تحقق و قانون حاکمیت بسط

 سیر بررسی دعواست. یا خواسته یک به رسیدگی مراحل تعداد آن جزایا ترینمهم جمله از که است

 این در است نتوانسته تاکنون گذارقانون که است آن بیانگر ایران در اداری دادرسی نوانیق تحول

 این به کند؛ ایجاد مطلوبی توازن بودن، عادالنه و گیهبهین یعنی بنیادین یهدغدغ دو میان زمینه

 یک دادرسی بر را اصل انسانی، و مادی نیروی از بهینه یهاستفاد به گرایش با آغاز از که صورت

 آن، ناگوار عوارض و دادرسی باب انسداد قبح از آگاهی با تدریج به مقابل در داده، قرار ایمرحله

 کهاین تا است نهاده در پیش شکات تجدیدنظرخواهی استماع و شکایات بازبینی برای را هاییراه

 در اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون تصویب با خود یهاراد آخرین در امسرانج

 به نیز رویکرد این است. کرده تجویز را اداری دعاوی تمامی به ایدومرحله رسیدگی 13۹2 سال

 تحقیقات و کارشناسی ظرفیت فقدان رسیدگی، روند بودن غیرتخصصی و تکراری جمله از دالیلی

 فیقتو خرد دعاوی و سریالی هایپرونده با مواجهه در ناکارآمدی دادرسی، یهاطال تشدید ،قضایی

 به دستیابی هدف با حاضر تحقیق است. نداشته شایسته اداری دادرسی به یابیدست در چندانی

 مراحل تعدد مخالفان و مدافعان دالیل ترینمهم تحلیل با اوالً رسیدگی، مراحل مطلوب الگوی

 مطرح بحث این در که هستند هاییدغدغه تریناصلی بودن عادالنه و گیهبهین که داد نشان رسیدگی

 یهمیان در که کرد دفاع رویکردی از حاضر پژوهش طرح مذکور، ضرورت دو به پاسخ در ثانیاً د.نشومی

 عادالنه، و بهینه دادرسی تحقق نویسندگان نظر از که ترتیب این به ؛گیردمی قرار رقیب دیدگاه دو

 ایدومرحله واقع در .هاستآن هایکارویژه اصالح با همراه تجدیدنظر و بدوی شعب حفظ مستلزم

 تعدد به شبیه چیزی تحکیم(، و تحقیق شعب تأسیس) پیشنهادی سازوکار با شعب در رسیدگی بودن

 هایئتهی مأموریت میان که است توازنی و اداری عدالت دیوان عمومی هیئت در رسیدگی مراحل

 مؤثر قضایی تحقیقات انجام برای را زمینه تواندمی تغییرات این دارد. وجود عمومی هیئت با تخصصی

 این دیگر بیان به برساند. حداقل به را قضایی تبعیض و نماید تسهیل را صحیح سازیرویه کند، فراهم

 افزایش را هارسیدگی تدق آن، موازات به و کاهش را دادرسی یهاطال تواندمی حال عین در تحول
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 حفظ نیز ایدومرحله رسیدگی کلی ساختار ضمناً که آیدمی به دست شرایطی در همهاین و دهد

 است. فراهم معترضان برای نخستین دادرسی بازبینی امکان و شده
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