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 از ایران حقوق در اداری عدالت تکوین بر تاریخی ینگاهمین

 اسالمی جمهوری تا مشروطیت

 1مشهدی علی

 

 چکیده
 یهدور چهار در توانمی را مشروطیت از پس ایران در اداری دادرسی تکوین و گیریشکل تحوالت

 تصویب به صرفاً که است تقلیدی و کاغذی ،سازهزمین یهدور نخست یهدور نمود. مطالعه تاریخی

 انقالب با که است آزمایش و تجربه یهدور دوم، یهدور شد. منجر آن تأسیس و دولتی شورای قانون

 1385 تا 1360 سال از اداری عدالت دیوان تأسیس و اساسی قانون 173 اصل تصویب و اسالمی

 را تحوالتی 1385 سال قانون تصویب با که ستگذرا و موقت اصالحات سوم، یهدور است. مصادف

 و تشکیالت قانون تصویب با اداری عدالت تکامل یهدور نهایت در هستیم. شاهد اداری دادرسی در

 یهنظری چارچوب در ادوار این است شده سعی نوشتار این در است. 1392 مصوب اداری دادرسی آیین

 بر تأمل با که است این پژوهش این یافته ترینمهم .گیرند قرار واکاوی مورد اداری دادرسی عمومی

 ایران حقوقی نظام در اداری دادرسی استقالل و توسعه شاهد هاکاستی علیرغم وقایع، و تحوالت سیر

 ایم.بوده

 

 یهدور تقلیدی، یهدور اداری، عدالت دیوان دولتی، شورای قانون اداری، دادرسی :کلیدیواژگان

 اداری. عدالت تکامل یهدور حات،اصال یهدور تجربه،

                                                   
 droitenviro@gmail.com                 .        گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه قم ر. دانشیا1

 25/3/1400تاریخ ارسال:

 28/4/1400تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
 چه دارد. اساسی تمایزی مدنی، و جزایی دادرسی با ایران، در اداری دادرسی تحول و گیریشکل

 باید یعنی است. قانون از حکومت تبعیت پذیرش اداری، دادرسی ایجاد یهاولی فرضپیش اینکه

 اداری دادرسی تاریخ سبب همین به 1باشد. قانون تابع تصمیماتش و اعمال باید که بپذیرد حکومت

 نماییم. بررسی آن از پس و مشروطیت( از قبل) یحقوقپیشا کالن یهدور دو در توانیممی را ایران در

 از تواننمی اساساً دوره این در شود.می شامل را مشروطیت تا باستان دوران از ،یشاحقوقیپ یهدور

 علیه مردم شکایات به رسیدگی و اختالفات وفصلحل )نظام اداری دادرسی منسجم سیستم یک

 حکومت تبعیت یهاید و نگرفته شکل ملت حول دولت هنوز زمان این در چراکه کنیم. صحبت دولت(

 تظلمات و شکایات به رسیدگی برای نیز منظمی و مشخص ساختار اساساً و است نشده ایجاد قانون از

 ندارد. وجود حکمرانان علیه رعیت

 میان اختالفات به که نمود اشاره مصداقی و جزئی موارد از برخی به توانمی تنها دوران این در

 نهادهایی از توانیممی را سیستمی چنین هایریشه نمودند.می رسیدگی شوندگاناداره و کنندگاناداره

 برای ؛تندپرداخمی حکمرانان علیه رعیت خواهیتظلم به که ببریم نام ایران دادرسی تاریخ طول در

 ینامهسیاست 2است. خوبی یهنمون است، شده ذکر تاریخ در کهان انوشیرو عدل زنجیر مثال

 3دارد. هاییتوصیه زمینه این در الملکنظام

 به نسبت مردم شکایت به رسیدگی یهوظیف عام صدر مانند کسانی صفوی عهد در همچنین

 که بود ایخانهدیوان تشکیل ایشان اصالحات از ییک نیز امیرکبیر صدارت دوران در داشتند. را دولت

 دیوانی مظالم، دیوان دادرسی، تاریخ در بود. حکومت علیه مردم تظلمات به رسیدگی آن یهوظیف

                                                   
 ، چاپ اول،ین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونیقانون تشکیالت و آی. مشهدی، علی، 1

 .20، ص 1395انتشارات خرسندی، 

، زمستان 4ی ی شعر پژوهی، شماره، مجلهتجلی آیین دادخواهی در ادب فارسی. حیدری، علی و دیگران، 2

 .69، ص 1397

ی نامهاستیساصول حقوق اداری در تأملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و . مشهدی، علی و ژاله غنی کله لو، 3

 .55ص ، 1398، زمستان 1ی ی نوین حقوق اداری، شمارههاپژوهشی ، فصلنامهطوسی الملکنظامخواجه 
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 دیوان به گاهی 1نمود.می رسیدگی شدمی هاآن به که هاییظلم یا مردم شکایت به گذشته در که بود

 توانیممی که است بعد به مشروطیت یهدور از اما 2گفتند.یم گفته نیز «سلطانی یهمحکم»مظالم 

 سعی ادامه در باشیم. شاهد را آن یهتوسع و اداری دادرسی نهاد به توجه ناقص و اولیه هایزمینه

 تجربه یهدور تقلیدی، و ساززمینه یهدور شامل متمایز یهمرحل چهار در را تحوالت این کرد خواهیم

 مرور اختصار به حاضر یهزمان تا اداری عدالت تکامل یهدور و موقت اصالحات یهدور آزمایش، و

 نماییم.

 عدالت تقلیدی و کاغذی ،ساززمینه یهدور نخست؛ یهدورگفتار یکم. 

 اداری

 و فکری ولیها هایزمینه که است مشروطیت از بعد ایران به ناظر تقلیدی، و ساززمینه یهدور

 گردید. راهمف کم کم تبعیت این تضمین سازوکار نیز و قانون از دولت تتبعی یهاندیش گیریشکل

 هادین چنین دولتی، شورای فرانسوی الگوی جمله از حقوق تعدد نظام از شد سعی راستا این در

 شود. برداریگرته

 اولیه هایزمینهبند یکم. 

 یهادار» کیلتش در محدود صورت به توانمی را مراجعی چنین تأسیس هایزمینه نخستین

 تشکیل همچنین و شمسی 1294 مصوب مالیه وزارت تشکیالت قانون اساس بر «مالیه محاکمات

                                                   
ی زبان و ادبیات ، مجلهامیرداد: منصبی دیوانی در تعدادی از متون تاریخی و ادبی فارسی. سیدان، مریم، 1

 .109 ص ،1395ابستان ، ت80ی فارسی دانشگاه خوارزمی، شماره

های تاریخی دانشگاه اصفهان، ی پژوهش، مجلهبررسی ساختار و صالحیت دولت سلجوقی. صدقی، ناصر، 2

 .42، ص 1388، پاییز 3ی شماره
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 یافت. 1309 مصوب دولت و اشخاص بین دعاوی به راجع قانون اساس بر «مالیه محاکمات دیوان»

 حال این با است. مالیات یعنی خاص امر یک به محدود موضوع شودمی مشاهده که گونههمان ولی

 امور در دولت و مردم اختالفات وفصلحل برای نهاد یک ایجاد برای مؤثر گام یک فوق قانون تصویب

 شورای به بار نخستین برای نیز 1301 کشوری استخدام قانون 64 یهماد در بود. مالیاتی و مالی

 چنین 1339 سال تا حال این با .میخوریبرم استخدامی شکایات به رسیدگی مرجع عنوان به دولتی

 نشد. بینیپیش مشخص قانون یک صورت به هرگز مرجعی

 1308 مصوب دولت عمال جزای قانون یهواحد ماده اساس بر که «دولت کارکنان کیفر دیوان»

 مصوب امالک به راجع دولت علیه اشخاص دعاوی به رسیدگی قانونی یهالیح موضوع کمیسیون نیز و

 1339 سال تا محدود نهاد چند این جز به 1افتاد. اتفاق ایام ینا در که بود دیگری تحول یافت 1334

 در را نهادی چنین ایجاد به توجه اولیه هایزمینه لیکن نداد. رخ زمینه این در مهمی چندان اتفاق

 نمود. فراهم ایران حقوق

 تقلیدی عدالت بند دوم.

 مهمی یهدور عمومی قوقح تاریخ منظر از اسالمی انقالب تا مشروطیت از بعد یهدور اساساً

 عرفی، اکممح و شودمی اداری حقوق وارد روشنفکران توسط اروپا از مفاهیمی یهدور این در است.

 در تیح مجلس، قانون، مانند مفاهیمی مدرنیته، و روشنفکری مفاهیم جدید، هایدادگاه ساختار

 انگلستان س،رو آلمان، نیروهای توسط ایران اشغال شاهد ما دوره این در و شهرسازی و رونق یهدور

 هستیم.

                                                   
 برای بررسی مختصر سیر تحول این مراجع ر.ک:. 1

شر نچاپ اول، ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، ...صدرالحفاظی، سید نصرا

جایگاه دیوان عدالت اداری در تأمین عدالت اداری و ی، خلیل، ؛ شهنائ32-45، صص 1372شهریار، 

، 1386ی اول، های فقهی مرکز تحقیقات استراتژیک، شمارهی معاونت حقوقی و بررسی، پژوهشنامهاجتماعی

 .43 -49صص 
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 .گرددیبازم چهل و سی یهده هایسال یعنی اسالمی انقالب از قبل به دوره این پایانی هایالس

 بر تنیمب هایسنت برخی از تقلید و الهام با شد سعی 1339 مصوب دولتی شورای قانون تصویب با

 دولت لیهع اشخاص دعوای یهاقام یهاجاز سهفران دولتی شورای الگوی ویژه به حقوق، تعدد نظام

 مؤسسات و مراجع یهکلی اقدامات و تصمیمات از شکایت به رسیدگی قانون این موجب به شود، داده

-تصویب لمدلو بر اعتراضات به رسیدگی همچنین و هاآن به وابسته تشکیالت و شهرداری و دولتی

 محاسبات دیوان احکام از یتشکا به رسیدگی ،دولتی نظامات سایر و هابخشنامه و هانامهآیین و هانامه

 مورد در هاآن به وابسته تشکیالت یا شهرداری یا دولتی مؤسسات از کارمندان شکایت به رسیدگی و

 گرفت. قرار دولتی شورای صالحیت در استخدامی حقوق مقررات نقض

 است. توسعه حال در روزروزبه لتدو و هستیم مواجه اداری ساالریدیوان گسترش با دوره این در

 نهادها در قتد با اما نیست. 1350 سال با مقایسه قابل ایمداشته 1300 سال در ما که اداراتی تعداد

 بسترهای و هازمینه اینکه بدون هستند تقلیدی نهادهای نهادها، این بیشتر که گفت باید ساختارها و

 نیز دفتری متین و داور اکبرخانیعل رزایم نظیر حقوقی انروشنفکر از برخی باشند. فراهم هاآن اولیه

 د.بنماین ایران حقوقی نظام وارد سوئیس و فرانسه حقوق از را نهادهای چنین کنندمی سعی

 قانون میتحاک نهادها این استقرار شرطشیپ عمومی حقوق ساختارهای و مفاهیم در حال این با

 و هچگون ببینیم که است این اصلی یمسئله اداری دادرسی بحث در همچنین است. دموکراسی و

 در ود.نم رسیدگی باید دولت علیه مردم شکایات و تظلمات و اختالفات به باید ساختاری چه تحت

 از بیش یهسابق با دولتی شورای یعنی ؛بود گرفته شکل مدرن ساختارهای دوره این فرانسه حقوق

 وارد با دش تالش نیز ایران در دوره این در کند.می یرسیدگ اداره علیه مردم دعاوی به سال 200

 شکل الًعم و هرگز امری چنین لیکن شود. فراهم دولت علیه شکایت اجازه ساختارهایی چنین نمودن

 باقی کاغذ روی رب تنها رسید، تصویب به دانانحقوق تالش با که 1339 دولتی شورای قانون و نگرفت

 ماند.
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 کاغذی عدالتبند سوم. 

 خودکامگی» حاکمیت، ارتجاعی ساختارهای دلیل به دوره، این پایانی هایسال رد

 تنها دولتی شورای قانون دوره، این در ،مدارقانون دولت یک لوازم و هابنیان فقدان و 1«افسارگسیخته

 هب نیامد. وجود به دولتی تصمیمات ابطال و دولت علیه شکایت امکان عمالً و ماند باقی کاغذ روی بر

 سایر و وزرا و است کنندهناراحت مجریه یهقو برای دولتی شورای»... دفتری متین دکتر مرحوم قول

 که روندنمی دستگاهی یک بار زیر آسانی به دانندمی العنانمطلق را خود اکنون که دولت عمال

 عدالت تقلیدی و کاغذی یهدور باید تنها را دوره این 2«بکند... کنترل را هاآن تصمیمات و اقدامات

 نهاد. نام ایران در اداری

 هب هم دولتی شورای اما هستیم کشور در دولتی شورای قانون تصویب شاهد ما 1339 سال در

 از را ومیمفه چنین خواستند دوره این در صرفاً چون است؛ تقلیدی صرفاً مدرن مفاهیم سایر مثابه

 به باشد. راهمف ایران حقوق در ساختار آن هایلفهمؤ و لوازم آنکه بدون کنند تقلید دوره آن اروپای

 اساً اس اینکه آن و دارد انگاره پیش یک مدنی دادرسی خالف بر اداری دادرسی وجود سخن دیگر

 از یمتوانیمن ما باشد نداشته وجود وضعیت این که زمانی تا و باشد قانون تابع که بپذیرد حاکمیت

 را وکیلی چهی وزیری، هیچ ،یمنصبصاحب هیچ دوره این در ما اساساً کنیم. صحبت اداری دادرسی

 بتوانند یو اقدامات و تصمیمات علیه بر مردم و است قانون تابع که بپذیرد که بیابیم توانیمنمی

 نمایند. دعوا یهاقام

                                                   
ی حقوق ، نشریهای دولتی تا دیوان عدالت اداریاز شور. متین دفتری، احمد و سید نصراهلل صدرالحفاظی، 1

 .1387، 9ی اساسی، شماره

 .201متین دفتری و صدرالحفاظی، همان، ص  .2
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 آزمایش و تجربه یهدور ؛دوم یهدورگفتار دوم. 

 دو در ارب نخستین برای ایران اسالمی ریجمهو اساسی قانون تصویب با و اسالمی انقالب از بعد

 شد. اشاره اداری عدالت دیوان به 173 و 170 اصول یعنی اساسی قانون اصل

 اداره و کومتح از مردم نارضایتی رانیا ژهیو به و جهان نقاط تمام در انقالب بروز دالیل از یکی

 استقرار و نیمبا و است اداری لتعدا اسالمی انقالب از بعد انقالبیون هایخواسته از یکی لذا است.

 به اساسی قانون در تا شودمی باعث موارد این بود. عدالت و اسالم و شرع هایآموزه اساس بر نهادها

 شود. توجه مهم امر این

 ممرد اعتراضات و تظلمات و شکایات به رسیدگی منظور به اساسی قانون 173 اصل موجب به

 عدالت دیوان نام به دیوانی ،هاآن حقوق احقاق و دولتی یهانامهینآی یا واحدها یا مأمورین به نسبت

 گردد.می تأسیس قضاییه قوه رئیس نظر زیر اداری

 ستیمه قانونی شاهد ما 14/11/1360 مصوب اداری عدالت دیوان قانون تصویب با بعد، دو سال

 عدالت دیوان ،بعد به مانز این از بود. شده بینیپیش آن تصویب اساسی قانون 173 اصل ذیل در که

 شکایات، به رسیدگی یهاجاز اساسی قانون سوم و هفتاد و صدیک اصل چارچوب در و تشکیل اداری

 تا یدجد قانون تصویب تا دوره این شد. داده دولت تصمیمات به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات

 نخستین برای ینکها چه نهاد. نام ایشآزم و تجربه یهدور باید را دوره این نمود. پیدا ادامه 1385 سال

 را خود کار و تشکیل اداری عدالت دیوان و شود تصویب اداری عدالت دیوان قانون ایران تاریخ در بار

 کند.می آغاز شهری اراضی یدر زمینه مهمی آراء صدور با 1361 سال از

 این اریم.د را داریا عدالت یهتجرب ما کشد،می طول سال وپنجستیب حدود که دوره این در

 یهزمین و هندد نشان را خود اداری هایقضاوت خالل در مشکالت و نواقص که شودمی باعث تجربه

 نمایند. فراهم ایران حقوق در اداری عدالت دیوان برای را جامع قانون یک تصویب
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 گذرا و موقت اصالحات یهدور سوم؛ یهدورگفتار سوم. 

 خستینن تا و آغاز اداری عدالت دیوان قانون تصویب با و 1385 سال از اداری عدالت سوم نسل

 واقع در و است سابق قانون اصالح دنبال به قضاییه یهقو کم کم داشت. ادامه 1392 سال هایماه

 اتفاق نچهآ کند. برطرف را دوم یهدور نواقص بتواند که است اداری عدالت دیوان قانون یک تدوین

 است. 1385 سال در اداری عدالت یواند قانون تصویب افتدمی

 اصالحاتی 1360 سال قانون یهتجرب به توجه با نمودند سعی جدید قانون نویسندگان دوره این در

 ترکیب تشخیص، شعب بینیپیش و تجدیدنظر یهمرحل حذف برسانند. انجام به اداری نظام در را

 برخی و احکام اجرای نظام بینیشپی دیوان، در وکالت دادرسی، یههزین قضات، شرایط شعب،

 بود. قانون این در شدهانجام اصالحات ترینمهم از هاصالحیت

 هر نهاد. نام یرانا در اداری عدالت ساختار در گذرا و موقت اصالحات یهدور توانمی را دوره این

 نباید بود، هشد بینیپیش 1385 سال قانون 48 یهماد در که تکلیفی با دوره این االصولعلی چند

 فرآیند با ولی کشید.می طول سال دو یا یک از بیش گذاریقانون معمول فرآیند با و ماه شش از بیش

 سال هفت به قریب داشت، حاضر دادرسی آیین و تشکیالت یهالیح که فرساییطاقت و طوالنی

 انجامید. طول به قانون این تصویب

 تدوین موضوع اینکه تا 1گردید آشکار تصویب ستیننخ هایماه همان از 1385 سال قانون نواقص

 با و گردید مطرح اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت جامع یهالیح تصویب و

 رسید. نظام مصلحت تشخیص مجمع تأیید و تصویب به 1392 سال در فراوان هایوقوسکش

 تاریخی تجربه لحاظ به مهم یهنکت است. موقت و گذرا اصالحات یهدور دوره، این بنابراین

 داریم را شعب فقط ما و شودمی حذف تجدیدنظر یهمرحل که است نایدوره این در اداری دادرسی

                                                   
ی ، نشریهی نقدقانون جدید دیوان عدالت اداری در بوتهاز جمله در این خصوص ر.ک: محمودی، جواد،  .1

 .1386، تابستان 8ی حقوق اساسی، شماره
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 نهادی یک استثنائاً و آراست بودن قطعی بر اصل و ندارد وجود مرحله این در سابق تجدیدنظر شعب و

 کنند. بازبینی را هاپرونده ودندب مجاز شرایطی تحت که شودمی بینیپیش تشخیص شعب عنوان با

 اداری عدالت تکامل یهدور ؛چهارم یهدورگفتار چهارم. 

 ایجاد هب نیاز و گذشته هایتجربه به توجه با کامل اداری عدالت نظام یک طراحی برای تالش

 در اریاد عدالت چهارم یهمرحل تحقق هایزمینه حقوقی، تحوالت به توجه با جدید ساختارهای

 منسجم سیستم تشکیل و اداری عدالت تکامل یهدور باید را دوره این است. زده رقم را نایرا

 نهاد. نام اداری دادرسی

 اهمیت تواندمی سال شش طول در قانون این تصویب روند به نگاهی 1392 سال قانون مورد در

 هایصالحیت قلمرو ویژه به اداری موضوعات از برخی اختالفی ماهیت و اصالحات مسائل، برخی

 قضاییه یهقو 1385 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 48 یهماد ابتدا 1سازد. آشکار ما برای را دیوان

 مجلس تقدیم دولت طریق از و تهیه را دیوان دادرسی آیین یهالیح ماه شش ظرف تا نمود مکلف را

 اجمال به که کشید طول به 1392 سال تا تصویب و تدوین فرآیند حال این با .دینما یاسالم شورای

 تشخیص مجمع در نهایی تصویب تا شد ارائه دولت به قضایی یهالیح که زمانی از آن تاریخی روند به

 :است شده اشاره ذیل در مصلحت

 اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون تصویب سیر

                                                   
کاوشی انتقادی در الیحه و وحید آگاه،  محمدرضاویژه، ی ذیل بنگرید: شتر الیحه به مقالهبرای بررسی بی .1

 .1391، 38ی ی پژوهش حقوق عمومی، شماره، فصلنامهتشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 قضایی به دولت ارائه شد. یه: الیح06/04/1386 .1

 .رجاع به کمیسیون لوایح هیئت دولتا: 19/08/1386 .2

 رسید. تصویب هیئت دولت به : با اصالحات26/03/1387 .3
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 هب ناظر نخست بخش است. شده تدوین مجزا بخش نجپ در و منسجم ساختار یک در قانون این

 نیز و شعب ترکیب و تعداد و دیوان اداری و قضایی تشکیالت بخش این در است. دیوان تشکیالت

 نمود اشاره 6 یهماد به توانمی بخش این مهم هاینوآوری از گردید. مشخص دیوان قضات شرایط

 به توانمی دیگر موارد جمله از است. نموده بینیپیش را هااستان مراکز در اداری دفاتر تشکیل که

 در فصیلت به دوم بخش نمود. اشاره الکترونیکی دادخواست یارائه امکان و تجدیدنظر شعب احیای

 دهنمو معین را دیوان دادرسی آیین جزئیات رسیدگی، ترتیب و صالحیت شامل جداگانه فصل دو

 و یواند هایصالحیت موضوع دادرسی، یههزین به انتومی دوم بخش هاینوآوری جمله از است.

 به هارمچ بخش و دادرسی یهاعاد موضوع به نیز سوم بخش نمود. اشاره تخصصی هایهیئت تشکیل

 مقررات و قوانین تکلیف و پرداخته متفرقه مقررات به پنجم بخش نهایت در و احکام اجرای موضوع

 است. نموده مشخص را سابق

 وو ارجاع آن به کمیسیون حقوقی  : اعالم وصول الیحه در جلسه علنی مجلس10/08/1387 .4

 قضایی و کمیسیون اجتماعی

 : تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی15/01/1389 .5
 صحن علنی مجلس و تعیین مدت سه ساله در 85: ایراد اصل 21/07/1389 .6

 : تصویب و ارسال به شورای نگهبان01/10/1389 .7

 شورای نگهبان 85: ایراد اصل 22/10/1389 .8

 اصالح ایرادات و تغییر عنوان توسط کمیسیون 30/01/1390

 : تصویب نهایی و ارسال به شورای نگهبان )مجدداً(02/05/1390 .9

 شورای نگهبان و عودت مجدد یه: اشکاالت عدید25/07/1390 .10

 داتشورای نگهبان و رفع برخی ایرا یهحضور نمایند : ارسال دوباره پس از08/08/1390 .11

 مصلحت نظام : بازگشت دوباره و ارجاع به مجمع تشخیص17/08/1390 .12

 : تصویب نهایی و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام25/03/1392 .13
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 ستیمه تفصیلی قانون یک شاهد دوره این در ما شود، دقت قانون این ماهیت و ساختار در اگر

 یجدید نهادهای همچنین نماید. مستقل جزایی و مدنی دادرسی از را خود است نموده سعی که

 نداشتند. سابقه گذشته در که شوندمی تأسیس

 قالب در را آن الحاص یهزمین که شودمی دیده موانعی و مشکالت نیز جدید قانون در هرچند

 قانون این مقایسه مقام در لیکن است. نموده فراهم 1399 و 1397 هایسال در الیحه و طرح چند

 است. برداشته را مهمی هایگام سابق به نسبت
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 گیرینتیجه
 تا مشروطیت از پس اداری دادرسی گیریشکل تحول سیر اختصار به شد، سعی نوشتار این در

 سیر بر تأمل با گیرد. قرار بررسی مورد اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تتشکیال قانون تصویب

 قضایی کنترل ضرورت عمومی سیر و ساختارها که گفت توانمی ایران در اداری دادرسی نهاد تحوالت

 به که ایدوره چهار این است. توسعه حال در روزروزبه و گرفته قوت زمان مرور به دولت اعمال بر

 خاص بعضاً و متفاوت هایویژگی با ایران، در اداری عدالت متمایز نسل چهار نمایانگر شد شارها هاآن

 این به منوط اداری دادرسی یهتوسع نمود که اشاره امر این بر باید تحوالت سیر بر نگاهی با است.

 وکراسیدم و قانون حکومت از تبعیت عمومی حقوق اصول و مبانی به حاکمیت میزان چه تا که است

 نیز اداری دادرسی تبع به باشد، بیشتر قانون از تبعیت پذیرش میزان قدر چه هر باشد. بند پای است

 یافت. خواهد توسعه
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