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  چکیده

 آسـتانه نگهبـان در   آمـد میـان مجلـس و شـوراي    و اداري پس از یک سال رفت ان عدالتن قانون دیوسومی

در . کشـد چنان عنوان الیحه را یـدك مـی   ، هممقالهاي که تا زمان نگارش اینمصوبه. نهایی است تصویب

سیدگی، تغییـر  اي جامع، شامل ساختار، صالحیت و ترتیب ردادرسی به الیحه پارلمان از صرف وضع آیین

اي بودن رسیدگی، تمرکززدایـی اداري از  در باب احیاي دو درجه هایی حداقلیماهیت داد و به رغم انگاره

اي طالیـی در  هاي نو در ثبت و ابالغ، تجمیع قوانین و مقررات دیوان، در متنـی واحـد و مـاده   دیوان، شیوه

امـین سـالگرد   رسـد در آسـتانۀ سـی   ظـر مـی  ن حوزه نظارت دیوان بر صالحیت تشخیصی مراجع اداري، بـه 

  .تأسیس دیوان، ثمرات قابل توجهی در ارتقاي صالحیت و رسیدگی در دیوان را به دنبال نداشته باشد
  

  .دادرسی ، صالحیت، آییناداري الیحۀ دیوان عدالت:کلیدواژگان
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  مقدمه

و  1385و  1360مصـوب  دو قـانون  . ا.ق 173و  170اداري از زمان استقرار اصـول   دیوان عدالت

را تجربـه کـرده    آنهـا همـراه بـا اصـالحات     ،1379و  1362مصوب » آیین دادرسی«نامه دو آیین

قـانون   48نامه بوده که مـاده  سال، دو پارگی آیین دادرسی میان قانون و آیین 30رویه این . است

رسـیدگی  بـه ترتیـِب   ،یعنی اختصاص فصل سـوم قـانون   ،ـ ضمن ادامۀ آن  1385فعلی ـ مصوب  

قوه قضاییه موظف است ظرف شش مـاه الیحـه آیـین    «: بینی نموده استشیوه پایان آن را  پیش

انجام شـد  مأموریتی که با تأخیر. »...دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس نماید

ه مجلـس  بـ  ،)404، 88آگـاه،  (بسـیار در دولـت   و الیحه پس از اعمال تغییرات شکلی و ماهويِ

الیحه تشـکیالت و  «دادرسی دیوان، با رویکرد وضع قانونی جامع تبدیل به اما الیحه آیین. رسید

 ،شد و پس از دو بار تصویب آزمایشـی در کمیسـیون قضـایی و حقـوقی مجلـس     » آیین دادرسی

. که در هیأتی دائم وضع شـود  ،نگهبان به صحن علنی آمد تا نه به صورت موقتینظر شورايطبق

اکنـون پـس از مجموعـاً چهـار بـار      یحه دو بار نیز در صحن علنی تصویب و اصالح شد و هـم ال

اي میـان  بر قطع فرآینـد گهـواره  با تصمیم پارلمان مبنی 1ارسال به شورا و مواجهه با ایرادات آن،

مصـلحت نظـام در   تشـخیص مجلس و شوراي نگهبان و ارجاع مواد اختالفی باقی مانده به مجمـع 

در این نوشتار با توجه به اینکه کمیسیون قضایی مجلـس بـا رویکـرد    . تصویب نهایی است انتظار

تجمیع تشکیالت، صالحیت و آیین دادرسی دیوان در متنی واحد، ضمن تکرار صرف برخـی از  

واقع انتقال آن به قانون جامع و اعمال برخـی تغییـرات، مـوادي را هـم بـه      مواد قانون دیوان و در

الیحه ـ اختصاص داده است، با پرهیز از بررسی مواد تغییـر    ۀـ رسالت اصلی و اولیآیین دادرسی  

در دو بند به اصـالحات صـورت    2که به حد کافی مورد مطالعه واقع شده، 85نیافته از قانون سال 

  .پردازیممی» آیین رسیدگی«و » تشکیالت و صالحیت«گرفته در 

                                                                                                                                              
کمیسیون و  1/10/89مصوب ۀارسال نخست الیح«: فرآیند ارسال الیحه به شورا و عودت آن بدین شرح است .1

 30/1/90مصوب  ۀیحارسال دوم ال. پس از یک استمهال ده روزه 28/10/89شورا مورخ  41230/30/89نظر 

ارسال سوم الیحه . ایراد باز هم بعد از استمهالی ده روزه 13با  4/3/90شورا مورخ  42431/30/90کمیسیون و نظر 

ایراد و ارسال چهارم مبنی بر قطع الیحه  17با  25/5/90شورا مورخ  43213/3/90مجلس و نظر  2/5/90مصوب 

.»ایراد 5با  19/8/90شورا مورخ  44477/30/90مجلس و نظر  8/8/90اصالحی مصوب 

، پژوهش حقوق و سیاست، سال »اداريعدالتاي در قانون جدید دیوانمطالعه«ـ کاشانی، 1: ك.عنوان مثال ربه .2

قانون جدید دیوان عدالت اداري در بوته «ـ جواد محمودي، 2. 87ـ114، صص 86، بهار و تابستان 22نهم، شماره 

الملل پژوهشکده ـ گروه پژوهش حقوق عمومی و بین3. 86، تابستان 8ل چهارم، شماره ، حقوق اساسی، سا»نقد

هاي حقوقی، سال ، پژوهش»ارزیابی و نقد برخی محورهاي قانون جدید دیوان عدالت اداري«حقوقی شهر دانش، 

یوان عدالت قانون جدید د«ـ سید محمد هادي راجی، 4. 373ـ389، صص  86، بهار و تابستان 11ششم، شماره 
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  حیت دیوانآورد الیحه در ساختار و صالره :بند نخست

  تحوالت ساختاري دیوان) الف

در این بند، تطور در ساختار دیوان طـی دو قسـمت، تغییـرات در تشـکیالت و شـرایط قضـات و       

  .شودکارشناسان مطالعه می
  

  اصالحات در تشکیالت :اول

  احیاي شعب تجدیدنظر و تغییرات وابسته به آن.1

عمومی بوده است بـا ایـن توضـیح کـه طبـق      هیأت وساختار دیوان از ابتداي تشکیل، شامل شعب

احکام صادره علیه واحـدهاي بنـد الـف    درقانون اول دیوان، مقنن جز تجدیدنظر شکلی  18ماده 

مـاده  بامطـابق . سایر احکام را قطعی دانسته بـود  ]تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی[11ةماد

نفر از رؤساي شعب به قیـد   6یوان و شامل رئیس د ]یعنی تنها یک هیأت[ی هیئتنیز احکام در  19

بینـی افـزایش   اضافه شد که ضـمن پـیش   19اي به ماده ، تبصره72در سال. شدقرعه رسیدگی می

اي در همـین سـال، مقـنن در استفسـاریه    . نفر تقلیل داد 5به  7شعب تجدیدنظر، اعضاي آن را از 

در  در نهایـت یدنظر اعالم کـرد و  االطالق قابل تجدالذکر را علیآراي صادره علیه عناوین سابق

کلیه احکـام دیـوان از جانـب اطـراف دعـوي       ؛اوالً: مقرر نمود 19و  18با  اصالح مواد  78سال 

شعبه تجدیدنظر سه نفـره بـا قابلیـت افـزایش تعـداد شـعب تشـکیل         5؛ثانیًا. قابل تجدیدنظر باشد

بـدوي، تجدیـدنظر از قـانون     نیز با تغییر نظام وحدت قاضی به تعـدد در شـعب   85در سال. گردد

بنابراین رویکرد مقنن به تجدیـدنظر،  . تجدید نظر در الیحه احیاء شد درنهایتدیوان محو شد و 

  :از ابتدا تا به حال بدین قرار است

  تا  ؟ 1390از              1390تا  1385از                   1385تا  1360از سال               

واحد اجراي احکام نیز در ساختار تشکیالتی دیـوان جـاي    85که در سال اینضمن              

  1:با این مقدمه مطول، اصالحات صورت گرفته پیرامون شعب تجدیدنظر عبارتست از. گرفت

                                                                                                                                              
صالحیت قضایی و دادرسی : مجموعه مقاالت همایش دیوان عدالت اداري: در» هاها و کاستیاداري؛ نوآوري

ـ مرتضی نجابت 5. 285ـ309، صص 1388اداري، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تهران مرکزي، چاپ اول، 

ـ محمدرضا 6. 1390، جنگل ـ جاودانه، چاپ اول، خواه، قانون دیوان عدالت اداري در نظم حقوقی کنونی، تهران

)شماره ندارد(.1390دالوري، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداري، تهران، جنگل ـ جاودانه، چاپ اول، 

سوم است که در روز  ۀبا عنایت به نوبت سوم تصویب الیحه در صحن علنی، مواد مورد اشاره مربوط به الیح .1

.به شورا ارسال شد 4/5/90مورخ  28070/244در مجلس تصویب و با شماره  2/5/90شنبه مورخ یک

  وحدت در بدوي  تعدد در بدوي  يوحدت قاضی در بدو

تعدد در تجدیدنظرحذف تجدیدنظرتعدد در تجدیدنظر
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  .]3ماده [ام تعدد قضات به وحدت قاضی در شعب بدوي ـ تغییر نظ1

  .]3ماده [قاضی  3ـ ایجاد شعب تجدیدنظر با 2

ةمـاد (هـاي در حـال بررسـی    ـ حذف و انحالل شعب تشخیص پس از رسیدگی بـه پرونـده  3

  :است حائز اهمیتکه در این حوزه سه نکته ). 119

تـرین دلیـل آن   ه درازاي تـاریخ دارد و مهـم  اي بعقبه ،ايرغم اینکه رسیدگی دو مرحلههب؛ اوًال

هــاي دادرســی عادالنــه بــودهاز مؤلفــه ،امکــان رفــع یــا اصــالح اشــتباه در مرحلــه نخســتین اســت 

الملـل بشـر بـر آن    و حقـوق بـین   )61- 89، صص84و منصورآبادي،  275- 274، صص 83یاوري،(

سـال پـیش در زمـان تصـویب      5شد که چـرا  بسیار تأکید دارد؛ شایسته بود این مهم نیز واکاوي می

اي، جـاي خـود را بـه رسـیدگی       قانون جدید، شعب تجدیدنظر برچیده شـد و رسـیدگی دو درجـه   

اي به همـه دعـاوي را دارد؟   اي با تعدد قضات داد؟ آیا دیوان قابلیت رسیدگی دو مرحلهمرحلهیک

شـدند یـا نقـض؟ و    یآیا غالب آراء در مرحله تجدیدنظر در زمان حاکمیت قانون گذشـته تأییـد مـ   

شد یا با نـوعی تقسـیم کـار، یـک     ها واقعاً سه نفره رسیدگی میتاکنون، پرونده 85اینکه آیا از سال 

نمود و سایرین صرفاً با اعتماد به همکار خـود یـا بررسـی    قاضی پرونده را مالحظه و رأي صادر می

ــی  ــاء م ــالی آن را امض ــد؟ اجم ــودپور، (نمودن ــک  1)1385:138مقص ــا مش ــیدگی  آی ــوان رس ل دی

اي بوده یا این نهاد، بیشتر از فقدان قضات کافی، متخصص و فقر دانش حقـوق عمـومی   مرحلهتک

را نقـد و   85توان حذف شـعب تجدیـدنظر در قـانون سـال     برد؟ بنابراین زمانی میدر ایران رنج می

  .احیاي آن در الیحه حاضر را مدح نمود که به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود

 ةخصـوص نحـو  در 85نحوه انشـاي مقـنن سـال     3نظر از احیاي شعب موصوف، در ماده قطع ؛ثانیًا

قاضــی و در الیحــه شــعب  3در قــانون ســابق، شــعب بــدوي بــا [رســیدگی و صــدور رأي در شــعب 

در صـورت مرخصـی یـا عـدم حضـور      «: داردقانون اشـعار مـی   8ةماد. اصالح شده است ]تجدیدنظر

البـدل بـا ابـالغ رئـیس دیـوان      بـیش از دو هفتـه متـوالی، یکـی از دادرسـان علـی      رئیس شعبه به مدت 

چنین هرگاه رئـیس شـعبه اول در رأي شـرکت نداشـته باشـد بـا ابـالغ وي        هم. شودجایگزین وي می

لحنی که مشـخص نیسـت   . »نمایدالبدل در رسیدگی و صدور رأي مشارکت مییکی از دادرسان علی

کـه از اشـتباه یکـی از دو قاضـی یـا       16اً با سه قاضی است یا در کنار ماده ناظر بر جواز رسیدگی صرف

 3دهد که این تردیـد در مـاده   دو نفر از سه قاضی سخن گفته؛ از صحت دادرسی با دو قاضی خبر می

هـر شـعبه تجدیـدنظر از یـک رئـیس و دو مستشـار تشـکیل        ... «: الیحه به شایستگی رفـع شـده اسـت   

یابـد و مـالك صـدور رأي، نظـر اکثریـت      ر با حضور دو عضـو رسـمیت مـی   شعبه تجدیدنظ. شودمی

                                                                                                                                              
.نوشته شده، اما به جهت تداوم ایراد مذکور همچنان قابل استفاده است 85البته این مقاله در باب قانون دیوان مصوب  .1
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تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت یابـد و هنگـام صـدور رأي     ... است

  .»شوداختالف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می

که رأي بـر مبنـاي   درصورتی«: داردتجدیدنظر بیان می در باب صدور رأي در شعب 78ةماد؛ ثالثًا

رسـد و در  شـود و بـه امضـاي آنـان مـی     نـویس رأي درج مـی  اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پـیش 

بعـد مثبـت اینکـه مقـنن بـه نظـر اقلیـت         در :که از دو بعد قابل بررسی اسـت » گرددپرونده بایگانی می

بعد منفـی اینکـه چـرا نظـر     درثبت و ضبط آن را الزامی ساخته و مغلوب در اصدار رأي توجه داشته و 

اقلیت باید بایگانی شود؟ چه اینکه یکی از دالیل ثبت نظر اقلیت، افزایش غنـاي رویـه قضـایی اسـت،     

کمکـی بـه اصـحاب دعـوا و نظـام قضـایی        ،در حالی که ثبت نظر اقلیت و صـرف بایگـانی شـدن آن   

که درج نظر اقلیـت در دادنامـه را الزامـی     را نه؛ بلکه بایگانی شدن پس شایسته بود که مقنن. نمایدنمی

مصـوب  (قـانون پـنجم توسـعه    211ةمـاد  ]د[بنـد   4توانسـت نظـر بـه جـزء     تمهیدي که مـی . ساختمی

آراي  ۀقضـاییه در ارائـ  ةبر تکلیـف قـو  مبنی )مجمع تشخیص مصلحت نظام 30/10/89مجلس و  15/10/89

نظـران و  بـه صـاحب   ]آنالیـن [وصـی اشـخاص بـه صـورت بـرخط      قطعی محاکم با حفظ حـریم خص 

  .متخصصان، گام بلندي در جهت افزایش غناي رویه قضایی دیوان باشد
  

  دفاتر اداري دیوان .2

به منظـور تسـهیل دسترسـی مـردم بـه      «6ماده  برطبقدفاتر اداري از تشکیالت نوظهور دیوان است که 

و صرفاً طبـق  » تهران مستقر بوده«یوان از بدو تولد خود در که دبینی شده، چه اینپیش» خدمات دیوان

منـوط شـده   » ازدیاد شعب در تهران و جاهاي دیگر به نظر شوراي عـالی قضـایی  «ماده نخستین قانون، 

بـوده  . ا.ق 159بود و یکی از انتقادات همیشه وارد، عدم دسترسی آسان مردم به دیوان مستند بـه اصـل   

محل دادگستري یا دفاتر سـازمان بازرسـی کـل کشـور در     «در  6ةه موجب ماداما دفاتر اداري ب. است

  :و صالحیت آن بدین قرار است» گرددها تأسیس میهر یک از مراکز استان

شدن گامی اسـت در جهـت معاضـدت    که در صورت عملی» راهنمایی و ارشاد مراجعان«ـ 1

  . قضایی به شهروندان

درخصـوص شـعب    24و  23کـه در مـواد   » هاخواستها و درپذیرش و ثبت دادخواست«ـ 2

در حیطۀ درخواست ابطـال از   81در باب تجدیدنظرخواهی و طبق تبصرة ماده  67ةبدوي، در ماد

  .هیأت عمومی برآن تأکید شده است

ابالغ نسخه دوم شکایات یا آراي صادره دیوان در حوزه آن دفتر کـه از طریـق نمـابر یـا     «ـ 3

که ضمن تکرار در بنـد ت مـاده   » ر طریق دیگري از دیوان دریافت شدهپست الکترونیک یا به ه

  .بدان اشاره شده است 28، در موضوع اخطار رفع نقص دادخواست نیز در ماده 63
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واحـدي کـه   . »انجام دستورات واحد اجراي احکام دیوان در حـوزة مربـوط بـه آن دفتـر    «ـ 4

دیر دفتـر و کارمنـد اسـت و بـه نظـر      متشـکل از تعـدادي دادرس اجـراي احکـام، مـ      9وفق مادة 

رسد با توجه بـه اینکـه دفـاتر اداري دیـوان ـ آنچنـان کـه از نامشـان نیـز پیداسـت ـ در عـداد             می

انجـام  «تشکیالت قضایی دیوان نبوده و صرفاً در خدمات اداري دیوان مشارکت دارند؛ منظور از 

نـه انجـام عملیـات اجرایـی     دسـتورات اداري باشـد و گر  » دستورات واحد اجراي احکـام دیـوان  

  .بایست زیر نظر قاضی اجراي احکام صورت گیرداحکام دیوان می

  .20ماده  1طبق تبصره » تصدیق تصویر یا رونوشت مدارك«ـ 5

رسد با عنایت به مشکالت عدیده دیوان همچون کمبود قضات، ایـن نهـاد تـا    نظر میدر هرصورت به

  .بایست همین تمرکززدایی اداري را به فال نیک گرفتتمرکززدایی قضایی فاصله دارد هرچند می
  

  هاي تخصصیتأسیس هیأت.3

پـس از   1389ــ 90مقـنن  . هاي جدیـدترین الیحـه دیـوان اسـت    از نوآوري ،هاي تخصصیهیئت

مـاده بعـد بـه انتظـار مخـاطبین در       83، 2ةها در عداد تشکیالت دیوان در مـاد احصاي این هیأت

رسـیدگی در هیـأت   «، هـا در ذیـل مبحـث سـوم    داده و از این هیـأت  مورد چیستی این نهاد پاسخ

امـوري کـه مطـابق قـانون در صـالحیت      «: دارداظهار می 85ماده . رونمایی نموده است» عمومی

نفر از قضات دیوان  15هاي تخصصی مرکب از حداقل هیئتهیأت عمومی دیوان است، ابتدا به 

سوم اعضاء است که بـه  صی منوط به حضور دوهاي تخصهیئترسمیت جلسات . شودارجاع می

  :کنندترتیب زیر عمل می

بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونـده   هیئتدر صورتی که نظر اکثریت مطلق  )الف

  .شودعمومی ارسال می هیئتجهت اتخاذ تصمیم به  ،به همراه نظریه

بـه رد شـکایت صـادر     چهارم اعضـاء بـر رد شـکایت باشـد، رأي    در صورتی که نظر سه) ب

روز از تاریخ صدور از سوي رئیس دیوان یا ده نفـر از قضـات قابـل     20این رأي ظرف . شودمی

چهـارم اعضـاء بـر    در صورت اعتراض یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سـه . اعتراض است

کـه  » شـود عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم مـی  هیئترد شکایت باشد، پرونده به شرح بند الف در

  :پیرامون آن به چند گزاره باید توجه نمود

 هیئـت نظـر آنهـا قبـل از تشـکیل     هـا و اعـالم  هیئـت بینی ایـن  رسد مقنن با پیشنظر میبه ،اوالً

پیش از طـرح   ،ترـ انجام کارشناسی و رسیدگی دقیق1: عمومی، دو هدف مقبول را مدنظر داشته

جاست که بـا عنایـت بـه دو    ، اما نکته اینعمومی هیئتـ کاستن از حجم کار 2. عمومی هیئتدر 
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تخصصـی از میـان خـود قضـات و درواقـع محـدودیت صـفت         هـاي  هیئـت اول ـ انتخـاب   : دلیل

گـذار بـه رغـم اشـاره بـه امکـان       دوم ـ اینکـه قـانون   . تخصصی به ظرفیت مجموعه قضات دیوان

ه آن خواهیم پرداخـت  بعمومی از مشاوران و کارشناسان ـ که در بند بعد   هیئتاستفادة شعب و 

ها از این نظرات کارشناسی ساکت است و نحوة انشاي ماده هـم  هیئتـ درخصوص برخورداري 

عمـومی از مشـاوران را بـا ایـن اسـتدالل کـه       هیئتاي نیسـت کـه بتـوان امکـان اسـتفادة     به گونـه 

تاً از چراکه ایـن مـاده صـراح   . تسري داد آنهاهاي تخصصی هم زیرمجموعه این نهادند، به هیئت

عمـومی،  هیئـت و نه ارائه نظرات خود در مجموعه » عمومیهیئتشرکت مشاوران در جلسات «

رسـد،  تر کردن بررسی ابطال مصوبات، منتفی به نظر میسخن گفته است؛ هدف اول یعنی علمی

مگر اینکه گفته شود همان تقسیم کاري که به لحـاظ مـدیریتی میـان شـعب ایجـاد شـده و آنهـا        

کنند، اینجا هم مد نظـر بـوده و قـرار اسـت درخواسـت      هاي خاصی رسیدگی میحوزه صرفاً در

اي در موضـوع حقـوق کـار بـه قضـات شـعب مربوطـه کـه در حیطـه کـار و تـأمین            ابطال مقرره

کنند سپرده شود که نگاهی حـداقلی بـوده و بـا عنایـت بـه حضـور همـین        اجتماعی رسیدگی می

در خصـوص هـدف   . رسـد عمومی بالوجه به نظـر مـی  تهیئقضات در کنار سایرین در جلسات 

ها پـیش از ورود  دهد که مقنن به نوعی پاالیش پروندهدوم نیز مطالعه بندهاي الف و ب نشان می

صدور رأي بر رد شـکایت  «: اي شاملچنانکه حاضر بوده رویه. عمومی نظر داشته استهیئتبه 

 ابالغ به قضات    اعتراض قضـات   پـیش از تشـکیل جلسـه    » عمـومی  هیئـت طـرح در

بنـابراین کـاهش حجـم    . مطـرح نشـود   هیئتها یکباره در هیأت عمومی طی شود، اما درخواست

عمومی مورد نظر بوده  هیئتکار دیوان در کل مطمح نظر مقنن نبوده و این مهم صرفاً در جلسۀ 

  :دهدرویکردي که تردیدهاي دیگري را هم پیش رو قرار می. است

 10یعنـی   ،سـوم اعضـا  ونفر تشکیل و با حضـور د  15ی با حداقل هیئتماده، اگر  صدر ـ وفق1

نفــر پرونــده بــراي طــرح بــه  6نفــر رســمیت یابــد، طبــق بنــدالف بــا رأي اکثریــت مطلــق یعنــی  

چـه  . کنـد و هدف مقنن را هـم بـرآورده نمـی   حد نصابی که منطقی نبوده . رودعمومی میهیئت

که نه صـرفاً از رؤسـاي شـعب کـه از تمـام قضـات        هیئتی نظر دراینکه رأي شش نفر براي اعمال

  .شود، کافی نیستتشکیل می

  :ناظر بر سه حالت فرض شده، وجود دارد ،گمی در لحن بندهاي این مادهرـ نوعی سرد2

طــرح در  ر بــه قبــول شــکایت دهنــد ، نظــهیئــت اعضــاياز  نفــریــک + یــک ـ نصــف   

  . ]بند الف[عمومی هیئت
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  .]بند ب[قابل اعتراض است  ، نظر به رد شکایت دهند هیئتدو ـ  سه چهارم اعضاي 

کـه   ]بنـد ب [عمـومی  طرح در هیـأت    سه ـ  زیر سه چهارم اعضا، نظر به رد داشته باشند  

چون وقتی اکثریت مطلق اعضاء با ابطال موافق باشند مقرره . رسدحالت نخست اضافه به نظر می

چهـارم اعضـا نیـز بـا رد شـکایت موافقنـد       شود و هنگامی که زیـر سـه  عمومی طرح میهیئت در 

رفاً حـد  رسـد و بهتـر بـود کـه صـ     بنابراین حالت اول حشو به نظـر مـی  . شودهمین فرآیند طی می

رد شـکایت   ،گرفـت و در هـر صـورت اگـر در ایـن اکثریـت      چهارم مالك قـرار مـی  نصاب سه

  .رفتعمومی میهیئت، قبول شکایت فرض و براي اخذ تصمیم به هیئتشد، رأي حاصل نمی

امـوري کـه طبـق    «: داردمطلع ماده عنوان مـی . ماده با بندهاي آن همخوانی ندارد صدر،ثانیاً 

، »شـود ارجـاع مـی  ... هاي تخصصـی  هیئتعمومی دیوان است ابتدا به هیئت حیت قانون در صال

اسـت  » رد شـکایت «و » قبول شکایت و ابطال مصوبه«حال آنکه در بندهاي الف و ب صحبت از 

صـرفاً بـه وظیفـۀ    ، در سـازوکار طـرح شـده    ،یـا نگـاه مقـنن   : که دو حالـت بـر آن متصـور اسـت    

رسـد و مطالعـه کارشناسـی    ی بوده که منطقـی بـه نظـر نمـی    عمومی در ابطال مقررات دولتهیئت

درخصوص صدور آراي وحدت یا ایجاد رویه نیز مفید است یا اینکه تصریح بـه دیگـر وظـایف    

  .عمومی فراموش شده که این حالت نیز قابل انتقاد استهیئت 

ه و عـالوه بـر   گیري نمـود سخت» رد شکایت ابطال«، نسبت به  85ةفرآیند مذکور در ماد ،ثالثاً 

نفـر از قضـات قابـل    آنکه حدنصاب آن را بـاالتر معـین کـرده، آن را از سـوي رئـیس دیـوان یـا ده       

. شـود اعتراض دانسته که از نکات قوت این ایده بوده و در جهت احقاق حقوق مـردم ارزیـابی مـی   

قلی در نظـر گرفتـه   چرا باید براي رئیس دیوان حق مست، اول: اما اینجا هم چند نکته قابل انتقاد است

شود؟ چه اینکه ریاست دیوان بر سایر قضات برتري نداشته و درنظر گرفتن امتیازي ویـژه بـراي آن   

: آمـده  2ةاینکه در تبصـر  ،دوم. رسددر مقابل دیگر قضات از موارد نقض استقالل قاضی به نظر می

از ایـراد نقـد بـر     مـانع » رسـد هاي تخصصی بالفاصله به اطالع قضـات دیـوان مـی   هیئتتصمیمات «

را مـالك  » تـاریخ صـدور  «، »تـاریخ ابـالغ  «روزة اعتراض نیست چرا که بـه جـاي    20ابتداي مهلت 

تصـمیمات بـه   » اطـالع «بنابراین بهتر است سازوکار مشخصی جهت ابالغ فـوري و نـه   . دانسته است

و کلیـه مسـائل   بینی شود و گرنه با مسائلی چون ابـالغ واقعـی و قـانونی    قضات و اعتراض آنها پیش

نظـر   بـه شویم کـه منطقـی   ها به قضات مواجه میهیئتدرخصوص ابالغ تصمیمات » رأي«مرتبط با 

سوم ـ آنگونـه   . است به میان آمدهها سخن هیئتاز اصالح آراي این  96، چنانکه در ماده نمی رسد

ا محتـواي  آید، صرف اعتراض کـافی بـوده و ایـن مهـم نیـازي بـه تأییـد یـ        که از لحن بند ب برمی

از  96و  85چهارمـ در مـواد  . شودو نامطلوب ارزیابی می بوده خاصی ندارد که این هم فاقد کارایی
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، در بنـد ب همـین   »نظریـه «85در بند الـف مـاده   : ها به الفاظ متفاوتی یاد شده استهیئتخروجی 

توانــد و مــی کــه نیــازي بــه توضــیح اضــافه نــدارد» تصــمیم«2و در تبصــره » رأي«96مــاده و مــاده 

بایسـت بـه   هـاي تخصصـی مـی   هیئـت چه اینکه به طـور منطقـی   . هاي جدیدي را پدید آوردچالش

  .نه رأي استفاده شود و» نظر«عمومی مشاوره دهد و در این موارد بهتر است از واژه هیئت

در  سـال تجربـه تقنـین    30اي جـامع ـ پـس از    که این همه چالش در یک ماده از الیحهفارغ از این

یک موضوع ـ نامطلوب  است، ظاهراً ذکر ناقص و مبهم یک ایـدة خـام در قـانون و ارجـاع جزئیـات       

 سـه محـور از ایـن    ،85گـذار در مـاده   کـه قـانون  چه این. نامه به یک عادت بدل شده استآن به آیین

چهـار   96اده و در مـ » ترتیب رسیدگی در آنهـا «و» انتخاب اعضا«، »هاهیئتتعیین تعداد «ها یعنی هیئت

. نامـه ارجـاع داده اسـت   را به آیـین » انشا، ابالغ و اصالح آراي آنها«، »اداره جلسات«مورد دیگر شامل 

قضـاییه و تهیـه و تصـویب    ةنامه نخست را به رؤسـاي دیـوان و قـو   هم چنین تدوین و تصویب سه آیین

ت بهتـر ابعـاد متفـاوت یـک     عبـار به. عمومی سپرده استهیئت چهار مورد بعدي را به رئیس دیوان و 

ـوزه اوًال      تصویبِ موضوع، دو مرجِع بایسـت فرآینـد تصـویب دو    مـی  ،متفـاوت دارنـد کـه در ایـن ح

ـًا . تـر اسـت  نامه همسان شود که در مقام مقایسـه فرآینـد واپسـین مطلـوب      آیین اگـر تعیـین تعـداد     ،ثانی

مـاده  [و اداره جلسـات آنهـا   ) 85ةهر سه در ماد(هاي تخصصی، انتخاب اعضا، ترتیب رسیدگی هیئت

گـذاري بـوده و   از مصـادیق قـانون   ،معقول باشد، سایر موضوعات گفتـه شـده   ،نامهموجب آیینبه ]96

است، امري کـه بـه شایسـتگی از     85گذاري در اصل نامه، مغایر با منع تفویض قانونارجاع آن به آیین

رفـع ایـن ایـراد، مجلـس در الیحـه چهـارم        که در راستاي 1شده به آن ایراد واردنگهبان سوي شوراي

هـاي تخصصـی،   هیئـت شـامل ارجـاع تعیـین تعـداد      85مـاده  1ةاز یک طرف، تبصر 2،ارسالی به شورا

قضـاییه را حـذف   ةو ترتیب رسیدگی به تدوین رئیس دیوان و تصویب رئـیس قو  آنهاانتخاب اعضاي 

هـاي  هیئـت عمـومی و   هیئـت سـات  اداره جل«: شـرح اصـالح نمـود   را بدین 96و از طرف دیگر، ماده 

االجـرا شـدن ایـن    اي است که ظـرف سـه مـاه از تـاریخ الزم    نامهتخصصی وفق این قانون مطابق آیین

نگهبـان واقـع شـده و در    تغییـري کـه مقبـول شـوراي    . »رسـد قضـاییه مـی  ةیس قوئـ به تصویب ر ،قانون

نامـه  د شورا در تصویب آیـین دهامري که نشان می. شودفهرست چهارمین ایرادات شورا مشاهده نمی

. طلبـد دهد که خود پـژوهش مسـتقل دیگـري را مـی    تشخیص نمی. ا.از سوي رئیس قوه مغایرتی با ق

. شـوند چگونـه سـاماندهی مـی    حذف شـده، مشخص نیست که موارد  85ماده 1معهذا با حذف تبصره

                                                                                                                                              
یحه سوم ارسالی، واگذاري ایرادات ال 16و  15ایرادات خود به الیحه دوم و بندهاي  11شوراي نگهبان در بند  .1

.دانسته است 85نامه را تقنین تشخیص و مغایر با اصل موارد مذکور به آیین

به تصویب رسید  8/8/90شنبه مورخ منظور رفع ایرادات شورا در جلسه علنی روز یکالیحه دیوان که به.2

.به شورا ارسال شد 11/8/90مورخ  50097/244و به شماره 
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الیحـه ـ    12مـاده   1بصـرة  ها به جهت خروج از حیطۀ تصمیمات قضایی مـذکور در ت نامهاین آیینثالثًا

طـور کـه   قانون فعلی دیوان ـ در عداد مصوبات و مقررات دولتـی قـرار گرفتـه و همـان      19ةمادةتبصر

قابـل   1ابطـال شـده،   هیئـت نامه آیین دادرسی دیوان توسط خـود ایـن   پیش از این نیز در مواردي آیین

ـًا . باشـد عمومی مـی  هیئتطرح و ابطال در   30/9/88عمـومی، در   هیئـت لسـات  پیرامـون اداره ج ، رابع

پـس از بررسـی در شـوراي معـاونین دیـوان      » عمومی دیـوان  هیئتنامه داخلی آیین«اي با عنوان مقرره

تبصره به تصویب رئیس دیوان رسیده که فـارغ از   11ماده و  22براي یک سال و به طور آزمایشی در 

ــ  2. نامـه در تصویب آیـین  ]1385[فعلی ـ صالحیت رئیس دیوان طبق قانون 1: مسائلی چون تردید در

رسـد در تهیـۀ   سـال سـابقۀ تشـکیل دارد؛ بـه نظـر مـی       30صفت آزمایشی در نحوه اداره جلساتی کـه  

  .قابل استناد و استفاده باشد 96نامه ماده   آیین
  

  اصالحات در شرایط قضات و کارشناسان: دوم

  قضات .1

حکمـی کـه بـا دو    . قه کـار قضـایی الزم دارنـد   سـال سـاب   10الیحه، قضات دیوان  4ةموجب مادبه

هاي حقـوق یـا حـوزوي    ـ قضات با مدرك ارشد و دکترا در یکی از گرایش1: استثناء همراه است

از ایـن   طـورکلی  بـه سـال سـابقه کـار در دیـوان کـه       5ـ قضاتی با حداقل 2. سال تخفیف 5معادل با 

م از رؤسـاي شـعب، مستشـاران،    یک شرط عام و مطلـق کـه همـۀ قضـات دیـوان اعـ      . شرط معافند

. سـال اسـت   15که در قانون فعلی استشرطی  ؛شودالبدل و اجراي احکام را شامل میقضات علی

وجـود  سال کاهش داده که شاید به جهت عـدم  5دیوان را  مورد لزومبنابراین الیحه، سابقه قضایی 

د قضـات بـه دیـوان کـه     قضاتی با شرایط قانون فعلی صـورت گرفتـه باشـد ولـی در هـر حـال ورو      

دادگـاه حقـوق   «یـا فراتـر از آن  ) 1388:10،امیرارجمنـد (» دادگاه حقوق عمـومی «حقیقت یک در

چنـین در تبصـره   هـم . شـود تر نموده و از این منظر گامی به عقب محسوب میاست را راحت 2»بشر

ر صـورت  مورد شرایط پیش گفته درخصوص دادرسان اجراي احکام که د، ضمن تکرار بی9ماده 

مـدرك کارشناسـی ارشـد یـا دکتـرا در یکـی از       «یافـت، بـه شـرط    سکوت نیز، بـدانها تسـري مـی   

، گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمیِ رشـته الهیـات نیـز افـزوده     »گرایشهاي حقوق یا حوزوي معادل

هـاي  بـدیلی بـراي گـرایش    ،ـ اگر ایـن گـرایش از الهیـات   1: شده که از سه زاویه مورد توجه است

                                                                                                                                              
ت عمومی دیوان عدالت اداري در خصوص ابطال ئهی 9/10/80مورخ  323دادنامه : ك.ر: ثالعنوان مبه.1

.آیین دادرسی دیوان 7بند ب ماده 

، تحقیقات »نقش دیوان عدالت اداري در توسعه و حمایت از حقوق بشر«اهللا نوروزي، قدرت: ك.ر .2

.251ـ276، صص  89و بهار  88، پاییز 7و  6، 5هاي حقوقی آزاد، شماره
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ــ بـا توجـه بـه     2. نیامده و صرفاً درخصوص قضات اجراي احکام آمـده  4ق است چرا در ماده حقو

که تفاوتی میان رشـته  این ،هاتفاوت فلسفه، فضا و مفاهیم این دو رشته در عین وجود برخی شباهت

ــ  3. باشـد ترین خدمت قضـایی ـ قضـاوت ـ قائـل نشـده محـل تأمـل مـی        حقوق و الهیات براي مهم

دیوان با محاکم حقوقی و کیفري این تفاوت اساسی را دارد که قاضی در صـالحیت و   قضاوت در

رسـد گـرایش   اختیارات مقامات عمومی و قوانین اداري و استخدامی محصور اسـت و بـه نظـر مـی    

  .شودیک امتیاز محسوب نمی ،ذکر شده براي قاضی اجراي احکام دیوان

  

  کارشناسان.2

  : نمایدکارشناس در دیوان ذکر چند نکته را ضروري می رویکرد الیحه به کارشناسی و

قابلیت رجوع به کارشناس دارند، مستند به تبصـرة   7عالوه بر شعب دیوان که طبق ماده  ؛اوالً

توانند بدون داشـتن حـق رأي، در جلسـات    و به دعوت رئیس دیوان، مشاوران مذکور می 8ماده 

  .ارشناسی خود را ارائه نمایندعمومی شرکت و در صورت لزوم، نظرات ک هیئت

ـــ مشــاورانی کــه دیــوان کارشــناســـ1: دو قســم کارشــناس معرفــی شــده ،در الیحــه؛ ثانیــاً

سال سابقه کار اداري و مدرك کارشناسی یـا   10حداقل  آنهاداشته باشد و از شرایط » تواندمی«

کارشناسـان و  «ــ  2؛قـانون فعلـی نیـز بـدان اشـاره شـده اسـت        9که در ماده  ]7ماده [باالتر است 

مـذکور در  » هـاي مربـوط  متخصصین هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستري یـا دسـتگاه  

ـ نظـر بـه افـزایش اختیـارات شـعبه در اسـتفاده از       2؛ـ از ابداعات الیحه بوده1: که 64تبصره ماده 

ـ مغایر بـا  4  ؛را نقض نموده 7ـ به نوعی رعایت شرایط مشاوران ماده 3؛نظرات کارشناسی داشته

هـاي مربـوط هـم    به کارشناسان دستگاه 64ةچراکه در ماد. شودطرفی کارشناس محسوب میبی

اشاره شده که ظاهراً کارشناسان غیررسمی و در واقـع متخصصـان مراجـع عمـومی یـا دولتـی را       

که در دعـوي  چه این. طرفی کارشناس همراه استصورت، شائبه نقض بیدرنظرداشته که دراین

. توان استفاده کـرد نمی ،علیه یک واحد دولتی یا عمومی از کارشناسان و خبرگان همان دستگاه

تصـریح بـه اختیـار شـعب در اسـتفاده از ایـن کارشناسـان در تبصـره موصـوف پـس از           چنینهم

توسیع اختیار شعب دیوان در انتخاب انواع  ،دهددر ذیل ماده نشان می 7ةصحبت از مشاوران ماد

 2یعنـی بنـد    64هـاي شـعبه کـه صـرفاً در حیطـۀ مـاده      ن نه درخصوص کلیه صـالحیت کارشناسا

  .یا همان رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته از آراي قطعی محاکم اداري است 10ةماد

به هنگام ذکر صالحیت شعب در رسـیدگی موضـوعی بـه شـکایت از      65مقنن در ماده ؛ثالثًا

هـاي علمـی،   شـخیص موضـوعاتی از قبیـل صـالحیت    هایی که به تهیئتها و مصوبات کمیسیون
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سـخن  » کارشناسی تخصصی ذیـربط هیئت«پردازند، از وظیفه شعبه به استفاده از می... گزینشی و

. گفته که کامالً بدیع و شایستۀ تقدیر بوده و در مبحث صالحیت دیوان بدان پرداخته خواهد شد

فتـه کـه شـعبه در اسـتفاده از نظـر      که بـرخالف دو مـورد ارجـاع بـه کارشـناس پـیش گ      آنضمن

کارشناسی تخصصی نه اختیـار کـه   ، ارجاع موضوع به هیأت65ةکارشناس مختار است، وفق ماد

  . باشد که منطقی و بجاستتکلیف شعبه می

درخواسـت  «قانون فعلـی بـه درخواسـت مشـاور از جانـب شـعبه،        9بر خالف ماده 7ةدر ماد ؛رابعًا

از یک طرف رئیس دیوان دخالتی در صدور آراي شـعب  . که ابهام داردنیز اضافه شده » رئیس دیوان

دیگـر، اصـل اسـتقالل قاضـی نیـز ایجـاب       دیوان ندارد که بخواهد درخواست مشاور بدهد و از طرف

جز قاضی یا قضات شعبه، مقام دیگري در نیاز به کارشناس دخیل نباشد، همانگونـه کـه   نماید که بهمی

که ریاست دیوان، خود قاضـی و رئـیس   سبب آنچنین بههم. چنین است در محاکم حقوقی و کیفري

چـون دیگـر قضـات، درخواسـت مشـاور      تواند هـم در این مقام می ]5ماده [شعبه اول تجدیدنظر است 

  . رودبنابراین عبارت اضافه شده از مصادیق نقض استقالل قاضی به شمار می. نماید

اشاره به نظریه ... «: داردات ضروري دادنامه عنوان مینک برشمردندر  60بند ج ماده  ؛خامساً

کـه گفتـه شـد    ، در حـالی »...، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد7ةمشاور در صورتی که طبق ماد

 هیئـت «و » کارشناسان رسمی دادگستري و غیـر آن «مجاز به استفاده از  65و  64شعب وفق مواد 

  .آمدیز در بند مذکور میهستند و شایسته بود این دو ن» کارشناسی

نگهبـان فرآینـد تعیـین تشـکیالت     رسـانیم کـه شـوراي   بند را با ذکر این نکته به اتمام مـی این

پیشـنهاد رئـیس دیـوان و    «شـامل   ]4مـاده [و قضـات دیـوان    ]2مـاده [قضایی، اداري، تعداد شعب 

 1یر با بنـدهاي را به جهت محدودیت در اختیارات رئیس قوه قضا مغا» تصویب رئیس قوه قضاییه

 4و5،2فرآینـد مـذکور در مـواد     ؛تشخیص داده است که در این موضوع اوالً. ا.ق 158اصل  3و

با این ایراد شورا مواجه نشـده   85قانون فعلی دیوان وجود دارد و به هنگام تصویب قانون در سال

در » رئیس دیوان پیشنهاد«با حذف  ،مجلس در مقام رفع ایراد ؛ثانیا. نمایدبود که جالب توجه می

توانـد  اداري مـی  رئیس دیوان عـدالت «: هایی را بدین مضمون اضافه کرده است، تبصره4و2مواد

  .»پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید

  

  تحول در صالحیت دیوان )ب

  .عمومی بررسی شده است هیئتدر این بند تغییر صالحیت دیوان در شعب و 
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  صالحیت شعب :اول

قانون فعلی ـ را بـا تغییراتـی بـه شـرح       13صالحیت شعب ـ ماده   10در ماده 1389ـ90گذار انونق

  :ذیل تکرار نموده است

نهادهـا  «رسیدگی به شکایات و تظلمات از تصمیمات و اقدامات  1موجب شق الف بند ـ به1

» ر نـام اسـت  هایی که شمول قانون بر آنها مسـتلزم ذکـ  دستگاه«و » یا مؤسسات عمومی غیردولتی

باشد ولـی نکتـه اینجاسـت کـه شـوراي نگهبـان بـرخالف نظـر خـود          اضافه شده که مطلوب می

قـانون دیـوان در رابطـه بـا قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات          11ةقانون تفسیر ماد«درخصوص 

تشـخیص  . ا.که نظارت دیوان بر این نهادها را مغایر با ق» 11/7/1374عمومی غیردولتی مصوب 

، کلمـه دولـت را بـه    170اصـل   21/10/1383مـورخ   9387/30/83د، در نظریۀ تفسیري نداده بو

مجریه، منحصر در این قوه دانسته و با ارائه یـک تفسـیر لفظـی و بـدون در نظـر گـرفتن       ةقرینه قو

فلسفۀ تشکیل دیوان، این نهادها را از چتر نظارتی دیوان خارج نمـود و پـس از آن نیـز در زمـان     

علی دیوان با همین استدالل، مانع از حضـور ایـن مؤسسـات در حیطـه صـالحیتی      تصویب قانون ف

چنین اگـر  هم. نگهبان مواجه شودبنابراین مشخص بود که این مهم با مخالفت شوراي. دیوان شد

گفته شود که نویسندگان الیحه، با علم به ایـن موضـوع، نظـر بـه پافشـاري در ایـن زمینـه و نـیم         

در مقـام   85اند، پاسخ آن است که مجمع نیـز در سـال   مصلحت داشتهنگاهی به مجمع تشخیص 

را جـایگزین   1360قـانون  11ةحل اختالف مجلس و شورا، ماده مصوب مجلس را حذف و مـاد 

کـه نیـت   رغم ایـن بهرو از این. بینی نیستنمود و در واقع سابقۀ مجمع در این خصوص قابل پیش

. همخوانی نـدارد  ،ت، این مهم با نگاه فعلی شورا و مجمعو ایدة نویسندگان الیحه قابل تقدیر اس

با اعمال  1360که در زمان حکومت قانون توضیح این. از طرف دیگر این اصالح، ضروري نبود

الذکر، دیوان نسبت به نهادهاي عمومی غیردولتـی صـالحیت داشـت و بعـد از     قانون تفسیر سابق

 13در مـاده  1360قـانون  11ةجایگزینی مـاد [بوطه مر ةنیز به جهت تکرار ماد 1385تصویب قانون

اصـرار   1بنابراین با وجود این صالحیت در رویـه، . دیوان این صالحیت را ادامه داد] 1385قانون 

امـري کـه در   . بر گنجانیدن آن در قانون با عنایت بـه زاویـه دیـد شـورا و مجمـع ضـروري نبـود       

گفتنـی اسـت   . باشـد ست هـم صـادق مـی   هایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام اخصوص دستگاه

اطالق عبارت مؤسسـات و نهادهـاي عمـومی    «]25/5/90نظر مورخ [ایرادات خود 3شورا در بند 

هایی که شمول قانون به آنها مسـتلزم ذکـر   غیردولتی و کلیۀ مؤسسات وابسته آنها و سایر دستگاه

شود را مغـایر بـا اصـل    ی میهاي غیردولتنسبت به مواردي که شامل دستگاه» یا تصریح نام است

                                                                                                                                              
.25/5/88مورخ  457و  19/11/86مورخ  1294،  27/9/86مورخ  1059آراي وحدت رویۀ : ك.ر .1
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شناخت و مجلس نیز در مقام رفع ایراد با حذف ذکر واحـدهاي طـرف شـکایت، شـق     . ا.ق 173

 5هاي اجرایی موضوع مـاده  تصمیمات و اقدامات دستگاه«: شرح اصالح نمودرا بدین 1الف بند 

رغـم اصـالح   علی«: که مجدداً مورد ایراد شورا واقع شده است» قانون مدیریت خدمات کشوري

کماکان به قوت خـود   10بند یک ماده 2و1به عمل آمده، ایراد قبلی شورا در خصوص جزءهاي

  . ] 19/8/80نظر مورخ  1بند[» باقی است

شـوراي  «اوالً، 2قطعی محاکم اداري در بنددر پهنه رسیدگی به اعتراضات از آراء و تصمیمات - 2

حذف شده کـه  » ها و منابع طبیعیبرداري از جنگلهقانون حفاظت و بهر 56ةکمیسیون ماد«و » کارگاه

1369بود و با تصـویب قـانون کـار     1337مربوط به قانون کار  بدین لحاظ که مورد اول. ضروري بود

نیز به موجـب مـاده واحـده قـانون تعیـین تکلیـف        مورد دومجایگزین آن شد و » هاي تشخیصهیئت«

، از حیطـه  22/6/1367هـا و مراتـع مصـوب    جنگـل  قـانون  56اراضی اختالفی، موضوع اجرایـی مـاده  

. حذف نشده کـه جـاي تعجـب دارد   » هاي مالیاتیکمیسیون«ثانیاً ، . صالحیت دیوان خارج شده است

 هـاي  هیئـت «جاي خود را بـه   1366هاي مستقیم مصوبها با تصویب قانون مالیاتچون این کمیسیون

. نـوان ایـن محکمـه اداري اصـالح نشـده اسـت      اند و مشخص نیست چـرا ع داده» حل اختالف مالیاتی

چرا که فلسفۀ ایـن بنـد   . حذف شده که قابل اغماض نیست» اداريهايدادگاه«در این بند عبارت ثالثاً،

تـــر عبـــارت دقیـــقبیـــان صـــالحیت شـــعب در رســـیدگی بـــه آراي قطعـــی محـــاکم اداري و بـــه 

نکـه تضـعیف ادبیـات حقـوق     اسـت و حـذف ایـن واژة کلیـدي جـدا از ای     » اختصاصیاداريمحاکم«

تواند در صالحیت عام شعب دیـوان بـه تمـام محـاکم اداري     قانون دیوان را به همراه دارد، می عمومیِ

چـرا کـه قانونگـذار بـه جـاي      . هـا و غیـره تردیـدهایی وارد کنـد    ها، کمیتهها، کمیسیونتهیئهمچون 

و شـکایات از آراء و تصـمیمات  گی بـه اعتراضـات   درسـی «اي چـون  استفاده از عبارت عام و شایسـته 

هـاي  هیئـت «عبـارات  به» اداريهايدادگاه«بر حذف ، عالوه»...اختصاصی همچوناداريقطعی محاکم

ــه ــداداري و کمیســیونتخلفــاترســیدگی ب ــی پــس از آن آورده » ...هــایی مانن : قناعــت کــرده و حت

. ، کمیسـیون نیسـت  هیئـت کـه  الیدر ح» حل اختالف کارگر با کارفرما هیئتهاي مالیاتی، کمیسیون«

ـ که البتـه بـه تصـویب نرسـید ـ را        85دیوان در سال ۀالیح 13ةماد 2که مقنن در این زمینه بندآنضمن

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یـا  «: در اختیار داشت که نغز و کامل بود

هـا و  هیئـت ختصاصـی اداري اعـم از   حقوقی نسبت بـه اقـدامات و تصـمیمات و آراء قطعـی مراجـع ا     

  . »آنهاانضباطی و نظایر هاياداري و انتظامی و کمیتههايها و دادگاهشوراها و کمیسیون

تـرین اصـالح صـورت گرفتـه در ایـن رسـیدگی شـعب، افـزودن صـالحیت مـاهوي بـه            اما مهـم 

تـا پـیش از    1360سـال  چه اینکه از ابتداي تدوین قانون دیـوان در . صرفاً شکلی پیشین است صالحیت



135  اداري کاوشی انتقادي در الیحۀ تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت

منحصراً از حیث نقـض قـوانین و مقـررات یـا     «این، صالحیت شعب نسبت به آراي قطعی این مراجع، 

بـا حـذف واژة    10ةمـاد  2امـري کـه در بنـد   . بـود  ]حکمـی [یا همان رسیدگی شکلی » مخالفت با آنها

چنانچـه رأي واجـد   ... «: صورت گرفتـه اسـت   64ةدر ماد» رسیدگی ماهوي«نمودن و اضافه» منحصراً«

ایراد شکلی یا ماهوي مؤثر باشد، شعبه مکلف است بـا ذکـر همـه مـوارد و تعیـین آنهـا، پرونـده را بـه         

مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفـع نقـص یـا    . مرجع مربوط اعاده کند

در صـورتی کـه از   . یـد ایرادهاي اعالمی اقدام و سپس مبـادرت بـه اتخـاذ تصـمیم یـا صـدور رأي نما      

کننـده ارجـاع   یا رأي صادره مجدداً شـکایت شـود، پرونـده بـه همـان شـعبه رسـیدگی        تصمیم متخذه

شعبه مذکور چنانچه تصمیم یا رأي را مغایر بـا قـانون و مقـررات تشـخیص دهـد، مسـتند بـه        . شودمی

بـه موجـب ایـن    . »نمایـد مبادرت به صدور رأي مـاهوي مـی  ... قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و

اي دیگـر بـا قـوانین و    بـار، مـوارد اعالمـی دیـوان رعایـت شـده امـا رأي از جنبـه        مقرره اگر در دومین

مقررات مغایرت داشته باشد، باز هم دیوان، رسـیدگی مـاهوي نمـوده و اقـدام بـه صـدور رأي نهـایی        

ه میـان مراجـع   دهد مقنن نظر بـه کـاهش رفـت و برگشـت مکـرر پرونـد      حکمی که نشان می. کندمی

اداري و دیوان و کاهش اطاله دادرسی داشته و درواقع حداکثر ارجاع اعتراض از ایـن آراء بـه دیـوان    

ا بهتـر بـود کـه در مرحلـه تجدیـدنظر تمـامی        را درعدد دو محدود نموده که ایده اي مطلوب است امـ

توأمان شـکلی و مـاهوي   ها و در کل، مراجع اختصاصی اداري، رسیدگی ها، کمیسیونها، کمیتههیئت

. گرفـت گرفت و دیوان به عنوان مرجعی قضایی، براي بار دوم ایـن مهـم را بـر عهـده مـی     صورت می

رغم تهیه به شکلی به غایـت زیبـا   بهقانونی که . موضوعی که شأن حضور آن در قانون عام اداري است

همچنـین  . ع نشـده اسـت  و کامل از سوي قوه قضاییه و ارسـال آن بـه دولـت، هنـوز بـه مجلـس ارجـا       

قبل از صـدور رأي مـاهوي، اخـذ     65مشخص نیست چرا در نوبت دوم ارجاع  اعتراض به شعبه، ماده

هـاي شـعبه بـه چشـم     تکلیفـی کـه در دیگـر صـالحیت    . را الزامـی دانسـته اسـت    7نظر مشاورین مـاده 

است مهلـت تقـدیم    نیز گفتنی. بودتر میبودن مطلوبرسد در صورت اختیاريخورد و به نظر مینمی

براي افراد داخـل و خـارج از    16ة، ماد2تبصره طبقدادخواست جهت اعتراض به آراي محاکم اداري 

سـبب  مهلتی که در قوانین پیشین وجـود نداشـت و بـه   . کشور به ترتیب سه و شش ماه تعیین شده است

یش از ایـن در مـوارد   هرچنـد کـه پـ   . رسـید رعایت قاعده اعتبار امر مختومه کامالً ضروري به نظر مـی 

قـانون رسـیدگی بـه     23مـاده  مطـابق که چنان. معدودي این مهم از طریق قوانین خاص اعمال شده بود

تخلفات اداري، مهلت اعتراض بر آراء در دیـوان، یـک مـاه اسـت کـه در صـورت تبـدیل الیحـه بـه          

  .شودقانون، ماده مذکور و امثال آن نسخ می
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در «: اسـت  65ة، صـریح و بنیـادین بـه صـالحیت شـعب، مـاد      در همین راستا از الحاقات زیبـا 

هـاي  االجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صالحیتاي الزممواردي که به موجب قانون یا مصوبه

واگـذار شـده باشـد، شـعب      هایی هیئتعلمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهدة کمیسیون یا 

ضوع و فرآیند بررسی آن براسـاس قـانون   دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق مو

کنند و در صـورت شـکایت شـاکی، از حیـث تشـخیص موضـوع، شـعبه        یا مصوبه، رسیدگی می

کارشناسی تخصصی ذیربط کـه توسـط    هیئتموظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به 

  .»گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاي رأي نمایدشعبه تعیین می

گذار حتی در موضوعات کامالً تخصصی نیز با وجودي کـه اصـل را بـر رسـیدگی     انونبنابراین ق 

گذاشته، در صورت درخواست خواهان نسبت به رسیدگی مـاهوي، ایـن مهـم را بـا اسـتفاده از      شکلی

زعم نویسندگان این سیاهه، از نقاط طالیی الیحـه در شـرف تصـویب    دهد که بهنظر اهل فن انجام می

اصول نظارت قضایی بر اعمال اداري، تشخیص موضـوع بـر عهـده اداره     مطابقاینکه  توضیح. باشدمی

چرخـد و دسـتگاه قضـایی در    مـی  ]شـکلی [بوده و دایره نظارت قضایی حول محور نظـارت حکمـی   

، 89هداونـد،  (.نمایـد مواردي محدود از جمله اشتباه فـاحش بـه تشـخیص موضـوعی اداره ورود مـی     

ا بایـد در نظـر    . اداره ارزیـابی شـود  برخالف موازین نظارت قضایی، بـر  65ةبنابراین شاید ماد) 716 امـ

بهتــر داشــت توجــه بــه شــرایط ویــژه هــر کشــور از ابعــاد مختلــف فرهنگــی و اجتمــاعی و بــه عبــارت

هـاي تشخیصـی تحـت نظـارت دیـوان      نماید که اقسـام صـالحیت  گرایی در وضع قانون ایجاد میواقع

رسـد  ایسـتگی و بـه نحـو تمثیلـی از آنهـا نـام بـرده شـده و بـه نظـر مـی           هایی که بـه ش صالحیت. باشد

نوینی را در نظارت قضایی دیوان بگشـاید، هرچنـد کـه مسـلماً در بـادي امـر بـا مصـائبی همـراه          فصل

  .خواهد بود

» کشـوري قـانون اسـتخدام  «جـایگزین  » کشـوري خـدمات مدیریتقانون«که آنضمن 3ـ در بند3

» مـدیریت قـانون  117ةایر مسـتخدمان نهادهـا و مؤسسـات مـذکور در مـاد     سـ «شده، با حذف قضـات  

جلـوة اسـتثنائات   117ةچراکـه مـاد  . رودشمار مـی مطلوب در الیحه بهجایگزین شده، که از اصالحات

قانون مدیریت خدمات کشوري بوده و نویسندگان با این اصـالح رسـیدگی بـه شـکایات اسـتخدامی      

مومی و حاکمیتی، اعـم از مشـمولین قـانون مـدیریت وغیـر آن را در      کلیه کارکنان نهادهاي دولتی، ع

: سـازد را آشـکار مـی   3، ارزش بنـد آنهـا نهادهایی کـه ذکـر نـام    . اند  صالحیت شعب دیوان جاي داده

شـوند، وزارت اطالعـات،   هایی که زیـر نظـر مسـتقیم مقـام معظـم رهبـري اداره مـی       نهادها و سازمان«

نگهبان، مجمـع تشـخیص مصـلحت    علمی و قضات، شورايضاي هیأتنهادهاي عمومی غیردولتی، اع

ــ  1: البتـه بایـد توجـه داشـت کـه بـه جهـت       . »وانتظـامی رهبري، نیروهاي نظـامی خبرگاننظام، مجلس
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ــ احتمـال هرگونـه تغییـر در     2     .آزمایشی بودن قانون مدیریت و امکان عدم تمدید یا تـأخیر در آن 

شایسته بود و به جاي ارجاع نهادها به قـانونی دیگـر خصوصـاً قـانونی      قانون مدیریت یا حتی نسخ آن؛

ــر قطعــی، مقــنن، مــوارد مــاده  ــام مــی 117آزمایشــی و غی ــرات احتمــالی  را صــریحاً ن ــا تغیی ــا ب ــرد ت ب

اي به صالحیت دیوان در رسیدگی به دعاوي اسـتخدامی ـ عـام تـرین صـالحیت      مدیریت، لطمهقانون

  .ارد ـ وارد نشوددیوان که فعالً استثنایی ند

  

  صالحیت هیأت عمومی : دوم

  :قانون کنونی 19در اصالح صالحیت هیأت عمومی نسبت به ماده 12ةماد

را اضـافه نمـوده کـه    » اعم از اساسی یا عادي«در ابطال نظامات دولتی بعد از واژة قانون  ؛اوالً

اضـافه کـردن    گفتـه، درخصـوص  اري، صـحیح، امـا بـه همـان دالیـل پـیش      گذاصول قانون وفق

اساسـی و چرایـی   چـه اینکـه دیـوان طبـق قـانون     . نهادهاي عمومی غیردولتی، غیر ضروري است

سـالۀ خـود بـه دفعـات در     30و از قضـا در رویـۀ    1را داشته. ا.تأسیس خود، صالحیت استناد به ق

نهادینـه   و چه بهتر که این مهم در قانون دیوان 2اساسی استناد نمودهابطال مقررات دولتی به قانون

و از طرفی در رویه ایـن اسـتناد    3داندمی. ا.نگهبان این قضیه را مغایر قشود، اما وقتی که شوراي

 4بـراین اسـاس شـورا در بنـد    . مـذکور ضـرورتی نـدارد    ۀرسـد اصـالحی  نظر میشود، بهانجام می

 170ا اصـل در ایـن بنـد را مغـایر بـ    » اساسـی تعمیم قانون به قـانون «25/5/90ایرادات خود مورخ 

  .را حذف نمود» اعم از اساسی و عادي«تشخیص داد و مجلس نیز در جهت رفع آن، عبارت 

این مـاده در موضـوع نـوع جدیـد رأي وحـدت رویـه ـ آراي متعـدد مشـابه در           3طبق بند؛ ثانیًا

وحـدت  «کـه  چه این. تغییر یافته است» ایجاد رویه«به » رویهوحدت«موضوع واحد ـ عنوان رأي از  

جـاي خـود را بـه    عمـومی،  موجود اما متعارض است و با طرح در هیأت که هایییعنی رویه» رویه

                                                                                                                                              
آیین دادرسی دیوان  ۀگرایی در الیحاي و تحول  عدالت رویه«ـ علی اکبر گرجی ازندریانی، 1: ك.عنوان مثال ربه .1

. 362ـ367، صص  89، تابستان 29شماره ، فصلنامه حقوق پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، »عدالت اداري

.96ـ 97، صص 1390ـ یاسر احمدوند، عدالت اداري در حقوق ایران، تهران، جاودانه ـ جنگل، چاپ اول، 2

ـ مهدي هداوند و علی مشهدي، اصول حقوق اداري در پرتو آراء دیوان عدالت اداري همراه با 1: ك.ر .2

آلمان، مصر، لبنان، انگلیس و آمریکا، تهران، خرسندي، چاپ اول،  مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، سوئیس،

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري  ۀـ وحید آگاه، حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی در روی2. 1389

.1389، تهران، جنگل ـ جاودانه، چاپ اول، )1361ـ1388(

دادرسی مدنی، تهران، اطلس، چاپ دوم،  ـ نعمت احمدي، آیین1: ك.جهت مطالعه نظر موافق با شورا ر .3

زاده، نظارت بر اعمال حکومت و اهللا عباسعلی عمید زنجانی و ابراهیم موسیـ آیت2. 92ـ93، صص 1376

.136ـ 137، صص 1389عدالت اداري، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 
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نیاز به آراء مشابه متعـدد از شـعبه دیـوان دارد     3اما در ایجاد رویه که طبق بند. دهدوحدت رویه می

مشـخص نمـوده،   » شـعبه  دو یا چنـد «و شعب دیوان را » رأي مشابه 5«آراء مشابه متعدد را  91ةو ماد

اي ایجـاد نماینـد تـا بـا جلـوگیري از تبـادل لـوایح و اتـالف         منظور این است که آراء مذکور رویه

  .رودهاي مشابه زودتر به رأي بیانجامد که از اصالحات مطلوب لفظی به شمار میوقت، پرونده

قـانون فعلـی، از   44ةمـذکور در مـاد  » بـا نظـر رئـیس دیـوان    «به جـاي واژة   91چنین در مادههم

بنابراین همچنان دست رئیس دیوان براي طرح یا عدم طرح موضـوع  . استفاده شده است» تواندمی«

اي که توجیه منطقی ندارد و معلـوم نیسـت چـرا در موضـوع آراي     نکته. ت عمومی باز استئدر هی

چنـین  هم. حیت دارددوم این آراء صالدیوان چنین اختیاري ندارد اما در نوعمتعدد متناقض، رئیس

شـاید  . بر نویسندگان نیز پوشیده است که ایـن اختیـار بـا چـه هـدف و بـر چـه مبنـایی اعطـاء شـده          

قضـاییه جـز در   ةکـل، رؤسـاي نهادهـاي قو   دیـوان و در یادآوري این نکته واجب باشد که ریاسـت 

ات ندارنـد  موارد بسیار نادر، صرفاً جهت مدیریت امور منصوب شده و برتري قضایی بر دیگر قضـ 

به رئیس دیوان، این را هـم در  » تواندنمی«و بالطبع » تواندمی«و بهتر بود مقنن به جاي اعطاي اختیار 

  .دادعمومی قرار میهیئتتخصصی  هاي هیئتصالحیت 

را  91و 90و مـواد  12ةماد 3و 2اطالق صدور رأي وحدت رویه در بندهاي«نگهبان شوراي ؛ثالثًا

دارد، در صـورتی کـه رأي اکثریـت مطـابق مـوازین شـرعی نباشـد، خـالف          با توجه به آثاري کـه 

در فهرسـت   دوبـاره اعالم نموده که بـا عنایـت بـه اصـرار مجلـس بـر مصـوبه خـود،         » موازین شرع

ــ 1: نمایـد که ذکر دو نکته را واجب می ]19/5/90نظر مورخ  3بند[ایرادات شورا قرار گرفته است 

به عبارت بهتر شیوه نظـارت شـوراي نگهبـان و بـه بیـان      . خص نیستسازوکار اعمال ایراد شورا مش

ـ با توجه به عدم تفاوت مـاهوي میـان   2. دقیق تر فقهاي شورا برآراء وحدت رویه تعیین نشده است

اداري  آراي وحدت رویه حقوقی و کیفري دیوان عالی کشور و آراي وحدت رویه دیوان عـدالت 

  .قسم نخست و اعمال این نظارت بر دسته دوم منطقی نباشدرسد عدم نظارت شرعی بر به نظر می

قـانون دیـوان شـامل     19تبصـره مـاده   1عیناً استثنائات قابل انتقـاد  12در تبصره یک ماده ؛رابعاً

ــروج کلــی مصــوبات   ــمیمات شــوراي خ نگهبــان، مجمــع تشــخیص مصــلحت نظــام،     و تص

ي عـالی انقـالب فرهنگـی حـذف     خبرگان و شوراي عالی امنیت ملی تکرار و صرفاً شورامجلس

در ایـن  . عمومی قرار گرفته اسـت  هیئتشده که در تبصره بعد، ابطال مصوبات آن در صالحیت 

رسد از لحـاظ گسـتره نظـارت قضـایی تفـاوتی میـان شـوراي عـالی انقـالب          خصوص به نظر می

                                                                                                                                              
، ص 1387ران، دادگستر، چاپ اول، ـ حسین مهرپور، مختصر حقوق اساسی ایران، ته1: ك.عنوان مثال ربه .1

دیوان عدالت (3، جلد 1389الدین مدنی، حقوق اداري، تهران، جنگل ـ جاودانه، چاپ اول، ـ سید جالل2. 339

.152، ص 1384اهللا انصاري، کلیات حقوق اداري، تهران، میزان، چاپ ششم، ـ ولی3. 88ـ 92، صص )اداري
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بـه  نگهبـان، صـالحیت دیـوان، نسـبت     فرهنگی و دیگر موارد وجود ندارد و زمـانی کـه شـوراي   

بایسـت  بنابراین یـا مـی  . داند، خروج یکی یا همه فرقی نداردمی. ا.تمامی این نهادها را مغایر با ق

شد کـه  گرفت یا این تبصره حفظ میمصوبات اداري این پنج نهاد در چتر نظارتی دیوان قرار می

بـر  مبنـی   12ةمـاد  2به هـر حـال در پـی اعـالم مغـایرت تبصـره      . کار نیکوکردن از پرکردن است

صالحیت هیأت عمومی در رسیدگی به شکایات از مصوبات شوراي عالی انقـالب فرهنگـی در   

از جانب شوراي نگهبان . ا.ق 173و 57،170موارد خروج از حدود اختیارات و وظایف با اصول

  .حذف شد 12، این تبصره در اصالحیۀ مجلس از ماده)25/5/90ایرادات نظر مورخ  5بند(

هـاي وابسـته بـه آن و    این ماده مصوبات اداري قوه قضاییه و کلیه سازمان3در تبصره؛ خامساً

ت عمـومی  ئـ در صالحیت هی. ا.ش.الیحه مصوب کمیسیون قضایی مصوبات اداري م 63در ماده

و  ]4/3/90نظـر مـورخ    8بند [قرار گرفته بود که مجلس، اولی را متعاقب ایراد شورا در نظر دوم 

و دومی را وفق پیشنهاد نمایندگان در صـحن علنـی حـذف     ]25/5/90نظر مورخ  6بند[نظر سوم 

قـانون   19موجب مفهوم مخالف تبصـره مـاده  ـ به1:نمود که در این حیطه ذکر دو نکته الزم است

اسـتفاده شـده،   » تصـمیمات قضـایی  «الیحه تکرار و در آن از لفـظ   12ماده 1ةدیوان که در تبصر

هــاي هــا و دســتورالعملابســته همچــون بخشــنامههــاي وقضــاییه و ســازمانةمصــوبات اداري قــو

هاي قوه مانند سازمان ثبـت اسـناد و امـالك کشـور،     غیرقضایی رئیس و دیگر مقامات و سازمان

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سازمان پزشکی قانونی قابـل رسـیدگی و ابطـال در    سازمان زندان

صـحیح بـودن اصـالحیه وارد اسـت     عینپس اینجا هم ایراد عدم ضرورت در . هیأت عمومی بود

ـ ضمن قابـل انتقـاد بـودن عملکـرد مجلـس در حـذف نظـارت        2. شودکه از تکرار آن پرهیز می

رغـم حـذف ایـن تبصـره،     بـه رسد نظر می، به12ةماد 3ةدیوان بر مصوبات اداري خود از تبصر

ت اسـتثنائات  ذکر مجلس شوراي اسالمی در عداد صـالحیت دیـوان و عـدم ذکـر آن در فهرسـ     

همچنان در ابطال مصوبات خالف  هیئت،سان داشته و این ت عمومی، حکمی یکئصالحیت هی

نظـر، تصـریح   هنگـام اخـتالف  هرچند که به. قانون یا شرع سازمان اداري مجلس صالحیت دارد

الیحـه و حـذف آن در صـحن     ةبه صالحیت نظارتی دیوان بر مصوبات اداري مجلـس در تبصـر  

ند مستمسکی براي تفسیر لفظی قـانون و در حقیقـت رأي بـه عـدم صـالحیت هیـأت       تواعلنی می

  .جا راهگشاستعمومی باشد که البته تفسیر غایی و نظر به فلسفه تشکیل دیوان در این

نظر به اینکه صالحیت و حدود و اختیـارات دیـوان بـه    «25/5/90شورا در نظر مورخ سادساً،

بـه   20ةو بنـد یـک مـاد    13ةعنوان مـاد مصلحت نظام بهمجمع تشخیص  25/9/85موجب مصوبه 

تصویب مرجع مرقوم رسیده، کاهش یا افزایش صالحیت دیوان بر موارد مذکور را مغـایر اصـل   
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عمـومی   هیئـت الواقع عالوه بر ایرادات فراوانی کـه بـه صـالحیت    تشخیص داده و فی» .ا.ق 112

گفتـه قـانون   توجه به نهایی شدن مواد پـیش وارد دانسته از اساس تغییر در صالحیت مذکور را با 

سبب عدم رفع از جانب مجلـس در  اعالم نموده، ایرادي که به 112فعلی در مجمع، مغایر با اصل 

: امري که دو نکته سـزاوار تأمـل را در بـردارد   . تکرار شده است 19/8/90نظر آخر شورا، مورخ 

شورا مـورخ   5318ـ نظریه تفسیري 2؛عسال از مصوبه مجم 5ـ گذشت1: که با توجه بهیکی این

مبنی بر امکان تغییر در مواد مصـوب مجمـع پـس از گذشـت زمـان معتدبـه کـه تغییـر          24/7/72

بهتر مصـداق بـودن   سال در زمان معتدبه و به عبارت 5ـ قابلیت تشخیص 3؛مصلحت مواجه باشد

. قالب نظریه شورا باشـد تصویب الیحه در  رسدسال در تفسیر زمان معتدبه؛ به نظر می 5گذشت 

رسد که با عنایت به اصرار مجلس بر مصوبه خود و عدم رفع این ایراد، باز هم به نظر میدوم این

اگر قرار است مجلس با ادامه اصرار خود، تعیین تکلیف نهایی را به مجمع بسپارد، چه نیـک کـه   

  .نیز چنین کندگرایی در الیحه با دیگر ایرادات وارد بر صالحیت جهت حفظ همبه

حکم شرعی که ادعاي مغـایرت مصـوبه   «81ةقانون دیوان، بند پ ماد 38ةچون مادهم؛ سابعاً

دانـد کـه در صـورت    را جزء شرایط ضروري درخواست ابطال مقـررات دولتـی مـی   » با آن شده

امري که در بادي امر منطقـی  . ]82ماده 3بند[شود مواجه می» رد درخواست«عدم رعایت با قرار 

نگهبان باید مسـتندي بـراي تطبیـق    عمومی و در حقیقت فقهاي شوراي هیئتکه نماید چه اینیم

شـود کـه چنـد درصـد مـردم و حتـی       داشته باشند، اما با مداقۀ بیشتر، این سؤال بنیادین مطرح می

هم نه در همـۀ  آموختگان و مدرسان رشته حقوق ـ جز عدة بسیار معدودي آن دانشجویان، دانش

آن هم به صورت ریـز و مشـخص آگاهنـد؟ دانشـی کـه محصـلین        ،ا ـ در موازین شرعی هحوزه

کـه بـا نگـاهی بـه     ضـمن ایـن  . اي کـامالً تخصصـی اسـت   علوم دینی بدان اشراف دارند و حـوزه 

عمـومی دیـوان در تطبیـق     هیئـت نگهبان درخصوص اسـتعالمات  مجموعه نظرات فقهاي شوراي

در موارد معدودي از آراء، فقهاي شورا به ذکـر   ،که جز شودمشاهده می 1نظامات دولتی با شرع

استناد دقیـق بـه حکـم    «بنابراین وقتی فقهاي شورا خود از . اندبسنده نموده» خالف موازین شرع«

توان از شهروندان عادي انتظار داشت کـه حکـم   نمایند، چگونه میخودداري می» شرعی مربوط

ا را بـدون وجـود ایـن    .ش.ورا تمـامی مـوارد ارجـاعی م   که شـ مورد نظر را عنوان نمایند؟ کمااین

سـابقه نیسـت   کند و این امر در نظام حقـوقی مـا بـی   محدودیت از نظر مغایرت شرعی بررسی می

  ).168ـ 1387:169واعظی، (

                                                                                                                                              
، مجموعه نظریات فقهی شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات دیوان مرکز تحقیقات شوراي نگهبان: ك.ر .1

.1384، تهران، دادگستر، چاپ اول، )1361ـ 83(عدالت اداري 
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 ]یـک مـاه  [کننده ظرف مهلت مقرر چه مرجع تصویبچنان«: 84به موجب تبصره ماده ؛ثامنًا

توانـد در صـورت ضـرورت،    رسال پاسخ نماید، رئیس دیوان مـی درخواست تمدید وقت براي ا

: سـازد که چند تذکر را الزامـی مـی  » ماه دیگر به تأخیر اندازد 3رسیدگی به پرونده را حداکثر تا 

هاي حقوقی مراجع دولتی یا عمومی براي رسد مهلت یک ماه براي دفاتر یا معاونتـ به نظر می1

گـذار در ایـن    قـانون  این حال بر نویسـندگان پیـدا نیسـت کـه چـر     با ا. پاسخ به دیوان کافی باشد

موضوع، نظر به تمدید وقت داشته ولی در دعاوي شخصی مطروحه در شعب همین مهلت یـک  

ماهه را تمدید نکرده است؟ اگر گفته شود که مقنن در دعاوي ابطال به سبب گسـترة وسـیع آن،   

اسـت کـه اتفاقـاً اینجـا صـحبت از اعمـال و        سعی کرده مالحظۀ بیشتري داشته باشد، پاسـخ ایـن  

اجراي یک مقرره است که احتمال دارد خالف قانون باشد و در این صورت غبطه تعداد زیـادي  

بایسـت  از شهروندان در معرض خطر قرار گرفته، بنـابراین دقیقـاً بـه علـت همـان مالحظـات مـی       

ـ هر چند در تبصـره آمـده   2. باشدتر هم رسیدگی شود نه اینکه قابلیت تمدید مهلت داشته سریع

» ضرورت«، اما باید در نظر داشت که تشخیص »تواند در صورت ضرورترئیس دیوان می«: که

رسـد اوالً  مذکور صرفاً به اراده رئیس دیوان بستگی دارد، امري که محل تأمل بوده و به نظر مـی 

کـم،  نشـاي تبصـره، دسـت   در صـورت اصـرار بـر ا    ،ثانیـًا . تصویب این تبصره ضرورتی نداشت ،

ت عمـومی واگـذار   هیئـ باید تشخیص ضرورت نه به یک قاضی ولو رئیس دیوان که بـه نظـر   می

اسـاس، تمدیـد   و بر ایـن » حداکثر تا سه ماه دیگر«: داردـ با وجود آنکه تبصره مقرر می3. شدمی

شود، ولـی بـاز    ماه تمدید 3تواند از یک روز تا مهلت ارائۀ پاسخ مرجع طرف شکایت منطقاً می

هم باید توجه نمود که قابلیت تمدید تا سه برابر زمان اولیه با توجه به حساسیت اجـراي نظامـات   

هفته تا یـک مـاه محـدود     2احتماالً خالف قانون پذیرفتنی نیست و مهلت تمدید حداکثر باید به 

دهد کـه مراجـع   ن میعمومی دیوان از ابتدا تا به حال نشا هیئتـ مروري کوتاه بر رویه 4. شدمی

اي همچون انتفاي مقـررة مـورد شـکایت از طریـق انشـاي مقـرره       اي نحو کان،طرف شکایت به 

عمومی بـه بررسـی مصـوبه مـورد نظـر داشـته و قابلیـت تمدیـد          هیئتدیگر، سعی در عدم ورود 

ره که ایـن تبصـ  خالصه این. آوردماه، فرصت مناسبی را براي این مهم فراهم می 3پاسخگویی تا 

تـر، حاکمیـت قـانون بـوده و شایسـته      از مقررات خالف منافع و حقوق مـردم و در بعـدي کـالن   

  .حذف است

قابل ذکـر اسـت    92ةعمومی، ماد هیئتنیز در گسترة اصالحات صورت گرفته در صالحیت 

مبتنی بـر نحـوه اصـالح     1379مصوب » آیین دادرسی دیوان«4/8/1384الحاقی  53که مفاد ماده

عمومی براي  هیئتطرح آراي قبلی «: عمومی را با تغییراتی در خود جاي داده استهیئتآراي 



  91و زمستان ، پاییز38شماره پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم،  ۀفصلنام  142

در موارد ادعاي اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعـالم  ... رسیدگی مجدد

اشتباه از سوي رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضاي کتبی و مستدل بیسـت نفـر از قضـات    

عمــومی یعنــی تقاضــاي رؤســاي  هیئــت شــرایط طــرح آراي ؛در ایــن مــاده اوالً. »دیــوان اســت

پیش گفته حفظ شده که از دو بعد قابـل انتقـاد    53نفر از قضات در ماده  20قضاییه و دیوان وقوة

ـ اگر به سبب اجتناب از اطالۀ بیشتر این نوشتار از تحلیل درخواسـت بـاالترین مقـام قـوه     1: است

الـذکر چـرا بایـد رأي رئـیس     ، باز هم بر ما پنهان است که به همان ادله سابققضا خودداري کنیم

ـ مشخص نیست چرا اعالم اشتباه از سوي رؤسـا، مطلـق آمـده    2؛نفر قاضی باشد 20دیوان معادل

کـه  اما درخصوص انجام این مهم از سوي قضات، تقاضاي کتبی و مستدل شرط شـده، چـه ایـن   

کتبی باشد و این شرط در صـورت عـدم ذکـر هـم جـاري بـود و دیگـر        قاعدتاً اعالم اشتباه باید 

آید که اعالم اشتباه از سوي رؤسا نیازي بـه اسـتدالل نـدارد کـه     که از نحوة انشاي ماده برمیاین

 53نسـبت بـه مـاده    ؛ثانیـًا  .این هم ناشی از نحوة نامطلوب ادبیـات مـاده بـوده و پـذیرفتنی نیسـت     

رسـد و بـه علـت    حذف شده که منطقی به نظـر نمـی  » بت موضوعطرح خارج از نو«الذکر، سابق

االتباع بودن آراي وحدت رویه و تبعات بسیار تغییـر در آن، بهتـر بـود کـه طـرح خـارج از       الزم

بینـی امکـان تغییـر آراء توسـط دیـوان در      در هر صورت پیش. شدحفظ می 92ةنوبت آن در ماد

ه اینکـه مسـتند بـه اصـول حقـوقی، تغییـر آراي       چ. متن قانون از دیگر نکات مطلوب الیحه است

بینی این موضـوع در قـوانین دیـوان    پیشرغم عدموحدت رویه، نیاز به صراحت قانونی دارد و به

به آیین دادرسی دیوان الحاق شـد تـا زمـان تصـویب      53ةکه ماد 1384از ابتدا تا به حال، از سال

  .ال انجام استالیحه، این فرآیند به رغم مغایرت با قانون در ح
  

  الیحه و آیین دادرسی دیوان: بند دوم

  :پردازیمدادرسی میترین نکات آییندر این بند به تحلیل دادخواست، دعوا و برخی از مهم
  

  دادخواست و پیرامون آن )الف

هاي نو در ثبـت و ابـالغ   دادرسی و شیوه ۀشرایط دادخواست و ضمانت اجراهاي آن، دعوا، هزین

  .د قرار گرفته استموضوع این بن

  شرایط و ضمانت اجراهاي دادخواست :اول

  شرایط دادخواست )1

ــف       ــاالت مختل ــوص ح ــادره در خص ــاي ص ــوا و قراره ــدعیان و دع ــدد م ــواهی، تع ــق دادخ ح

  .دادخواست در این قسمت مطالعه شده است
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  تضمین حق دادخواهی. 1ـ1

  :در این موضوع سه نکته قابل ذکر است

نـام و  «در احصـاي مشخصـات طـرف شـکایت در دادخواسـت،       18ةب مـاد بنـد  1اول ـ شق 

را ضـروري دانسـته و از آنجـا کـه     » خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کـار مـأمور دولـت   نام

ابتـدا اخطـار رفـع     18ةضمانت اجراي عدم رعایت این امر به همراه دیگر نکات مـذکور در مـاد  

با ایراد شـوراي   ]28ةماد[باشد دفتر مینقص و سپس قرار رد دادخواست، صادره از جانب مدیر 

بنـد ب   1اطالق جزء«: داردشورا در نظرات دوم و سوم خود اظهار می. نگهبان مواجه شده است

در مواردي که امکان معرفی به این نحـو نباشـد امـا مـأمور قابـل شناسـایی باشـد، خـالف          1ةماد

رادي وارد در راسـتاي تضـمین حـق    ایـ . »شناخته شـد . ا.ق 34چنین مغایر اصلموازین شرع و هم

نام و «: رفع شده است» در صورت امکان«دادخواهی که از جانب مجلس با اضافه نمودن عبارت 

  . »خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکاننام

در مـواردي کـه تصـدیق اسـناد و مـدارك مربـوط بـه        «: داردبیان مـی  20ةماد 2دوم ـ تبصره 

احدهاي دولتی و عمـومی از سـوي شـاکی ممکـن نباشـد، دیـوان مکلـف بـه قبـول تصـویر یـا            و

و » رونوشت گواهی نشده است ولی باید تصدیق آنها با اصل اسـناد را از واحـد مربـوط بخواهـد    

اگر امکان دسترسی بـه اسـناد و مـدارك کـه در اختیـار دسـتگاه و       «با ایراد شورا مواجه شده که 

تی کـه بـه جهـت تضـمین حـق      رمغـای . »باشـد ، خالف موازین شرع میشخص طرف است نباشد

دادخواهی بوده و موردي را در نظر داشته که خواهان حتی تصویري از مدرك را هم در اختیـار  

آنهـا که اساساً شاکی نتواند تصویري از یا این... «: این تبصره با اصالح مجلس بدین شرح. ندارد

نگهبـان  نظـر شـوراي  » ...دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است ارائه نماید،] اسناد و مدارك[

  .نموده استرا تأمین

گـاه باشـد   خانوادگی شاکی یا اقامـت چه دادخواست فاقد نام و نامچنان«: 27ماده طبقسوم ـ  

و » شود ولی صدور آن منـع طـرح مجـدد شـکایت نیسـت     موجب قرار قطعی مدیر دفتر رد میبه

خالف مـوازین شـرع شـناخته شـده      ،جانب شورا در دعاوي مقید به زمانقطعیت قرار مذکور از 

چه طرح دعـوي مجـدد   چنان«: ایرادي که مجلس در مقام رفع، این عبارت را اضافه نموده. است

  .»شودمستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطالع محاسبه می

رانگیـز شـوراي نگهبـان بـوده     بالذکر از ایرادات بجا و تحسینگردد که نکات فوقمتذکر می

  .شودکه در راستاي احقاق حق و جلوگیري از تضییع آن ارزیابی می
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  تعدد شکایات و شکات. 1ـ2

  تعدد دعوا در یک دادخواست. 1ـ2ـ1

اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود کـه بـا یکـدیگر    «: دارداشعار می 32ةماد

رسـیدگی کنـد، شـکایات     آنهـا اند ضمن یک دادرسی بـه  ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتو

 27حکمی کـه هـر چنـد نسـبت بـه مـاده      . »...کندمطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می

آن اگـر شـکایات متعـدد بـا مبنـا و منشـأ مختلـف در یـک          وفقکه  ]1379[دادرسی دیوان آیین

ادرسی رسیدگی کند ـ که غالباً به  ضمن یک د آنهادادخواست اقامه شود و دیوان نتواند به تمام 

کـه اخطـاري بـه خواهـان داده     آنشـود بـدون  تواند ـ دادخواست رد مـی  جهت حجم کاري نمی

تر است و در ماده موجود دیگر خبـري از رد دادخواسـت و انتظـار بیشـتر خواهـان      عادالنه» شود

اداري کـه الزم اسـت بـه    ظـام با توجه به امکانـات دیـوان و ن  «رسد این اقدام نیست، اما به نظر می

هاي متعدد اقدام نماید و هزینه و مشکالت عملی حاصله، بهتر اسـت بـه   آماده کردن دادخواست

روز نسـبت بـه    20در این صورت مراتب به شاکی ابالغ شود تا ظـرف «: این صورت اصالح شود

ن ارتبـاط  گفتنـی اسـت در تبیـی   . »جداگانـه اقـدام نمایـد    ،تفکیک شکایات و تقدیم دادخواسـت 

بـین دو دعـوا   «: م وحدت مـالك گرفـت  .د.آ.ق 141ةتوان از بند اخیر ماددعاوي با یکدیگر می

  .»وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگري باشد
  

  تعدد خواهان در یک دادخواست . 1ـ2ـ2

یـک دادخواسـت مطـرح    موجـب  هاي خود را بـه چنانچه اشخاص متعدد، شکایت«: 33ةماد وفق

نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبناي واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همـه  

مـوارد بـه تفکیـک و    ... صـورت،  در غیـراین . نمایدموارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می

مارالـذکر   آیین دادرسـی  27ةحکمی شایسته که تکرار بند اخیر ماد. »شودجداگانه رسیدگی می

چـون دعـاوي متعـدد در یـک     است با این تفاوت که برخالف آن، دادخواسـت رد نشـده و هـم   

  .شوددادخواست، جداگانه رسیدگی می
  

  ضمانت اجراهاي دادخواست .2

  رد دادخواست. 2ـ1

  :بینی شده استصدور این قرار در موارد ذیل پیش

  عدم رعایت شرایط دادخواست . 2ـ1ـ1

مشخصـات شـاکی، وکیـل یـا نماینـدة      «یعنـی   23الی 18موارد مذکور در مواد ذکر هر یک ازعدم

هـاي دادخواسـت و   قانونی او و طرف شکایت، موضوع و شرح شکایت، شرایط مدارك و پیوست
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که مـانع طـرح مجـدد شـکایت     ایناز موجبات رد دادخواست است بدون» پرداخت هزینه دادرسی

خـانوادگی  اگر دادخواسـت فاقـد نـام و نـام     ]56و  54واد م[م .د.آ.شود با این تفاوت که همچون ق

گیرد که جز در دعاوي مقیـد بـه   رد فوري یا بدون اخطار صورت می ،گاه وي باشدشاکی یا اقامت

و  18مـاده اما در سایر موارد شامل بندهاي ب تا ث. ]27ماده[زمان، قطعی و غیرقابل اعتراض است 

 10دهد و اگر شـاکی ظـرف  روز اخطار رفع نقص می 2ابتدا ظرف مدیر دفتر ،، اوالً 23الی  19مواد

برخالف مورد اول، ایـن   ،ثانیًا. نمایدرا تکمیل نکرد، آن را رد می ستشروز از تاریخ ابالغ، دادخوا

فرآینـدي کـه وفـق    . ]28مـاده [باشـد  اعتـراض مـی  روز در همان شعبه قابل 10رد دادخواست ظرف

عمومی نیز جاري است با این توضیح که قـرار   هیئتتجدیدنظر و در شعب  82ةماد 3و بند  69ةماد

اگـر  «بینـی شـده بـود    شـایان ذکـر اسـت در الیحـه پـیش     . باشـد عمومی قطعی می هیئتصادره در 

عمـومی فاقـد امضـاء یـا اثـر انگشـت خواهـان         هیئـت دادخواست یا درخواست تقدیمی به شعب و 

. ]82ماده  2و بند  791، 29مواد [قرار بایگانی شود باشد، به جهت فقد اعتبار، بدون صدور هر گونه 

، همسـو بـا رویـه، برگـۀ فاقـد      مسکوت گذاشتهم که موضوع را .د.آ.اقدامی صحیح که برخالف ق

. )1383:26شـمس،  (امضاء یا اثر انگشت را اساساً درخواست یا دادخواست به شمار نیاورده اسـت  

رسـد بـه سـبب    واکنشی که بـه نظـر مـی   . انب شورا مواجه شداما این ابتکار الیحه با ایراد ابهام از ج

چه اینکه این اقدام نـه  . باشد که منطقی است» بایگانی دادخواست بدون صدور قرار«نامأنوس بودن 

آخـر اینکـه مجلـس بـه     . قضـایی متبلـور اسـت   ۀدر قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفري که در روی

به علت اشتباه شورا در ذکر شماره ماده، همچنـان   79ةمادرا حذف نمود و  29ةجهت رفع ابهام، ماد

  .]19/8/90نظر مورخ  4بند [براي شورا مبهم باقی مانده است 
  

  اعتراض خارج از مهلت به آراء . 2ـ1ـ2

اول ـ  : تقدیم دادخواست خارج از مهلت مقرر قانونی در دو مورد قرار رد دادخواسـت را در پـی دارد  

خـارج از مهلـت معینـه کـه بـراي       ]مـاده  2موضـوع بنـد  [ختصاصـی اداري  اعتراض بـه آراي مراجـع ا  

در مواردي که ابـالغ واقعـی نبـوده    «ماه است و  6و  3اشخاص مقیم داخل و خارج از کشور به ترتیب 

تبصـرة  [» کنـد اطالع از آن را بنماید، شعبه در ابتدا به موضوع ابالغ رسیدگی میادعاي عدم ،نفعو ذي

مـادة  [م .د.ـ اعتراض به آراي شعب بدوي دیوان بعد از مهلت قـانونی کـه همسـو بـا آ    دوم  . ]16ماده  2

  .]69ةبند اخیر ماد[ماه است  2روز و  20براي اشخاص داخل و خارج از کشور به ترتیب ] 336

                                                                                                                                              
مقرراتی که در مرحله بدوي رعایت «: »مبحث دوم ـ رسیدگی در شعب تجدیدنظر«الیحه ذیل  79ماده  .1

.»به موجب قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشدشود در مرحله تجدید نظر نیز جاري است مگر این که می
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  ابطال دادخواست. 2ـ2

  ابهام در موضوع شکایت و خواسته. 2ـ2ـ1

روز از ابـالغ   10اشـد، شـاکی بایـد ظـرف    اگر دادخواست از جهـت خواسـته صـریح و منجـز نب    

در غیـر ایـن صـورت شـعبه نسـبت بـه قسـمت مـبهم،         . اخطاریه، نسبت به رفـع ابهـام اقـدام کنـد    

بدیهی است اگر موضوع دعوي کامالً مبهم بوده و رفـع  . ]34ماده [نماید دادخواست را ابطال می

  .شودابهام هم نشود، کل دادخواست ابطال می
  

  شاکی از اداي توضیحاستنکاف  . 2ـ2ـ2

در صورتی که شاکی پس از ابالغ براي اداي توضیح حاضر نشود یا «: 44ةماد 1ةموجب تبصربه

از اداي توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان بـا مالحظـه دادخواسـت اولیـه و     

خـاذ تصـمیم   نماید و اگـر ات الیحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می

. »گـردد ماهوي بدون اخذ توضـیح از شـاکی ممکـن نشـود قـرار ابطـال دادخواسـت صـادر مـی         

  .م اخذ شده است.د.آ.ق 95اي که عیناً از مادة مقرره
  

  استرداد دادخواست . 2ـ2ـ3

تواند قبل از وصول پاسخ خوانده، دادخواست خود را مسترد نماید کـه  می ،خواهان 46ةماد طبق

. رغم صدور قرار ابطال دادخواسـت، منعـی بـراي تجدیـد آن وجـود نـدارد      علیدر این صورت 

است کـه بـا    ]107بند الف ماده[» تا اولین جلسه دادرسی«م .د.آ.گفتنی است مهلت استرداد در ق

  .نمایدعنایت به تفاوت دادرسی در دیوان و محاکم عمومی منطقی می

  

  ضمانت اجراهاي دعوا: دوم

  توقف دادرسی .1

درصورتی که شعبه از فـوت یـا محجورشـدن    «: داردمیم اشعار.د.آ.ق 105ةهمسو با ماد 53ةماد

مقام قانونی متوفی یـا محجـور،   شاکی یا زوال نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم

  .»شودمی... قرار توقف دادرسی صادر
  

  سقوط دعوا .2

قبـل از صـدور رأي از شـکایت خـود      ،، اگر خواهانم.د.آ.ق 107چون جزء اخیر بند ج ماده هم

  .]47ماه [شود که مجدداً قابل طرح نیست به کلی صرفنظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می
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  رد دعوا.3

اول ـ در صورت احراز جهـات مقـرر    : گذار در سه مورد، قرار رد دعوا را مقرر نموده استقانون

ـ عـدم توجـه دعـوي بـه     3؛ـ ذي نفع نبودن او2؛ونی خواهانـ عدم اهلیت قان1: شامل 54ةدر ماد

ـ طرح قبلی دعوا که منجر به حکـم قطعـی شـده    5؛ـ طرح دعوا خارج از موعد قانونی4؛خوانده

        . م مقـرر شـده اسـت   .د.آ.ق 84ةـ انتفاي موجبات رسیدگی به دعـوا کـه بـا الهـام از مـاد     6؛باشد

ونی دادخواست یا عدم رفع نقص آن در موعد مقـرر در  دوم ـ درصورت عدم رعایت شرایط قان 

کنـد کـه ظـرف    دهنده بدوي، اخطار مـی مرحله بدوي، زمانی که شعبه تجدیدنظر به دادخواست

گیرد که همـراه  اقدام نماید ولی اقدامی صورت نمی ،روز از تاریخ ابالغ، نسبت به رفع نقص 10

سوم ـ بـا بررسـی شـعبه تجدیـدنظر      . ]70ده ما[شود با نقض رأي صادره، قرار موصوف صادر می

ضمن نقـض رأي صـادره، قـرار     ،چون مورد قبلدهنده محرز نباشد که هماگر سمت دادخواست

شایان ذکـر اسـت واژگـان شـاکی، طـرف شـکایت و       . ]70بند اخیر ماده[یابد رد دعوا اصدار می

ه جـاي ایـن الفـاظ از    شکایت مربوط به حقوق کیفري بوده و شایسـته بـود نویسـندگان الیحـه بـ     

گان متـرادف،  هکاربردن واژکم با اجتناب از بهاستفاده کرده یا دست» خواهان، خوانده و دعوي«

» رد شـکایت «نمودند تـا دیگـر درخصـوص یـک قـرار بـا دو واژة       از ادبیات یکسانی استفاده می

  . مواجه نباشیم ]70ةماد[» رد دعوي«و  ]54ماده[

  

  هزینه دادرسی: سوم

نخسـتین قـانون دیـوان     13ةمـاد . دادرسی دیوان از ابتدا تا به حال سیر کامالً صعودي داشته است ۀهزین

اما بعدها مقنن این صفت را از دادرسـی دیـوان   . »...رسیدگی دیوان مجانی است«: صریح و جذاب بود

 ۀهزینـ ) (!قـانون   18ةکـه بـا اصـالح مـاد     13نه بـا اصـالح صـدر مـاده      78گذار سال قانون. جدا نمود

 2تبصـرة   وفقاما این مبلغ نیز . دادرسی مراحل بدوي و تجدیدنظر را ده و بیست هزار ریال تعیین نمود

امـا ایـن   . افـزایش یافـت   ]شعب بدوي و تشخیص[قانون فعلی دیوان به پنجاه و صد هزار ریال  21ةماد

واي قضاییه و مجریـه، مجلـس بـا دو    تغییر مبالغ مذکور در لوایح قرغم عدمراه نبود و بهمیزان هم پایان

، هزینه رسیدگی را صد و دویست هزار ریـال تعیـین کـرده کـه پیرامـون      19برابر نمودن مبالغ در ماده 

ـ فلسفه تشکیل دیـوان، رسـیدگی بـه تجـاوزات و     1: سزاوار استماع است ،این روند صعودي دو تذکر

رسد برخـورد یکسـان در موضـوع    نظر میعام به حقوق شهروندان است و به تعدیات دولت در معناي

افزایش هزینه دادرسی در مراجع دادگسـتري و دیـوان صـحیح نباشـد، هـر چنـد کـه افـزایش مـداوم          

هاي دادرسی در چند سال اخیر محل تأمل بوده و بازهم هر چند که مبلغ فعلی نیـز در مقایسـه بـا    هزینه
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خـدمات   ۀدر هر صـورت ارائـ   ؛داشت که اوالً است اما باید توجه» هیچ«هاي دادرسی در دیوان هزینه

بر بـوده و اگـر تـالش در راسـتاي واقعـی نمـودن       امري غیرانتفاعی و هزینه ،قضایی از جانب حاکمیت

اي بسـیار نزدیـک یـا بایـد سـازوکار      هزینه خدمات و در حقیقت افزایش آن، متوقف نشود در آینـده 

جهـت عجـز از   اینکـه مشـاهده شـود بسـیاري بـه      طور جدي اعمال شود یـا اعسار در دادرسی دیوان به

ـًا . پرداخت هزینه از خیر رجوع به دیوان بگذرند که زیبنده نظام حقوقی نیست در تفـاوتی دیگـر،    ؛ثانی

هزینــه دادرســی و  ،وکیفــري در دیــوان هزینــه پرداختــی خواهــان شــاملبــرخالف محــاکم حقــوقی

هرچنـد در قـانون دیـوان،     ؛ثالثًا. ابل مطالبه نیستالوکاله وکیل ـ طبق تعرفه ـ ضمن خواسته اصلی ق  حق

بینـی  عنوان یکـی از وظـایف دفـاتر اداري در مراکـز اسـتان پـیش      دریافت دادخواست و درخواست به

هایی چون ثبت در پایگاه الکترونیکـی یـا   و نو بودن شیوه آنهابر بودن تشکیل شده، اما باعنایت به زمان

وان، همچنان حضور در پایتخت و ثبـت حضـوري یـا پسـت سفارشـی      استفاده از پست الکترونیکی دی

هـا  ترین روال ثبت بوده که هر دو، خاصه دومی، با عنایت به اجراي قانون هدفمنـدکردن یارانـه  معمول

هـاي مربـوط بـه ایـاب و     هایی به خواهان همراه است که اگـر هزینـه  ها با تحمیل هزینهو افزایش تعرفه

رونـده، دعـوت احتمـالی از شـاکی بـراي حضـور در شـعبه و احیانـاً در         درخصوص پیگیري پ ،ذهاب

صورت اخذ حکم، رفت و آمدها به واحد اجراي احکام را هم به آنها اضـافه نمـاییم، ضـرورت عـدم     

، مبلـغ مـذکور را بـه تناسـب نـرخ      19ـ تبصره ماده 2  .نمایددادرسی دیوان بیشتر رخ می ۀافزایش هزین

قضـاییه و  دیـوان، تأییـد رئـیس قـوه    بار به پیشـنهاد رئـیس  ، هر سه سال یکتورم اعالمی بانک مرکزي

داند که فارغ از انتقادات گفته شده در مورد تبعات ایـن افـزایش   وزیران قابل تعدیل میهیئتتصویب 

تواند سال آینده در قانون بودجه و بدون طی فرآینـد  مدام هزینه دادرسی، ضمانت اجرایی ندارد و می

اولـین قـانون    13ةالمثل رسـیدگی مجـانی در مـاد   که پیش از این نیز فیکما این. نقض شودذکر شده 

  .قانون برنامه اول توسعه به دو هزار ریال افزایش یافته بود 7ةدیوان، در تبصر

  

  هاي نو در ثبت و ابالغشیوه :چهارم

  ثبت.1

 23ةمـاد . ی همراه بوده استگذار در ثبت دادخواست و درخواست با ابداعاتقانون ةآخرین اراد

هـاي گذشـته شـامل    در بیان طرق ثبت، رفع نقص و تکمیل دادخواست ضمن ذکر نمـودن شـیوه  

ثبت حضوري در دبیرخانه دیوان و پست سفارشی و نیز طریقۀ جدیـد ثبـت در دفـاتر اداري، دو    

اه الکترونیکـی  ـ ثبت در پایگ2؛ـ ثبت از طریق پست الکترونیکی1: راه دیگر پیشنهاد نموده است

امري شایسته و واجب ارزیابی شده و البتـه بـه درسـتی در     ،دیوان که در مواجهه با دنیاي مجازي
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شـیوه مارالـذکر در    81و 68هـاي مـواد  گفتنـی اسـت طبـق تبصـره    . گام نخسـت اجبـاري نیسـت   

  .باشدعمومی نیز جاري می هیئتتجدیدنظرخواهی و درخواست ابطال از 
  

  ابالغ.2

توسط دفتر شعبه و اداره ابالغ،  ،شامل ابالغ حضوري ،هاي پیشینبیان نمودن شیوه ضمن 63ةماد

کـه   ]بند پ[به پست الکترونیک و نمابر، مشروط به تقاضاي قبلی اطراف دعوا اشاره داشته ؛ اوالً

شـاکی  «: دارداین تبصره مقرر مـی . نمایدناقص می 18بودن نسبت به تبصرة ماده در عین مطلوب

د عالوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خـود را بـه   توانمی

 63رسد که درج تلفن همراه در بند پ مـاده  نظر میبنابراین به. »...منظور ابالغ اوراق اعالم نماید

ناپـذیر  هـاي نـو در عـین اجتنـاب     اسـتفاده از شـیوه   ،شایان ذکر است چنین هم. از قلم افتاده باشد

سازي همراه با سازوکارهایی درخصوص اطمینـان از ارسـال بـه مخاطـب، در     نیازمند بستر ،بودن

عالوه بــر دفــاتر اداري دیــوان، ؛ثانیــاً. بــر اســتاداره ابــالغ دیــوان خواهــد بــود کــه مســلماً زمــان

را هم اضافه نموده که در مورد ثبت دادخواست یا درخواسـت ذکـري   » دادگستري محل اقامت«

ــی   از ــر م ــه نظ ــده و ب ــان نیام ــه می ــی  آن ب ــاتر اداري م ــار دف ــد در کن ــروز  رس ــات ب ــد موجب توان

  .هایی را در ابالغ تصمیمات دیوان فراهم نمایدناهماهنگی

  

  مطالعه انتقادي نکاتی دیگر از آیین دادرسی) ب

  همسویی با آیین دادرسی مدنی :اول

کـه  چنـان . دادرسی مدنی داشته اسـت آیین گرایی بااداري از بدو تشکیل نظر به هم دیوان عدالت

مـورد   6و  2م بـه ترتیـب   .د.آ.بـر مـوادي نزدیـک بـه مفـاد ق     عالوه ،در قوانین اول و دوم دیوان

در الیحـه نیـز ضـمن الهـام از ضـوابط آیـین رسـیدگی در        . م ارجاع شـده بـود  .د.آ.صراحتاً به ق

بت و اصدار آن، دعاوي ثالث، شرایط دادخواست، دادنامه و ث: محاکم حقوقی در مواردي چون

ــ  2؛ــ رد دادرس 1: مـورد  5دستور موقت، اعاده دادرسی و نیـز تکـرار عینـی مـوادي از آن، در     

ـ توقیف و ضبط اموال متخلـف  4. ]121ةهمگی در ماد[ـ وکالت 3؛ابالغ تصمیمات دیوان ةنحو

مـاده   2تبصـره  [داري ـ تقدیم دادخواست اعتراض نسبت بـه آراي محـاکم ا  5  .]110ماده  3بند [

مـوارد سـکوت را    ،121ةماد وفقصراحت قانون مزبور را حاکم دانسته و در گام نهایی نیز به ]16

به ترتیبات مندرج در این قانون و قانون اجراي احکام مدنی ارجاع داده که همگی نشـان از عـزم   

م دادرسـی در کشـور   تر نظاگرایی هر چه بیشسال گذشته در هم 5نسبت به  1390تر مقننراسخ

  .دارد
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  رسیدگی خارج از نوبت :دوم

  :عمومی مجاز اعالم داشته استهیئتقانون دیوان در شش مورد رسیدگی خارج از نوبت را در شعب و 

  رسیدگی خارج از نوبت در شعب .1

صـدور  [رأي ایجـاد رویـه   یعنی شکایات مشـمول صـدور   30هاي موضوع تبصره ماده ـ پرونده1

ـ که پیش از ایـن در تبصـره     91ةماد ةـ تکرار شده در تبصر  ]متعدد در موضوع واحد آراي مشابه

اسـتثنایی صـحیح کـه در راسـتاي هـدف از وضـع آراي       . بینی شده بودقانون دیوان پیش 44ةماد

  ؛شودایجاد رویه ارزیابی می

ن کـه قـانون دیـوا    ]38ةماد[ـ رسیدگی نسبت به اصل دعوا در صورت صدور دستور موقت 2

  ؛بدان اشاره دارد 27نیز به درستی در ماده 

کـه گـامی اسـت در جهـت      ]109؛مـاد [ـ رسیدگی به استنکاف از اجراي حکم قطعی شـعبه  3

  ؛ترین مرجع قضایی ایران در دعاوي اداريتقویت ضمانت اجراي احکام عالی

کـه   ]48اده مـ [اعم از بدوي و تجدید نظر  ،ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا شعبه4

اداري ـ آرمـان    تسـریع رسـیدن بـه عـدالت    جهـت  بدیهی، در راستاي فراخ نمودن اختیارات قضـات در  

  .تشکیل دیوان ـ و اتفاقاً در مقایسه با دیگر موارد، از اختیارات مناسب اعطاء شده به رئیس دیوان است

  

  عمومیهیئترسیدگی خارج از نوبت در  .2

وقتـی کـه بـا تقاضـاي دسـتور موقـت ضـمن آن، در شـعبه          ـ طرح درخواست ابطـال مصـوبات  1

  .قانون فعلی است 25ةکه تکرار ماد ]37ةماد[عمومی موافقت شده باشد  هیئتارجاعی 

عمـومی   هیئـت ـ طرح تقاضاي ابطال مقررات، هنگامی که مصـوبه جدیـدي مغـایر بـا رأي     2

در قـانون حاضـر وجـود     کـه  ]93ةمـاد [مبنی بر ابطال مصوبه از جانب همان مرجـع صـادر شـود    

احترامـی  نداشته و از ابداعات زیباي الیحه در راستاي تقویت جایگاه دیـوان و جلـوگیري از بـی   

  .باشدمراجع دولتی و عمومی به آراي دیوان می

  

  دستور موقت :سوم

در این موضوع نکتۀ قابل تأمل، اضافه نمودن تأیید رئیس دیوان در اجراي دستور موقت صـادرة  

در هـیچ یـک از قـوانین     ؛حکمـی کـه اوًال  . اسـت  74و  36مـواد   وفـق ي و تجدیدنظر شعب بدو

مـاده   2هرچند شـبیه بـه تبصـرة     ؛ثانیاً . بینی نشده بودپیش آنهادادرسی نامۀ آییندیوان و دو آیین

دانـد، امـا بـه    م است که اجراي دستور موقت را مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می.د.آ.ق 325
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اطالق اناطه دستور قضایی «نظر سوم شورا که  14نظر دوم و بند  5سد در موافقت با بند رنظر می

این مهم در مغایرت با اصـل بنیـادین   » داندقاضی به تأیید رئیس دیوان را خالف موازین شرع می

عبارت بهتر بخشی از رعایت استقالل قاضی به سازوکارهاي درونـی قـوه   به. استقالل قاضی است

تر هم رفت، اعطاي اختیارات غیرمتعارف به رئیس دیوان طور که پیشگردد و آنمی)باز(قضا بر

امري که موجب شد تا مجلـس در پاسـخ بـه ایـراد شـورا، ایـن       . نقض استقالل قاضی است ،خود

 36نگهبـان صـرفاً بـه مـاده    اما در کمال تعجب، ایـراد شـوراي  . حذف نماید 39عبارت را از ماده 

، مجلس نیز عبارت موصـوف را  74ةقب غفلت شورا از تکرار این عبارت در مادوارد شده و متعا

از این رو در صورت تصویب الیحه به همین نحو اجـراي دسـتور   . حذف نکرده است 74ةاز ماد

موقت در شعب تجدیدنظر برخالف شعب بدوي نیازمند تأییـد رئـیس دیـوان اسـت کـه منطقـی       

  .نبوده و نیازمند اصالح است
  

  دعاوي ثالث:چهارم

بینـی شـده کـه در مقایسـه بـا      پـیش   ،، دعاوي جلب، ورود و اعتراض ثالث58و  56، 55در مواد 

آیین دادرسی مدنی کـه در قـانون دیـوان بـه آن ارجـاع شـده و الیحـه نیـز تـالش بـر همسـویی            

  :حداکثري با آن دارد، دو اشاره قابل ذکر است

روز،  3ت زمان تقدیم دادخواست جلب را بـه جـاي   م، مهل.د.آ.ق 135ةمتفاوت با ماد 55ةـ ماد1

  . دسترسی آسان به دیوان براي همه شهروندان مطلوب استروز معین نموده که با عنایت به عدم 30

م و دیگر مواد مربوط به اعتراض ثالـث در ایـن قـانون    .د.آ.ق 417در مقایسه با ماده  58ةـ ماد2

  .م وجود ندارد.د.آ.ماه را تعیین نموده که در ق 2مهلت از تاریخ اطالع از حکم، ]418ـ 425مواد [
  

  اجراي احکام :پنجم

  هایی در اجراي احکامانگاره.1

 1385سـال، در قـانون    25هاي مربوط بـه اجـراي احکـام ـ کـه پـس از       با احتراز از تکرار تحلیل

  :شودـ به ذکر سه انگاره بسنده می 1بینی شدهتأسیس واحدي بدین نام، پیش

راجع به نحوه اجـراي رأي بـین طـرفین تـوافقی     ... چنانچه در جریان اجرا «: 113ةماد وفقـ 1

توانـد ادامـه عملیـات اجرایـی را     له مـی علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومشود و محکوم

درخواست کند و واحـد اجـراي احکـام دیـوان بـا اجـراي رأي یـا توافـق، موضـوع را پیگیـري           

ابداعات مطلوب الیحه بوده و مانع سوءاستفاده طرف شکایت از طریق توافق یـا  که از » نمایدمی

                                                                                                                                              
.1390فرخنده عاشق معلّا، اجراي احکام دیوان عدالت اداري، تهران، جنگل ـ جاودانه، چاپ دوم، : ك.ر .1
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که نشـان از عـزم مقـنن بـراي اجـراي کامـل       اینشود، ضمنسازش با خواهان در مرحله اجرا می

  .آخرین مرحله رسیدگی دیوان دارد

علیـه  ،کـه غالـب دعـاوي   ـ پیـرو اضـافاتی کـه دولـت درجهـت منـافع خـود ـ بـه جهـت ایـن           2

قضـاییه در مرحلـه اجـراي حکـم     ةقو ۀهاي دولتی است ـ در الیح ها، مؤسسات و شرکتزارتخانهو

علیـه در  در مواردي که محکـوم «: هایی از این مهم هستیمشاهد رگه 114ةاعمال نموده بود، در ماد

مقام اجراي احکام قطعی، به موانع قانونی استناد نماید و یـا بـه جهتـی امکـان عملـی اجـراي حکـم        

نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجراي احکام دیوان، موجـه شـناخته شـود، از مـوارد اعـاده      

دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات، بـه شـعبه صـادرکنندة رأي قطعـی ارجـاع      

شعبه مزبور در صورت تأیید وجـود مـانع قـانونی و یـا عـدم امکـان اجـراي حکـم، رأي         . گرددمی

 در غیـراین صـورت قـراِر   . نمایـد به صادر میجبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوممقتضی به 

رأي و . شـود رد صادر و پرونده براي ادامه عملیات اجرایی به واحد اجراي احکام دیوان اعـاده مـی  

مقـنن  ؛ اوال: نمایـد که ذکر سـه نکتـه را ضـروري مـی    » یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است

تـوان  ، جهت هفتمی را اضافه نموده که البته مـی 97ةگانه اعاده دادرسی در مادر جهات ششبعالوه

اینکه خواهان پس از طـی فرآینـد طـوالنی دادرسـی در      ؛ثانیًا. نامید» در حکم اعاده دادرسی«آن را 

هاي اجراي حکم علیه دولت تـازه بـا موانـع عملـی یـا      دیوان، اخذ حکم قطعی و عبور از پیچیدگی

معقـول  «اي است که بـه دور از اظهارنظرهـایی چـون    نونی اجراي حکم مواجه شود، قصه پرغصهقا

وفق رویـه مرسـوم    ؛ثالثًا. و امثالهم، پذیرفتنی نیست» ناپذیر استاجتناب«، »نمایدمنطقی می«، »است

ن بـا  الیحه، تعیین میزان خسارت پس از تصـدیق وقـوع آ   10ماده  1تا به حال و نیز تبصره  1360از 

نیـز بایـد از همـین روال    » صـدور رأي مقتضـی بـه جبـران خسـارت     «محاکم عمومی است و ظـاهراً  

رسد طی فرآیند درخواست، تقویم و اخـذ خسـارت در محـاکم عمـومی     نظر میپیروي کند، اما به

  .هم پس از گذراندن فرآیند طوالنی قضایی در دیوان و اخذ حکم قطعی عادالنه نباشدآن
  

  خوانده از اجراي رأي استنکاف.2

  ضمانت اجراي الزام به پاسخگویی: انفصال .2ـ1

عمـومی،  هیئـت  آراي شـعب و  الیحه در پاسخ به استنکاف مراجـع دولتـی و عمـومی از اجـراِي    

  :هاي انفصال را در موارد ذیل مقرر نموده استمجازات

  ؛]31تبصره ماده [الماه تا یک س 3: ـ عدم پاسخ خوانده بدون عذر موجه در مهلت یک ماهه1

جهـت اداي   ،ـ خودداري شخص حقیقـی یـا نماینـده شـخص حقـوقی از حضـور در شـعبه       2

  .؛]44ماده  2تبصره [یک ماه تا یک سال : پس از احضار ،توضیح بدون عذر موجه
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دو : حضور شخص معرفی شده در مهلـت اعالمـی  تعیین نماینده توسط خوانده یا عدمـ عدم3

  ؛]44ماده  3تبصره[ماه تا یک سال 

پاسـخ مراجـع   اول ـ عـدم  : برانگیـز اسـت  چـالش  ،اما در مورد این سه قسم انفصال دو نکته

پاسـخ،   وصولِعدم«که دولتی یا عمومی به دیوان تا پیش از این با مجازاتی همراه نبود جز این

صدور مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به 

قابـل   ،پاسـخ کـه صـرف عـدم   اما این. الیحه نیز آمده است 31ةکه اتفاقاً در ماد» نمایدرأي می

گذار است که به علت جلوگیري از مجازات باشد از دیگر نقاط مطلب جدیدترین ارادة قانون

کـه   2ةدوم ـ تبصـر  . انشا شـده اسـت   ،احترامی به مرجع قضاییتضییع حق خواهان و اساساً بی

قانون دیوان است، براي عـدم حضـور نماینـده تعیـین شـدة شـخص        31ةماد2ةناً تکرار تبصرعی

عـدم حضـور   «از  3ةحقوقی، حداقل مجازات انفصال را یک مـاه معـین کـرده، امـا در تبصـر     

رسـد  سخن رفته که به نظـر مـی  » شخص معرفی شده در مهلت اعالم شده از سوي شعبه دیوان

با ایـن تفسـیر، مقـنن بـراي یـک حالـت، دو حـداقل مجـازات         باشد و  2ةهمان وضعیت تبصر

که چنین تفسیر شود که مقـنن در موضـوع   مگر این. مقرر نموده است ]یک و دو ماه[متفاوت 

بـراي خـود آن نماینـده و در     2ةعدم حضور نماینده شخص حقوقی طرف شـکایت در تبصـر  

ن کرده که در این صورت هم مجازات تعیی ،براي باالترین مقام مرجع طرف شکایت 3ةتبصر

هـم در حـداقل   برانگیزبودن نحوه انشا یا تفسیر ماده، صرف تفـاوت یـک مـاه آن   فارغ از تأمل

 85عدي دیگر نیز قابل انتقاد است که البته در سـال  اما این ماده از ب. مجازات، غیرمنطقی است

تکـرار کـرده کـه بـه نحـوه       هم، چنین بود و متأسفانه مقنن بدون اصالح، آن را در الیحه عینـاً 

حضـور شـخص   نتیجـۀ عـدم   ،گـذار چه اینکه در این تبصره، قـانون . گرددتعیین مجازات برمی

مشـخص نمـوده در حـالی کـه     » انفصال موقـت «یا » جلب«حقیقی یا نمایندة شخص حقوقی را 

در (آخـر . رودکـار مـی  گـویی بـه  جلب به خودي خود مجازات نیست و بـراي الـزام بـه پاسـخ    

احضـار مسـئول و عـدم    «، مجـازات مـذکور درخصـوص    118مسـتند بـه مـاده     ،کهاین )یتنها

در مرحله اجراي حکم نیز جاري است که در قانون فعلی نبوده و بـه  » حضور بدون عذر موجه

  .شایستگی مورد نظر قرار گرفته است

ارسـال   از آنهـا عمومی و مأموران ها و سایر مؤسساتـ امتناع واحدهاي دولتی، شهرداري4

ارسال باشـد بایـد بـه    اگر دالیلی مبنی بر عدم 45ةماد وفقهاي مورد مطالبه که اسناد و پرونده

توسط این مرجع و مطالبـه مجـدد و امتنـاع از     ،دیوان اعالم و در صورت موجه ندانستن دالیل

مستنکف به انفصال موقـت یـا کسـر یـک سـوم حقـوق و مزایـا         ،ظرف مدت یک ماه ،ارسال
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حسـب مـورد مـانع اختیـار دیـوان بـراي اقـدام مقتضـی در جهـت          «امري که . شودیمحکوم م

دستیابی به دالیل و مدارك مورد نیاز یا صدور رأي طبق مدارك و قرائن موجـود در پرونـده   

عبـارت اخیـر اضـافه شـده کـه در       85قـانون سـال    32ةگفتنی است در مقایسه بـا مـاد  . »نیست

  .شودیوان ارزیابی میتر اختیارات دراستاي تبیین بیش
  

  تضمین اجراي تصمیمات دیوان: انفصال . 2ـ2

  ضمانت اجراي دستور موقت . 2ـ2ـ1

انفصـال از   ،اجـراي آن را خواندگان دیوان را مکلف به اجراي دستور موقـت و ضـمانت   40ةماد

  .خسارت معین نموده استشش ماه تا یک سال و جبران

  

  ضمانت اجراي آراي دیوان . 2ـ2ـ2

  تضمین اجراي احکام قطعی شعب . 2ـ2ـ2ـ1

قانون دیوان، مجازات استنکاف از اجراي احکام شـعب را انفصـال تـا     37ةدر تکرار ماد 111ةماد

اخیرالذکر به سبب مشـخص نکـردن    ةچون مادسال و جبران خسارت معین نموده است که هم 5

  .انفصال مورد انتقاد استحداقل مدت

  

  عمومی هیئتي تضمین اجراي آرا . 2ـ2ـ2ـ2

 هیئتنفع در اجراي آراي افراد ذي 94ماده طبقـ 1: سه مقرره الیحه در این موضوع مدنظر است

توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان درخواست نمایند که بـا نظـر   عمومی، می

شـعبه مـذکور در صـورت احـراز     . شـود دیـوان بـه یکـی از شـعب تجدیـدنظر ارجـاع مـی       رئیس

اتخـاذ تصـمیم    ،108ةموجـب مـاد  کننده و اسـتنکاف مسـئول مربوطـه بـه    بودن درخواستنفعيذ

عمـومی در روزنامـه    هیئـت هرگاه پس از انتشـار رأي  «: داردکه اشعار می 108ةـ ماد2. نمایدمی

نفع یا رئـیس دیـوان و بـا    ربط از اجراي آن استنکاف نمایند، به تقاضاي ذيرسمی، مسئوالن ذي

مـاه تـا یـک    دولتی به مدت سهموقت از خدماتاز شعب دیوان، مستنکف به انفصالحکم یکی 

مرجـع  «: داردکـه بیـان مـی    109ةمـاد  2ةـ تبصـر 3. »شودسال و جبران خسارت وارده محکوم می

 )؟(بـا مداقـه در سـۀ   . »عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است هیئترسیدگی به استنکاف از رأي 

  :شودگفته شده مشاهده می

نفـع یـا ذي   عمـومی را تنهـا در ذي   هیئـت اجـراي آراي  اعتراض به عـدم  94ةمقنن در ماد ؛اوالً 

رئیس دیوان را اضافه نموده کـه واجـد چنـد اشـکال     ، 108نفعان احتمالی محدود کرده اما در ماده 
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درســتی مطــرح بــوده کــه درخواســت ابطــال مقــررات  اول ـ از ابتــداي تشــکیل دیــوان بــه  : اســت

نیاز به نفع شخصی یا مسـتقیم نـدارد و از آنجـا کـه در راه اعمـال قـانون، کـل جامعـه          قانونخالف

صـدرالحفاظی،  (عمـومی بـود   هیئتهاي طرح دعوا در شعب و نفع هستند، داشتن نفع از تفاوتذي

صراحتاً به این مهـم اشـاره نمـوده اسـت؛ بنـابراین       81و حتی الیحه نیز در تبصرة ماده ) 1372:455

عمـومی   هیئـت ربط در استنکاف از اجـراي آراي  ت که چرا شکایت از واحدهاي ذيمشخص نیس

آمده که مرجع رسـیدگی بـه اسـتنکاف از اجـراي آراي      94ةدوم ـ در ماد . نیاز به نفع شخصی دارد

دهـد،  ارجاع می 108اما پس از اینکه فرآیند این مهم را به ماده . عمومی، شعب تجدیدنظرند هیئت

صحبت از تضمین اجـراي آراي مـذکور    ضمنهراً گفتۀ خود را فراموش کرده و دردر این ماده ظا

بار دیگر اعـالم   ]109[بعد  ةماد 2که در تبصرة تر اینکند و جالباستفاده می» شعب دیوان«از لفظ 

توانسـت بـا اضـافه نمـودن     کم مـی گذار دستبنابراین قانون. کند که مرجع، شعب تجدیدنظرندمی

رغـم اعـالم   سـوم ـ بـه   . را حذف نمایـد  109ةماد 2، تبصرة 108به شعب در ماده » ظرتجدیدن«واژة 

سخن رفتـه  » عمومی هیئتاحکام صادر شده «از  95ةعمومی، در ماد هیئت» آراي«ضمانت اجراي 

ارجـاع شـده کـه مربـوط بـه      111ةاین مـاده بـه مـاد    3و در تبصرة  109ةو ضمانت اجراي آن به ماد

 هیئـت رسد کـه مقـنن در مـورد خروجـی     رو به نظر میاز این. است» م شعباحکا«ضمانت اجراي 

، در جاي جـاي  95ةعمومی که به جز ماد هیئتیکی، آراي : عمومی دو عنوان را مطمح نظر داشته

شامل رأي ابطال مصوبات، آراي وحـدت و ایجـاد رویـه     12الیحه از آن صحبت شده و طبق ماده 

باشد و دیگـري،  می 108ةماه تا یک سال انفصال به موجب ماد 3،بوده و مجازات عدم اجراي آن

. اسـت » سـال انفصـال   5تا «همانند احکام شعب  ،اعتنایی به آنعمومی که مجازات بی هیئتاحکام 

رسـد منظـور از آراي   و بـه نظـر مـی    1حال با توجه به اینکه رأي بر دو قسم حکم و قرار اسـت با این

اسـتفاده  » عمـومی  هیئـت آراي «نیز از واژه  108ةر؛ بهتر بود در مادعمومی، حکم است نه قرا هیئت

و حکـم اسـتنکاف    ]37مـاده  [دستور موقت همراه با درخواست ابطال چه اینکه رسیدگی به. شدمی

این مبحث که تمایـل زیـادي بـه اطالـه     . نمایندکه شعب دیوان صادر می هیئتاز رأي را نیز، نه این 

  :بریمه به پایان میدارد را با ذکر چند نکت

روز در شـعبه   20در نظرگرفته شده در الیحه، سه مـورد ظـرف   اول ـ از مجموع هفت نوع انفصاِل 

مـاده   ةتبصـر [ــ پاسـخ دادن در مهلـت یـک ماهـه      1: استنکاف از: صادرکننده رأي، قابل تجدیدنظرند

و البـاقی بـه    ]111ةدمـا [ـ اجراي آراي قطعی شـعب  3؛]95ةماد[عمومی  هیئتـ اجراي احکام 2؛]31

                                                                                                                                              
چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم «: م.د.آ.ق 299ماده  .1

.»شودار نامیده میو در غیر این صورت قر
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پاسـخ در  انفصـال عـدم   ،المثـل باشند و مشخص نیسـت چـرا فـی   جهت سکوت در این زمینه قطعی می

  .باشدحضور در شعبه جهت اداي توضیح قطعی میمهلت یک ماهه، غیرقطعی ولی عدم

، طفرة طرف شکایت از پاسخ در مهلت یک ماهـه را بـا مجـازات انفصـال مواجـه      ه؛دوم ـ الیح 

عمومی با مجازاتی مواجه نکرده که اگـر انفصـال درخصـوص     هیئته اما همین موضوع را در نمود

رسـد حاکمیـت قـانون در دعـاوي     منطق داشته باشد اینجا هم حاکم است و حتی به نظـر مـی   ،شعبه

ابطال، شأنی باالتر از احکام صادره دیوان دارد که حکم شعب در مورد اصـحابی معـین و محـدود    

  .جامعه را زیر پوشش دارد ؛د ولی ابطال یک مصوبه خالف قانون، همشواعمال می

اي، همان محتـوا را صـرفاً   مبنی بر ابطال مقرره هیئت،سوم ـ وقتی مرجعی پس از صدور رأي  

کند، هر چند رسـیدگی خـارج از نوبـت    در پوشش یک شماره و تاریخ جدید، مجدداً صادر می

مطلوب، الزم و حتی واجب است اما کافی نبوده و حتمـاً  ]93ةماد[عمومی یئت به این مهم در ه

بایست براي این اقدام که درواقع نادیده گرفتن حکـم مرجـع قضـایی اسـت مجـازاتی تعیـین       می

 13و  20در نظریۀ تفسیري سپس در مـواد   ابتدانظر شوراي نگهبان که  طبقخصوصاً اینکه . نمود

 هیئـت  مصوبات خالف قـانون، جـز در مـواردي کـه     قانون دیوان و الیحه جاي گرفته، اثر ابطال

ترتیـب اگـر مراجـع    بـدین . اسـت نـه از زمـان تصـویب    وکند، از زمـان ابطـال   عمومی استثناء می

عمـومی ابطـال کنـد و ایـن دور ادامـه پیـدا کنـد،         هیئتاي را تصویب و عمومی یا دولتی مقرره

ابطال کنـد، امـا در فاصـله صـدور تـا      تواند خارج از نوبت، مصوبات تکراري را صرفاً می هیئت،

شـود کـه پـذیرفتنی نبـوده ولـی در حـال حاضـر جـاري         ابطال، این مقررة خالف قانون، اجرا می

اسـتنکاف از اجـراي آراي   «اي دیگـر در حکـم   که ابطال و تکرار محتوا در مقررهمگر این. است

هـاي حقـوق   ق بـا آمـوزه  ـ فرض شود که شایسته ولی در تطاب  108ةـ موضوع ماد» عمومی هیئت

  .جزا مورد تردید است

هاي معینـه در قـانون دیـوان، در تمـامی مـوارد الیحـه مجـازات        ـ در مقایسه با انفصالچهارم

هـاي مـورد   ناشی از عدم ارسال اسناد و پرونده یعنی انفصالِ ،45ةبدیلی ندارد به جز ماد ،انفصال

ماه تـا یـک    3یک سوم حقوق و مزایا به مدت  یا کسر«قانون،  32ةچون مادمطالبه دیوان که هم

 هیئـت که مقنن به درستی درخصـوص اسـتنکاف از اجـراي آراي    در حالی. نیز وجود دارد» سال

الیحـه حـذف    108ةقـانون را در مـاد   45منـدرج در مـاده   » ...یا جزاي نقدي«عمومی، مجازات 

ز، بدیل مجازات انفصـال حـذف   بنابراین شایسته بود که در همین یک مورد فعلی نی. نموده است

شد تا مراجع طرف شکایت آگاه باشند که طفره از اجراي آراي دیوان، تنها مجازات انفصال می

  .را دربردارد
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در «: دارداي قابل تحسین اشـعار مـی  ـ از ابداعات الیحه ـ در مقرره   109ةماد 1ةپنجم ـ تبصر

و یا کمیسیونی مرکـب از دو   هیئتورا، مواردي که اجراي حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط ش

نماینـد، تمـامی اعضـاء    از تبعیت حکم صادر شـده اسـتنکاف مـی    آنهایا چند نفر باشد و اعضاي 

رسـد  در ایـن تبصـره بـه نظـر مـی     . »شـوند مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته مـی 

ا، شوراها و امثالهم مانع هحاضري است که در جلسات کمیسیوناعضاي» اعضاي مؤثر«منظور از 

مـانع از   ،شوند یا حتی اعضایی که با غیبت و درواقع تـرك فعـل خـود   از اجراي حکم دیوان می

 آنهااموري که تشخیص . شوندگیري میتشکیل یا به حد نصاب رسیدن جلسات و بالطبع تصمیم

  .پذیر استها امکاناز طریق صورتجلسات کمیسیون

  

  :تتمه

از تاریخ الزم االجراشدن این قـانون، قـانون   «: که در واپسین ماده آمده استنای )نهایت(آخردر 

قـوه   1379مصـوب   ،و اصالحات بعدي آن و آیـین دادرسـی دیـوان    25/9/1385دیوان مصوب 

در حالی که قـانون دیـوان تـا پـیش از تصـویب الیحـه و در واقـع تـا زمـان          . »شودقضاییه لغو می

کـه آیـا   بررسـی ایـن  گذار بـدون قانون ،پس متصور است! نداشتهنگارش این نوشتار، اصالحاتی 

و «غالـب قـوانین از عبـارت     قانون دیوان، اصالحاتی داشـته یـا نـه، طبـق کلیشـۀ معـروف پایـانِی       

  .استفاده نموده که زیبا نیست» بعدياصالحات
  

  نتیجه

. مجریه تصویب شـد  دادرسی در قواي قضاییه والیحه دیوان با رسالت اصلی قانونی نمودن آیین

قضـایی و حقـوقی بـا رویکـرد تجمیـع سـاختار، صـالحیت و        اما با ورود به پارلمان، در کمیسیون

جهـت  دادرسی تبدیل شـد و بـدین  اي جامع در خصوص تشکیالت و آییندادرسی به الیحهآیین

 در تصویب الیحه در صحن پارلمان و اصالح آن در جهت رفـع ایـرادات شـورا، بـیش از آنکـه     

مسـاله برانگیـز    85دادرسی به چالش بیانجامد، این صالحیت دیوان بـود کـه همچـون سـال     آیین

اما فارغ از این مسأله، دستاوردهاي الیحه بـا اهـداف وضـع آن همخـوانی     . )مساله ساز شد(نمود

در بعـد  . شـود اي مشـاهده نمـی  اینکه در بعد صالحیت، ارتقاي جایگاه و وسعت گسترهندارد چه

هـاي نـو ثبـت و ابـالغ، تضـمین حـق       هایی از امید در موضوع شـیوه دادرسی نیز ضمن بارقهآیین

آورد الیحـه، انتقـال منبـع حقـوقی     دادخواهی و ضمانت اجراي تصـمیمات دیـوان، مهمتـرین ره   

امـا شـاید نیمـه پـر الیحـه را بتـوان در حیطـه        . نامه و قانون به قانون استترتیب رسیدگی از آیین
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هاي تخصصی را بـه  هیئتابی نمود که احیاي شعب تجدیدنظر، ایجاد دفاتر اداري و ساختار ارزی

امین سالگرد تأسیس، سـومین  اداري در سی دیوان عدالت. رغم وجود انتقادات بسیار شامل است

کند و اگر قانون نخست دیوان در ابتداي پیـروزي انقـالب اسـالمی و    اساسنامه خود را تجربه می

راجـع بـه   «نویسی در حیطه نظارت قضایی بر اداره ولو با وجود قـانونِ مختصـرِ   نبدون تجربه قانو

نوشته و تصـویب   )7/2/1339مصوب کمیسیون مشترك مجلسیبن ملی و سنا مصوب  (»شوراي دولتی

شد، این دالیل به هنگام وضـع الیحـه فعلـی وجـود نداشـت، ضـمن آنکـه تجربـه گـران سـنگ           

اما بـا رویکـردي   . ـ پیش روي ما بوده است  آنهاترجمه قوانین کشورهاي دیگر به قیمتی اندك ـ 

اي کـه از ورود دیـوان بـه    مـاده : توان الیحه را پر امیـد نگریسـت  می 65ةحداقلی و از پنجره ماد

دهـد کـه خـتم ایـن     الواقع نظارت قضایی بر صالحیت تشخیصی خبر مـی تشخیص موضوع و فی

االجـرا،  اي الزمردي کـه بـه موجـب قـانون یـا مصـوبه      در مـوا «: مقاله با آن خالی از لطف نیست

هــاي علمــی، تخصصــی، امنیتــی و گزینشــی بــه عهــدة تشــخیص موضــوعاتی از قبیــل صــالحیت

هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایـت ضـوابط قـانونی و    هیئتکمیسیون یا 

کننـد و در صـورت   مـی تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن براساس قانون یـا مصـوبه رسـیدگی    

شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونـده  

گـردد بـا کسـب نظـر آنـان،      تعیـین مـی   ،کارشناسی تخصصی ذیـربط کـه توسـط شـعبه     هیئتبه 

  .»مبادرت به انشاي رأي نماید

  

  

  



  

  منابع
  

  فارسی) الف

 ،اداري  عمـومی دیـوان عـدالت    عمـومی در رویـۀ هیـأت    حقـوق حقـوق بنیـادین و اصـول    ، )1389(آگاه، وحید

.جنگل ـ جاودانه، چاپ اول: تهران ،)1361ـ1388(

 ،جاودانه ـ جنگل، چاپ اول: تهران ،اداري در حقوق ایران عدالت، )1390(احمدوند، یاسر .  

 ،دوم اطلس، چاپ: تهران ،آیین دادرسی مدنی، ) 1376(احمدي، نعمت.  

دیـوان عـدالت   هـاي  عمومی حاکم بر رسیدگی نشست علمی اصول حقوق) ،فروردین88(،امیرارجمند، اردشیر

.1معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان، شماره : ، بی جااداري

میزان، چاپ ششم: تهران ،کلیات حقوق ادارياهللا، انصاري، ولی.  

 ،چـاپ  (جاودانـه،  - جنگـل : تهـران  ،شرح و تحلیل قانون دیوان عـدالت اداري ، )1390(دالوري، محمدرضا

  ).اول

 ،1دراك، چاپ ششم، جلد : ، تهرانآیین دادرسی مدنی، )1383(شمس، عبداهللا.

شهریار، : تهران ،نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداري، )1372(، صدرالحفاظی، سید نصراهللا

.چاپ اول

 ،جنگل ـ جاودانه، چاپ دوم: رانته، اجراي احکام دیوان عدالت اداري، )1390(عاشق معلّا، فرخنده.  

تهـران  ،نظارت بـر اعمـال حکومـت و عـدالت اداري    ، )1389(، زادهعمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی :

  . دانشگاه تهران، چاپ اول

دیوان عدالت (3جنگل ـ جاودانه، چاپ اول، جلد  : تهران ،حقوق اداري، )1389(الدین، مدنی، سید جالل

  ).اداري

مجموعه نظریات فقهی شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات دیوان ، )1384(قیقات شوراي نگهبان، مرکز تح

..دادگستر، چاپ اول: ، تهران)1361ـ 83(اداري  عدالت

 ،دادگستر، چاپ اول: تهران، مختصر حقوق اساسی ایران، )1387(مهرپور، حسین.  

جنگـل ـ جاودانـه،    : تهـران  ،ري در نظم حقوقی کنـونی ادا قانون دیوان عدالت، )1390(مرتضی، خواه، نجابت

  ..چاپ اول

،اداري همراه با مطالعۀ  اصول حقوق اداري در پرتو آراء دیوان عدالت، )1389(هداوند، مهدي و علی مشهدي

  .خرسندي، چاپ اول: تهران، تطبیقی در حقوق فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان، انگلیس و آمریکا

،2سمت، چاپ اول ، جلد : تهران ،حقوق اداري تطبیقی، )1389(هداوند، مهدي.
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  هانامهمقاالت و پایان) ب

 ،هـاي حقـوقی   پـژوهش ، »تأملی انتقادي بر الیحه آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداري  «، )88(آگاه، وحید ،

.88، پاییز و زمستان16سال هفتم، شمارة 

  ،در» هـا هـا و کاسـتی  یـوان عـدالت اداري؛ نـوآوري   قـانون جدیـد د  «، )1388(راجی، سید محمد هـادي :

دانشـگاه آزاد اسـالمی ـ    : ، تهرانصالحیت قضایی و دادرسی اداري: مجموعه مقاالت همایش دیوان عدالت اداري

  .واحد تهران مرکزي، چاپ اول

 ،سـال پـژوهش حقـوق و سیاسـت   ، »اي در قانون جدید دیوان عـدالت اداري مطالعه«، )86(کاشانی، جواد ، 

  .86، بهار و تابستان 22نهم، شماره 

  ،گرایـی در الیحـه آیـین دادرسـی دیـوان      اي و تحـول   عـدالت رویـه  «،)89(گرجی ازندریانی، علی اکبـر

  .89، تابستان 29ة، سال دوازدهم، شمارحقوق پژوهش حقوق و سیاست ۀفصلنام، »عدالت اداري

ارزیـابی و نقـد برخـی    «، )86(شـهر دانـش،   الملل پژوهشکدة حقـوقی  گروه پژوهش حقوق عمومی و بین

.86، بهار و تابستان 11، سال ششم، شماره هاي حقوقی پژوهش،»محورهاي قانون جدید دیوان عدالت اداري

 ،سال چهارم، شـماره  حقوق اساسی، »اداري در بوته نقد قانون جدید دیوان عدالت«، )86(محمودي، جواد ،

  .86، تابستان  8

،مجلۀ کـانون وکـالي دادگسـتري    ، »نقد و بررسی الیحه دیوان عدالت اداري«، )1385(مقصود پور، رسول

  .2، سال دوم، شماره خراسان

 ،سـال سـوم،   هاي حقـوقی اندیشه، »حق تجدیدنظر در فرآیند دادرسی عادالنه«، )84(منصورآبادي، عباس ،

.84شماره هشتم، بهار و تابستان 

تحقیقـات  ، »اداري در توسـعه و حمایـت از حقـوق بشـر     وان عـدالت نقش دی«،)88،89(اهللا،نوروزي، قدرت

.89و بهار  88، پاییز 7و  6، 5هاي شماره ،حقوقی آزاد

 ،پژوهشـنامه  ، »اداري در دادرسـی شـرعی مقـررات اداري    نقش دیـوان عـدالت  «، )87(واعظی، سید مجتبی

  .87سال سوم، شماره یازدهم، زمستان  ،حقوق و علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

 ،تابسـتان  2، سـال دوم، شـمارة  حقوق اساسی، »حق برخورداري از دادرسی منصفانه«، )83(یاوري، اسداهللا ،

83.  
  

  اسناد) ج

 7/2/1339قانون راجع به شوراي دولتی مصوب کمیسیون مشترك مجلسین ملی و سنا مصوب.

4/11/1360اداري مصوب  قانون دیوان عدالت.  

مجمع تشخیص مصلحت نظام 30/10/89مجلس و  15/10/89اداري مصوب  قانون دیوان عدالت .

1379و  1362اداري مصوب  هاي آیین دادرسی دیوان عدالتآیین نامه.  

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 27/9/86مورخ  1059رأي وحدت رویۀ.  

 عدالت اداري هیأت عمومی دیوان 19/11/86مورخ  1294رأي وحدت رویۀ.  
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 25/5/88مورخ  457رأي وحدت رویۀ.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 9/10/80مورخ  323دادنامه.

اداري ارسالی مجلس بـه شـوراي    لوایح اول، دوم، سوم و چهارم تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت

مجلـس   2/5/90کمیسیون قضـایی و حقـوقی،    30/1/90قوقی، کمیسیون قضایی و ح 1/10/89نگهبان مصوب 

  .مجلس 8/8/90و 

 28/10/89شوراي نگهبان مورخ  41230/30/89نظر.

 4/3/90شوراي نگهبان مورخ  42431/30/90نظر.  

 25/5/90شوراي نگهبان مورخ  43213/3/90نظر.  

 19/8/90شوراي نگهبان مورخ  44477/30/90نظر.




