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  ر تحوالت آنیران و سیدر ا يادار ین دادرسیبه قوان ینگاهم ین
  *يآباد یرداماد نجفم یعلیدس

  دهكيچ
براي تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطـة حكومـت و مـردم ضـروري اسـت.      

اعطـاي حـق شـكايت و     ،هاي تضمين قانونمندي اين رابطه يكي از راه ،»دادرسي اداري«
پـيش از   .دادخواهي از اعمال و تصميمات مقامات اداري و دولتي بـه شـهروندان اسـت   

انقالب اسالمي با وجود تصويب برخي قوانين در اين زمينه، عزم جدي براي تحقـق ايـن   
موضوع به وجود نيامد، اما پس از پيروزي انقالب اسالمي با تأسيس ديوان عـدالت اداري  

با رويكرد تحليلـي و   ،اين امر مورد اهتمام جدي واقع شد. اين مقاله ،جع اداريمراساير و 
را مورد واكاوي قـرار داده  قوانين دادرسي اداري در ايران و تحوالت آن بررسي اسنادي 

  است. 
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  مقدمه
فرمانروایـان و فرمـانبران یـا بـه تعبیـر       ۀسیاسی، رابط ۀجامع کمهم در یهاي  ی از رابطهکی

 در مقایسـه بـا  . حساسیت و اهمیت ایـن رابطـه امـروزه    استومت کمردم و حرابطۀ دیگر 
نـونی جوامـع بشـري سـبب شـده اسـت       هـاي ک  زیرا پیشرفت ؛گذشته دوچندان شده است

فراهم آوردن وسایل رفـاه اجتمـاعی در   بهبود شرایط اقتصادي و اجتماعی و راي بها  دولت
چـون اجـراي ایـن     ،نند. از طـرف دیگـر  کباي  اقتصادي دخالت گسترده زندگی اجتماعی و

دولت بدون تعارض با حقوق و منافع خصوصی افـراد نیسـت، بـه    هاي  وظایف و مسئولیت
  اعتنا بود. توان به آن بی نمی م عدالتکح

ه کـ نـد  کنت خود را در چارچوب قانون اجرا و اختیارا فوظیفه دارند وظایها  ومتکح
تضمین اجـراي   برايبه طور طبیعی  .شود می گفته» میت قانونکحا«به آن در اصطالح اصل 

  رد.کم نظارت کار قواي حاکاین اصل مهم باید بر 
و مهـم در   نیادیـ از اصـول بن  یکـ امـروزه ی صل نظارت بر اعمال قواي حاکم بر کشور ا

گونـاگونی در  هاي  ومت به صورتکظارت بر قواي مختلف حناست.  یمردم يها ومتکح
قواي  بر ران نیزیا یاسالم يبینی شده است. در جمهور شورها پیشکقوانین اساسی و عادي 

قوة قضائیه از بدو تولـد همـواره بـا نظـارت و     شود.  میمختلف نظارت هاي  لکم به شکحا
 .دوشـ  مـی  دیوان عالی کشور کنترلکنترل بر کیفیت اجراي قوانین در محاکم حقوقی توسط 
معلومـات و تجـارب مختلـف و    ، ادر قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مـردم بـا اسـتعداده   

عادي در جهت مغایر و معارض مقرّرات  امکان وضع قوانین و ،گوناگون استهاي  گرایش
نظـارت  یفیتـی  قوة مقننه در وضع قوانین باید بـه ک  ، بربا قوانین اساسی وجود دارد. بنابراین

مجلس از جهت تصویب قوانین خـالف قـانون   نظارت بر شور ما شوراي نگهبان ک. در کرد
ایـن  ، شـماري عهـده دارد   در قوة مجریه هم که وظایف بـی اساسی و شرع را به عهده دارد. 

وجود داشـته  باید  از انحراف از قانون و تعمیم عدالت اجتماعی لوگیريبه منظور جنظارت 
مجموعـۀ قـوة   سـات و ادارات دولتـی کـه زیر   ل گستردگی ارتباط مردم بـا مؤس . به دلیباشد

  .مهم استآیند، نظارت بر اعمال و تصمیمات این قوه بسیار  می مجریه به شمار
 کیـ  ن اسـت انجـام شـود.   کـ به سـه صـورت مم   يادار ماتیاعمال و تصم نظارت بر

 ه از آن بـه ک دهدانجام  هیمجر ةقو یعنی يخود دستگاه ادار راار ک نیه اک استصورت آن 
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بـه   يادار نترل دستگاهک یعنی ؛است »ینترل پارلمانک«م . روش دوشود یم ادی »يادار نترلک«
 است. »یینترل قضاک«و روش سوم  ردیمقننه صورت بگ ةقوکمک 
 يگونه دعـاو  نیبه ا یدگیرس يبرا يدستگاه ادار«: شود یگفته مها  روش نیا یابیارز در

 تیـ طـرف باشـد و بـدون رعا    یب یستیبا يننده به دعاوک یدگیمقام رس رایز ست؛یمناسب ن
 يه دستگاه ادارک. تجربه نشان داده است گردد یم عییتض یکشا ایحقوق خواهان  ،یطرف یب

 1».طرف باشد یب یقاض تواند ینم يادار يبه دعاو یدگیدر رس
 ۀدرجـ  یابیارز يبرا شتریب دارد ـ  تیـ گرچه به سهم خود اهم زین ینترل پارلمانک روش

هـا و   ه بر اعمـال دسـتگاه  ک یمقننه در نظارت ةها سودمند است. قو و برنامهها  هدف شرفتیپ
 ناکـامی  رتدر صـو  ي. دستگاه اداریابد میاطالع ها  ییو تواناها  ها دارد، بر ضعف وزارتخانه

مقابـل پارلمـان    در ف،یوظا اجرايقصور در  ای یناتوان لیها به دل به اهداف و برنامه لیدر ن
دولـت در   یاسـ یس تیولئمسـ «ه از آن به ک تیولئمس نیخواهد بود. ا شیول اعمال خوئمس

 .است یبررس ستهیخود شا يه در جاکاست  يگریموضوع د ،شود یم ادی» مقابل پارلمان
نظـارت بـر    يرا بـرا  یینترل قضاکروش ، شورهاکشد، غالب  انیه بک یاتکتوجه به ن با

 یینظارت قضـا  .اند داده حیترج »یپارلمان«و  »يادار«بر دو روش  ،يادار يها اعمال دستگاه
  نامند. می »يادار یدادرس«را اصطالحاً  يمات اداریبر اعمال و تصم

) هیـ مجر ة(قـو  يادار يها نظارت بر دستگاه برايرا  یینترل قضاکه روش ک ییشورهاک
 يهـا  دادگـاه  راار کـ  نیـ شورها، اک یدر بعض :شوند یم میخود به دو دسته تقس اند، دهیبرگز
ـ  ؛و انگلستان) اکیآمر ری(نظ دهند یصورت م يدادگستر يعاد  يشـورها، بـرا  کاي  پـاره  یول

 يجمهـور  2آلمـان).  ،کیـ فرانسـه، بلژ  ریـ اند (نظ ردهک سیتأس يا ژهیو يها منظور دادگاه نیا
دادگـاه ویـژه در   ه ایـن  کـ با این تفـاوت   ،دوم است ۀدست يشورهاکجزء  زین رانیا یاسالم

  مجموعه قوة قضائیه قرار دارد.یوان عدالت اداري در زیرایران با عنوان د
بخشـی   ران قبل از پیروزي انقالب اسالمی، نظارت بر قوة مجریـه وضـع رضـایت   یدر ا

بـه  اي  به هیچ وجه عالقـه خودکامه  هاي ثیر خصلت حکومتأتنظام حاکم تحت نداشت و 
ــ   1357پس از پیروزي انقالب اسالمی در سـال   نداشت. عدالت ۀپذیرش امر و نهی فرشت

دیـوان   ـ  احقاق حقوق مردم در جامعـه بـود   بسط عدالت و ،ی از اهداف ارزشمند آنکه یک
قـانون   درآمـد.   پدیـد ومت کعدالت اداري به منظور تحقق عدالت در روابط بین مردم و ح
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 .خـورد  می دیوان عدالت اداري به چشم بارةاسالمی ایران دو اصل مهم در اساسی جمهوري
ایـن اصـل    در .قانون اساسی است 173اصل  ،ن استآاصلی که دیوان عدالت اداري مولود 

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مـردم نسـبت بـه    « هکر شده است مقرّ
دیوان عدالت "نام  هاي دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نامه مأمورین یا واحدها با آیین

عمل این دیوان  ةحدود اختیارات و نحو گردد. یه تأسیس میئقضا ةیس قوئنظر رزیر "اداري
هـا   قضات دادگاه« هکز بیان شده است ینقانون اساسی  170در اصل » .کند را قانون تعیین می

مقـرّرات   هاي دولتی که مخـالف بـا قـوانین و    نامه ها و آیین نامه ند از اجراي تصویبا مکلف
توانـد   کس مـی ة مجریه است خودداري کننـد و هـر  اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قو

  »از دیوان عدالت اداري تقاضا کند.را مقرّرات  گونه ابطال این
ت شهروندان از یاکمربوط به شمقرّرات  ن ویه در قوانکم یآن هست ین نوشتار در پیدر ا

موجود قبل و بعد مقرّرات  ن ویقوان ۀسی. مقاکنیم سیريران یدر ا يمات و اعمال اداریتصم
نظـام   يم گذشـته و عـزم جـد   یـ رژ یتـوجه  یو ب یوتاهکاز  کینه حاین زمیاز انقالب در ا

  .است ن آنیقوان ۀتوسع و اصالح و يجاد عدالت اداریدر ا یاسالم

  دادرسي اداري در ايران پيش از انقالب اسالمي .گفتار اول
 1254( م 1875در « نویسـد:  مـی ایران  ۀایران و قضیتاب معروف خود کدر  3نرزکلرد جرج 

نشستن یا تحصـن را   بست وي رسمِ ،از سفر اول اروپاناصرالدین شاه ش) پس از بازگشت 
یل که در اصل بر اثر زورگویی اربـاب قـدرت بـه وجـود آمـده بـود ملغـی و فرمـان تشـ         ک

اما چون اقدام به این امـور   ؛در نمودایات مردم صاکدیوانخانه عدلیه را جهت رسیدگی به ش
ــ  شــاه ش1267م ( 1888ار محـول بــود از اصـالحات خبــري نشـد. در    کــ هنـه کال بـه عم (
شـور  کمزبور در سراسـر   ۀم منشور حقوق بشر بود صادر نمود. اعالمیکه در حاي ک اعالمیه

متخلفین اران مصون باشد... و که جان و مال مردم از تعرض ستمکانتشار یافت و گفته شد 
ه در وضع ایاالت پیدا شد بسیار کن تفاوتی کلی ؛هم به منظور عبرت ناظرین مجازات شوند

  4».م بودک
بینـی   را بـراي ملـت پـیش   ها  مجلس و وزارتخانه ازایت کقانون اساسی مشروطه حق ش

  ر داشت:خورشیدي مقرّ 1285رده بود. اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه مصوب ک
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ـ   تباًکایات خود را کتواند عرضحال یا ایرادات یا ش ناس می س از افرادکهر   ۀبـه دفترخان
ـ به خود مجلس باشد جـواب   عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع افی بـه او  ک

ـ ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد  ی از وزاتخانهکبه ی خواهد داد و چنانچه راجع ه ک
  .فی بدهندکرسیدگی نماید و جواب م

 دادرسی اداريه با کور، شبیه اصل نود قانون اساسی جمهوري اسالمی است کاصل مذ البته
  امالً متفاوت است.ک

شمسـی نهـاد    1301آذر  22شوري مصـوب  کقانون استخدام  64 ةبراي نخستین بار ماد
ایات مسـتخدمین  کمرجع رسیدگی به ش«ور، کند. طبق ماده مذک می را طرح» شوراي دولتی«

ی از مواد این قـانون، شـوراي دولتـی و در غیـاب آن،     کن در موارد نقض یادارات از وزیرا
قـانون  «ه کـ  1339اردیبهشـت   7شـوراي مزبـور تـا تـاریخ     » .دیوان عالی تمییز خواهد بود

  5فراموشی سپرده شده بود. ۀبه تصویب رسید، عمالً به بوت» شوراي دولتی
توانسـتند در  هـا   دادگـاه  قانون مسؤلیت مدنی دولت به تصویب رسـید و  1339سال  در

شـد،   مـی  هایی متوجه اشـخاص  امور عمومی، خسارات و زیان ةمواردي که به مناسبت ادار
) مجلس 1339رسیدگی کنند ولی این نظارت هم چندان گسترده نبود. در همان سال (سال 

ولی ایـن قـانون بـه     ،تصویب کرد» قانون تشکیل شوراي دولتی«شوراي ملی، قانونی به نام 
، 1339ایران در سال » یل شوراي دولتیکقانون تش«تصویب  6صورت کامل هرگز اجرا نشد.

هـا بـه عمـومی و     ، با پیروي از نظام قضایی فرانسه صورت گرفت. در فرانسه، دادگاه1339
هـاي اداري زیـر    شور و دادگاهکهاي عمومی تابع دیوان عالی  گردند. دادگاه اداري تقسیم می

  7ند.ا وراي دولتینظر ش
ننـدگان  ک بخش تـدوین  ه الهامکهرگز اجرا نشد، به لحاظ اینبا اینکه قانون شوراي دولتی 

توانـد سـودمند    آن مـی هـاي   اشاره به برخـی قسـمت   ،قانون دیوان عدالت اداري بوده است
 2 ةاست. مـاد  شده در فصل اول قانون مزبور به شرح وظایف شوراي دولتی پرداخته باشد.
  دارد: می انون وظایف شوراي دولتی را به قرار زیر اعالماین ق
مراجـع و مؤسسـات دولتـی و     ۀلیکایت از تصمیمات و اقدامات کرسیدگی به ش .الف«

یالت وابسته بـه آنهـا و همچنـین رسـیدگی بـه اعتراضـات بـر مـدلول         کو تشها  شهرداري
ه کـ تی و شهرداري در مواردي و سایر نظامات دولها  و بخشنامهها  نامه و آیینها  نامه تصویب

حیت مرجـع  ور، به علت برخالف قانون بودن آن و یا عدم صـال کتصمیمات و اقدامات مذ
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و یـا  مقـرّرات   استفاده از اختیارات یا تخلـف در اجـراي قـوانین و   مربوط، یا تجاوز یا سوء
در  ورکموارد مـذ  ۀلیکشود. در  می خودداري از انجام وظایف آن موجب تضییع حقوق افراد

ایت را صـحیح تشـخیص داد، رأي بـر لغـو تصـمیم مـورد       کاین قسمت چنانچه شـورا شـ  
  اقدام به عمل آمده صادر خواهد نمود. ایت و یا رأي برکش

ه در قـانون دیـوان   کـ ام دیـوان محاسـبات بـه ترتیبـی     کایات از احکرسیدگی به ش. ب
  ور است.کمحاسبات مذ

یالت وابسـته بـه   کها یا تش یا شهرداريرسیدگی به ادعاي خسارت از ادارات دولتی  .ج
ه به علت تقصیر در انجام وظایف قانونی، اداره مسئول جبـران خسـارت   کآنها، در صورتی 

  عمومی است.هاي  ولی تعیین میزان خسارت با دادگاه ؛باشد
یالت وابسته به کارمندان از مؤسسات دولتی یا شهرداري یا تشکایت کرسیدگی به ش .د

  حقوق استخدامی.مقرّرات  قضآنها در مورد ن
شـور مطـرح   کایات مزبور، در دیوان عـالی  که براي رسیدگی به شکهایی  تبصره: پرونده

م نگردیـده، بـه شـوراي دولتـی احالـه      کـ یل شورا منتهی به صدور حکاست و تا تاریخ تش
  8».خواهد شد

در آن یل شوراي دولتـی در ایـران   کقانون تشنشدن  یل نشدن شورا و اجراکبه دلیل تش
ترین مرجع  از عالیاي  شور به عنوان شعبهکهفتم دیوان  ۀبه جاي شوراي دولتی، شعبزمان، 

دیوان هم مرجـع   12رده و شعبه ک می ه در صالحیت شورا بود رسیدگیکقضایی به دعاوي 
، مرجـع  1345شـوري مصـوب   کبه موجب قـانون اسـتخدام    تجدیدنظر بوده است. اما بعد

به هرگاه ي أآن قانون، ر 63 ةامور اداري و استخدامی شناخته شد و طبق ماد شوراي بدوي،
توانـد   مـی  ی معتـرض باشـد  کاالجرا است و اگر شـا  ی باشد، قطعی و الزمکنفع مستخدم شا

ایت کشور شـ کروز از تاریخ ابالغ به شوراي دولتی و در غیاب آن به دیوان عالی  10ظرف 
قـانونی   ۀ) به موجب الیح63تا  61(مواد  استخدام کشوريانون البته این قسمت از ق 9 .ندک

قـانون   173) به استناد اصـل  1358مصوب شوراي انقالب اسالمی ( كق.ا. 60 ةاصالح ماد
  10.دشاساسی نسخ 

یل شوراي دولتی، متأسفانه به دلیـل اوضـاع نـامطلوب سیاسـی و     که هرحال قانون تشب
در سـال   نون، هرگـز اجـرا نشـد و عمـالً    میت قاکحا در برابرهاي وقت  ین دولتکعدم تم
  11با تصویب قانون اساسی جدید نسخ شد.  1358
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با آنکه مطابق قانون اساسی منسوخ، دادگستري مرجع تظلمات عمومی بود، در عمل بـه  
چه  ،کرد. به همین جهت اصل حاکمیت قانون نمی شکایات مردم از دستگاه اداري رسیدگی

و مأموران آنها و چـه در  ها  تصمیمات خالف قانون دستگاهرسیدگی به اقدامات و  ۀدر زمین
رسیدگی به خسارات ناشی از اقدامات و تصمیمات مزبور، ضمانت اجـرا نداشـت و    ۀزمین

، گرفتنـد  مـی توانستند به ابطال تصمیماتی که مقامـات اداري بـرخالف قـانون     نمیها  دادگاه
قـانون آنهـا نیـز قابـل جبـران       حکم کنند و خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات خالف

  12نبود.

  دادرسي اداري پس از انقالب اسالمي. گفتار دوم
  يوان عدالت اداريد .مبحث اول

تـأمین عـدالت    ۀپس از انقالب اسالمی ایران، با تشکیل دیـوان عـدالت اداري، در زمینـ   
ا از دیوان عدالت اداري یک دادگاه عـالی کـامالً جـد    اداري تحول بزرگی به وقوع پیوست.

بـه   یدگیرسـ قـانون اساسـی،    173عمومی دادگستري است که به موجب اصـل  هاي  دادگاه
موران آن در صـالحیت ذاتـی و   أدستگاه اداري و م ازشکایات، تظلمات و اعتراضات مردم 

به این معنی که چنانچه هیچ مرجعی به موجب قانون براي این کـار   ،اصلی این دیوان است
   13دالت اداري صالحیت رسیدگی خواهد داشت.معین نشده باشد، دیوان ع

ایی و در برخـی  دیوان عدالت اداري به موجب قانون در برخی موارد دادگاه بدوي و نه
و مراجعـی اسـت کـه در    هـا   نظر دعـاوي و شـکایات اداري کمیسـیون   دیگر دادگاه تجدید

و وحدت رویه  نظر اداري وجود دارد و از این راه به ایجاد وحدتهاي  و دستگاهها  سازمان
 يوان عـدالت ادار یـ د ةاصالحی قانون اساسی دربار 173اصل  کند. می قضایی اداري کمک

به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمـات و اعتراضـات مـردم نسـبت بـه      «گوید:  می چنین
نی به نام دیـوان عـدالت   دولتی و احقاق حقوق آنها دیواهاي  نامه مأموران یا واحدها یا آیین

عمل این دیوان را قانون  ةشود. حدود اختیارات و نحو می سیسأیه تئقضا ةنظر قوراداري زی
  ».کند می تعیین

ه طراحـان  کـ آیـد   مـی  رات خبرگـان قـانون اساسـی بـه دسـت     کمشروح مـذا  ۀبا مطالع
انـد،   شورهاي اروپایی آشنایی خوبی داشـته که به قوانین روز کنویس قانون اساسی با آن پیش

و ایـن  انـد   املی از آن نداشتهکبراي آنان ماهیت این نهاد مبهم و غریب بوده است و تصور 
ننـدگان  ک ه تصویبکاصلی  ۀتکخورد. ن می به چشمها  گوو رات و گفتکالي مذا هته در البکن
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ایـن نهـاد    هکـ ایـن مطلـب اسـت     ید بـر أکتاند  آن بحث و جدل داشته دربارةقانون اساسی 
  14د.شو می یه محسوبئقضا ةقو ۀمجموعاصی و زیردادگاهی اختص

هدف از تأسیس دیوان عدالت اداري رسیدگی به اختالفات دولـت و مـردم بـه منظـور     
ۀ خـود از بـدو تأسـیس    سال 30احقاق حقوق مردم است. دیوان عدالت اداري در طول عمر 

انونگـذار بـراي   ق ةاراد ه نشان از عزم وکنون شاهد تغییرات و تحوالت مثبتی بوده است تاک
از  1360بهمـن مـاه    4. قـانون دیـوان عـدالت اداري در تـاریخ     اسـت  تحقق عـدالت اداري 

با ده شعبه رسماً شروع بـه   1361تصویب مجلس شوراي اسالمی گذشت و دیوان در سال 
هـایی بـه آن    ن اصـالح، تبصـره  آدر مقاطع مختلف مـوادي از  ها  کار کرد و در طی این سال

براي آن تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصالحاتی در اي  دادرسی ویژهالحاق و آیین 
  آن صورت گرفته است.

عنـه و   کیو مشـت  کیث شـا یـ وان از حین دیارات ایت و اختیحدود صالح دربارةبحث 
در تحـوالت   يریم سیآن هست یطلبد. آنچه در ادامه در پ می گریداي  مقاله ي،موضوع دعاو

سـه بـا نظـام طـاغوت در     یرا در مقا یه عزم نظـام اسـالم  کاست  نهاد نیمربوط به ا یقانون
بحث به بیان این تحـوالت و   ۀاند. در ادامینما می و احقاق حقوق مردم يعدالت ادار يایاح

  پردازیم. می سیر تاریخی آنها

  )1360بهمن  4( تصویب اولین قانون دیوان عدالت اداري .الف
. این قانون دکریل این دیوان را تصویب کقانون تش مذکوردر تاریخ مجلس شوراي اسالمی 

  رشده در این قانون موارد ذیل است:کات مهم ذک. از نداشتتبصره  9ماده و  25
ر شده و همچنین ازدیاد شعب در تهران و جاهاي دیگر بـا نظـر   کشعبه ذ 10تعداد شعب  -

  ؛بینی شده بود شوراي عالی قضائی پیش
یل شده بود و کمشاور تش کالبدل و ی رئیس یا عضو علی کیب اعضاي هر شعبه از یکتر -

  کرد؛  می رئیس شعبه پس از مشورت با مشاور صادر رارأي نهایی 
  ؛م شوراي عالی قضایی مدت دو سال بودکانتصاب اعضاي دیوان با ح -
دیـوان، حقـوق رئـیس و اعضـاي دیـوان و       ۀموادي راجع به شرایط اعضاي دیوان، بودج -

سـازمانی آن  هـاي   تمیالتی دیـوان و تعـداد سـ   کو تصویب نمودار تشـ چگونگی تهیه 
  ؛گنجانده شده بود
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ی دیگـر از مطالـب   کـ بیان ممنوعیت شغل اعضاي دیوان در مؤسسات دولتی و عمومی ی -
  ؛ر شده در این قانون بودکذ

  ؛امل بیان شده بودکبه طور  11 ةحدود صالحیت و اختیارات دیوان در ماد -
ه آیین دادرسی مستقلی در آن زمان براي دیوان عدالت اداري تعیین نشـده  کتوجه به آن با -

ات مربوط به ترتیب رسیدگی در این قانون بیان شده و در سایر مـوارد  کبود، برخی از ن
 ۀه بر اساس آن قانون، باید به وسیلکآیین دادرسی دیوان محول گردیده بود  ۀنام به آیین

  ؛دش می ی اجرایعالی قضا تصویب شورايز ت عمومی دیوان تنظیم و پس ائهی
یعنی تصمیمات و اقدامات  11ام دیوان منحصر به موارد بند الف ماده کنظر در احتجدید -

در هیئتـی   تجدیـدنظر ام دیـوان قطعـی بـود.    کواحدهاي دولتی بود و در سایر موارد اح
قیـد قرعـه    ساي شعب دیوان بـه ؤمقام دیوان و شش نفر از ر مرکب از رئیس کل یا قائم

  آمد. می عمله ب
  سایر موارد مهم مصرح در این قانون از قرار ذیل است:

  ؛ت عمومیئصدور رأي وحدت رویه توسط هی -
  ؛ت عمومیئخالف شرع و قانون اساسی توسط هیهاي  نامه ابطال آیین -
  .فینکانفصال از خدمت دولتی براي مستن، ام دیوانکضمانت اجراي اح -

  )1362سال آیین دادرسی دیوان ( ۀنام نتصویب اولین آیی .ب
تـا مـدتی دیـوان آیـین دادرسـی       15.رده اسـت کار کشروع به  عمالً 1361دیوان اواخر سال 
ت عمـومی  ئـ هیبه همت نامه  ین آیین دادرسی دیوان به صورت آییننخستمستقل نداشت و 

 62قانون دیـوان در سـال    23 ةشوراي عالی قضایی وقت در اجراي مادکرد و دیوان تنظیم 
  .رساندبه تصویب 

  )1372 اردیبهشت 26قانون دیوان عدالت اداري ( 19و  18و  15انون الحاق پنج تبصره به مواد ق .ج
سال از تصویب و اجراي قـانون دیـوان عـدالت اداري و شـناخت برخـی از       12با گذشت 

تبصره بـه   5با الحاق  1372ل گذار در اردیبهشت سا این قانون، قانونهاي  ها و نقص ضعف
الحـاقی و موضـوعات   هـاي   رد. تبصـره کقانونی را برطرف هاي  مواد این قانون برخی نقص

  :آنها به قرار ذیل است
رد. در ایـن تبصـره آمـده    کـ موضوع دستور موقت را طرح  15 ةالحاقی به ماد ةتبصر. 1
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ایـن قـانون بنـا     11 ةماددر مواردي که اجراي تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در « :بود
در صـورت احـراز    ،خسارت گردد  به اعالم شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود

تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی  موضوع شعبه می
  ».مواردي که در قانون مستثنی شده باشد  شکایت صادر نماید مگر

در مـواردي   نـد ک می مسئله اشتباه قاضی را طرح و عنوان 18 ةالحاقی به ماد 1 ةتبصر . 2
ت عمومی مطـرح و  ئموضوع در هی ،برد رأي پی به اشتباهات خود می ةکه قاضی صادرکنند
یس دیوان بـه  ئر ۀرسیدگی مجدد به وسیل برايو  رأي مزبور نقض ،تئدر صورت تأیید هی

  گردد. دیگر ارجاع می شعبه
یس دیوان حکمـی از نظـر   ئدر صورتی که به تشخیص ر: 18ة مادالحاقی به  2 ةتبصر  .3

 ت عمـومی و نقـض آن توسـط   ئـ رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طـرح در هی 
  .گردد دیگر ارجاع می ۀت براي رسیدگی مجدد به شعبئهی

کـه بـراي یـک بـار مجـاز       2و  1هـاي   در اعمال تبصره :18ة الحاقی به ماد 3 ةتبصر  .4
 تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تـاریخ  د دیوان عدالت اداري میخواهد بو

هـا بـه    هایی که در اجـراي ایـن تبصـره    دادنامه .ابالغ رأي قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد 
  .باشد نظر نمیشود قابل تجدید شعب صادر می ۀوسیل
یس ئـ ول به پیشنهاد رنظر موکافزایش شعب تجدید :دشاضافه  19 ةزیر به ماد ةبصرت .5

 7ت از ئـ باشد در این صورت اعضاء اصـلی هی  یه میئقضا ةکل دیوان و تصویب ریاست قو
مقـام   یس کل به ترتیب بـا قـائم  رئمذکور در غیاب  ۀنفر تقلیل یافته و ریاست شعب 5به   نفر

  .دیوان و معاونت قضایی خواهد بود
و ایجـاد فضـاي بیشـتر بـراي      عـدالت اداري  ۀتوسعبراي به نوعی  یکتبصره هر 5این 

  به قانون الحاق گردید.، احقاق حق مردم در مقابل اقدامات و تصمیمات اداري

  )1378اردیبهشت  1( 1360مصوب  -اداري  قانون اصالح موادي از قانون دیوان عدالت  .د
  موارد الحاق و اصالح:

 افزایش یافـت شعبه  25شعبه به  10آن: تعداد شعب دیوان از  1 ةو تبصر 1 ةاصالح ماد
  شعب دیوان در تهران مستقر است.ه کو تصریح شد 

تواند بعضی اختیـارات خـود را بـه معـاونین      می : رئیس دیوان1ة به ماد 2ة الحاق تبصر
  تفویض نماید
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واحـدها و   احکام دیوان فقط در موردي که علیه 1360: طبق قانون سال 18ة اصالح ماد
 فعلـی) صـادر   13 ةسـابق (بنـد الـف مـاد     11 ةدولتی ذکر شده در بند الف مادهاي  سازمان

 1378نظر شکلی بود و در سایر موارد احکام دیوان قطعی بود. در سـال  تجدید د قابلش   می
 18 ةشعب بدوي را فرا گرفت. طبق ماد ةو تمام احکام صادر یافتتجدیدنظر توسعه  ةدایر

مقام  تمام آراء شعب بدوي دیوان به در خواست یکی از طرفین یا قائم 1378ل اصالحی سا
 ۀهزینـ ه کبود. همچنین در این ماده آمده بود نها قابل تجدیدنظر قانونی آ ةیا وکیل یا نمایند

تجدیدنظر بیست  ۀ) ریال و در مرحل10000بدوي ده هزار ( ۀمرحل  دادخواست به دیوان در
  .باشد ) ریال می20000هزار (

به منظور تجدیـدنظر در آراي شـعب بـدوي    آن:  2و  1 ةو الحاق تبصر 19 ةاصالح ماد
تجدیدنظر، که هر شعبه مرکب از یـک رئـیس و دو مستشـار اسـت      ۀدیوان تعداد پنج شعب

 ةگردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب رئیس قـو  می  تشکیل
  .استقضائیه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر 

خـدمت   ۀرؤسا و مستشاران از بین قضات دیوان کـه حـداقل دو سـال سـابق     :1 ةتبصر 
  .شوند قضایی در دیوان داشته باشند منصوب می

تجدیدنظر با حضور حداقل دو عضو رسمیت یافتـه و رأي اکثریـت بـه     ۀشعب :2 ةتبصر 
  .گردد س یا یکی از اعضاء انشاء میرئی ۀوسیل

هرگاه در موارد مشـابه، آراء متنـاقض از شـعب بـدوي یـا تجدیـدنظر        :20 ةاصالح ماد
ت عمـومی  ئـ هی  دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطـالع، موضـوع را در  

عمومی حضور حداقل سـه چهـارم رؤسـاي شـعب     هیئت  دیوان مطرح نماید. براي تشکیل
عمـومی در  هیئـت   اسـت. رأي اکثریـت   ا و مستشاران شـعب تجدیـدنظر الزم  بدوي و رؤس

ولی براي شعب دیـوان و سـایر مراجـع مربـوط در      ،اثر است موضوعاتی که قطعی شده، بی
  است االتباع موارد مشابه الزم

هـا و مؤسسـات و    هـا و سـازمان   اعـم از وزارتخانـه   ،واحدهاي دولتـی  :21 ةاداصالح م  
نهادهـاي    ابسـته بـه آنهـا و   هـا و تشـکیالت و مؤسسـات و    شـهرداري  هاي دولتی و شرکت
ند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهاي مذکور است اجـراء  ا مکلف، انقالبی

بـه انفصـال از خـدمات دولتـی بـه        نمایند و در صورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان
  شوند. مدت یک تا پنج سال محکوم می
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  ین دادرسی مدنی استئآ طبق موارد رد دادرس در دیوانآن:  ةو تبصر 26 ةالحاق ماد
و قوانین  26/2/1372) دیوان عدالت اداري مصوب 18( ةالحاقی به ماد 2 ةتبصر :تبصره 

در دیـوان مطـرح و تـاکنون     مـذکور  ةهایی که در اجراي تبصـر  گردد و پرونده مغایر لغو می
  .در شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد ،ي نشده استأمنتهی به صدور ر

  )1379اردیبهشت  19(آیین دادرسی دیوان  ۀنام تصویب آیین.  ه
شـود،   مـی  نـون نیـز در دیـوان عـدالت اداري اجـرا     که اکآیین دادرسی دیوان عدالت اداري 

 51 ةیه است. این آیین دادرسی بـه تعبیـر مـاد   ئقضا ةرئیس قو 1379اردیبهشت  19مصوب 
قـانون سـابق دیـوان     23 ةتبصره در اجـراي مـاد   7ماده و  51ه در کاي است »مهنا آیین«آن، 

یه ئقضا ةعمومی دیوان عدالت اداري تنظیم شده و به تصویب رئیس قوهیئت عدالت اداري 
  رسیده بود.

این آیین دادرسی با الهام از آیین دادرسی مدنی و بسیار خالصـه تهیـه و تـدوین شـده     
  16است.

  )1385آذر  25( وان عدالت اداريقانون جدید دی .و 
بـه تصـویب مجلـس شـوراي      1385خـرداد   9قانون جدید دیوان عدالت در روز سه شنبه 

در تـاریخ  مواجـه شـد، سـرانجام    ه با ایرادات شـوراي نگهبـان   کاسالمی رسید و پس از آن
مجمع تشخیص مصـلحت نظـام،    ۀمصوب 19 ةماد 1و بند  13 ةبا جایگزینی ماد 25/9/1385

از  30/10/1385وي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شـد و در تـاریخ   از س
سوي مجلس شوراي اسالمی به ریاست جمهـوري ارسـال گردیـد. ریاسـت جمهـوري در      

  رد.کاجرا به وزارت دادگستري ابالغ  برايور را کقانون مذ 12/11/1385تاریخ 
بـردن   دیوان عدالت اداري و پی بۀسال از تجر 25ه پس از گذشت کقانون جدید دیوان 

ی به ایرادات قانون قبلـی دیـوان تهیـه شـده، توانسـته اسـت تـا حـد زیـادي          یدستگاه قضا
  رد:کتوان به موارد زیر اشاره  می ه از آن جملهکقانون پیشین را برطرف سازد هاي  استیک
  يب شعبكتغيير در تر .۱

 رئـیس (یـا   کعضو عبـارت از یـ   2دیوان عدالت اداري، هر شعبه داراي  1360طبق قانون 
یک نفـره  رئیس شعبه ها را  رسیدگی به پروندهدر عمل ولی  17؛مشاور بود کالبدل) و ی علی

رئـیس و دو   کموارد از ی همۀ، شعب دیوان در 1385ن طبق قانون جدید ک. لیداد انجام می
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قانون خالف که براست: نخست اینمهم ه این امر از دو جهت کیل خواهد شد کمستشار تش
مشـاور و   کرئـیس و یـ   کشعب (برخـی بـا یـ    ۀیب دوگانک، قانون جدید قائل به تر1360

ه باعـث دقـت و صـحت بیشـتر     کـ نیست و دوم این رئیس و دو مشاور) کبرخی دیگر با ی
  گردد. می آراي صادره

  ي قضات ديوانيقضا ةتوجه به سابق .۲
البـدل و مشـاوران از جهـات     ، شـرایط رؤسـا، اعضـاي علـی    1360قـانون  3 ةهرچند در ماد

ی یقضـا  ۀبـه سـابق  اي  ن هـیچ اشـاره  کلی ،مختلفی چون عدالت ایمان تقوا و... برشمرده شد
ی قضـات دیـوان   یقضا ۀسابق ، بر1360برخالف قانون ،1385قضات نشده بود. قانون جدید 

ی یضاار قکسال سابقه  15قضات دیوان باید داراي «، 1385قانون  3 ةند. طبق مادک می یدکتأ
 ۀهاي رشـت  ی از گرایشکترا در یکارشناسی ارشد یا دک كباشند. در مورد قضات داراي مدر

  ».افی استکی یار قضاک ۀسال سابق 10حوزوي معادل،  كحقوق یا مدر
  نظرو حذف شعب تجديد تأسيس شعب تشخيص .۳

نـد. بـا   کن می را رسیدگیها  پروندهبه سال،  15تجربه بیش از قاضی با 5این شعب با حضور 
نظر منحل گردید. بدین ترتیب طبـق قـانون   کیل شعب تشخیص، در عمل، شعب تجدیدتش

  .دارد شور، شعب تشخیصکجدید، دیوان عدالت اداري مانند دیوان عالی 
  دادرسي ةاعاد .۴

کـرد و پـس از    اي حکم قطعی صادر می چنانچه یکی از شعب دیوان در پرونده 1360طبق قانون 
 1385شد، تأثیري در رأي نداشت؛ ولی طبق قـانون جدیـد    ي ارائه میصدور حکم مدرك جدید

  به جریان اندازند. هاي مختومه را بار دیگر توانند با در دست داشتن مدرك مؤثر پرونده افراد می
  دخالت فرد ثالث .۵

فعالیـت در رسـیدگی را    ةه به نوعی در پرونده دخیل بود اجـاز کفرد ثالث  1360در قانون 
مربوط به ورود اعتراض مقرّرات  1385با اصالح این موضوع در قانون جدید سال  .نداشت

  شخص ثالث در پرونده باز شده است.
  امكيل واحد اجراي احكتش .۶

بـه ابـزار تنبیهـی     ،شد  می ه انفصال از خدمت را شاملک 21 ةفقط اعمال ماد 1360در قانون 
ه حتی در این مورد نیـز  کص شده بود م دیوان مشخکاف مسئوالن دولتی از حکاستنهنگام 
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در قانون جدید دیوان عـدالت اداري بـراي اجـراي     .سال گذشته اعمال نشده است 10طی 
  بینی شده است. ام پیشکاجراي اح ةام قضات، دایرکاح
  ارشناسيكتوجه به موضوع  .۷

گذشـته  تغییر یافتـه اسـت. در قـانون     »ارشناسک«در قانون گذشته به عنوان  »مشاور«عنوان 
 ه در صورت نیاز مورد مشورت واقـع کنی در نظر گرفته شده بود ابراي شعب دیوان مشاور

هـا،   ارشناسـانی از سـازمان  کارشناسی مطـرح اسـت و   کاما در قانون جدید بحث  ،شدند می
ار کـ سـال   10ه داراي سـابقه حـداقل   کـ نیاز ها و موضوعات تخصصی مورد ادارات و رشته

 نیـاز تعیـین  کاري با دیوان در موارد موردهم برايارشناسی یا باالترهستند ک كاداري و مدر
  ند.شو می

  پيشنهادي آيين دادرسي جديد ديوان  ةاليح .ز
رده اسـت ظـرف شـش مـاه از تـاریخ      کـ را موظف قوة قضائیه قانون جدید دیوان،  48 ةماد

مجلـس شـوراي    به آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت ۀتصویب این قانون، الیح
هنوز بـه   یول ،هداد دولت به مجلس شوراي اسالمی رانون این الیحه کد. اتقدیم کناسالمی 

  یده است.ب مجلس نرسیتصو
  حل اختالف تخصصي ديوان عدالت اداري اجرايي شوراهاي ةنام آيينتصويب و ابالغ  .ح

حیـت   صال هاي در به منظور ارتقاي جایگاه صلح و سازش و تسریع در حل و فصل پرونده
  ایجاد شد.» ف تخصصی دیوان عدالت اداري شوراهاي حل اختال«دیوان عدالت اداري 

مورخ  14514/02/111 ة، بنا به پیشنهاد شمار13/8/1386مورخ  ۀدر جلس ت وزیرانئهی
 ۀسـوم توسـع   ۀتنفیـذي قـانون برنامـ    189 ة، وزارت دادگستري و به استناد ماد25/7/1385

 ۀقـانون برنامـ   134 ةایـران، موضـوع مـاد    می  و فرهنگی جمهوري اسال اقتصادي، اجتماعی
 1383ایـران مصـوب    مـی   اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـال      ۀچهارم توسع

ایـن  . تصویب کرد را ف تخصصی دیوان عدالت اداري نامه اجرایی شوراهاي حل اختال آیین
غ  ، به وزارت دادگستري ابـال 20/8/1386در تاریخ ه  36285/ ت 133017 ةمصـوبه با شمار

  شده است.

  ي)ي(شبه قضا مراجع اختصاصي اداري .مبحث دوم
هـا   جز این دیوان ده اداري منحصر به دیوان عدالت اداري نیست.هاي  دادگاه که باید دانست

ه خارج از دستگاه قضایی به دعاوي و کدیگر وجود دارد اداري و مرجع هیئت  میسیون وک
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 در اجـراي قـوانین اقتصـادي، اجتمـاعی و عمرانـی رسـیدگی      هـا   افراد و سازماناختالفات 
یـب اعضـا و اسـتقالل    کاز لحـاظ تر  ،ه تعداد آنها قابل مالحظه اسـت کاین مراجع  نند.ک می

وزرا یـا  ا رطرف و مستقل نیسـتند و اعضـاي آنهـا     دادگاه مرجع بی کعمل، واجد شرایط ی
ی از قوه مجریه ئاین مراجع اگرچه جزکنند.  ستقیماً تعیین میها م رؤسا و سرپرستان سازمان

  18نمایند. می رسیدگی آنها طبیعتی قضایی دارد و اعمال مجازات ،شوند نمی محسوب
و هـا   ه طبـق قـانون در سـازمان   کو مراجع اداري هستند ها  میسیونکن مراجع اداري، یا

ننـد  ک مـی  ایات اداري رسیدگیکشوند و به برخی دعاوي و ش می یلکاري تشادهاي  دستگاه
ه کـ حل اخـتالف مالیـاتی)   هاي  ار یا هیأتکتشخیص و حل اختالف وزارت هیئت  (مانند

رد آنهـا را  کارکتوان  می گویند و می ییاصطالحاً به آنها مراجع اختصاصی اداري یا شبه قضا
ی نامیـده  یاین مراجع اداري از آن جهـت شـبه قضـا    نوعی دادرسی اداري اختصاصی نامید.

ند و معموالً شو  نمی قضائیه محسوب ةی نیستند چون جزء قویطرف قضا که از یاند ک شده
اگـر هـم    ـ  دهند قاضـی نیسـتند   می ه در آن رأيکمجریه هستند و افرادي  ةقو زیرمجموعه

گونه نهادها آرایی  ر اینـ و از طرف دیگ  است كثریت مالکقاضی در آنها وجود دارد رأي ا
  19باشد. می االجرا کالیف افراد الزمحقوق و تدربارة و  ردی دایه اثر قضاکنند ک می صادر

یل مراجع اداري و قواعد راجع به آیین و تشریفات آنهـا در  کمربوط به طرز تشمقرّرات 
رنـد،  ه در صدور آرا و اخذ تصمیمات داکایات و نیز ضوابطی کرسیدگی به اختالفات و ش

ه کـ در صـورتی   ؛آورد نمـی  طرفانه و به دور از هرگونـه اعمـال نفـوذ را فـراهم     دادرسی بی
ند اعضاي این مراجع اختصاصی از میـان افـراد مطلـع و بصـیر در امـور      ک می مکعدالت ح

ه از نظر استخدامی به دستگاه مربـوط  کتجربه و امین انتخاب شوند کارشناسان باحقوقی و 
  20شان نیز تأمین شود. امنیت شغلینباشند و وابسته 

 افـراد صـادر   ةیـی کـه دربـار   أاختیارات این مراجع نسبتاً وسیع و قابل توجه اسـت و ر 
مالیـاتی در خصـوص   حل اختالف هاي  تئهیبراي مثال  .کنند در حقوق آنها مؤثر است می

ارض حقوق و عو ةحل اختالف گمرکی دربارهاي  بدهی مالیاتی مؤدیان مالیاتی و کمیسیون
ــا کمیســیون مــاد مــی گمرکــی تصــمیماتی ــا برخــی  100 ةگیرنــد ی قــانون شــهرداري و ی

عمـومی بایـد تملـک    هاي  نیاز که سازمانارزش امالك مورد ةشهرداري دربارهاي  کمیسیون
 بـراي گـذار   لـذا قـانون   .اسـت اینها در حقوق افراد مؤثر  ۀگیرند که هم می ، تصمیماتیکنند
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بینـی   ام و آراء این مراجع را پـیش کایت و اعتراض از احکتضمین رعایت حق و عدالت، ش
  رده است.ک

و  نـد ا لی تـابع دیـوان عـدالت اداري   کاز لحاظ رسیدگی شها  این مراجع و دادگاهبیشتر 
قـانون دیـوان عـدالت     13 ةمـاد  2کننـد. بنـد    نیز خارج از نظارت دیوان فعالیت مـی  تعداد اندکی

رسیدگی به اعتراضـات و شـکایات از آراء و تصـمیمات قطعـی     «دارد:  باره مقرر می در این اداري
هـاي مالیـاتی، شـوراي     هـایی ماننـد کمیسـیون    هاي بازرسی و کمیسـیون  هاي اداري، هیئت دادگاه

هـا،   قـانون شـهرداري   100کارگاه، هیئت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضـوع مـادة   
هـا و منـابع طبیعـی و     بـرداري از جنگـل   قانون حفاظـت و بهـره   56مادة کمیسیون موضوع 

  21».یا مخالفت با آنهامقرّرات  بعدي آن منحصراً از حیث نقض قوانین و اصالحات
قانون دیـوان عـدالت    13 ةگذار در ماد برخی از نویسندگان حقوق اداري معتقدند قانون

رده محدود کاین ماده  2ور در بند کرد مذاداري نظارت دیوان بر مراجع اداري را بر چند مو
با دقـت در  «گویند:  می اند. اینان انتقاد قرار داده در کانوناست و از این بابت قانون دیوان را 

ه دیوان عدالت که نظر نویسندگان قانون اساسی این بوده کخوبی پیداست ه قانون اساسی ب
ل باشد، نه دادگاه دیگر و لذا محدود ایات و دعاوي اداري از هر قبیکاداري، مرجع اصلی ش

قانون دیـوان آمـده، دور    13ه در ماده کردن نظارت دیوان برچند دادگاه اداري اختصاصی ک
  22».گذار است از هدف اصلی قانون

و مسـتفاد از عبـارت    یسـت دقیـق ن  13ماده  2ه این برداشت از بند کرسد  می اما به نظر
 ،تمثیلی دارنـد. بنـابراین   ۀور در این بند جنبکموارد مذ هکاین است » هایی مانند... میسیونک«
یـا  هیئـت   تحـت هـر عنـوانی اعـم از    ـ ی از مراجع شبه قضـایی   کاگر در قانون خاصی ی«
بینـی شـده باشـد و     جهت رسیدگی به اعتراضات اشخاص پیش ـ   میسیون یا عنوانی دیگرک

ایت و اعتـراض در دیـوان عـدالت اداري    که آراء این مرجـع قابـل شـ   کتصریح نشده باشد 
باشد مگـر   می ه آراء صادره قابل اعتراض در دیوان عدالت اداريکاست، اصل بر این است 

  23».ور از شمول قانون دیوان عدالت مستثنی شده باشدکه در همان قانون آراء مذکاین

  گيري جهينت
سـال (تـا    25در طـول   ،ن قانون دیوان عدالت اداري تصویب شـد نخستیه ک 1360از سال 

در کـانون  امـه  ن راي اصـالح و الحـاق و نوشـتن آیـین    بار ب 5) این قانون حداقل 1385سال 
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شـعبه و اصـالح و    30شعبه به بـیش از   10است. افزایش شعب دیوان از قرار گرفته توجه 
رغـم   بـه اخیر شده است. هاي  یفی دیوان در سالکی و مکیب شعب باعث رشد کتقویت تر

 25ه رشـد  کتوان نتیجه گرفت  می موجود، با توجه به وضعیت فعلیهاي  استیک وها  ضعف
 قابل قبـول بـوده اسـت و انتظـار     یدیوان عدالت اداري در ایران پس از انقالب اسالم ۀسال
 به ویـژه شورهاي دیگر و ک ۀرود در آینده با توجه به مطالعات تطبیقی و استفاده از تجرب می

شـورمان شـاهد   کدینی و مذهبی در هاي  هاي قانون اساسی و زمینه بیشتر از ظرفیت ةاستفاد
  ن هرچه بیشتر عدالت اداري باشیم.توسعه و نهادینه شد
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گـردد. حـدود    هاي دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداري تأسیس می واحدها یا آیین نامه
عبارت اخیر براي برخی ». کند یین میاختیارات و نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقالل قوه قضائیه قانون تع

اي  حضار مبهم بود و پس از توضیح نائب رئیس معلوم شد منظور از این عبارت آن است که دیوان عدالت شعبه
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ص ، 3، جهائی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران مشروح مذاکرات مجلس بررسی نگیرد. ( مورد موافقت قرار می

1650-1657(  
 16/11/85، جام جم معاون قضایی دیوان عدالت اداري، فر وردي مقدسی االسالم والمسلمین اهللا گفتگو با حجت. 15
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نیـز منتفـی شـده اسـت و      56شده است و هیئت تشخیص جایگزین آن گردیده است. کمیسیون موضـوع مـاده   
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