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چکیده
زمینه و هدف :دادخواهی و عدالتخواهی ،پیوندی ناگسستنی با اندیشه و فطرت انسان داشته و این مهم به
مدد اصل حاکمیت قانون در نظامهای نوین حقوقی ساختارمند و هنجارگرا شده است .رویداد سترگی که
در پرتو دادرسی منصفانه و اصل دسترسی به دادگاهها محقق میشود .اصل  34قانون اساسی دادخواهی را
حق مسلم هرفرد قلمداد نموده و حق ملت را برای دسترسی به دادگاه به رسمیت شناخته است .تجلی مفهوم
و منطوق اصل مذکور در جلوه محاکم عمومی هویداست .لیکن در عرصه دادرسی اداری و رویکرد
تمرکزگرایانه دیوان عدالت اداری به عنوان نماد و نمود نظارت قضایی بر عملکرد دولت با چالشهایی
عینی و قانونی مواجه بوده که نیازمند بررسی و چاره جویی است.
روششناسی :روش تحقیق به صورت تطبیقی -توصیفی و با بررسی رویه جاری دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به پروندههاست.
یافتهها و نتایج :این نوشتار برآن است تا ضمن بررسی چالش ناشی از عدم پراکندگی جغرافیایی دیوان،
راهکار هایی قابل اجرا و ضابطه مند برای رفع آن ارائه نماید .راهکار اصلی بر تأسیس دادگاههای اداری
بدوی و تجدیدنظر تحت نظارت عالیه دیوان در مناطق جغرافیایی یا استانها به موازات دادگاههای عام،
نظر دارد و تا تحقق کامل آن که مستلزم صرف زمان و هزینه است ،تخصیص شعبی از محاکم عام به
دادگاه اداری در استانها و قابلیت تجدیدنظر خواهی از آرای آنها در دیوان به عنوان راهکاری موقت و
فوق العاده قابل اجراست.

واژگان کلیدی :دادرسی منصفانه ،اصل دسترسی عدالت ،دیوان عدالت اداری ،قانون اساسی.
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هنجارهای برگرفته از حقوق فطری و طبیعی بشری ،دادگاری و دادباانی را ارمغاانی جهات مطارود
نمودن هرگونه مظاهر بهرهجویی و استثمار نوع انسان از یکدیگر اعالم نمایناد .سایرتکامل زنادگی
اجتماعی و حقوق بشر به سمت و سوی اعمال هنجارهای برگرفته از فطرت انسانی بوده و گامهاای
بلندی در قرنهای اخیر به همت حقوقدانان و اندیشمندان دغدغهمند برداشته شده است تا با نهادیناه
نمودن سیساتم تفکیاق قاوا در نظاامهاای سیاسای و حقاوقی کشاورها ،اجارای عادالت باه عناوان
محوریترین رسالت قوه قضائیه در همه نظامهای حقوقی به عنوان مهمترین مطالبه از حاکمیات ر
بنماید.
در نظام حقوقی ایران نیز پس از فراز و فرودهای متعدد در همه برهههای تاریخی و هام راساتا باا
تحوالت جهانی ،عدالت راه خود را پیموده و با الهام از شرع مقدس و بهره گیری از تجاارب ساایر
نظامهای حقوقی پیشرو با تحقق استقالل قوه قضائیه از سایر قوا به وضعیت کنونی رسایده اسات .در
حوزه دادرسی اداری در ایران بررسی سابقه تاریخی گواهمند این حقیقت اسات کاه نظاام حقاوقی
ایران با الهام از نظام حقوقی فرانسه ،رویای تأسیس نهادی قضاایی باه منظاور رسایدگی باه دعااوی
اداری را دنبال نموده که تصویب قانون راجع به شورای دولتی در سال  1339هجری شمسی دلیلای
بر این مدعاست .در قلمرو دادرسی اداری به حکم اصل  173قانون اساسی ،نهادی باا عناوان دیاوان
عدالت اداری تأسیس شد که میتوان آن را در امتداد نهاد سلف آن؛ یعنی شاورای دولتای ملهام از
حقوق فرانسه قلمداد کرد .ولی با این حاال در روناد نهادیناه شادن ایان ساازمان ،از تجاارب ساایر
الگوهای پیشرو به ویژه حقوق فرانساه کاه بعادها و باه اقتضاای شارای و احسااس نیااز ،باه ایجااد
دادگاههای بدوی و تجدیدنظر اداری متمایل شدهاند ،بهره الزم را نبرده است.
بدون شق اگر گفته شود ،شرای و نیازهایی که دیگر نظامهای حقوقی را به تغییرات سااختاری
واداشته؛ در ایران نیز به صورت عینی و ملموس ،احساس و ادراک میگردد .ازآنجاا کاه دادرسای
اداری در زمره دادرسی به مفهوم عام آن قرار دارد ،همه الزامات مربوطه از جملاه دسترسای آساان
همگان به مراجع دادرسی را باید برای آن محترم شمرد .اصلی که در حوزه دادرسی عام با تأسایس
مراجع قضایی در اقصی نقاط کشور و دسترسی عموم اشخاص به این مراجاع جاماه عمال پوشایده؛
لاایکن در حااوزه دادرساای اداری و در قاماات دیااوان عاادالت اداری کااه در مرکااز مسااتقر و فاقااد
پراکندگی جغرافیایی در سطح کشور است ،مغفول مانده است .چالشای کاه باه رغام طار آن در
محافل علمی و آکادمیق ،در خصوص راهکارهای قابل اجرا و تدوین تحقیق حقوقی در این بااب
پرداخته نشده است.

این نوشتار در پی یافتن پاسخ این سوال است که آیا دادرسی اداری در ایران همپوشانی کامال باا
مفهوم اصل  34قانون اساسی داشته و میتواند فلسفه اصل  173را در دادخواهی محقق نماید؟

دارند .شرطی که در نظامهای دموکراتیق دارای قوانین اساسی ملهم از حقوق بنیادین امری بدیهی

است (فرانکیونی .)67 :2007 ،1اصل دسترسی به دادگااه باه مفلفاههاایی اشااره دارد کاه باا عناوان
حمایتهای قضایی قبل از رسیدگی دعاوی در دادگاههاا بارای شاهروندان متصاور اسات .تعریاف
دقیق و یا فنیتر اصل مذکور را میتوان در قوانین اساسی کشاورهایی مشااهده کارد کاه تجربیااتی
حاکی از نظامها ی غیر دموکراتیاق و باا ساوابقی حااکی از نقاق حقاوق مادنی شاهروندان را در
تاریخچه خود دارند .لذا اصل دسترسی به دادگااه ارتبااط گریزناپاذیری باا حقاوق بشار داشاته باه
گونهای که در شاکله حقوق بشر واجد جایگاه مهم است (کاربنی.)3 :2014 ،2
ضرورت شناسایی حقوق بنیادین بشری و آزادیهای اساسی از جمله؛ حاق دسترسای باه دادگااه
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 .۱مبانی نظری و منابع دسترسی به دادگاه
 .۱-۱مبانی نظری
دسترسی به دادگاه بر گرفته از اصل حاکمیت قانون و تفکیق قوا ،خود فرضیهای مقادم اسات کاه
در آن دادگاههای مستقل از قوای تقنینی و اجرایی مسئولیت پاسخگویی به شاهروندان را بار عهاده

متضمن ضمانت اجراهای عینی و غیرانتزاعی است که در صاورت عادم التازام باه عینیات مصاادیق

مزبور ،صرفاً اوراقی تزئینی در البالی سطور حقوق موضوعه تلقی خواهاد شاد (صابا.)1 :2019 ،3

اصطال بینالملل ی دسترسی به دادگاه یاا عادالت در اندیشاه کلیادی حقانیات و مشاروعیت یافات
4

میشود ،مفاهیمی که نشأت گرفته از برقراری تساوی و حاکمیت قانون است (مرانلاو .)14 :2015 ،

مستفاد اینکه هر شخص حق دارد به عدالت دسترسی داشته باشد ،زیرا دسترسی به عادالت برابار باا
دسترسی به قانون است (محسنی.)533 :1396 ،
برخی از بنیادیترین حقهای انسانی و حق دسترسی به عدالت ،تاا اواخار قارن  18و یاق و نایم
قرن پیش از آن به نحو جدی ،عملی و همراه با ضمانت اجرا محل توجه قرار نگرفته بود .تنهاا پاس
از جنگ جهانی دوم و در پی آثار فاجعهبار و ویرانگار آن و باه ویاژه درک لازوم توجاه واقعای و
عملی به شان و جایگاه انسان بود که کشورها در اندیشه شناسایی عملی حقوق انسان و ایجااد نظاام
منسجم و کارآمد به منظور رعایت آنها برآمدند (یاوری.)210 :1393 ،
در نتیجه پویش جهانی عینیت بخشیدن به عدالت صوری به عنوان نمادی بی نوشاته و تحقاق ایان
ارزش جاودانه و بنیادین اساتقرار یافات .ایان پایاهریازی بیرونای از ریشاهای درونای و فطاری و از
1 Francioni
2 Carboni
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4 Maranlou
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جوشش اندیشه عدالتجویانه نوع بشر برای تجلای بالنادگی و انساانگرایای اسات ،و لاذا عادالت
صوری پای در عرصه عدالت ماهوی گذارده و تنها در اندیشه برابری نیست ،بلکاه باه کیفیات هام
سلطان آباد
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نظر داشته و اجرای آن را در هادف خاود باه تصاویر مایکشاد (کاتوزیاان .)184 :1379 ،گفتماان
عمومی معاصر ،به ویژه گفتمانی که به ارزشهایی بنیادین چاون آزادی ،براباری و عادالت متوسال
میشود ،همواره در قالب حق بیان میگردد ،اکنون بر حقوق شهروندان و تعهدات حکومات تأییاد
میشود (راسخ .)2514 :1388 ،حق دسترسی به عدالت نیز در ذیل تعهدات قضایی حکوماتهاا در
قالب دستگاه قضایی انسجام یافته و احقاق حقوق حقه افراد در وهلاه اول مساتلزم دسترسای آزاد و
برابر افراد به دادگاه یا دادگستری است .باه ایان معناا بادون شناساایی و تضامین حاق دسترسای باه
دادگاه مستقل و بیطرف ،سخن گفتن از دسترسی باه عادالت فاقاد مبناای علمای اسات (گرجای،
 .)165 :1387اصاال دسترساای بااه دادگاااه ،یکاای از شاااخصهااای دادگسااتری کارآمااد بااوده و از
معیارهای اجتماعی دادرسی محسوب میشود (حبیبیدرگاه .)63 :1397 ،بن مایه اصل مزبور بر پایه
ساختارها و هنجارهای یق نظام حقوقی از حیا نحاوه تبیاین و تضامین آن اساتوار اسات .برخای
صاحبنظران مراد از اصل دسترسی به دادگااه و دادگساتری را مساتتر در رایگاان باودن دانساته و از
دسترسی رایگان به دادگستری سخن راندهاند (حبیبیدرگاه )64 :1397 ،گروهی از اندیشمندان نیاز
به غایت آوردگاه داد که همان احقاق حق مستحق اسات اشااره داشاتهاناد (کالمیناگ.)2 :2008 ،1
اگر ژرف کاوانه در دیدگاههای ارائه شده نگریسته شاود ،ناه تنهاا اصال دسترسای باه دادگااه و یاا
عدالت شامل عناوین فوق خواهد شد؛ بلکه سیطره وسیعتاری را نیاز در برخواهاد گرفات .چنانچاه
غایت تجلی حق ،نیازمند سهلالوصول بودن دسترسی به دادگاه و مراجعه به آن است.
 .۱-۲منابع
حق آن است که هنجار دسترسی به عدالت در ساختار دادگاه باه شاکل متکثار ،متجلای گاردد .در
عصر حاضر که ملبس به جامه حاکمیت قانون است ،میزان عادالت باا تحقاق عینای آن باه سانجش
مینشیند .غرض از دسترسی عینی ،تکثرگرایی در جغرافیای قضایی است .توزیاع امکاناات قضاایی
در همه نظامهای حقوقی مدرن در توازن و تقارن با اصول دادرسی منصفانه ،متضمن برابری افراد و
طرفین دعوی در برابر قانون و امکان بهره مندی مساوی از حمایتهای قضاایی اسات .سانگ بناا و
نقطه عزیمت متضمن شدن قوانین اساسی کشورها را در اسناد بینالملل میتاوان باه درساتی یافات.
خلق و یا اختراع حقوق بشر را اگر چه نمیتوان به اعالمیه جهانی حقوق بشار نسابت داد ،اماا آن را
باید آغازگر تضمین و شناسایی مف هاوم حقاوق بنیاادین بشاری از جملاه حاق دسترسای باه دادگااه
دانست .مادتین  1و  7تلویحاً و ماده  8صراحتاً از دسترسی موثر باه مراجاع دادرسای ساخن گفتاه و
1 klaming
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اعالم میدارد « :هر انسانی سزاوار و محق باه دسترسای ماوثر باه مراجاع دادرسای از طریاق محااکم
ذیصال ملی در برابر نقق حقوق اولیهای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او شامرده
درخشیده ،رقعهای تازه است از رواق آینده که آرماانهاای بازر

بشاریت در تحقاق داد را نویاد

بخش است .کنواسیون اروپایی حقوق بشر در تعاقاب و تکامال اعالمیاه ماذکور مصاوب  1950در
مقرره  6به تنجیز ،شروط الزم برای برخورداری محاکماه عادالناه را تشاریح و تبیاین نماوده کاه از
فحوا و منطوق آن به وضو اصل دسترسی به دادگاه مستنب میگردد .مااده  6قارارداد باینالمللای
رفع هر نوع تبعیق نژادی مصوب  1965نیز حمایت و دادرسای ماوثر در برابار محااکم ذیصاال
ملی را از جمله حقوق افاراد محساوب نماوده و باا تادقیق در مفااهیم اعالمیاههاا و کنواسایونهاای
بینالمللی دیگر نیز می توان رهاایی عادالت از انازوا و تنهاایی تااریخی و تجلای آن را در مضاامین
الزامآور مشاهده نمود.
مضامین اشعاری ،متاثراز اصل حاکمیت قانون در قوانین اساسی کشورها من جمله قاانون اساسای
ایران با سازوکاری خردورزانه و در راستای نگرش درست به فطرت آدمای هنجارمناد شاده اسات.
اصل  34قانون اساسی ترازوی سنجش دادگری است کاه روزگاار ماا عطاش آن را در هارم بیاداد
طاقتسوز خود فریاد میکند .چنانچه بیان میدارد« :دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هار کاس
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و به او ارزانی داشتهاند» .اعالمیه جهانی حقوق بشر در عصری که فروغ حقوق انسانی در آن خوش

میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید .همه افراد ملت حاق دارناد اینگوناه
دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجاب قاانون حاق
مراجعه به آن را دارد منع کرد» .این اصل از قانون اساسی را باید بر دادخاواهی و دادرسای در هماه
صور و سطو آن حاکم و جاری دانست و از تخصیص زدن آن به دادگااههاا باه مفهاوم رایان آن
پرهیز نمود .چرا که در این صورت بخشی از مراجع قضایی و به طور مشخص دیوان عادالت اداری
از حیطه شمول آن خارج میشوند .بدون شق اگر گفته شود که به لحاظ ماهیت خاص و متفااوت
دعاوی و شرای نابرابر طرفین دعوی در حوزه دادرسی در دیوان عادالت اداری ،اعماال و اجارای
اصل اشعاری به طریق اولی ضروری است .براین مبناا ،دسترسای آساان و ساریع باه دادرسای بارای
اشخاص و رسیدگی به دادخواهی آنان در زمانی کوتاه و با کمترین هزینه بارای تظلام خواهاان در
راستای تحقق اصل دسترسی عموم به دادرسی ،عادالنه در نماد و نمود کنونی دیوان عادالت اداری
با چالشهایی روبرو است که اتخاذ تدبیر و چارهجویی از سوی قانونگذار را میطلبد.
 .۲بررسی تطبیقی دسترسی به محاکم اداری
آنچه روشن است دادرسی اداری و نظارت قضایی بر ساازمانهاای اداری دادخواساتی همگاانی در
سراسر جهان بوده که با تالش حقوقدانان و اندیشه ورزان و تخصیص جایگااه مساتحکم در حقاوق
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موضوعه کشورها فرض و واجب شده است .بررسی تطبیقی نظاامهاای حقاوقی شااید غالبااً هناری
برای نزدیق کردن ،توحید و تکمیل نهادهای حقوقی موجود باشد (آنسل و صفایی.)158 :1971 ،
سلطان آباد

چالشها و موانع حقوقی و عملی دسترسی به دیوان عدالت اداری با تأکید بر عدم تمرکز جغرافیائی دادرسی اداری  /مهتاب چاقمی ،خیراله پروین و اسداهلل یاوری

همچنین شناخت الگوهای موجود در عرصه دادرسای مایتواناد باه شاناخت نقااط ضاعف و قاوت
الگوی ملی منجر شود (طباطبائیمفتمنی.)56 :1397 ،
در جهت تأمین حق دسترسی به دادگاه اداری برای شهروندان و نحوه حل و فصال اخاتالف باین
مردم و سازمانها ی اداری ،الگوهای متفاوتی باروز و ههاور نماوده کاه هار کادام مرهاون شارای
تاریخی ،سیاسی و فرهنگی حاکم بر کشورهاست .حقوق موضوعه ایران نیز از تحاوالت چناد قارن
اخیر الگوهای برون مرزی تأثیر پذیرفته اسات .برخای از علماای حقاوق تطبیقای ،وضاعیت کناونی
ایران را وابسته به خانواده رومی  -ژرمنی دانستهاند و در این میان بعضی از اندیشه ورزان نیز بر ایان
باورند که حقوق ایران از شرای خاصی برخاوردار باوده کاه باه جهات آن عناصاری را از حقاوق

رومی – ژرمنی (به ویژه فرانسه) گرفته و عناصری هم از حقوق اسالمی اقتباس نموده و در مجماوع
ماهیت اسالمی آن غالب است .از لحاظ منابع ،حقوق ایران به حقوق رومی -ژرمنای شاباهت دارد؛
زیرا منبع اصلی آن قانون مدون است و منابع دیگر (رویه قضایی ،عرف و عادت و دکترین) نیاز تاا
حدی مطر و قابل استفاده است .از لحاظ ساختار نیز حقوق ایران بیشتر به حقوق رومای  -ژرمنای
شباهت دارد (صفائی.)27 :1388 ،
چنین پند انکارناپذیری ،ضرورت پردازش قالب الگوهای برون مرزی نظارت قضایی را میطلبد.
در صدر نمونههای قابل استناد ،انگلستان با ساز و کار وحدت قضایی و فرانسه و آلمان با الگوهاای
درعین شباهت ،متفاوت قابل بررسی است .ابتدا باید دانست تفکر قضایی انگلیسی و باه طاور کلای
مردم کشورهای انگلوساکسون تحت الشعاع فلسفه «اصالت فارد» 1قارار دارد .ایان تفکار نسابت باه
حقوق فرد بسایار حسااس اسات ،دادگااههاا در برابار تعادی و تجااوز دولات و ماأموران او بسایار
سختگیرند و لذا اهتمام قضات بر این است که بر رواب باین دولات و افاراد ،قاانون حااکم باشاد و
حقوق و آزادیهای فردی محترم شمرده شود (طباطبائیمفتمنی.)110 :1397 ،
نظارت قضایی در حقوق انگلستان بر عهده دادگاههای عمومی بوده و خارج از حاوزه صاالحیت
قوه مجریه است (عباسی .)276 :1389 ،براساس این الگو که به الگوی وحدت رسیدگی نیز مشهور
است و بر پایه اعتقاد برخی حقوقدانان انگلیسی ،مانند دایسی بر مبنای عدم وجود هرگوناه تماایز و
تفکیق میان حقوق عمومی و خصوصی استقرار یافته ،رسیدگی به همه دعااوی در صاالحیت عاام
مراجع قضایی بوده و بر این اساس دادگاههای عماومی مایتوانناد باه دعااوی مرباوط باه اعماال و
تصمیمات اداری نیز رسیدگی کنند (رضائیزاده و همکااران .)68 :1396 ،باه رغام رسایدگی هماه
موضوعها اعم از اعتراضهای افراد به مقامات اداری در دادگاههاای عماومی ،باه جهات تحاوالت

1 Iindividulaisme
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حادثه در فرآیند رسیدگی ،مانند افزایش پروندههای مرتب با اختالفات و شکایات اداری ،محااکم
قضایی امکان پاساخگویی باه نیازهاای جامعاه بار اسااس مقتضایات روز را نداشاته و نظاام قضاایی

عهدهدار حال و فصال رسایدگی باه شاکایات و اختالفاات اداری هساتند .اگار چاه مطاابق قاعاده

تجدیدنظر قضایی 2که در انگلستان به عنوان اصل مهمی در دادرسی اداری شاناخته مایشاود ،هماه

احکام و آرایی که از کمیسیونها و دادگاههای اداری اختصاصی صادر میشود در آخارین مرحلاه
در دادگاههای قضایی باالتر؛ یعنی دادگاه عالی عدالت قابال تجدیادنظر اسات (طباطباائیمافتمنی،
 .)124 :1397نوع نظارت قضایی و یا الگوی وحدت در انگلستان از آن نظر باه اصال دسترسای باه
دادگاه اداری ارتباط تام و تمام دارد که حاکی از امکان مراجعه دادخواهان به مرجع قضایی و عدم
مانعیت در دسترسی به دادگاه است .الگوی وحدت قضایی حاکی از تکثار دادگااههاای رسایدگی
کننده در کل کشور است و مطابق ساختار و هنجار حقوق موضوعه کشور مورد بح  ،دادگاههاا و
کمیسیونهای مزبور در نقاط مختلف سرزمین اقدام به رسیدگی به شکایات ماردم نماوده و جاز در
موارد استثنایی آرا و تصمیمهای آنها قابل استیناف در دادگاه عالی عدالت است.
الگوی فرانسوی یا الگوی دوگانگی نظارت قضایی از این اصل پیروی مینماید که دادگااههاای
دادگستری نباید به اعمال اداره رسایدگی کنناد و بادین ترتیاب باا انفکااک دادگااههاای اداری از
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انگلستان مجبور به پایهریزی کمیسیونها و دادگاههای اختصاصی با صالحیت شبه قضایی 1شد کاه

دادگاههای عمومی ،در رأس محاکم قضایی ،دیوان عالی کشور و در رأس محاکم اداری ،شاورای
دولتی وجود دارد (آقائی )127 :1389 ،در الگوی فرانسوی ،شورای دولتای در صادر دادگااههاای
اداری و ذیل آن دادگاههای تجدیدنظر و دادگاههای بدوی قرار دارند .به موجب حقاوق موضاوعه
فرانسه ،به جز استثناهای مربوطه که قانون آنها را در صالحیت دادگاه اداری اختصاصای قارار داده،
همه دعاوی در صالحیت دادگاه اداری شهرستانها یا همان دادگاههای بادوی اسات .لایکن آنچاه
که در رسیدگی دعاوی اداری در الگوی فرانساوی قابال توجاه اسات ،دسترسای باه دادگااه اداری
است .دادگاههای اداری شهرستانها ( )54شعبه اسات کاه ( )26شاعبه آن در فرانساه مرکازی قارار
دارد و ( )28شعبه در سرزمینهای شمالی مستقر هستند .هر دادگاه اداری شامل ( )1رئیس و حداقل
( )3مشاور ،دادگااه مارسای ( )9مشااور و دادگااه ورساای ( )8مشااور دارد کاه یکای از مشااوران
موهف به انجام وهایف مباشر دولتی است.
دادگاههایی که دارای ( )6مشاور هستند میباید ( )2مباشر دولتی داشاته باشاند .هیاأت مأموریات
شورای دولتی شامل ( )3عضو است که یکی از اعضا که به عنوان رئیس بوده موهف به بازرسای از
دادگاههای اداری است (یاوری و یزدانمهر.)37 :1393 ،
1 Quasi judicial
2 the judicial review
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با بررسی در این گستره روشن است که نظارت مأموران شورای دولتی از دادگااههاای اداری ناه
تنها منتن به پیشگیری از تبعات نقق دادرسی منصفانه خواهد شد ،بلکه موجباات ارتبااطی مافثر و
سلطان آباد
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تعاملی سازنده با مراجع بدوی و تجدیدنظر میگردد کاه دسترسای باه اصاول دادرسای منصافانه و
دسترسی افراد به دادگاه صالح جهت احقاق حقوق را میسر مینماید.
در همین رابطه دادگاههای تجدیدنظر نیز در پاریس ،بردو ،لیون ،نانسای ،نانات ،مارسای و دو وآ
هستند .هر یق از این دادگاهها شامل ( )2تا ( )4شعبه باوده و معماوالً ( )5قاضای از یاق شاعبه باه
پرونده رسیدگی مینمایند و رئیس هر شعبه اغلب یکی از اعضای شورای دولتای اسات (یااوری و
یزدانمهر.)37 :1393 ،
هدف از پیشبینای و شناساایی دادگااههاای تجدیادنظر اداری و دو مرحلاهای باودن رسایدگی،
کاهش بار مسئولیتهای شورای دولتی فرانسه و تضامین دادخاواهی و عادالتگاری باوده کاه در
برگیرنده اصول مسلم رسیدگی ترافعی است .لذا اساس نظام دادرسی اداری فرانسه بر تکثرگرایای،
گریز از تمرکزنگری و تحقق اصل در دسترس بودن مرجع صالح رسیدگی است .به گونهای که باا
امعان نظر به حق دادخواهی متجلی در اسناد حقوق بشری و قوانین داخلای ،کاساتیهاای اجتمااعی
مرتب با خطاهای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر را با ساختار شورای دولتی در طول سلسله مراتاب
اعالمی پوشش داده است.
تشکیالت قضایی اداری آلمان که واجد نظام چنادگانگی قضاایی اسات ،نیاز از حیا توجاه باه
پراکناادگی جغرافیااایی دادگاااههااای رساایدگی کننااده حااائز اهمیاات اساات .دادگاااههااای اداری بااا
صالحیت عام ،بخش ضروری و اساسی نظام قضایی آلمان هستند که رسایدگی در آنهاا ساه ساطح
است .دادگاههای اداری عام بدوی (دادگااههاای محلای) ،دادگااههاای اداری عاالی (دادگااههاای
تجدیدنظر) و در رأس هرم سه سطحی رسیدگی ،دیوان اداری فدرال قرار دارد .دادگاههاای اداری
عام بدوی با توجه به وسعت ایالت مورد نظر به تعداد متفااوت وجاود دارناد و دادخاواهی باه طاور
عادی از این دادگاهها شروع میشود (نورمحمدینجفآبادی )23 :1396 ،دادگاههای عالی که در
اصل دادگاههای تجدیدنظر هستند ،تصمیمهای دادگاههای بدوی را از نظر حکمی و شاکلی ماورد
بررسی مجدد قرار میدهند و مجموع دادگاههای مزبور  15دادگاه اسات کاه در هار ایالات وجاود
دارند .دیوان اداری فدرال که هم اکنون در شهر لیپزیق آلمان واقع شاده یاق دادگااه فدراسایون
است .برخالف دادگاههای تجدیدنظر ،دیوان اداری فدرال ،تصمیمهای دادگاههای پایینتر را فقا
از نظر شکلی بازنگری کرده و مورد تجدیدنظر قرار میدهد (نورمحمدینجفآبادی.)23 :1396 ،
با اندک تفاوتی ،در هر سه نظام قضایی ،رسیدگی اداری معطوف باه تناوع و تکثار دادگااههاای
اداری بدوی در سطح همه مناطق کشور ،وجود و ههور دادگاههای تجدیدنظر در مراکاز اساتان یاا
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ایاالت و شورای دولتی فرانسه در پاریس ،دیوان اداری فدرال در الیپزیق و دادگاه عاالی عادالت
در انگلستان است.
وجود دارد .دسترسی افراد در اقصی نقاط به دادگاههای اداری بدوی ،اعتراض به احکاام اصاداری
در مراکز استان و صدور آرا وحدت رویه و اعالم انطباق یا عادم انطبااق از ساوی رأس هارم نظاام
قضایی اداری به امری کامالً معین بدل شده است .بهرهگیری از تجارب الگوهای مربوطه و توجه به
آزمون و خطاهای نظامهای حقوقی موجود و سیر تاریخی تحول و تبدل آنها باه تشاکیالت قضاایی
موجود ،نه تنها در جلوگیری از اطاله زمان و صرف هزینههای مترتبه بای نتیجاه خواهاد باود؛ بلکاه
ارتقای کیفیت و کمیت ساختارها و هنجارهای تأسیس قضایی اداری در ایاران را نیاز در برخواهاد
داشت.
 .۳بررسی وضعیت دسترسی به دیوان عدالت اداری ،چالشها و راهکارها
در این قسمت ،ضمن تحلیل ضواب قانونی موجود پیرامون نحوه دسترسی به دیوان عادالت اداری،
به تحلیل راهکارهای قابل اجرا و اثرگذار با ر تحقاق مفااهیم حااکم براصال دسترسای باه دادرسای
اداری پرداخته میشود.
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در الگوهای یاد شده تناسب قوانین مصوب و اسناد حقوق بشری باا هنجارهاا و سااختارها کاامالً

 .۳-۱وضع حقوقی موجود
دیوان عدالت اداری نهادی نوههور و مخلاوق اصال  173قاانون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران
است .بر این اساس این دیوان ،داخل در قوه قضاییه و در انفکاک از قوه مجریاه ،مرجاع انحصااری
رسیدگی به دعاوی اداری اسات .اصال ماذکور صاراحتاً اشاعار مایدارد« :باه منظاور رسایدگی باه
شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامههای دولتای و احقااق
حقوق آنها ،دیوانی به ناام دیاوان عادالت اداری زیار نظار قاوه قضاائیه تأسایس مایگاردد .حادود
اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند» .ماده  2قانون تشاکیالت و آیاین دادرسای
دیوان عدالت اداری نیز محل استقرار دیاوان ،متشاکل از شاعب بادوی ،تجدیاد نظار و هیاأتهاای
تخصصی را تهران اعالم و تشکیالت قضایی اداری و تعداد شعب دیوان را باه تصاویب رئایس قاوه
قضائیه واگذارکرده است.
حق تظلم خواهی یا دادخواهی مالزمه با حق دسترسی به دادگاه دارد .به عبارت دیگر حاق تظلام
خواهی بدون حق دسترسی به دادگاه ،اساساً موضوعیت نداشته و یق حق مفثر نخواهد بود .به این
اعتبار حق دسترسی به دادگاه از مفلفههای کلیدی حق بر یق دادرسی منصفانه است .امری کاه در
اسناد بینالملل ی حقوق بشر هم به عنوان یق حاق مسالم شاناخته شاده اسات .در واقاع بایاد اذعاان
داشت حق دسترسی به دادگاه ،مقدمه واجب تحقق یق تظلم خواهی مفثر در یق نظام حقاوقی و
7۱

قضایی است ،پس صرف وجود نظام قضایی و دادگاهها باه مثاباه تاأمین حاق تظلام خاواهی نیسات
(یاوری13 :1395 ،؛ روزنامه همشهری) فحوا و منطوق قانون دیوان نمیتواند ناقق اصل  34قاانون
سلطان آباد
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اساسی دائر بر شناسایی و تضمین حق دادخواهی و امکان رجوع باه دادگااه صاالح باشاد .چارا کاه
بنیادیترین اصل دادرسی منصفانه ،حق دسترسی به دادگاه و یا مرجع دادخواهی است.
همانطور که در اسناد بینالمللی نیز به اختصار پرداخته شده ،دسترسی به دادگاه یا دیاوان بایاد باه
صورت مفثر تضمین شود تا اطمینان حاصال گاردد کاه هایچ شخصای از حاق دادخاواهی محاروم
نشود .وضعیتی که در آن تالش شخصی برای دسترسی به دادگاههای اداری صالح به صورت نظاام
مند ،تضعیف میشود ،نقق حق دسترسی باه عادالت اسات (همتای .)249 :1395 ،اساسااً موضاوع
پراکندگی دادگاهها در سرزمین هاای تحات حاکمیات قاانون ،ارتبااط گریزناپاذیری باا تقسایمات
جغرافیایی و سیاستهای حاکم بر آن دارد .گروهی از صااحبنظران باراین عقیاده اساتوارند کاه در
ایران ،سرزمین ،هماره موضوع تقسیمات متنوع و متعددی بوده است .تقسیم سرزمین ،به واحادهای
مختلف دارای فواید متعددی نظیر آسان بودن توزیع خدمات ،امکان ارزیابی و نظارت و در نهایات
ارتقای کارایی عمل سیاسی کشور است .ایان مساأله همچناین دارای ابعااد دموکراتیاق نیاز اسات
(جاللی.)46 :1388 ،
لیکن آنچه که از تقسیمبندی سیاسی  -اداری فعلی استنتاج میگردد این است کاه صابغه عوامال
سیاسی بر هماهنگی های طبیعی و انسانی منااطق ،غلباه داشاته و در حاال حاضار یکای از مشاکالت
تدوین برنامهها ی توسعه و اجرای آنها در ساطو منطقاه عادم انطبااق نظاام تقسایمات کشاوری باا
ویژگیها و خصوصیات منطقهای است .موضوعی که اصل چهل و هشتم قانون اساسای باه درساتی
به آن توجه داشته و بیان مای دارد کاه درآمادهای ملای بایاد بادون تبعایق و باه فراخاور نیازهاا و
استعداد رشد و منطقه توزیع شود .در تحلیل اصل مذکور میتوان به تمرکزگرایی در تهران و نباود
توسعه متوازن و پایدار در میان استانهای مختلف کشور اشاره داشت .اصولی که دولات را مکلاف
به اعمال توسعه متوازن در سراسر کشور نموده که مفید تکلیف دولات بار تاأمین عادالت تاوزیعی
است (پروین و زرشکی .)775 :1397 ،با چنین فرآیندهایی در تقسیمات کشوری نمایتاوان انتظاار
داشت که بستری مطلوب به منظور تهیه و اجرای بستههای الزم جهت تحقق عدالت و دادگاری باه
ویژه در حوزه حقوق اداری فراهم گردد (احمدیپور و همکاران.)7 :1392 ،
تقسیمات کشوری کنونی و پدیده سیاسی حقوقی تمرکز گرایی از حوزه اداره کشور به موضاوع
دادرسی اداری تسری بیشتری پیدا نموده است .دادگاههای عماومی باه فراخاور نیازهاا و مقتضایات
افراد از پراکندگی تقریباً مطلوبی در جهت امکان دسترسی همه افراد به آنهاا برخاوردار شاده لکان
مرجع دادرسی اداری در قامت دیوان عدالت اداری ،متمرکز و مغایر با اصل دسترسی باه دادگااه و
اصول منصفانه دادرسی ،ایجاد شده به نحویکه فحوای حاکم بر اصل  173قانون اساسی یعنی تجلی
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دادخواهی افراد از مقاررات خاالف قاانون و یاا طارز عمال مااموران دولتای را محقاق نماینمایاد.
چشمداشت هر شهروندی از حقوق موضوعه ملبس به حاکمیت قاانون ،آن اسات کاه باا پایریازی
جمله دادخواهی و دادجویی باشد .حقوق بنیادین بشری در عصر حاضر پیوند خورده به بایدهایی با
حفظ حیثیت و کرامت انسانی است و هر قانون وضعی باید نخست به این بایدهای بای گریاز چشام
دوزد و قوانین ملی و بینالمللی در صورتی پذیرفتنی هستند که این اصول فطری و طبیعی را از نظار
دور نداشته باشند (دادخواه.)210 :1396 ،
تشکیالت دیوان عدالت اداری در تهران ،مراجعه افراد را باا شارای خااص پذیراسات .شاهروند
معترض باید با تقبل هزیناههاا ی ماالی نسابت ًا بااالی ایااب و ذهااب و اقامات در تهاران و دارا باودن
سطحی از دانش اجتماعی و در صورت لزوم بهرهمندی از خدمات حقوقدانان و وکال برای مراجعه
و پیگیری تظلم خواهی اقدام کند .اصل برابری سال ها از اصاول خدشاه ناپاذیر دادرسای عادالناه
محسوب میگردد .مقدمهای واجب در جریان اقامه دعوی و دفاع از حقوق تضییع شده که مساتلزم
برابری شرای و امکانات طرفین دعوا است .پر واضاح اسات کاه اصال ماذکور منحصار ًا در آغااز
فرآیند دادخواهی و ثبت دادخواست اعتراض در دفاتر استانی که پدیدهای جدید و مخلاوق قاانون
فعلی دیوان عدالت اداری است ،وجود دارد که این امر در اداماه رسایدگی باچاالشهاای متعاددی
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سامانههای هنجارگرا در چارچوبهای ساختاری قابال اجارا ،پاساخگوی نیازمنادیهاای فطاری از

روبروست .با وجود پیشبینی تشکیل دفاتر اداری دیوان در مراکز استانها ،افراد مقیم شهرساتانهاا
میتوانند دادخواست خود را به دفاتر اداری استانها بدهند که ممکن اسات شاعبه در برخای ماوارد
برای اخذ توضیح از شاکی یا طرف شکایت دعوت نماید و طرفین باید برای ادای توضیح حتمااً باه
تهران آیند که مغایر با اصل حق دسترسی افراد باه دادگااه صاالحه اسات و ایان امار موجاب اطالاه
دادرسی میگردد (یزدان مهر و یاوری.)88 :1393 ،
اصل برابری سال ها با پیگیری مستمر پروندهها توس نمایندگان حقوقی و وکالی دستگاههاای
اجرایی به لحاظ امکاان حضاور در دیاوان و همچناین تعامال مقاماات عالیاه دساتگاههاای اجرایای
تمرکزگرا در تهران با دادرسان و قضات شعب دیوان ،مخدوش میگردد .ساختمان محال اساتقرار
دیوان در حالی هر روز شاهد و ناهر عبور و مرور افراد از سراسر ایران و صفهاای انتظاار طاوالنی
در اخذ نوبت ورود باه شاعب اسات کاه مقاماات عماومی در پرونادههاای مطروحاه علیاه خاود باا
بهرهمندی از امکانات ایاب و ذهاب دولتی و مجوز تردد در دیاوان از رنان و صاعوبت دادخواهاان
ناآگاهند .در جریان رسیدگی یق پرونده شاید که روستایی شاکی از اداره یا معترض باه مقرراتای
خالف قانون ،فق یق بار امکان آمد و شد به دیوان را بیابد و نمایندگان سازمانها و دستگاههاای
دولتی با پیگیری مکرر ،موفق به اخذ نتیجه به نفع دستگاه خود میشوند .حال اینکه اگار قانونگاذار
معتقد و باورمند به پراکندگی جغرافیایی دیوان در کشور میبود ،فرآیند تحقق اصول دسترسای باه
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دادگاه ،تساوی طرفین و بی طرفی قضات ،ترازوی نابرابری دادخواهی به سبق حاضر را موزونتار
مینمود .دسترسی یکسان طرفین به دادگاه و رعایت اصول مساوات در رفتار با طرفین بارای تحقاق
سلطان آباد
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رسیدگی منصفانه به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر است .در حقوق دادرسی منظور از مسااوات،
رفتار یکسان و برابر مقام رسیدگی کننده با طرفین دعاوی و مناع هرگوناه تبعایق نااروا نسابت باه
آنهاست (مرادی.)36 :1397 ،
رویه جاری دیوان عدالت اداری در حال حاضر با نوعی افراط و تفری مواجه است .از یق ساو
ساختار موجود به لحاظ تمرکزآن در تهران از همگاونی غیرعادالناهای در جهات برقاراری اصاول
حاکم بر دادرسی رنن میبرد و از سوی دیگر نوعی نقص و خأل که به شادت بار رو دادرساان و
قضات شعب سایه افکنده و باه صاورت انگیزشای ،وجادان قضاات را باه تکااپو وا مایدارد ،دیاده
میشود که با پیش فرض محکومنگری دستگاههاای دولتای ،احکاامی صاادر نمایناد کاه منجار باه
تضییع حقوق عمومی میگردد.
 .۳-۲راهکارهای حقوقی و عملی برای رسیدن به وضعیت مطلوب
تأسیس دیوان عدالت اداری حاکی از اشتیاق مقنن به احقاق حقوق شهروندانی است که از رهگاذر
اقتدار دولت ،حقوق قانونیاشان در معرض زوال قرار گرفته است و مأمنی عدالت محور مایطلبناد
که ملجأ رو عدالتخواهانه آنان قرار گیرد .آغاازی بسایار مطلاوب در راساتای حاکمیات قاانون و
پاسخگو بودن دولتهاست .چرا که هدف از ایجاد دولات ،برقاراری عادالت در جامعاه باه عناوان
آرمان بشریت در طول قرنها ،به شمار میرود .نقش و جایگاه عادالت از چناان اهمیتای برخاوردار
بوده است که گروهی از اندیشمندان ،دولت را باه نهااد ساازمان یافتاه در جهات اجارای عادالت و
مبارزه با تبعیق در جامعه تعریف میکردهاند (پروین.)226 :1393 ،
چنین هدف غایی دولتها ایجااب مایکناد در حاوزه عادالت قضاایی ،دادگااههاایی باه منظاور
رسیدگی به طرز کار مأمورا ن دولتی و در جهات صایانت از حقاوق افاراد در برابار قادرت دولات
ایجاد شود .ساختاری که به هیچ یق از اسالف تاریخی خود نظیر بارعاام و دیاوان مظاالم شاباهت
ندارد .در دورههای مختلف تاریخی هدف اساسی از تشکیل دیوان مظالم و یا برقاراری بارعاام کاه
در آن حاکمان دو روز در سال به رسیدگی به تظلمات افراد از طرز کار عمال دولتی میپرداختناد،
تأکید بار نقاش حکومات و حااکم در برقاراری عادالت اجتمااعی و نیاز دساتگاه تبلیغااتی باه نفاع
حاکمیت بود (یوسفیپور و همکاران .)267 :1395 ،صندوق عدالت یاا صاندوق عادل ناصارالدین
شاه که بعد از زنجیر عدل انوشیروان و طاس عدل غازان خانی ،تأسیسی مشابه قلماداد مایگردیاد،
مظاهر تبلیغی آن در روزنامهها و اذهان عمومی به مراتب بیش تر از تاأثیری باود کاه عماالً در رفاع
هلم علیه هیأت حاکمه و استقرار عدالت برای طبقات ستمدیده میبخشید (طباطبائی.)60 :1347 ،
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نقش و کارکرد دیاوان عادالت اداری در شارای کناونی در مقایساه باا زماان تأسایس آن بسایار
چشمگیر است .این نقش به و یاژه در حاوزه صاالحیت هیاأت عماومی دیاوان متجلای مایگاردد و
ارکان دستگاه قضایی بدل نموده و تنوع و تعدد آرای صادره از هیأت عمومی دیوان ،چاه در مقاام
رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به آیاین ناماههاا ،مصاوبات ،بخشانامههاا و ساایر
مقررات دولتی و عمومی و چه در مقام رفاع تعاارض آرای صاادره از مراجاع بادوی و تجدیادنظر
دیوان در قالب آرای وحدت رویه ،شاهدی بر این مدعاست .این روند به درستی داللت بار ارتقاای
جایگاه دیوان نزد مردم و فراهم شدن بساتری بارای جلاب اعتمااد افکاار عماومی باه ایان نهااد در
راستای احقاق حقوق حقه شهروندان دارد .چنان که مشاخص اسات ماهیات قضاایی اداری دیاوان
عدالت اداری ،شبیهسازی مدل فرانسوی و متأثر از پیشینه تاریخی در رسیدگی به دعاوی مردم علیاه
دولت بوده ،ولی از دستاوردها و تجارب دادرسی اداری فرانسه بی بهره مانده است.
پیش بینی استقالل کامل دیوان عدالت اداری از قوه مجریه از سوی قانوگذار ایرانی ناشی از بیم و
نگرانی تاریخی ملت از اعمال نفوذ قوه حاکمه در آن است .بنابراین دیوان چه در ساختار و چاه در
هنجارهای موجود ،به انتقال همه خصوصیات و ویژگیهای مدلهای بیرونی نپرداختاه و منحصاراً باا
تجزیه و تحلیل اسلوبها و روشهای قابل اجرا و تطبیق پذیر ،اقدام به بومیسازی نموده اسات .باه
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عملکرد دیوان در این حوزه آنچنان گسترش یافتاه کاه ایان مرجاع را باه عناوان یکای از مهمتارین

همین جهات اسات کاه تفااوتهاا ی میاان دادرسای اداری ایاران و ساایر کشاورها ،قابال توجاه و
شباهتها اندک است .لیکن به رغم مصادیق اشاعاری ،رویگردانای از نقااط قاوت الگوهاای بارون
مرزی بویژه در کشورهایی چون آلمان و فرانسه ،با نوعی تعصب غیرمطلوب همراه است .چارا کاه
کشورهای پیشرو دراین حوزه ،آزمون و خطاهای الزمه پیرامون رفع چالشها و معضالت قاانونی و
اجرایی را پشت سرگذاشتهاند .اگر مقرر گردد که این راه پرفراز و نشیب ازسوی قانونگذار ایرانای
طی گردد ،با اطاله زمان و تفویت حقوق حقه افراد روبارو خواهاد شاد .دادخاواهی و هلام ساتیزی
امری موقوف به آزمون و خطا نیست؛ اگر چه مصادیقی از ایان اقادامات در دساتگاه قضاایی نظیار
انحالل دادسراها و تشکیل دادگاههای عام و سپس احیای مجادد دادسارا و بازگشات باه نظاام قبال
قابل رؤیت است .به همین جهت تقلید را اگر به لحاظ عدم پویایی و عادم انطبااق باا هماه زوایاای
فرهنگی قومیتی کشور در موضوع قانون و حقوق نمیتوان مورد نظر قرار داد ،ولی در مکتاب علام
حقوقدانان ،تلمذ واجب است و با بهرهگیری از عناصر مطمئنه آنان میتوان راهکارهایی برای برون
رفت از چالشهای موجود خلق نمود.
فقدان پراکندگی جغرافیایی دیوان عدالت اداری و یا به تعبیری ،دادرسای اداری در حاال حاضار
چالشی غیرقابل انکار است .در دسترس نبودن مرجع قضایی صالح در جای جای ایران و یا حتی در
کالن شهرها محتاج چارهاندیشی در کمتارین زماان ممکان اسات .چناان کاه پیشاتر آماد در نظاام
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دادرسی اداری فرانسه با هدف پیشگیری از تراکم پروندهها ،شاورای دولتای در رأس دادگااههاای
منقساام شااده بااه باادوی و تجدیاادنظر قرارگرفتااه اساات .تشااکیالت قضااایی آلمااان نیااز بااا سیسااتم
سلطان آباد

چالشها و موانع حقوقی و عملی دسترسی به دیوان عدالت اداری با تأکید بر عدم تمرکز جغرافیائی دادرسی اداری  /مهتاب چاقمی ،خیراله پروین و اسداهلل یاوری

تمرکززدایاای ،پراکناادگی جغرافیااایی را مااورد شناسااایی قاارار داده و دادگاااههااای عااام باادوی
(دادگاههای محلی) دادگاههای اداری عام (تجدیدنظر) و در رأس هرم سه سطحی رسیدگی دیوان
اداری فدرال ،دادرسی اداری را تضمین و شناسایی نموده است .باا بررسای در ایان گساتره روشان
است که تراکم زدایی در پرتو رسیدگی ساه مرحلاهای در دادگااههاای اداری ر نمایاناده اسات.
موضوعی که در دادرسی اداری ایران ،مغفول مانده و سازوکار اعمال مااده  79قاانون تشاکیالت و
آیین دادرسی دیوان نیز به جهت آنکه باید به نظر و تصویب رئیس قوه قضائیه و یاا ریاسات دیاوان
برسد ،یق طریق فوقالعاده محسوب میشود و همه پرونادههاا را در برنخواهاد گرفات .در قاانون
فعلی دیوان ،به رغم تغییرات قابل توجه اعم از پیشبینی دفاتر استانی کاه بیشاتر واجاد جنباه اداری
تلقی میگردد تا قضایی ،تحوالتی باه ماوازات ارتقاای کارکردهاای ایان تأسایس اداری قضاایی و
همپوشانی کامل باا دادرسای منصافانه در عرصاه اداری ،صاورت نگرفتاه اسات و حتای در الیحاه
پیشنهادی به مجلس با عنوان اصال قانون دیوان نیز ،التزام به تمرکززدایی و سااختار ساه مرحلاهای
رسیدگی دیده نمیشود.
این در حالی است که ماده ( )1اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب  1360امکان ایجاد شاعبه
در سایر شهرهای کشور را با نظر شورای عالی قضایی پیش بینی نموده بود .البته این مااده در عمال
نتوانست به ایجاد شعب در خارج از تهاران بیانجاماد ( آقاائیطاوق )13 :1396 ،برخای حقوقادانان
بدین نکته باورمند هستند که عدم امکان تراکمزدایی از دیوان عدالت اداری ،باه جهات واگاذاری
صالحیت ابطال مقررات دولتی باه هیاأت عماومی دیاوان عادالت اداری اسات .بناابراین باه لحااظ
ضرورت گردهمایی حداقل دو سوم قضات دیوان برای رسیدگی به مصوبات همچون بخشنامهها و
دستورالعملها در مرکز تهران ،عمالً تشکیل و فعالیت شعب شهرستانها با چالشهای جدی مواجاه
خواهد نمود (آقائی طوق.)13 :1396 ،
پرواضح است که تمرکززدایی و لزوم شناساایی پراکنادگی جغرافیاایی در دسترسای باه دادگااه
اداری ،کوششی شایسته برای هویت بخشیدن به دادرسی منصفانه است .رواست که شعب دیوان باه
فراخور مقتضیات جغرافیایی در استانها و به موازات دادگاههای عمومی تأسایس گردناد .پرسشای
که بر میخیزد این است که چگونه میتوان بین دو امر مهم یعنی صاالحیت هیاأت عماومی دیاوان
عدالت اداری در رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات خالف قانون و لزوم حضور دو ساوم قضاات
در جلسات هیأت عمومی در مرکز تهران و تکثرگرایی شعب دیوان استانها قائل به جماع گردیاد؟
چنانچه اشاره شد ،در وضعیت کنونی دیوان عدالت اداری توأمان یق مرجع قضاایی تاالی و عاالی
در رسیدگی به دعااوی اداری محساوب مایشاود (یااوری .)9 :1393 ،در حاالی کاه مطالعاه نظاام
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دعاوی اداری فرانسه نشانگر این امر است که ابطال مقررات دولتی آنجا کاه گساتره محلای دارناد،
در صالحیت دیوانهای اداری بدوی (و تبعاً دادگاههای اداری تجدیادنظر) و ماواردی کاه گساتره
فرامین رئیس جمهور و نخست وزیر ،در صالحیت شورای دولتی واگذار شده است (آقاائیطاوق،
.)6 :1396
ذکر مصادیق فوق از این جهت راهگشاست که میتوان ضمن شناسایی بساترهای قاانونی تمرکاز
زدایی از تشکل فعلی دیوان ،ابهامات موجود در خصوص بررسی مصوبات خالف قاانون در هیاأت
عمومی را مرتفع نمود .پیش نیاز نخست ایان اسات کاه دیاوان عادالت اداری در تهاران باه عناوان
دادگاه عالی قلمداد شده و با این دیدگاه ایجاد شعب بدوی در شهرستانها و شاعب تجدیادنظر در
مراکز استانها به فراخور شرای جغرافیایی امکان پذیر شود.
در ایاان خصااوص بهتاار اساات عااالوه باار صااالحیت دادگاااههااای باادوی و تجدیاادنظر اداری در
شهرستانها و استانها ،رسیدگی به دعاوی اشخاص از طرز کار دولت آنچنان که در اصال  173باه
آن پرداخته شده ،بین مقررات ملی و محلی تفکیق قائل شده و دادگاههای محلی (شهرساتانهاا و
استانها) صالح به رسیدگی بخشنامهها ،دستورالعملها و مقررات اصداری از سوی شاوراها ،نهادهاا
و سازمانهای محلی باشند و بالطبع دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاه عاالی ،بارای رسایدگی باه
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ملی دارند و یا فراتر از صالحیت یاق دیاوان اداری (محلای) هساتند و یاا در ماوارد خااص مانناد

تقاضای ابطال مصوبات ملی و همچنین مرجع تجدیدنظر بخشنامههای (محل مناقشه) در سطح یاق
وزارتخانه عمل نماید.
رسالتی خطیر که نه تنها به موازات اصل  34قانون اساسی و دسترسی همه افراد باه دادگااه اسات،
بلکه پروندههای احاله شده به دادگاههای اداری شهرستانها و به استانها ،به لحااظ اشاراف قضاات
به موضوعات محلی و صبغه اجتماعی جغرافیایی موضوعات با دقت بیشاتری بررسای شاده و تبلاور
حق به معنای واقعی ملموستر و محسوستر خواهد بود .عالوه بار ایان ،مصاوباتی کاه واجاد جنباه
ملی بوده و از اهمیت بسزایی برخوردار است ،به تساریع در دیاوان عادالت اداری باه عناوان مرجاع
عالی رسیدگی خواهد شد.
اگر راهکار فوق ،به عنوان مقصد و مقصود اصل  34و دسترسای افاراد باه دادگااه در نظار گفتاه
شود ،خأل حاکم بر لزوم سهل الوصول بودن دادگاه اداری تا ایجاد بساترهای قاانونی قابال اجارا باه
روش دیگری قابل جبران است .از آنجایی که در همه نقاط کشاور محااکم قضاایی عاام باا عناوان
دادگستری استان و شهرستان تأسیس شده و ساختار و تشکیالت مربوط نیز در گذر زماان ساامان و
ارتقا یافته ،میتوان چالش و مشکل ناشی از عدم دسترسی آسان مردم به دیوان را با اختصاص یق
یا چند شعبه از محاکم عمومی در حوزه قضایی برطرف نمود .به تعبیر بهتر در مرکز هر اساتان و یاا
در شهرستانهای ویژه که واجد شارای خااص جغرافیاایی یاا جمعیتای هساتند ،شاعبه یاا شاعبی از
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دادگاههای عمومی باا اعطاای صاالحیت هاای خااص جهات رسایدگی باه دعااوی اداری ،جهات
رسیدگی بدوی به شکایات و تظلمات اشخاص از مأموران و دستگاههای دولتای اختصااص یاباد و
سلطان آباد

چالشها و موانع حقوقی و عملی دسترسی به دیوان عدالت اداری با تأکید بر عدم تمرکز جغرافیائی دادرسی اداری  /مهتاب چاقمی ،خیراله پروین و اسداهلل یاوری

مراجعه مستقیم به دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به دعاوی فوق که مصادیق آن باید باه طاور
دقیق احصا شود ،منتفی و طر دعوی ابتدایی در دیوان باه ماواردی خااص نظیار ماوارد داخال در
صالحیت هیأت عمومی محدود گردد .در هماین رابطاه بخشانامههاا و مقاررات اصاداری از ناحیاه
شوراها و نهادهای محلای نیاز قابال طار در شاعب تخصایص یافتاه در شهرساتانهاا خواهاد باود.
همچنین هرگونه اعتراض به ابطال یا عدم ابطال اینگونه مصاوبات محلای ،قابلیات طار در شاعب
تجدیدنظر مراکز استان را خواهد داشت .راه حلی که به عنایت به تصریح اصل  173مستلزم اصال
این اصل خواهد بود.
این راهکار با عنایت به ساز و کار و فرآیند جذب قاضای در دیاوان باه شار منادرج در مااده 4
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان که شرط قضاوت در دیوان را دارا بودن سابقه کاار قضاایی
و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر در هر یق از گرایشهای حقاوق دانساته ،قابال دفااع
است .چرا که بکارگیری قضات واجد شرای در شعب دادگاههای اداری در استانها و شهرستانها
امری کامالً امکانپذیر است .به عبارت دیگر با تخصیص شعبه یا شعبی در استانها باه دادگااه اداری
و انتخاب قضات آن شعب براساس مفاد مقرره فوق به عنوان دادرس دادگااه اداری عماالً شاعبه یاا
شعبی از دیوان ،آنهم بدون ایجاد ساختاروتشکیالت جدیاد در اساتانهاا تأسایس گردیاده و اصال
دسترسی آسان به مراجع دادرسی در عمل محقق میگردد.
ایجاد دادگاه اداری در استانها با تخصیص شعب دادگاههای عمومی ،حتای مایتواناد باه عناوان
راهکاری جهت رسیدگی تخصصی به پارهای از دعاوی مهم که در حال حاضر در محاکم عماومی
رسیدگی میشوند ،ولی فی الواقع واجد صبغه اداری هستند ،بکار آید .دعاوی خاصی نظیر دعااوی
مرتب با قراردادهای اداری ،تقاضای ابطال اجرائیه صادره از کمیسیون ماده  77شهرداریها و ساایر
دعاوی که واجد جنبه اداری هستند در حال حاضر به لحاظ برخای مالحظاات و تفاسایر ناه چنادان
قابل دفاع ،در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرند که به لحااظ کثارت و تناوع پروناده و
ذهنیت حقوقی یا کیفری قضات محاکم عمومی ،عموماً منتن به نتیجه مطلوب یعنای تحقاق عادالت
نمیشوند .ارجاع این قبیل دعاوی به دادگاه اداری استان به شر فوق و اعطای صالحیت به دیاوان
عدالت اداری جهت رسیدگی به اعتراضها وتجدیدنظرخواهی از آرای صاادره ،تحاولی عظایم در
حوزه دادرسی اداری محسوب میگردد.
با اختصاص شعبه یا شعبی از محاکم عمومی به دادرسی اداری ،بخشی قابل توجاه از چاالشهاا و
آسیبهاا ی مرباوط باه مراجاع شابه قضاایی اداری نظیار هیاأت حال اخاتالف کاارگر و کارفرماا،
کمیسیون ماده  100شهرداریها ،هیأت حل اختالف مالیاتی ،هیأت رسیدگی به اماور جانباازان نیاز
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مرتفع میگردد .چرا که در این صورت دادگاه اداری استان به عنوان مرجع رسایدگی باه اعتاراض
اشخاص ،نسبت به آرای صادره از مراجع ماذکور و شاعب دیاوان عادالت اداری باه عناوان مرجاع
پروندهها ،ایفای نقش خواهند نمود .بدین ترتیب و با اتخاذ چنین راهکاری بادون آنکاه تشاکیالت
مجزایی ایجاد شود از هرفیت فعلی دستگاه قضایی حداکثر ثمره و بهره در راساتای تحقاق عادالت
اداری و دسترسی آسان عموم به مرجع صالح قضایی اداری حاصل خواهد شد.
نتیجه گیری و پیشنهادها
تحقق عدالت و دادگری که آرمان تاریخی بشریت بوده ،مستلزم شناسایی و تضامین مولفاههاای
آن و اتخاذ سازوکاری مناسب برای اجرای ضواب مربوطه است .اصل دسترسی به مراجع دادرسای
به عنوان یکی از محوریترین این مولفهها در نظامهای نوین حقوقی و در پرتو اصول تفکیاق قاوا
و حاکمیت قانون مورد توجه ویژه قرارگرفته و در ایران نیاز باا هماین رویکارد دساتگاه قضاایی باه
عنااوان متااولی اجاارای عاادالت درقاماات مراجااع و دادگاااههااای متنااوع و متکثاار در سراساار کشااور
نمودیافته است .در حاوزه دادرسای اداری ،عادم برخاورداری از سااختاری متکثار و غیرمتمرکاز و
فقدان پراکندگی شعب دیوان عدالت اداری در کشور ،تحقاق اصال اشاعاری را باا چاالش مواجاه
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رساایدگی بااه تجدیاادنظرخواهی از آرای صااادره از دادگاااه اداری اسااتان در ارتباااط بااا ایاان قبیاال

نموده است .بررسی سیر تحول دادرسای اداری در کشاورهای پیشارو در ایان حاوزه ،گویاای ایان
حقیقت است که ضرورتها و نیازهای فرهنگای ،اجتمااعی و تااریخی باه دگرگاونی در دادرسای
اداری منجر شده و آنان را واداشته تا رفته رفته از رویکارد تمرکزگرایاناه اولیاه فاصاله گرفتاه و راه
تمرکززدایی و تکثرگرایی در ایجاد دادگاههای اداری را در پیش گیرند .شارای کناونی دادرسای
اداری در ایران نیز بی شباهت به الگوهای برون مرزی نیست و استفاده مطلوب و بومیساازی آنهاا،
مفید فایده خواهد بود .راهکار اصلی و دائمی رفع چالش فوق ،تاسیس شعب دیاوان عادالت اداری
در استانها باه ماوازات دادگااههاای عماومی اسات .تأسایس شاعب دادگااههاای بادوی اداری در
شهرستانها و شعب تجدیدنظر در مراکز استانها که صالحیت رسیدگی به شکایات افراد و بررسی
بخشنامههای شوراها و نهادهای محلی را وفق بسترهای قانونی خواهند داشت.
دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاه اداری عالی در مرحله فرجامی صالحیت بررسای مصاوبات
ملاای و نظااارت برحساان رساایدگی شااعب تااالی و مرجااع تجدیاادنظر خااواهی از مصااوبات در حااد
وزارتخانه در شعب تجدیدنظر را خواهد داشت.
راه حل دیگری که میتواند ناهر به آینده دور نباشد ،تخصیص شعبی از دادگاههاای عماومی باه
رسیدگی به دعاوی اداری ،تصدی قضات متخصص و متبحر باه حقاوق اداری و اساسای باشاد کاه
ضمن دارا بودن صالحیتهای تبیینی از سوی مقنن ،واجد صالحیت به رسیدگی به شاکایات افاراد
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از طرز کار ادارات محلی و همچنین بررسی تقاضای ابطال بخشنامههاای محلای را باه حکام قاانون
خواهند بود .با پذیرش چناین فرضای ،اساتفاده از هرفیاتهاای کناونی محااکم عماومی در کشاور
سلطان آباد

چالشها و موانع حقوقی و عملی دسترسی به دیوان عدالت اداری با تأکید بر عدم تمرکز جغرافیائی دادرسی اداری  /مهتاب چاقمی ،خیراله پروین و اسداهلل یاوری
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میتواند خأل حاکم برای ایجاد دادگاههای بدوی و تجدیدنظر را به طور خاص مرتفع نماید.
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