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راهکارهای تقویت نظارت دیوان عدالت اداری وتأثیرآن
برحقوق شهروندی در نظام جمهوری اسالمی ایران
علی حمیدی
حسین آلکجباف
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چکیده:
ّ
یکی از دســتاوردهای مهم انقالب اســامی ایران ،تأســیس «دیوان عدالت اداری» به منظور
تنظیم روابط بین اعمال اداری دولت و حقوق شــهروندان اســتّ ،اما علی رغم رسالتی که در
اصول170و  173قانون اساســی برای آن ،تعریف شد و قانون آن به طور متوسط هر10سال یک
بار ،اصالح گردید ّاما تاکنون نتوانست همانند مراجع نظارتی همسطح خود ،چون شورای دولتی
ّ
فرانسه در تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار و در حمایت از حقوق شهروندان ،موفق عمل کند
به طوری که هرســاله تعداد شــاکیان و دعاوی اداری علیه مأموران و نهادهای دولتی به مراتب،
بیشتر میشــوند .این ناکارآمدی دیوان ،محصول یک ســری موانع و چالش هایی در صدور و
اجرای آرای آن می باشــد .این پژوهش ،با هدف کاهش همین موانع،درپاســخ به این ســئوال
کلی ،برای بهبــود نظارت دیوان عدالت اداری و تأثیر بهتر آن درحمایت از حقوق شــهروندی
در نظام جمهوری اســامی ایران ،چه تدابیری می توان اندیشــید؟ با روش توصیفی -تحلیلی،
ابتدا به شناسایی این موانع و چالشها پرداخته است سپس با رویکرد تطبیقی به شیوههای ّموفق
صدور و اجرای آرای شــورای دولتی فرانسه ،برای بهبود نظارت دیوان به این نتایج دست یافت:
در قانون دیوان ،نهاد ّ
مهم دادسرا پیش بینی گردد .صالحیت مشورتی به صالحیت ترافعی دیوان
اضافه شــود و قلمرو نظارتی آن به تمام اعمال اجرایی حکومت ،تســری یابد .آئین نامه اجرایی
قانون آن ،تدوین گردد .در مراکز اســتانها شعب بدوی و واحدهای اجرای احکام دایر شوند و
ضمانتهای اجرایی مالی قوی تری ،وضع گردد و اینکه تقویت نظارت دیوان ،تأثیر مســتقیمی
در احیاء حقوق شهروندی دارد.
کلیدواژگان :نظارت قضایی ،دیوان عدالت اداری ،شــورای دولتی فرانسه ،حقوق شهروندی،
موانع.
 .1دانشجوی دوره دکتری رشته حقوق عمومی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران.
 .2دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
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ً
تصمیمات و برنامه ریزی دولت ها و خاصاقوه ی مجریه در حمایت و تضمین حقوق شهروندی
هر کشــور نقش برجســته ای دارند وزمانی این حمایت کامل می شــود که بــا قانون ،منطبق و
حقوق ورفاه مردم رابه دنبال داشته باشد .در نظام های مردم ساالرکه روابط سیاسی  -اداری بین
دولت و مردم بر اســاس قانون ،تنظیم میگردد عدم رعایت قوانین و مقررات در اعمال دولت،
مسئولیت وپاسخگویی آن را مضاعف می کند به همین منظور «برای جلوگیری از تجاوز دولت
و مأمــوران اداری از اختیارات قانونی خود ،بحث کنترل و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری،
مطرح میشــود( ».هاشــمی )440 :1375 ،تحقق این ّ
مهم از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی
ایران به عنوان یک برنامه راهبردی مدنظر مجلس خبرگان قانون اساســی قرارداشت وبه همین
منظــور دراصول 170و173قانون اساســی« ،دیوان عدالت اداری» پیــش بینی ولحاظ گردید.
اولین قانون آن درســال 1360با الگوگیری ازقانون اجرانشده  1339شورای دولتی،به تصویب
مجلس شــورای اسالمی رسید برای تحقق اهداف نظارتی آن به طور متوسط هر10سال یک بار
قانون آن اصالح گردید ّامابابررسی آمارساالنه تعداد دعاوی اداری در محاکم اختصاصی اداری
ودیوان ،به نظر می رســد که این مرجع نظارتی ،تاکنون درایفای رســالت خود وتضمین حقوق
شــهروندان ،موفق نبوده اســت ،به طوری که حجت االســام بهرامی ،رئیس وقت این دیوان،
درتاریخ  1398/01/24طی مصاحبه ای با خبرگزاری صداوســیمای جمهوری اســامی ،بیان
داشــت« :درسال  1397آمار پرونده های ورودی درشعب بدوی نسبت به سال قبل یعنی 1396
ً
تقریبا 18/5درصد افزایش داشــته اســت» .این ناکارآمدی دیوان،حاکی ازوجود موانع وچالش
هایی درصدور واجرای آراء آن است ّالبته در گذشته ،پژوهش هایی راجع به صالحیت ،جایگاه،
آئین دادرسی وارتباط دیوان با حقوق شهروندی توسط برخی قضات و دانشگاهیان ،نگاشته شد
ّاما هیچ کدام ،به طور مسئله محور به راهکارهای کاهش موانع نظارتی دیوان و تأثیر آن بر حقوق
شهروندی در نظام جمهوری اســامی ایران ،نپرداخته است .بنابراین ،با این فرضیه که کاهش
موانــع نظارت قضایی دیــوان عدالت اداری با احیاء وتضمین حقوق شــهروندی در جمهوری
اســامی ایران ،تأثیر مســتقیم دارد این پژوهش به روش تحلیلی -توصیفی نگاشته می شود و
درصدد است به این سئوال کلی پاسخ دهد برای بهبود نظارت دیوان عدالت اداری وتأثیرگذاری
آن بر حقوق شهروندی در نظام جمهوری اســامی ایران،چه تدابیری می توان اندیشید؟ برای

تحقق این هدف،نویســنده ناگزیرشــد بارویکردی تطبیقی به شــیوه های ّموفق صدورواجرای
آراءشــورای دولتی فرانســه ،به عنوان نهاد همســطح با دیوان ،راهکارهایی برای کاهش موانع
نظارتــی این دیوان بیابد .نوآوری تحقیق درارائه پیشــنهادهای کاربردی وجدید دربهبودنظارت
دیوان براعمال دولت و حمایت بیشتر ازحقوق شهروندی می باشد.

 .1حقوق شــهروندی :واژه ی شــهروند( )citizenدرادبیات حقوقی وسیاســی ایران چندان
ســابقه ای ندارد،درحکومــت های ســلطنتی قدیم به جــای آن ،واژه "رعیــت" بکاربرده می
شــد «بعد از تصویب قانون مدنی،مفهوم شــهروند ،بیشــتر به عنوان تبعه ،استعمال می گردید
وکمتر از حق وحقوق جامعه ســخن به میان می آمد»(.اســماعیلی )106 : 1380،در فرهنگ
فارســی امروز«،شهروند ،به کســی می گویند که اهل یک شهریاکشورباشد وازحقوق متعلق به
آن برخوردارباشــد(».صدری افشار« )134 :1369 ،حقوق بشــر درحقیقت مرز بین شهروند
وتابعیت محض اســت(».افرا وعســکری )2: 1390 ،به طور کلی «شهروندی یک نوع رابطه
وقراردادمتقابــل اجتماعــی ویک سلســله حقوق متقابــل "دولت برمردم" و "مــردم بر دولت"
ّ
وهمچنین یک احســاس مشترک عمومی نســبت به هویت ملی واجتماعی در یک محدوده ی
مشــخص است»(.عاملی)4: 1380 ،بنابراین «حقوق شــهروندی را می توان بخشی ازحقوق
اساســی قانونی دربرابرحقوق بشری وحقوق اخالقی دانســت که برخالف این دو،رنگ ملی یا
منطقه ای یافته اســت»(نیاز پور )32 :1386 ،باتأمل براین تعریف وتعاریف وتفاسیردیگری که
حقوقدانان از اصطالح حقوق شهروندی دارند ،در نظام شهروندی ،شخص ،حقوقی رادرمقابل
یکسری مسئولیت ها پذیرفته اســت وازطرف دیگر برقراری توازن بین حقوق ومسئولیت های
شــهروندان از وظایف حاکمیت است.بنابراین حقوق شــهروندی از جمله موضوعات حقوق
بشری اســت که حکومت درمقابل شهروندان مکلف به رعایت وحمایت از آن است و چنانچه
مورد حمایت جدی دولتمردان باشــد نه تنها رضایت شــهروندان افزایــش می یابد بلکه باعث
اســتحکام حکومت هم می شود پس «حقوق شهروندی درجایی مطرح می شود که حقوق بشر
قراردارد و دردرون یک جامعه مدنی ذیل یک حکومت خاص،شکل قانونی واجرایی به خود می
گیردو فقط دررابطه فرد و دولت ،تبلور پیدا می کند(».نیازپور )28 :1386 ،و چیزی که آن را از
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بودن آن است ّاما حقوق بشر ،صرف نظر از ویژگیهای
دیگر حقوق بشــر ،جدامی کند سرزمینی ِ
زمانی و مکانی و نژادی ،برای همه و در همه جاست.
ّ
 .2نظارت قضایی :نظارت و مشتقات آن در مکتب اسالم به قدری مهم است که  129باردر
ً
خصوصا در علوم اجتماعی از ّ
قرآن مجید تکرار شده است در عرف و
اهمیت ویژه ای برخوردار
اســت ممکن اســت در گرایش های علمی مختلف ،از آن تعریف خاصی شــودوبه روش های
«سیاســی ،اداری ،مالی و قضایی از طرف مقامات ذی صالح قابل اعمال باشد» (عمیدزنجانی
و موســی زادهّ )53 :1389 ،اما آنچه در این پژوهش ،مدنظر اســت مفهوم حقوقی -قضایی آن
خواهــد بــود و با توجه به اینکه نظارت بــر اعمال دولت در ایجاد بینش سیاســی مردم و تنظیم
رابطه آنها با دولت ،تأثیر به ســزایی دارد مهمترین موضوع در این بحث ،انتخاب شــیوه درست
برای تحقق این هدف اســت ،نظارت قضایی به عنوان مهم ترین روش نظارتی که ازسوی مراجع
قضایی بر اعمال ،فرامیــن و تصمیمات کارگزاران حکومت صورت می گیردحســب موضوع و
صالحیت ممکن است توسط محاکم عمومی دادگستری یا توسط دادگاه اختصاصی اجراشود در
ً
حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران غالبا از نوع دوم و توسط دیوان عدالت اداری بامعیارقانون
و به صورت استصوابی براعمال دولت انجام می گیردودر مواردی که قانون یافت نشود و یا ابهام،
اجمال و یا تعارض وجود داشــته باشد با استناد به منابع معتبر اســامی یا فتاوای معتبر ،حکم
صادر می شــود( .اصل  167قانون اساسی) نظارت دیوان،عالوه بر داشتن ویژگی قانونی ،به نحو
فراگیر صورت می گیرد (اصل  156قانون اساسی) و استثنایی در نظارت به مقررات قوه ی ّ
مجریه
وجود ندارد.
 .3دیوان عدالت اداری :قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در دو مورد نظارت قضایی
دیوان عدالت اداری را پیش بینی والزم االجرا دانسته است .یکی در مورد تصویب نامه ها و آئین
نامه های دولتی که مخالف با موازین اســامی و یا خــارج از حدود اختیارات قوه مجریه وضع
شده باشند در این خصوص ،برای تحقق این هدف نظارتی،به همه اشخاص حقیقی و اشخاص
حقوقی حقوق خصوصی این حق را داده اســت که از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آنها را
بنمایند (اصل  170قانون اساسی) و در هنگام اجرا ،توقف این دسته از ّ
مقررات دولتی را منوط به
ابطال آنها توســط این نهاد قضایی دانسته است ،قانونگذار برای اینکه ،بین وظایف دیوان عدالت
اداری با شــورای نگهبان و یا با رئیس مجلس شورای اســامی،تعارضی در خصوص انطباق یا
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عدم انطباق مقررات دولتی باشــرع یا قوانین عادی به وجود نیاید در ماده  87قانون دیوان به این
موازی کاری پاســخ دادو دیوان را مکلف کرد چنانچه درخواســتی با عنوان ابطال مصوبه ای به
ّ
علت مغایرت با احکام شــرع یاقانون اساســی در هیأت عمومی آن ،واصل شود فورأ موضوع را
برای اظهار نظر شــورای نگهبان ارسال نماید و درصورتی که فقهای شورای نگهبان با مالک قرار
دادن مفاد اصل چهارم قانون اساســی ،تشخیص داد که این مصوبه دولتی خالف شرع می باشد
یا اکثر اعضای شــورا نظر برمغایرت آن با قانون اساسی داشــتند آن وقت هیأت عمومی دیوان،
حکــم به ابطال این مصوبه ،صادر می کند و در مواردی که «شــکایت به مغایرت مصوبه دولتی
با یکی از قوانین عادی شــده باشد دیوان موضوع را برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت برای
رئیس مجلس شورای اسالمی می فرستد بر اساس اصالحیه ای که در سال  1388در قانون نحوه
اجرای اصول  85و  138قانون اساســی به عمل آمد هرگاه رئیس مجلس شورای اسالمی مصوبه
ای را مغایر قانون عادی تشــخیص دهد و اعالن کند نظر او برای دیوان عدالت اداری الزم التباع
خواهد بود( ».عمیدزنجانی و موســی زاده )137 :1389 ،دومین وظیفه ی نظارتی دیوان عدالت
اداری،رســیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد ها و یا آئین
نامه های دولتی اســت (اصل  173قانون اساســی) دراین موارد ،برای رسیدگی بهتر به شکایات
از تظلمــات و اعتراضات مردم نیازمند پیگیری در بطن جامعه اســت به همین دلیل برای احیاء
حقوق عامه وجود «نهاد دادسرا» در دیوان ضرورت پیدا می کند بنابراینّ ،
باتوجه باینکه کارگزاران
درانجام مسئولیت های سیاسی خودبه ّ
مقررات دولتی استنادمی کنند و هر موقع شکایتی راجع به
آنهامطرح شود نظر دیوان ،فصل الخطام است .می توان گفت :صالحیت دیوان عدالت اداری ،در
ً
راستای اجرای اهداف قوه قضائیه مخصوصادراحقاق حقوق عامه ،شامل تمامی اعمال سیاسی و
اداری دولتی می شودو به سهم خود می تواند از زیاده خواهی های دولت مردان در تضییع حقوق
ً
شهروندان ،جلوگیری کند ّالبته ایفای چنین مسئولیتی به منزله این نیست که دیوان ماهیتا یک نهاد
ً
سیاســی است بلکه به لحاظ جایگاه و نقشی که در ذیل رئیس قوه قضائیه دارد ذاتا نهادی قضایی
است و قانون شورای دولتی که در ســال 1339شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید به
دلیل همین موضوع که با استقالل قوه قضائیه در تضاد بود قابلیت اجرایی پیدا نکرد.بعداز پیروزی
انقالب اسالمی ،هرچند که تشکیل دیوان عدالت اداری در زمینه نظارت قضایی و تأمین عدالت
اداری ،تحول بزرگی بود ّاما علی رغم این که صالحیت ،ســاختار و تا اندازه ای آئین دادرسی آن
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ً
با شورای دولتی فرانسه شباهت هایی دارد،جلسات شعب بدوی دیوان تقریبا مشابه جلسات یک
شعبه یا شــعب ترکیبی شورا وجلسات شعب تجدید نظرآن شــبیه بخش دعاوی شورا برگزارمی
گردند وهیأت عمومی دیوان همانند هیأت دعاوی شـ�ورا ،عمـ�ل می کند.تصمیمات قضایی در
ش��عب تجدید نظر دیوان وهمه شعب و هیأت شورای دولتی به صورت شورایی ،اتخاذمی شوند.
ً
محکوم له ،منتج شود ،بالمانع است.
اجرای توافقی آراء در هردو مرجع درصورتی که به رضایت
ّ
محکــوم علیه هردومرجع مکلفند درمدت معینی ،آراء ابالغ شــده را به طور کامل اجرا یاطرف
مقابل راراضی کنندّ .اما تاکنون این نهاد نتوانســت همانند آن شــورا در تنظیم روابط بین دولت و
شهروندانّ ،موفق عمل کند.
 .4شــورای دولتی فرانســه« :به تبع تغییراتی که به دنبال انقالب کبیر فرانسه بوقوع پیوست
شورای دولتی براساس قانون سال ۱۷۹۱رسما"تاســیس گردید( ».بخشایشی)۲۷ :۱۳۸۶ ،و از
پایان جنگ جهانی دوم به این طرف،توســعه بیشتری یافت و«در صدر محاکم اداری فرانسه و به
عنوان مرجع تجدیدنظرو فرجام ازآراء ایــن دادگاههاعمل می کند،دارای یک بخش اداری برای
صالحیت مشورتی و یک بخش قضایی برای انجام صالحیت ترافعی ،است( ».شیخ االسالمی،
 )136 :1381به طور مختصر ،ســه دسته صالحیت ترافعی دارد یکی،رسیدگی بدوی ونهایی به
تقاضــای ابطال در دعاوی مربوط به تجاوز از اختیارات علیــه تصویب نامه ها .دوم ،صالحیت
اســتینافی به منظور تجدیدنظر از آراء دادگاههای اداری تالی ونظارت برآنها وصالحیت ســوم،
صالحیت رســیدگی فرجامیازآراء دادگاههای اداری اســتینافی وآرای قطعی دادگاههای اداری
تالی ،به تبع این صالحیت ها دودســته آراءونظریه مشــورتی وترافعی صادرمیکنددســته اول،
آراءونظریات مش��ورتی که درمواردمعین قانونی ،باید راجع ب��ه تصمیمات دولت ،بدهد و یا در
مواردی که دولت ،بطور اختیاری از آن اظهارنظرمیخواهد .دسته دوم ،که غالب تشکیالت شورا
به آنها مشغول هســتند «آراء مربوط به دعاوی تجاوز از حدود اختیارات مقام و مسئول اداره و یا
تصمیم خالف قانون یا مربوط به استیفای حق خواهند بودکه شورای دولتی به عنوان مرجع بدوی
یا تجدید نظر یا فرجام قانونا»حق رسیدگی ترافعی به آنها را دارد( ».دانشپور بخشایشی:۱۳۸۶ ،
 .)۲۶به موجب تصویب نامه مورخه  23دســامبر  ،1988این شــورا ،در صدور دستور موقت
( )Refere administratifهمان اختیارات دادگاههای مدنی را دارا میباشد .یکی از بدعت های
پرداخت بخشی از طلب ِ خواهان را
دستور
آن اینســت که تا قبل از صدور رأی نهایی ،می تواند
ِ
ِ
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صادر کند.با ّتوجه به اینکه ماهیت رســیدگی دراین شورا ،تفتیشی ( )Inquisitoireاست .شیوه
دادرسی در آن با شیوه دادرسی کیفری ،شباهت بسیاری دارد« .مطابق بند اول ماده  6کنوانسیون
اروپایی حقوق بشــر ،در حال حاضر ،رســیدگی علنی به پرونده اداری یک«حق» محســوب
ً
میشــود( ».آشوری )343 :1383 ،که دراین شــورا،تقریبارعایت می شود .شیوه تصمیم گیری
ً
درشورا،کامالمشورتی و طوالنی است .با ّتوجه به رسالتی که این شورا از طرف مردم فرانسه برای
احقاق حقوق آنها در برابر دولت و تحقق عدالت اداری ،دارد ،حســب رویه معمول ،هر حکمی
را ،خطاب به «مردم فرانسه» ،صادر میکند .جهت تسهیل اجرای احکام ،طی سال های  ۱۹۸۰و
ً
 ۱۹۹5تغییرات مثبتی در شورا صورت گرفت معموال برای اجرای آراء به دو روش ایجابی و سلبی
عمل مــی کند در روش ایجابی ،محکوم علیه ،این حــق را دارد که ازبخش گزارش و مطالعات
شورابخواهدتا نحوه اجرای رأی را برایش تفهیم کند شورا هم با انتصاب یک گزارشگر ،مفاد رأی
و دالیل صدورواجرای آن را برای نماینده آن اداره یا وکیل مربوطه روشــن می کند«.حسب مورد،
ُ
برای رفع ابهام ،ممکن اســت
محکوم له ،ظرف  3ماه از تاریخ صدوررأی ،مفادآن را برای تحقیق
به بخش گزارش و مطالعه شــورا ارجاع دهد( ».آشتیانی )58 :1383 ،و یا حتی ممکن است فی
البدائه ،معاون شــورای دولتی و یا رئیس بخش دعــاوی از بخش گزارش و مطالعه بخواهد برای
محکوم علیه شفاف سازی کند .در صورت عدم اجرای به موقع و کامل رأی توسط محکوم علیه،به
شــیوه های سلبی وغیره،محکوم له می تواند به طریق دیگر ،شکایت مجدد نماید ،بخش گزارش
و مطالعات می تواند تذکر الزم رابه محکوم علیه ،اعالم کندویاحســب مورد مراتب اســتنکاف
محکوم علیه را در روزنامه رس��می منتشر نماید و «چنانچه طرفین در موعد مقرر ،در اجرای رأی
به نتیجه نرســند بخش گزارش و مطالعات شورا ،به موجب قانون 16ژوئیه 1980بعدازگذشت ۶
ماه از تاریخ عدم اجرای رأی ،محکوم علیه را به پرداخت مبلغی به عنوان خســارت تأخیر تأدیه،
محکوم می کند( ».آقایی طوق)57 :1386 ،
 .5موانع :در این پژوهش ،آن دســته از اقدامات نهادها و ســازمانه هایی که ازطریق قانون
(مجلس) یا تفســیر قانون اساسی (شورای نگهبان) یا اتخاذ تصمیم (مانند شورای عالی انقالب
فرهنگی) در راه تحقق کامل اهداف دیوان مانع (قانونی) ایجاد می کنند.
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جمهوری اســامی ایران نظامی مکتبی اســت و تمــام قوانین ومقررات آن بایــد طبق موازین
مکتب زندگی ســاز اسالمی باشــند(اصل4قانون اساســی) رعایت حقوق شــهروندی درآن
عالوه بررضایت الهی باعث رضایت شــهروندان و تقویت نظام مردم ســاالری دینی ،می شود.
خداونددرتضمین حمایت از حقوق انسانها چنین وعده داد« :لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا
معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقســط» (سوره حدیدآیه )24ایجاد عدالت و اقامه قسط
درجامعه ،حق هرشــهروند است .در آیه 9سوره اعراف تأکید نمود« :لقد مکنا کمفی األرض و
جعلناکم فیها معایش» «تســلط ومالکیت برزمین رابرای شــما قراردادیم وانواع وسایل زندگی
را برای شــما فراهم ســاختیم» .از نگاه امام علی(ع) :حاکمان ،خادمان مردم هســتند( ».ابن
تراب )126 :1385 ،ایشــان درتبیین حق شهروندی توســط زمامداران،فرمود....«:فرمانبردار
صالح نشودجزباصالحیت و شایستگی زمامداران و زمامداران به صالح نیایند جز با استقامت
و اعتدال رعیت فرمانبردار ،پس هرگاه فرمانبــردار ،حق زمامداران و زمامدارحق فرمانبرداران
را به شایستگی بجا آورد حق درمیانشان عزت یابد(».....نهج البالغه ،خطبه  )127به تبع سنت
اسالمی،قانون اساســی جمهوری اســامی در اصول متعددی بر حمایت از حقوق شهروندی
تأکیــد نمود من جمله ،در اصل  46بر حق مالکیت حاصل ازکســب وکار ،در اصل 47بر حق
مالکیــت شــخصی ،و در اصول 170و 173بر کنتــرل اعمال دولت به منظــور تضمین حقوق
شهروندی از طریق دیوان عدالت اداری ،تأکید دارد .در این اصول ،الزامات دولت از حاکمیت
قانون در وضع ّ
مقررات و دفاع از حقوق شــهروندان در برابر دولت مبنای نظارت دیوان عدالت
اداری پیش بینی شده است.
الف -نظارت دیوان عدالت اداری:
«درحقوق ایران ،نظارت قضایی براداره ازسه طریق صورت می پذیردکه دو مورد آن به صورت
اســتثنایی()Exceptionاز طریق قضات دادگاه ها وســازمان بازرسی کل کشور ویک مورد آن
بــه صورت اقامه دعــوا( )Recoursو خاص ازطریق دیوان عدالــت اداری انجام می پذیرد».
(مشهدی )33: 1395 ،ازاین رو،آن بخش از نظارت قضایی پسینی و جبران کننده که در حیطه
وظایف دیوان عدالت اداری اســت بایســتی از ســاز و کارهایی منطقی و کاربردی برخوردار

ب-تأثیر نظارت دیوان عدالت اداری برحقوق شهروندی
از ّ
مهمترین موضوعات هر جامعه ای ،حقوق شــهروندی آن اســت که به اقتضای عدالت باید
توســط هردولتی در ابعاد مختلف ،حمایت و تضمین شود تا میزان جرائم آن جامعه ،به مراتب
کاهش یابد ،نظم و امنیت اجتماعی تثبیت گردد و اعتماد عمومی و پشــتیبانی مردم از حکومت
باال رود ،به همین منظور باید نهادهایی ،تأســیس شــود تا با تمکین به قانون ،بین اعمال دولت
ها و حقوق شــهروندان توازن ایجاد شــود« .ازجمله راههای الزام دستگاههای اداری به اعمال
حاکمیت قانون این اســت که شهروندان در مواردی که دســتگاه های اداری به تکالیف قانونی
خود عمل نمی کنند برای احقاق حق خود به مراجع مســتقل و بی طرف رجوع کنند و با ابطال
تصمیمات خالف قانون یا ملزم کردن مراجع اداری به انجام وظایف قانونی به حق خود دســت
یابند و چنانچه زیانی به آنها وارد آمده باشــد جبران آن را درخواســت کنند( ».صدرالحفاظی،
 )۲۲ :۱۳۷۲یکی ازاین مراجع مســتقل که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،پیش بینی
شــد دیوان عدالت اداری است که از سال  ۱۳۶۰تاکنون آراء زیادی در دفاع از حقوق شهروندی
وکنترل اعمال دولت ،صادر نمود قانون جاری آن در ماده  ۱۱احیای حقوق اشخاص را از جهات
نظارت قضایی بیان داشــته اســت برای تحقق این هدف دادرس دیوان ماهیت و اثرات تصمیم
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باشــد تا بتواند با حداقل هزینه بــه «حاکمیت قانون» و«تضمین عدالت» نزدیک شــود .طبق
اصل170قانون اساســی ،قضات دادگاهها ،از اجرای مقررات مغایر با موازین اسالمی یاخارج
ازحدوداختیارات قوه مجریه،خودداری می کنندوهرشــهروندی حتی ذینفع نباشد حق دارد که
از دیوان عدالت اداری ابطال این گونه مقررات راتقاضانماید براســاس اصل  ۱۷۳قانون اساسی
شهروندان میتوانند نســبت به مأموران یا واحدها و یا آیین نامه های دولتی برای احقاق حقوق
خودشــان شــکایت یا تظلم خواهی نمایند یا اینکه اعتراض کنند در راستای اجرایی شدن این
اصول ،طبق مواد30و54و55قانون جاری دیوان ،دادرســی در آن به طریق عادی و با دادخواهی
شهروندان ،صورت می گیرد و با دقت نظر در مدلول قانون آن مالحظه می شود که میان واژگان
شکایات ،تظلمات و اعتراضات و تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مراجع شبه قضایی
اداری مــورد نظر مــاده ۱۰قانون جاری آن ،نوعی ترتب حقوقی وجود دارد و دادرســی درآن به
طورمستقل،تفتیشی ،غیرعلنی و بدون حضور طرفین دعوا ،صورت می گیرد.

71

72

سال دهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)22پاییــز 1400

اداری را هم مورد مداقه و بررســی قرار میدهد با توجه به این که هدف اصلی قانون اساســی و
قوانین عادی تضمین حقوق انســانی است اعمال اداری دولت هم باید در همین راستا و اهداف
باشــند و هر گاه با هنجار های برتر اعم از قوانین بین المللی مورد پذیرش جمهوری اســامی
ایران ،اصول کلی حقوق ،قانون اساســی قوانین عادی و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت
نظام هماهنگ و منطبق نباشــند با درخواست هر شــهروندی قابلیت بررسی و ابطال در دیوان
عدالت اداری پیدا می کند.هر چند که کلیت اعمال اداری در اصول  ۱۷۰و  ۱۷۳قانون اساســی
و مواد  ۱۰و  ۱۱و  ۱۲قانون دیوان نام و عنوان آنها تصریح شــده اند اما اینکه دیوان با کدام معیار
تشخیص دهد که اعمال اداری مورد شکایت شاکی باعث تضییع حق ایشان شده است ،درهیچ
قانون ومقرره ای نیامده اســت ولی برای تعیین معیار ،باید با اصول مسلم حقوق بشری ارزیابی
ومنطبق گردند«یکی ازاین اصول ،اصل برابری وعدم تبعیض بین اشــخاص است ،شهروندان
فارغ از ویژگیهای فردی خویش نظیر نژاد ،جنسیت ،مذهب یا طبقه اجتماعی باید تحت سیطره
حقوقــی نظام واحد قرار گیرند»(ویژه )۲۱۷ :۱۳۸۳ ،بنابراین «در حقوق اداری ایران اصول ۱۹
ً
و  ۲۰اصل ســوم از منابع حقوق داخلی اصل برابری به شمار میآیند بعضا رویه هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مبنای صدور آرای ابطالی قرار گرفتهاند»
(شــیرزاد )۱۵۴ :۱۳۹۳ ،و شهروندان در همه ابعاد حقوقی خصوصا» حقوق اداری باید از این
حقوق بشری و شــهروندی برخوردار باشندّ .اما علی رغم اینکه« از ّ
مهمترین ابزارکنترل اعمال
مراجع اداری اصل حاکمیت قانون اســت و به موجــب آن تصمیمات مراجع اداری باید مبنایی
داشته باشــند» (.طباطبایی موتمنی۱۳۸۰:۱۷ ،؛ سنجابی ،بی تا )۲۵۰وطبق ماده  ۷قانون آیین
قانون احترام به
دادرسی کیفری ،در تمام مراحل دادرســی ،رعایت حقوق شهروندی موردنظر ِ
حفظ حقوق شــهروندی مصوب  ۱۳۸۳/ ۲ /15از سوی مقامات قضایی و
آزادیهای مشــروع و ِ
ِ
ّ
سایراشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است .اما ارزیابی که هرساله از تعداد
دعاوی ورودی به دیوان میشــود حاکی از این اســت که تعداد شــاکیان و تعداد دعاوی اداری
علیه دستگاههای دولتی به مراتب بیشترمی شوندبدین معنی که دستگاههای دولتی بیش ازپیش
درتضمین حقوق شهروندان ،از حاکمیت قانون ،فاصله گرفته اند.

بند  – 2موانع نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

الف -موانع وچالش های صدور آراء

 .1تصمیم گیری فردی قضات شعب بدوی :علی رغم انتظاراتی که مردم برای تحقق عدالت
اداری از دیوان دارندرســیدگی به مستندات طرفین دعوا در شــعب بدوی ،فقط توسط یک نفر
قاضی ،صورت میگیرداین چالش،عالوه برایجاد خستگی و فرسودگی جسمیو روانی قاضی،
ّ
گاهی باعث میشود که ایشــان نتواند در فرصت الزم و بادقت کافی ،همه زوایای پنهان پرونده
را بررسی کند و ناخواسته از کشف حقیقت ،غافل بماندو بخشی از حقوق یکی از طرفین دعوا،
تضییع شــود و یا اینکه دولت از قدرت عمومی سوء استفاده کند و مانع شود که شاکی به حقوق
واقعی خود نرسد.
ّ
 .2کوتــاه بودن مدت قضــاوت :وفق ماده  58قانون دیوان ،وقتی قاضی شــعبه ،تحقیقات و
مســتندات ارائه شــده اصحاب دعوا را کافی دید ،پایان دادرســی را اعالم میکند و از دریافت
مدارک و مستندات جدید ،خودداری میکند و ظرف یک هفته از خاتمه دادرسی ،بدون حضور
طرفین ،تصمیم گیری و مبادرت به انشاء و صدور رأی مینماید .با مالحظه برخی پرونده هایی
ّ
که اصحاب دعوای متعدد یامستــندات زیادی دارند ،به نظر میرســد این مــدت کوتاه ،برای
مطالعه وبررسی ابعاد مختلف چنین پروندههایی،کافی نباشدوقاضی نتواند به درستی ،استنادات
ّ
موردنیــاز را در متون مختلف حقوقی بیابد و به ناچار و با تمکین به رعایت مدت قانونی ،آرایی
صاد ر کند که تمامی جوانب حق درآن دیده نشــده باشــد و از جامعیت الزم برخوردار نباشد و
بهانهای برای محکوم علیه بوجود آورد کــه به اجرای کامل رأی ،تمکین نکند .برای نمونه ،می
توان به برخی پرونده های ســاخت وســاز غیرمجاز با تعداد شاکیان متعدد علیه کمیسیون های
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باتوجــه به اینکه «ظهور و بروز تمام تالش های دیــوان عدالت اداری ،جهت تحقق «حکومت
قانون» را باید در آرای صادره از آن ،دانســت و در واقع ،اجرایی شدن این آراء است که موجب
تحقق «قانون مداری» در نظام اداری و دولتی ،خواهد شــد(».رضایی زاده وعبدالهی:1393 ،
ّ )191امابه نظر می رســد هر دو مؤلفه ی «صدور» و «اجــرای آراء » در دیوان ،با موانع مواجه
هســتند و همیــن عوامل ،تاکنون نظــارت دیــوان را در کنترل اعمال دولــت و تضمین حقوق
شهروندی ،ناکارآمد نمود.
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ماده 100شهرداری ها و پرونده دانشجویان بورسیه در سال  1396اشاره کرد.
 .3قضاوت بدون حضورطرفین :در جلســات دادرســی دیوان ومرحلــه ی تصمیم گیری،
اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها حضور فیزیکی ندارند و فقط در موارد اســتثنایی و خاص،وفق
ماده  43قانون دیوان ،قاضی شعبه به اختیار ،هر یک از اصحاب دعوا یا نمایندگان قانونی آنها را
برای ادای توضیح ،دعوت میکند .با تأملی کوتاه بر این رسیدگی غیابی ،به نظرمی رسد قاضی
ّ
شعبه به علت نداشتن ارتباط کالمی بااصحاب دعوا ،نتواند بر تمامی زوایای دعوا ،آگاهی کامل
پیدا کندو بر اساس میزان اطالعاتی که درمحتوای پرونده می یابد اقدام به صدور رأی مینماید.
همین مشــکل تاکنون باعث شــد برخی از آراء دیوان ،ناقص ،مبهم و فاقد ضمانت اجرا صادر
شوند ّاما در شورای دولتی ،همانند دادگاههای عمومی ایران ،طرفین دعوا یا قائم مقامان قانونی
آنها ،حق حضور درجلســات دادرســی و ارتباط کالمی با قضات و بیــان ایراد و دفاع درمقابل
یکدیگر را دارند.
 .4ع��دم تفکیک مراجع رس��یدگی کننده به ّ
مقررات ملّی و محلی :ایــرادی که در نحوه ی
رســیدگی به ابطال ّ
مقررات دولتی و شهرداریها توسط هیئت عمومیدیوان وجود دارد این است
ّ
که تفاوتی بین شیوه رسیدگی به مصوبات ملی و مصوبات محلی ،در قانون دیوان ،پیش بینی نشده
است .رسیدگی به درخواست ابطال مقررات محلی درهرسطح واعتبار،همان مسیری را در دیوان
مقررات ّملی الزم است و همان هزینهای که صرف رسیدگی به ّ
طی می کند که برای ابطال ّ
مقررات
ّ
با ّ
وملی میشــود همان هزینه هم برای رســیدگی به ّ
مقررات کم اهمیت و محلی ،صرف
اهمیت
میگردد .به عنوان مثال ،رســیدگی به درخواست ابطال یک مصوبه ازشورای یک شهرباجمعیت
زیر5000نفر ودرجه پایین یارأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100شهرداری همان شهر ،همان مسیر،
وقت وهزینه ای رامی طلبد که دیوان برای رســیدگی به درخواست ابطال ِ یک آئین نامه از وزیرراه
ومسکن یا مصوبه کمیسیون رسیدگی به امورآب های زیرزمینی ،صرف می کند.

ب -چالش های اجرای آراء دیوان

 .1عدم تمکین محکوم علیه :با ّتوجه به نظریهی شــماره  85/5/21/-7/3758اداره حقوقی
قوه قضائیه ،اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه هاست و تأخیر در اجرا یا عدم اجرای آنها
امری استثنائی است و نیاز به مجوز قانونی دارد .بنابراین ،احکام قطعی دادگاهها باید بدون مانع،
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اجرا شــوند و بین اصحاب دعوا اعم از دادگاههای عمومیدادگســتری و دیوان عدالت اداری،
هم نباید تفاوتی باشــدّ ،اما علی رغم مفادماده  576قانون مجازات اسالمی1375که بر اجرای
آراء صادره از مراجع قضایی توســط مقامات دولتی ،تصریح نموده اســت و هیچ مقام رسمی
نمیتوانــد از اجرای آن آراء خودداری نماید بســیاری از آراء دیــوان عدالت اداری که محکوم
علیه،دولت ،است و«یکی از ّ
مهمترین حوزههایی که قانونمداری باید در آن نهادینه ،شود اعمال
اداریســت( ».ویژه )86 : 1388 ،به بهانه تنظیم بودجه ساالنه ّقوه ی قضائیه،به صورت صریح
یاضمنــی ویا عملی درروند قضاوت وتصمیم گیری ویا اجرای آراء دیوان ،چالش ایجادمی کند
برخالف دعوت قاضی،برای ادای توضیح درشعبه ،حضورپیدا نمی کند (تبصره 2ماده 44قانون
دیوان) یا از ارسال مستندات مورد مطالبه شــعبه ،خودداری می کند (ماده 45قانون دیوان) ویا
اینکه «بنا به مصلحت سازمان یا دستگاه دولتی و یابه بهانه ی حفظ منافع عمومی ،اجرای حکم
ّ
را برای مدتی به تأخیر میاندازد( ».ســپهری و رســتمی) 177 :1389 ،یابه طورکلی ازاجرای
آن امتناع می نماید (مواد95و111قانون دیوان) به عنوان نمونه :اســتنکاف رئیس موسســه جهاد
دانشــگاهی ازاجرای دادنامه 1545مورخ1392/07/21صادره از شعبه سوم بدوی دیوان که به
موجب دادنامه شماره  1160مورخ1392/11/26شعبه 8تجدیدنظر به انفصال موقت ازخدمات
دولتــی محکوم گردید.بنابر این،باتوجه به اینکه ،دیوان عدالت اداری ،دادگاه اختصاصی ،تلقی
میشود» (صورت مشــروح مذاکرات مجلس قانون اساسی) و از طرف دیگر «مفاسد مقامات
در برابــر یک رأی قطعــی و الزم االجرا به فرض آنکه رأی مزبور موافق قانون به نظر نرســد به
مراتب از اجرای آن ،بیشتر است .زیرا اعتبار و قدرت اجرایی احکام قطعی متکی به نص صریح
قانون میباشــند و ممانعت از اجرای آنها ،جز اعمال قدرت شخص و مخالفت با قانون ،عنوان
دیگری ندارد(».صدرالحافظی )614 :1372 ،ودر یک جامعه به اصطالح مردم ســاالر «هیچ
کس باالتر از قانون نیســت ،اقدامات و تصمیمات خودسرانه مردود و ممنوع است( ».هاشمی،
 )220: 1386و با اســتنباط از مفهوم مواد39و  115قانون دیوان ،خودداری از اجرای آرای آن
محکمه که قابلیت اجرایی دارند مصداق قانون گریزی و جرم تلقی میشوند.
 .2چالش های تقنینی :در قانون ســال 1392دیــوان ،در قیاس با قوانین قبلی ،راهکارهای
ّ
مشــخص و الزمیبرای اجرای آراء آن ،اندیشیده شــد ّاما به علت ناکافی بودن این راهکارها و
نداشــتن ضمانت قوی ،چندان مثمرثمر واقع نشــدند.یکی از این چالش های موجود در قانون
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دیوان که به صراحت آمده اســت مهلت یــک ماهه ،مورد نظر در مــاده 108برای اجرای کامل
ّ
رأی و یا جلب رضایت محکوم له ،می باشــد .گاهی اوقات ،محکوم علیه ،دراین مدت کوتاه ،با
مشــکالتی خارج از اراده خود ،مواجه میشود .برای نمونه در یکی از شعب دیوان ،علیه یکی از
ماموران دولتی ،رأی صادر میشود ّاما محکوم علیه بعد از دریافت رأی ،بر اثر تصادفی ،مصدوم
ً
میشــود و یا به بیماری صعب العالجی مبتال میگردد به طــوری که عمال از اجرای رأی ناتوان
می شــود یا درمورد دیگری که استنکاف محکوم علیه از اجرای رأی برای دادرس اجرای احکام،
محرز می شودوایشــان به اســتنادماده 111قانون دیوان ،برای تأمین والزام مستنکف به پرداخت
ُ
محکوم به ،دســتور به توقیف حساب بانکی محکوم علیه ،میدهد ّاما حساب بانکی وی ،اعتبار
ُ
محکوم به ،نداردواموال دیگری هم ندارد.مورد دیگر ،وجود تناقض بین
ریالی کافی متناســب با
مفاد مواد 10و  118قانون میباشد که بر اساس ماده  ،118فقط دستگاههای اجرایی موضوع ماده
 5قانون مدیریت خدمات کشوری ،مکلف به اجرای تصمیمات دیوان هستند در حالی که حدود
صالحیت دیوان طبق ماده  ،10فراتر از ماده  5قانون مدیریت خدمات کشــوری است  .گاهی در
روند اجرای آراء دیوان ،موانعی بوجود میآید که با بررســی شکل قانون ،چندان متوجه نخواهیم
شــد .برخی از این مشکالت ،ناشی از سکوت قانون دیوان اســت و برخی هم به عدم شفافیت
و یا در تعارض بودن آنها با قانون اساســی میباشــند برای نمونه :رئیس جمهوری از اجرای رأی
دیوان ،امتناع میکند «با ّتوجه به ساز و کار مشخصی که قانون اساسی در بند10اصل110واصول
131و 140برای عزل رئیس جمهور پیش بینی کرده اســت ،دیوان نمیتواند اقدام به صدور حکم
انفصال برای چنین رئیس جمهوری ،نماید( ».محمودی)446 :1386 ،
 .3چالش هــای متون آرای صادره از دیوان :برخی مواقع ،حکمی مبهم وغیرشــفاف از
شــعبهای یا از هیأت عمومیدیوان ،صادر میشــود به طوری که محکوم علیه و ّ
یاحتی دادرس
اجــرای احکام ،توان تفســیر آن را ندارد .ابهام در چنین احکامی ،عالوه بــر اینکه بهانهای برای
ُ
محکوم له ،خواهد
استنکاف محکوم علیه بوجود میآورد موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق
ّ
شد .برای نمونه:گاهی ،ابتدا و انتهای مدت پرداخت محکوم ُبه،مشخص نیست یا گاهی در رای
ُ
محکوم
ابطال مصوبهای توسط هیات عمومی ،به میزان ضرر و زیان ناشی از اجرای آن مصوبه به
له ،اشــاره ای نشده اســت یا در آراء دیگری که قاضی درمتن رأی ،اشاره ای به گردش کار ،نمی
کنــد در چنین مواردی ،دادرس اجرای احکام ،برای پیگیــری در اجرای چنین آرایی ،دچار ابهام
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میشــودیادرآرایی که دیوان ،شکایت را نســبت به یک اداره وارد اعالم میکند ّاما راجع به اداره
دیگرطرف شاکی ،اظهار نظری نمیکندیادربرخی دیگراز آراء،که مخاطب اجرای رأی ،مشخص
نیســت از نظر قاضی صادر کننده رأی ،عالی ترین مقام دســتگاه محکوم علیه ،باید رأی را اجرا
کند ّاما از نظر دادرس اجرای احکام ،مأمور یا معاون مرتبط با موضوع آن دســتگاه ،بایستی رأی
را اجرا کند.
 .4صدور احکام متعارض :گاهی با این تصور که آراء قابل تجدید نظر هستند برای برخی
دعاوی معین با موضوعات مشابه ّاما با اصحاب دعوای متفاوت ،در چند شعبه چند رأی مختلف
و گاه متعارض ،صادر میگردد .صدور چنین آراء ســلیقهای افزون بر اینکه اجرای آنها با مشکل
مواجه می شــود موجب اطاله دادرســی و تحمیل هزینههای مادی و معنوی فراوانی به اصحاب
دعــوا و ّ
ّ
محکوم له ،با تأخیر و با صرف هزینه های واهی ،به حق خودمی
حتی به دیوان میگردد،
ُ
ُ
محکوم علیه ،می
محکوم به ،مالی باشد مشمول افزایش تورم وتحمیل هزینه بیشتربه
رســد .اگر
شود.
 .5چالش های خــارج از اختیارات دیوان عدالت اداری :گاهی اجرای حکمی ازطرف
ُ
محکوم له،مشکل ایجادمی
قوانین باال دستی باموانع مواجه میشودبه طوری که درایفای حقوق
شود به عنوان مثال :وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری طی آئین نامه ای اعالم کرد که شهریه تمام
دانشــجویان به طور متمرکز به خزانه دولت واریز شود و از آن طرف در برخی دانشگاهها چندین
ّ
باشــداما این تصمیم باالدستی باعث میشود تا آن
رأی ازدیوان ،بابت بدهی مالی در نوبت اجرا
دانشگاه ،بضاعت مالی جهت اجرای این آراء را نداشته باشد.
 .6عدم وجود اعتبارمالی الزم برای اجرای رأی :دســتگاههای دولتی که بودجه ساالنه آنها
از محل بودجه عمومیتأمین میشــود طبق ماده واحده 1365 /08/15مصوب مجلس شــورای
اســامی ،برای تأمین محکوم ُبه ،تا 18ماه بعد از ســال صدور رأی ،مهلت دارند تا در بودجه سال
ُ
ُ
مال
بعــد پیش بینی ،تأمین و به محکوم له پرداخت نمایند.دربرخی آراء ،محکوم علیه،فاقد آن نوع ِ
مورد نظردر رأی دیوان اســت به عنوان نمونه ،وزارت جهاد کشــاورزی ،به تسلیم یک قطعه زمین
ُ
ُ
محکوم له ،حاضر
محکوم له ،محکوم ،میگردد ّاما در آن منطقه،زمینی ندارد و
کشــاورزی به نفع
ُ
به دریافت بهای کارشناســی زمین موصوف ،نیست .درچنین مواردی ،بنابه درخواست محکوم له،
ً
پرونده برای اعاده دادرســی به همان شعبه صادر کننده ی رأی ،مرجوع میشود تا مجددا بررسی و
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ُ
محکوم به ،نیاز است که هیأت
رأی جدیدی صادر کند.دربرخی دیگرازآراء ،برای تأمین اعتبار ریالی
ُ
وزیران تصمیم بگیرد یا
محکوم علیه از سازمان یا نهاد دیگری کمک بگیرد به عنوان مثال :شهرداری
ُ
شــهر باغملک – خوزستان به صدور ســند مالکیت برای
محکوم له ،محکوم شده استّ ،اماچون
«شــهرداری در صدور سند مالکیت ،صالحیتی ندارد مکلف است از طریق سازمان ثبت اسناد و
امالک ،پیگیریهای الزم را برای صدور سند محکوم ُبه ،بنماید»(میری )99 :1394 ،درهمه ی این
ُ
محکوم له با تأخیر ،تأمین می شودیا با مانع مواجه می گردد.
آراء یا بخشی ازآنها،حقوق
 .7کثــرت دعاوی وآراء :گاهــی کثرت آراء صادره و عدم تمکین بــه موقع محکوم علیهم
باعث به هم خوردن ترتیب پیگیری و نوبت بندی شــعب اجرای احکام می شود و همین ازدحام
ً
ُ
محکوم له ،میگردد.
آراء باعث تأخیر چند ماهه و بعضا چند ساله در اجرای رأی واحیاء حقوق
ُ
ُ
ُ
محکوم
محکوم له از جهل
محکوم علیه به شــیوه صحیح اجــرای رأی :گاهی
 .8جهل
علیه ،به شیوه صحیح اجرای رأی ،مطلع نیست و از آن طرف ،واحد اجرای احکام دیوان ،ممکن
ّ
ُ
محکوم له هم به علت مشکالت
است به علت حجم زیادپرونده ها ،نتواند به موقع پیگیری کند و
شخصی ،فرصت پیگیری نداشته باشد و احیاء حق ایشان ،به تأخیر بیافتد.

بند :3راهکارهای بهبود نظارت دیوان

الف -راههای کاهش موانع صدورآراء دیوان
مرحله قضاوت در شورای دولتی ،نســبت به دیوان عدالت اداری ،طوالنی تر است «در شورا،
بعد از اعالم نظر مباشــر دولتــی ،مرحله قضاوت و صدور رأی طی دو جلســه مجزا «عمومی
و شــور محرمانه» ،برگزار میشــود»(رضایی زاده وعبدالهی«)181 :1392 ،جلسات عمومی
بــرای دعاوی کوچک و کم ّ
اهمیت ،به طور معمول توســط اعضای شــعبه برگزار میگردند و
دعاوی بزرگتر به تناسب در بخش دعاوی یا دو شعبه ترکیبی و به صورت گروههای زوج تشکیل
میشــوند(».رضایی زاده )189 :1390 ،جلسات شــفاهی ،فرصت مناسبی برای تبادل نظر و
رفع ابهامات بوجود میآورند طرفین ونمایندگان آنها بطور متوسط بین  5تا 10دقیقه به ابهامات
پاسخ میدهند« .بعد از نتیجه گیری جلسه عمومی ،بالفاصله جلسه شور ،دنبال میشود در این
مرحله ،نتایج جلسه عمومی ،توسط اعضای شــعبه مورد بررسی قرارمیگیرند»(رضایی زاده،
ً
)193 :1390مجددا نظریه مباشــر دولتی قرائت میشود بعد از جمعبندی نظرات اعضاء و رفع

اسالمی ایران
اسالمی ایران
جمهوری
جمهوری
حقوقیدر نظام
شهروندی
برحقوقنظام
وتأثیرآنتأکید بر
شهروندی؛ با
حقوقاداری
عدالت
دولت و
حاکمیتدیوان
تقویت نظارت
بر رابطه
راهکارهای
رهیافتی
پروین ،محمد محمدزاده اصل
آلکجباف
حسینخیر الله
حمیدی،افشار،
یاسر قهرمانی
علی

ابهامات ،شعبه بطور متوسط دو هفته بعد از پایان شور محرمانه ،در محضر عموم و به صورت
ش��ورایی تصمیم گیری و خطاب به «مردم فرانسه» ،رأی متناســب را صادر میکند(».همان
منبع) ّ
باتوجه به این مدل ّموفق شورا،شایسته است اصالحاتی در شیوه های صدور آرای دیوان،
صورت گیرد.
ّ
 .1برگزاری جلسات حضوری و افزایش طول مدت قضاوت :برای کشف حقیقت،شایسته
ّ
است دیوان،حداقل جلســات مرحله قضاوت را طی مدت زمان طوالنی تری وباحضور طرفین
یانمایندگان آنها و به صورت علنی برگزار کندتا اصول کلی حاکم بر جلســات دادرســی ازجمله
اصــل تناظرو برخورداری عملی از فرصت بیان و دفاع بین شــاکی و طرف مقابل ،به درســتی،
رعایت گردد .برای رســیدن به عدالت ،با گماردن حداقل یک نفر مستشار در کنار قاضی ،روحیه
کار ش��ورایی در شعب بدوی تقویت شود« .دانش��جویانی از رشته حقوق عمومی جذب و بعد
ّ
از مدتی معقول که تجربه اندوختند به عنوان مباشــر دولتی در پروندهها از آنها اســتفادهگردد».
(آشتیانی )58 :1383 ،در این صورت است که کیفیت و استحکام آراء صادره بیشتر می شوند.
ّ
 .2تمایزدردادرســی ومراجع رســیدگی کننده به ّ
مقررات محلی وملی :در نظام اداری
فرانســه «مرجع صدور آراء نســبت به ابطال ّ
مقررات دولتی محلــی ،دادگاه های اداری بدوی و
درســطح باالتر از آنها در مرحله اعتراض ،دادگاه های تجدید نظر اداری هســتند و فقط دعاوی
ّ
بســیار ّ
مهم و ســنگین که قلمرو ملی دارند یا در موارد خاص که فرامین رئیس جمهور ،نخست
وزیر یا وزیر ،مورد شــکایت واقع میشــود در شورای دولتی ،رســیدگی می شوند(Peiser,».
ّ
2008:امادرحقــوق اداری ایران ،با ّتوجه باینکه فرایند دادرســی به شــکایات از ّ
مقررات
)24
ّ
محلی و ملی یکسان است ومراجع رســیدگی کننده به درخواست های ابطال ازاین ّ
مقررات ،به
تناســب محل ،سطح جغرافیایی و درجه ی تصمیم گیرنده ،تفکیک نشده اند ،طرفین دعوا ،برای
ّ
پیگیری درخواســت ابطال مقررات محلی به اندازه مقررات ملی ،متحمل هزینه وصرف وقت و
انرژی می شــوند .برای کاهش این قبیل هزینه ها ،بایســتی مراجع رسیدگی کننده به درخواست
ابطــال مقررات محلی و ملی ازیکدیگر تفکیک شــوند آرای صــادره از دادگاههای اختصاصی
اداری هرشهرســتان ابتدا در مراجع تجدید نظر منطقهای یا استانی مورد رسیدگی و تجدید نظر
قرارگیرند.درصــورت عدم حصول نتیجه در این مراجع،برای شــعب بدوی دیوان عدالت اداری
ارجاع و رســیدگی شوند«.درخواستهای ابطال مقرراتی که جز موارد کلی و قابل تعمیم به اعمال
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اداری کشورمی باشند وجز موضوعات و تقاضاهای ابطال وشکایت ازمصوبات و مقررات ملی
تلقی می گردند در هیأت عمومی دیوان مورد رســیدگی و صدور رأی وحدت رویه یا ابطال واقع
شــوند»(آقایی طوق )14: 1386 ،بنابراین ،هرچه دیوان عدالت اداری ،بتواند وقت وانرژی خود
ّ
را صرف رســیدگی به شکایات ّ
ّ
م،بااهمیت وملی نماید ،در رسیدن به اهداف مورد نظرمقنن،
مه
ّموفق تر است.
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ب -راهکارهای تسهیل در اجرای آراء دیوان

.1راهکارهای تقنینی:
ً
 .1-1تدوین الیحه آئین دادرســی اداری :دعاوی اداری معمــوال با بروز اختالف بین مردم
و دولــت و در لوای حقوق عمومی پدید میآیند وقانون آئین دادرســی مدنــی ،بیش از آنکه به
نحوه رسیدگی در دعاوی اداری ذیل حقوق عمومی ،متمرکز باشد به حاکم شدن نگرش حقوق
خصوصی برحقوق اداریّ ،توجه دارد .از طرف دیگر ،رســیدگی به برخی دعاوی اداری به طور
مطلق ،با قانون آئین دادرســی مدنی ،قابل بررسی نیســتند و نیازمند قانون دیگری می باشند .به
عنــوان نمونه :وفق ماده  80قانون دیوان ،تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی ،ازطرف هر
شخصیّ ،
حتی اگر ذی نفع نباشــد با تقدیم «درخواست» صورت می گیرد درحالی که مطابق
قانون آئین دادرســی مدنی دعاوی فقط با «دادخواســت» اقامه و به صورت حضوری رسیدگی
ّ
می شــوند .از این رو ،نظر به کثرت تعــداد دعاوی اداری و غیرحضوری بودن دادرســی آنها،
شایسته است مطابق با ویژگیهای حقوق عمومی،برای تدوین آئین دادرسی اداری گام برداریم
ً
تا بســیاری از ابهامات و ایرادات شکلی رسیدگی به دعاوی اداری ،مخصوصا در دیوان عدالت
اداری ،کاهش یابند.
-1-2تدوین آئین نامــه اجرایی قانون دیوان :هر چند که در قانون دیوان ،راجع به تدوین
آئین نامه اجرایی این قانون توسط قوه قضائیه ،سخنی به میان نیامده است ّاما باتوجه باینکه ،برخی
ازلغات واصطالحات قانون ،نامفهوم وکلی هستندبه نظر می رسد تدوین آئین نامه اجرایی قانون
دیوان در تعیین ســاز و کارو ایجاد شفافیت در فرایند دادرسی آن ،رفع ابهاماتّ ،فهم بیشترقضات
ازمواد قانون و تســهیل درشیوه های صدور و اجرای آراء آن ،بسیار مؤثر باشد .به عنوان نمونه :در
مواد117و 119بجای کلمه «قاضی» از«دادرس» استفاده شده است.
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 .1-3تأســیس نهاد دادســرا در دیوان« :در علم حقوق ،ضمانت اجــرا همواره یکی از
تفاوتهــای هنجارهای اخالقی و قواعد حقوقی اســت(».کاتوزیان )54 :181 ،لذا همان گونه
که دادســرای عمومی و انقالب در دادگستری ها و یا دادسرا در دیوان محاسبات ،نقش محوری و
کلیدی دارد ّ
باتوجه به نقشی که دیوان عدالت اداری در احیاء حقوق عامه دارد،به منظور ضمانت
و تسریع در پیگیری اجرای آرای آن ،تأسیس «نهاددادسرا» درآن ،ضروری ،است.
 .1-4ایجاد ضمانت اجراهای ّقوی در قانون دیــوان :علی رغم اینکه دربند «ک» ماده
 9قانون رســیدگی به تخلفــات اداری مصوب 1372برای مســتنکفین از اجرای آراء هیأتهای
رســیدگی به تخلفات اداری ،انفصال دائم از خدمات دولتی پیش بینی شــد ّاما در قانون دیوان،
فقط مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی به عنوان تنها ضمانت اســتنکاف از اجرای احکام
دیوان ،پیش بینی شده است ّ
باتوجه به اینکه در شورای دولتی فرانسه ،عالوه بررسیدگی به تخلف
مستنکف از اجرای رأی شــورا ،ضمانت اجراهای بیشتری برای وا داشتن محکوم علیه به اجرای
آرای شورا وجود دارد از جمله «پرداخت خسارت تأخیر تادیه از محکوم علیه که به طور روز شمار
و متناســب با محکوم ُبه ،محاسبه و جبران می شود(Jean Marie, 1963: 363) ».لذا ضرورت
دارد تا در ضمانت اجراهای آرای دیوان ،تجدید نظر شود و آن بخش از ضمانت اجراهای عملی
توسط شورای دولتی فرانسه ،که به نوعی پیشروتر از وضعیت حاکم بر حقوق اداری ایران است و
با فرهنگ دینی ما ،مغایرتی ندارند در قانون دیوان لحاظ گردند.
 .1 -5تعمیم صالحیت دیوان به تمام اعمال اجرایی حکومت :برخی مواقع توسط یکی
ازروئسای قوای سهگانه یادیگر مقامات عالی رتبه کشور ،آیین نامه ای صادر میشود همین آئین
نامه ازطرف اشــخاص حقیقی ،در هیئت عمومیدیوان عدالــت اداری ،مورداعتراض واقع می
گردد ،ســپس باتصمیم این هیأت ،تمام یا بخشی از آن ،باطل اعالم می شود ّاما مقام مربوطه از
رأی دیوان تمکین نمیکند تا اینکه رأی اســتنکاف و انفصال از دیوان برای ایشان ،صادر میگردد
چون ،ســازوکار عزل مقام مربوطه درقانون اساســی فراتر از قوانین عادی ،مشخص شده است
ازحدود اختیارات قانون دیوان خارج اســت.درموارددیگر که نهادهای زیر مجموعه قوای مقننه و
قضائیه اقدام به صدور ّ
مقرراتی نمایند که خالف قانون یا شرع و یا خارج از حدود اختیارات آنها
باشــند وحسب مورد ،نیاز به اعتراض و شکایت باشد زیان دیده نزد کدام مرجع ،می تواند تظلم
خواهی کند؟ برای رفع این خأل قانونی و کاهش این بخش از تخلفات مأموران و یا کارکنان قوای
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دیگر(غیرازقوه مجریه) ،نیاز اســت دامنه صالحیت دیوان عدالت اداری به تمامیاعمال اجرایی
آن دو ّقوه ی مقننه وقضائیه هم تسری یابد.
 .1-6تعییــن مرجع تجدید نظــر از آرای صادره از هیات عمومــ 
ی دیوان« :درحقوق
قضائی ،مســتدل و مســتند بودن آرای قضایی را ّ
مهمترین قاعدهی حاکم بر انشاء رأی و یکی از
اصول مســلم دادرسی دانســته اند(».آگاه ) 71: 1389،وآن را جز ارکان رسیدن به عدالت ،می
شناســند .با ّتوجه با اینکه« طرح هر دعوایی ،در محاکــم ،از دو جنبه ّ
مهم موضوعی و حکمی،
برخوردار خواهــد بود(».دیانی )12 :1380 ،و در «جنبه موضوعــی آن ،اختالف در صحت و
ســقم بعضی روابط و الزامات ،وقوع یا عدم وقوع افعال واعمال است ودرجنبه حکمی ،اختالف
در بود یا نبود قانون یا مفاد و مدلول قانون و تفســیر آن است(».مدنی )18 :1377 ،از این رو در
هیات عمومیدیوان عدالت اداری ،رعایت قاعده مســتند و مستدل بودن آرای صادره ،از ّ
اهمیت
ویژهای برخوردار اســت و به لحاظ اینکه آرای این هیأت ،رویهای استنادی دیگر محاکم خواهند
شــد بایستی از استحکام و استنادات قوی تری برخوردار باشند و هر دو جنبه موضوعی و حکمی
در مفاد آرای آن مراعات گردند .لذا با ّتوجه به مصادیق و مواردی که گاه از عدم استناد و استدالل
قانونی در برخی آرای صادره این هیأت مالحظه میشــود و«گاهی به شــکل نقص در مستندات
قانونی یا اجمال و ابهام در اســتداللهای حقوقی و گاهی هم به صورت ،عدم اســتناد به قانون
مشــخص و یا به مواد مشــخص قانونی در آرای این هیأت تجلی پیدا میکند به طوری که برای
مخاطب دچار شــبهه و حسب مورد آثار سوء به بخشی از جامعه وارد میکند .بنابر این در قانون
جدید این خال بایســتی مرتفع شــود(».آقایی طوق )19 :1386 ،و مرجعی برای بررسی تجدید
نظر خواهی به تصمیمات هیات عمومیدیوان ،تعیین گردد.
 .2راهکارهای قضایی:
 .2-1صدور آراء شــفاف و غیر ّمبهم :از جمله موانع ســد راه اجرای برخی آراء دیوان ،این
است که متن آنها ،کلی ،غیر شفاف و ّمبهم هستند .به عنوان مثال :درحکمیکه به ورود شکایت
شاکی صادرشد ،تکلیف محکوم علیه چیست؟ برای تسهیل در اجرای چنین آرایی ،زیبنده است
شــعبه صادر کننده رأی در دیوان ،همانند شعب شــورای دولتی از ظرفیتهای افرادبیشتری و
فیلترهای ویرایشی مختلفی برای صدور رأی استفاده کند تا به طور شفاف ،تکلیف محکوم علیه

.3راهکارهای اجرایی
 .3-1راه انداری شــعب بدوی و واحدهای اجرای احکام در مراکز استانها :اقامه دعاوی
متنوع اداری از سراســر کشور و تجمیع در دیوان ،باعث اطاله دادرسی میگردد از این رو ،بهتر
است تعدادی از شعب بدوی برای رســیدگی به دعاوی کم ّ
اهمیت و ساده و چند واحد اجرای
احکام در مراکز استانها دائر گردد تا پیگیری به رسیدگی و اجرای آراء جدی تر وآسان تر صورت
گیرد.
 .3-2اعالم آمار شــفاف از نتایــج پروندهها :واحد پژوهش دیوان میتواند به تناســب
موضوعات مطرح شده ،تعداد پروندهها و خواستههای شاکیان ،در پایان هر  6ماه یا یکسال ،آمار
دقیقی از پیشرفت صدور و اجرای آراء و دستگاههای اجراکننده ،داشته باشدتا ادارات و مؤسساتی
که بیشــترین آرای محکومیت را دارند ولی از اجرای آراء اســتنکاف نمودند شناسایی ،و برخورد
قضایی الزم با آنها به عمل آید.
 .3 -3استفاده از ظرفیت اصل 90قانون اساسی :هر چند «ماهیت رسیدگی در کمیسیون
اصل  90قانون اساســی ،از نوع پارلمانی اســت و آن کمیسیون ،نتیجه پیگیریهای مجلس را به
اطــاع عموم می رساند(».هاشــمی ) 165: 1386،و در مواردی هم برای تعقیب و رســیدگی
قضائی به قوه قضائیه ارســال می کند برای برخی آراء دیوان که دســتگاههای دولتی تمکین نمی
کنند استفاده از ظرفیت این کمیسیون می تواند مؤثر باشد.
 -3-4تأسیس مراکزمشاوره دعاوی اداری :هر چند در بند  ۱۷سیاستهای کلی قضایی
مصوب 1381/08/28به صراحت برگســترش نظام معاضدت و مشــاورت قضایی ،تأکید شد
ّاما تاکنون به درســتی از این ظرفیت استفاده نشــد لذا نیاز است «از ظرفیت وکالی دادگستری،
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وحقوق محکوم له در متن رأی ،روشن باشد.
.2-2اعمال مجازاتهای مؤثر و مفید :بــرای کنترل مطلوب اعمال اداری دولت ،دیوان
عدالت اداری ،بایستی مسئولین دولتی که از اجرای آراء دیوان ،امتناع میکنند به عنوان مستنکف
به حداکثر مجــازات مقرردرقانون ازجمله انفصال از خدمات دولتی محکوم و اجراء نمایدو اگر
انفصال و یا حبس مســتنکف برای محکوم له ،نفعی نداشــته باشــد محکوم علیه را به حداکثر
مجازات مالی ومکلف به پرداخت جریمه تأخیر ،محکوم نماید.
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ســازمانهای مردم نهاد ،به نحو بهتر و بیشــتری در امر مشــاورت و معاضدت شاکیان دعاوی
اداری استفاده گردد(».امیرعبدالهیان ،رفیعی و همکاران )17 :1397 ،و در دادگستری ها،محلی
تحت عنوان «مرکزمشاوره دعاوی اداری» دایرشودوعالوه برارائه مشاوره وراهنمایی به متقاضیان،
نمایندگان بخش های دولتی ومؤسســات عمومی غیردولتی برای تســهیل دراجرای آرای دیوان،
آنج��ا به تبادل نظر بپردازند .مضاف براین،شایســته اســت ،مرکز آموزش قــوه قضائیه در مراکز
استانها ،دورههای آشــنایی با دیوان عدالت اداری،معاضدت شاکیان و رعایت حقوق شهروندی
برای عموم ،برگزار نماید.
د-راهکارهای آموزشی ،فرهنگی ورسانه ای:
تقویت رســانهها و ّبنیه فرهنگی جامعه در تبیین و تحلیل عملکرد دیوان عدالت اداری وحقوق
شــهروندی ،به نوبه خود میتواند نوعی نظــارت اجتماعی بر کنترل اعمــال دولت و ضمانت
اجرای مؤثری در سرعت بخشــیدن به اجرای آراء دیوان ،باشد .بنابراین «نظارت اجتماعی که
از آن با عنوان رســانههای آزاد و افکار عمومیتعبیرمی شود(».گرجی )22 :1387 ،میتواند به
ضعف عملکرد دیوان عدالت اداری ،واکنش نشــاندهدتا دیوان در نحوه رسیدگی،صدور آراء
و پیگیــری اجرای به موقع و کامل آنها ،تغییر ایجــاد کند.عالوه براین،برگزاری دوره هاوکالس
های آشــنایی باحقوق شهروندی ازنگاه اســام وقوانین ومقررات موضوعه،دراینخصوص می
تواندراهگشاباشد.

نتیجه گیری

حقوق شــهروندی بخشی ازحقوق بشری است که رنگ ملی ومنطقه ای یافته است به طوری که
با برنامه های نهادهای حکومتی،رابطه مســتقیمی پیدا کرده است درجمهوری اسالمی ایران به
علت داشــتن ماهیت دینی،هم افزایی وتأثیرگذاری دو مؤلفه ی «حقوق شهروندی» و «اعمال
ً
دولت» اصوالباید بیشترباشــد دولت از حقوق شــهروندان به نحو اکمــل دفاع کند ومردم هم
حامی وپشــتیبان برنامه های دولت باشــند ،دیوان عدالت اداری که نقش داور وقاضی بین این
دومؤلفه را داردباید برای توازن بیشــتر بین اینها بکوشد .مقام معظم رهبری در بخشی از فرمان
ّ
هشت ماده ای  1380/02/10درخصوص حمایت بیشــتر از حقوق ملت ،خطاب به سران قوا
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تصریح نمود :اعتماد عمومی به دســتگاه های دولتی وقضایی درگرو آن است که این دستگاه ها
دربرخوردبامتخلف ،قاطعیت وعدم تزلزل ازخودنشــان دهند ».در همین راستا ،اعمال اداری
ّ
وسیاســی قوه مجریه بایســتی برای جلب اعتمادعمومی و تضمین حقوق شــهروندان باشند.
بااینکــه وفق ماده 221قانون برنامه پنجم توســعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی مصوب ســال
1389مجلس شــورای اســامی ،برای تقویت نظارت وافزایش بهره وری برنامه های دولت،
«شورای دستگاه های نظارتی» پیش بینی شد ،دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از این نهادهای
ّ
مشمول نظارت ،به علت داشتن موانع و چالش هایی در شیوه های صدور و اجرای آراء ،تاکنون
نتوانســت در کنترل اعمال دولت و حمایت ازحقوق شــهروندی و اهداف مورد نظر فصل سوم
ّ
و اصول 170و173قانون اساســی ،موفق عمل کند .این پژوهش بارویکرد تطبیقی به ناکارآمدی
این نهاد و کارآمدی و تأثیرگذاری شــورای دولتی فرانســه ،چالش هــای صدور و اجرای آرای
دیوان را شناسایی و احصاء نمودســپس راهکارهایی کاربردی و مؤثری برای کاهش این موانع
وچالشهاپیشــنهاد داد از جمله :جلسات دادرســی دیوان به طور حضوری برگزار شوند ،طول
ّ
مدت قضاوت افزایش یابد و مراجع رسیدگی کننده به ّ
مقررات ملی و محلی از یکدیگر تفکیک
شوند ،نهاد دادسرا به ساختاردیوان اضافه گردد ،صالحیت های دیوان به همه نهادهای حکومتی
تســری یابد ،شعب بدوی رســیدگی کننده و واحدهای اجرای احکام استانی در مراکز استانها
دائر شوند ،ضمانت اجراهای قوی تری برای الزام به تمکین نهادهای متخلف دولتی وضع شود
و مراکز مشــاوره دعاوی اداری دردادگســتری ها راه اندازی گردد تا اینکه نظارت قضایی دیوان
بدون هرگونه مانــع و منطبق با کارکردهای موردنظر قانون اساســی در حمایت مؤثر از حقوق
شــهروندان و تقویت ثبات اجتماعی در نظام جمهوری اســامی ایران ،بکوشد بنابراین ،هرچه
نظارت دیوان بر اعمال اداری دولت تقویت شــود به همان نسبت حقوق تضییح شده شهروندان
احیاء می شود و به همان نسبت نظام حقوق اسالمی نهادینه می گردد رضایت عمومی در جامعه
نســبت به دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی افزایش می یابد و مردم همان طور که در  8سال
جنگ تحمیلی ،در قالب بســیج عمومی ،از کشــور و ارزش های انقالب اسالمی دفاع کردند
درمقابل هرگونه تهدیدات داخلی و خارجی ثابت قدم تر از قبل مقاومت خواهند نمود.
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