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خالف قانونهاي دولتينامه آييندادرسي تناظري در ابطال

*زادهجواد حسين

، تهران، ايرانمربي دانشگاه علم و فرهنگ

19/8/86:                             پذيرش17/10/85: دريافت

چكيده 
ها تهخواس،شرايطي برابراي كه اصحاب دعوا بتوانند در زمينهكردنلزوم دادرسي تناظري و فراهم

طرف مقابل مناظره كننداستدالالتادله و، هاخصوص خواستهدر، استدالالت خود را بيان كردهودلها
وجهاني حقوق بشراعالميه در ديگر اين اصلچهره.از اصول بنيادين دادرسي عادالنه است

.استمورد اشاره واقع شده»درسي منصفانهاد«اروپايي تحت عنوانحقوق بشركنوانسيون 
 عقلي و فطري أ ولي به دليل منش،صراحت بيان نشدهيك از قوانين ايران بهلزوم رسيدگي تناظري اگر چه در هيچ

نحو اعمبهگذاران و رويه قضايي كشور در وضع و اجراي قوانين آيين دادرسيهمواره مورد توجه قانون،آن
.استبوده

 نظير رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،هاي خاصي دادرساي رعايت تناظر در پاره، با وجود اين
 كه ايگونه به،است مورد ترديد واقع شده– به دليل سكوت قانون–ف قانونهاي دولتي خالنامهدر ابطال آيين

.استسوي هيأت مذكور صادر گرديدهرعايت اصل تناظر از آرايي بدون بعضاً
 ضمن بيان مفهوم و سابقه تناظر در صدد بيان مصاديق آن در دادرسي اداري و توجيه اين ،تحقيق حاضر

.هاي دولتي خالف قانون استنامهمقام ابطال آيين عدالت اداري در ديواندر رسيدگي هيأت عموميامر 

نامه ابطال آيين، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اصل تناظر، رسيدگي تناظري،دادرسي اداري: هاكليد واژه

________________________________________________________
 E-mail:hoseinzadeh@usc.ac.ir:نويسنده مسؤول مقاله*
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مقدمه-1
 رفتار شهروندان و نهادهاي ،پرتو قانوندر. ناگسستني داردع عمومي با حاكميت قانون پيوندمناف

در حقوق عمومي . شودمحوري مأنوس ميمحوري با آزادييابد و نظم ثغور مي وحكومتي حدود
عنوان صاحبان اصلي حكومت است، شهروندان بهنوين كه مبتني بر احياي نقش حقيقي 

اين  بر.]290ص، 1[است»حاكميت قانون«اصل  مبتني بر،وعيت عملكرد نهادهاي عموميمشر
 چنين مواردي كه قانون صراحتاً مگر در، حكومت است»صالحيتعدم« اصل بر،اساس

.باشدصالحيتي را مقرر كرده
ز حيث ايفاي ايكي از نتايج اصل حاكميت قانون، تضمين حسن عملكرد سازمان اداري كشور 
،به بيان ديگر. وظايف قانوني خود و پرهيز از نقض قوانين و مقررات در جريان انجام امور است

نبايدهاي قانوني سازمان اداري كشور نيز همانند هر تابع حقوق موضوعه الزم است از بايدها و
.ده منع شده بپرهيزچ آناز دهد و آنچه را قانون مشخص كرده، انجام وتبعيت كند

از ديرباز استناپذيررورتي انكار ض،حسن اجراي قواعد حقوقي براز آنجا كه نظارت
نهاآ ازي كه يكهاي خاصي معمول بودهشيوه،عملكرد سازمان اداري كشوربراي نظارت بر

 عدالت اداري اعمال نظارت از سوي ديواناين ما بخشي ازكشوركه درنظارت قضايي است
. است كشورقضاييمراجع نظارتي شبهخالف سايراين ديوان بر. ]438، ص2، ج2[گرددمي

.  تابع آيين دادرسي خاص است،ظر رسيدگي نازودهندرا قضات تشكيل مياعضاي آن
ي اداري هاقالب دادگاهاداري در نتيجه اقتباس نظارت قضايي بر عملكرد،تكوين ديوان مزبور

.]471ص،3[حقوق فرانسه استدر

ري در نظام  اداآفريني ديوان عدالت را براي نقشمبناي مختلف حقوقيقانون اساسي دو
:استحقوقي مشخص كرده

ضمن اعطاي صالحيت نظارت قضايي بر ،هفتادم قانون اساسيواصل يك صد.1
ي هانامهاجراي تصويبمكلفند ازهاقضات دادگاه«: است داشته مقرردولتات عموميمتصمي

قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است دولتي كه مخالف با
.» از ديوان عدالت اداري تقاضا كندت راتواند ابطال اين گونه مقرراميهر كسخودداري كنند و

ي تـشكيل ديـوان كـه همـان         سوم در بيان علت اساسي و ذاتـ       وو هفتاد  اصل يك صد   .2
دفـاع از حقـوق     مـأموران آن بـه منظـور      عمـومي بـر تـصميمات و اقـدامات دولـت و           نظارت
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رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مـردم        به منظور   «: داردمي اشعار   ،شهروندان است 
ديوان «ي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام هانامهواحدها يا آيين   يا   نسبت به مأمورين  

.»گرددمييس قوه قضاييه تأسيس نظر رئزير» عدالت اداري
مصوب ( قديمشود، اصول فوق و قانون ديوان عدالت اداريگونه كه مالحظه مي      همان

: استني كردهبيبراي ديوان پيشدو صالحيت متفاوت)1385مصوب (ديدجو)1360
ديگري رسيدگي به ي دولتي واهه مردم از مجموعه اقدامات دستگارسيدگي به شكايات

در حدود اختيارات قانوني ، كه مغاير با قواعد باالتر نبودهيمات عام دولت از جهت آنتصم
:هاي اساسي ذيل است واجد تفاوت، اين دو صالحيت اصلي و ذاتي ديوان.باشد

 پايبندي دولت به حاكميت قانون در اتخاذ تصميمات عمومي ،هفتادموصل يك صدا هدف ازاوالً
گذار اساسي از وضع اصل  در حالي كه هدف و مقصود قانون، استهاامهشن و بخنامهو وضع آيين

.ي دولتي استاههسوم، تضمين حقوق شهروندان و دفاع در برابر دستگاوهفتادويك صد
 امري است كه ، عمومي و اعمال حاكميت قانونمندي در اموركه اصل قانون نظر به اينثانياً

تواند در راستاي مي هر كس  شهروندان وجود دارد،ي براي تمام نوعي منفعت حقوق،در آن
 يا تصميم عام دولتي خالف قانون نامهيينرسيدگي ديوان در ابطال آكرده،اقداماجراي آن، 

و هفتاد و سوم  در حالي كه محدوده اصل  يك صد؛]604ص ،2ج،2[را خواستار شود
 مردم هستند كه درصرفاً، به همين دليل. تضمين حقوق شهروندان استقانون اساسي صرفاً

، 39، 38، 37رويه شمارهي وحدتأر(برخوردارندخواهي دادخواهان از حق مقام شاكي و
.) اداريومي ديوان عدالت هيأت عم10/7/68مورخ 

 شعب ديوان ، و سوم قانون اساسيو هفتاد اصل يك صدي به دعاو رسيدگي مرجعثالثاً
 هيأت عمومي ،و هفتادم در حالي كه مرجع رسيدگي به دعاوي موضوع اصل يك صد،است

 اينك جاي اين پرسش ،اي اساسي بين دو صالحيت فوقتهنظر به تفاو.ديوان مذكور است
آيين دادرسي آن در خصوص وعدالت اداري ديوان باقي است كه با توجه به سكوت قانون 

آيا رسيدگي در ، ابالغ و رسيدگي هيأت عمومي به شكايات اشخاص،يم دادخواستنحوه تقد
 نظر به تركيب و ،عموميرات عام رسيدگي در شعب است يا هيأت مذكور نيز تابع مقرهيأت 

 در لزوم  ديگر،به عبارت. تشريفات مذكور در دعاوي ديوان نيست تابع ،صالحيت خاص خود
د متعددي از ن امر در موا زيرا اي؛بودن دادرسي در شعب ديوان جاي ترديد نيستيتناظر
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،لي نظر به وضعيت خاص تركيب هيأت عمومي ديوانو،استشده بيانقانون مربوط
 در حفظ اش و نقش نظارتي،ي خالف قانونهانامهابطال آيينصالحيت انحصاري آن در 

اي كه در نهگوبه،استاين هيأت مورد ترديد واقع شدهدر  رعايت تناظر،حقوق شهروندان
عليه او ي كه يعنه از دعوا هيأت مذكور بدون رعايت تناظر و اطالع مشتكي،اي از مواردپاره
نيز به اين اقدام متعرض لتو دقباًمتعاي دولت كرده وهانامه اقدام به ابطال آيين، شدهطرح

مي و افكار شده و مراتب اعتراض خود را از طرق مختلف به اطالع مجلس شوراي اسال
.]4[استعمومي رسانده

 ديوان جديدقديم وسپس مصاديق آن در قانون ابتدا مفهوم و سابقه تناظر و،در اين تحقيق
 و در نهايت، رعايت تناظر در هيأت عمومي استدادرسي آن تبيين گرديدهعدالت اداري و آيين

.استي دولتي خالف قانون مورد ارزيابي قرار گرفتههانامهديوان در مقام رسيدگي به ابطال آيين

 سابقه و مصاديق تناظر در قانون و آيين دادرسي ديوان، مفهوم-2
مفهوم دادرسي تناظري-2-1

دانان آن را به ترافع ترجمه ست كه برخي از حقوق ا»contradiction«تناظر ترجمه واژه فرانسوي 
هاي اخير نيز ميان ساير حقوقدانان به همين مضمون شايع و تا سال]402 ص،1، ج 5[كرده
 واژه مزبور را به تناظر ،دادرسي مدني يكي از استادان آييناًولي اخير،]21، ص1، ج6[استبوده

.]131، ص2، ج7[ماي برگزيده مزبور آن راترجمهتربودنق كه ما نيز به دليل دقياندترجمه كرده
رو هروب،  كردن بحث و مجادله، با هم]7005ص، 5، ج8[دنكري مقابلهاتناظر كه در لغت به معن

صطالح حقوقي نيز مشابه معناي لغوي ا در،استآمده]1146، ص 1، ج9[ه دادنهمواجو شدن
به ، فرصت برابر ست از اينكه به همه طرفهاي دعوا اارت دادرسي تناظري به طور خالصه عب.است

دادگاه منوط به صدور حكم در زيرا رسيدگي و،]216، ص 10[منظور طرح ادعايشان داده شود
نحو مطلوب  زماني به،چنين اطالعي. استدالالت اصحاب دعوا است وهااطالع قاضي از خواسته

 استدالالت خود را مطرح و، ادله وها خواسته، اصحاب دعوا در وضعيتي برابرگردد كهميحاصل 
 در اين صورت .رقيب خود را مورد نقد و مجادله قرار دهند، ادله و استدالالت ها خواستهمتقابالً

ديگري ترجيح و ادعاي متعارض را بر يكي از د،تواند با اطالع از ادله طرفينمياست كه قاضي 
.]63، ص 11[اندكرده مطرح متناظراموري استوار كند كه اصحاب دعوادهد و حكم خود را بر
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ده بيطرفي و صداقت دستگاه قضايي كنن لوازم دادرسي عادالنه و تضمينرسيدگي تناظري از
كه حكم دادگاه از رويارويي كرد درسي اذعان بودن داتوان به بيطرفي و صادقانهميزماني . است
به همين دليل است كه رسيدگي تناظري اختصاص به . واجهه اصحاب دعوا ناشي شده باشدو م

عليه نيز  بنابراين، اگر مدعي.كندميهمه طرفهاي دعوا با هر موقعيتي حمايت خوانده ندارد و از
.]616 ص،12[تضا دارد كه مدعي به آن پاسخ دهدتناظر اق.  در رد ادعاي مدعي مطرح كنديدليل

. ندارندحدود اصل تناظر اتفاق نظردانان در خصوص مفهوم وشايان ذكر است، حقوق
اي از فقط جنبه احترام حق دفاع را،برخي ديگر. دانندحق دفاع مترادف ميبرخي آن را با

كننده مساوات ي آن را تضميناالخره عدهادانند و باصل تناظر يا نتيجه مستقيم آن مي
) معناي اخير(آن  تناظر در معناي عام، در اين تحقيق.]61ص،11[انددهكراصحاب دعوا تلقي 

شامل كليه اموري كه قاضي و اصحاب دعوا براي تضمين مساوات اصحاب دعوا بايد و
.استرعايت كنند، در نظر گرفته شده
نياز به  اصول كلي حقوق و يك قاعده حقوق طبيعي است،  ازجا كهلزوم رسيدگي تناظري از آن

ايد به عنوان عرف رايج اصل مزبور بدر سكوت قانون نيز.]616ص، 12[تصريح قانونگذار ندارد
.واقع شودمورد توجه و اجرا ]180، ص13[دانان كه از منابع علم حقوق استميان حقوق

 بايد در و عام داردي شمول، اصول كلي حقوق استا كه تناظر ازاز سوي ديگر، از آنج
 و راهنماي]616، ص12[مجريان واقع شودنظر ملحوظ ) اعم از قضايي و اداري( مراجع تمام

.دكنوضوح تبيين ابعاد مختلف اين اصل حقوقي را به باشد كهيوضع قوانين درقانونگذار

 سابقه رسيدگي تناظري-2-2
، راه يافتهظام حقوقي ما ناظري هر چند به مفهوم امروزي آن از حقوق فرانسه به ناصل دادرسي ت

يي ولي بررسي وضعيت قضايي در ايران باستان حاكي از آن است كه مفهوم تناظر در نظام قضا
شرفت رجه پي در ايران باستان در نهايت دزيرا حقوق،]42، ص1ج،14[استايران نيز وجود داشته

.]46، ص1، ج14[استنسبت به زمان خود و حتي قابل مقايسه با حقوق امروزي جهان موجود بوده
در فقه اسالمي نيز اصل دادرسي تناظري و تضمين مساوات اصحاب دعوا از اصول اوليه 

 به قدري دقيق و نگاه اسالم و پيشوايان ديني به اين موضوع.رودميدادرسي عادالنه به شمار 
اين اصل ) ع( حضرت علي.توان يافتمينمي كه نظير آن را در هيچ مسلك و مراموشكافانه بوده
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اي كه بسياري از نهگوبه، استنحو كامل مراعات كردهاسي را هم در قول و هم در عمل بهاس
ان در در دادرسي و نيز سخنان ايش) ع (نويسندگان براي عظمت دادرسي در اسالم به عملكرد علي

.]303ص ،15[انداين زمينه تمسك جسته
: فرمايندميكنند و مي قضات خود را به رعايت تساوي بين اصحاب دعوا امر ،ايايشان درنامه

دارانم با همگان يكسان باش تا زوركردنسالم وكردندر اشارهاشاره چشم ونگاه ودر...«
و يا نقل است ]212ص، 27ج،16[»ديوس نگردنأاتوانان از عدالت تو منستم تو طمع نكنند ودر

صدا ) ابالحسن(را در دعوايي كه يكي از طرفين آن بودند به كنيه ) ع(كه خليفه دوم، حضرت علي 
 احترام و كنيه ابوالحسن صدا چرا مرا با:  فرمودند،حضرت او را از اين كار بازداشتهما ا،دكر

نگاه و خطاب واضح است.]65 ص،17، ج17[ شايد طرف دعواي من ناراحت شده باشد؟كردي
.ست ا موجب تقويت وضعيت يكي از اصحاب دعوا و تضعيف موقعيت رقيب او،متفاوت قاضي

ي م پيامبر گرا،سي بودن دادرايهمچنين در راستاي رعايت تساوي ميان اصحاب دعوا و مناظره
ند تا زماني كه ن براي قضاوت پيش تو آمداند هر گاه دو تفرموده) ع( به حضرت علي)ص(اسالم

سخنان هر دو ( كردي پس هرگاه چنين.اي به نفع ديگري حكم ندهظهارات يكي از طرفين را نشنيدها
].4958، ص10 ج،18[شودميقضاوت و صدور حكم براي تو روشن كار)طرف را شنيدي

 حديث مذكور مبين اين مهم است كه قاضي نبايد بدون استماع اظهارات طرفين و ،در واقع
،سفانه به رغم مطالب باالأمت].237، ص19[ حكم نهايي صادر كند،رسيدگي به داليل آنها

رسيدهيك از قوانين آيين دادرسي مدني كه تاكنون در ايران به تصويب اصل مزبور در هيچ
ي پيوسته در قوانين و آرا، عقلي آنأولي مصاديق اين اصل به دليل منش، صراحت نيامدهبه

.استه از ديوان عالي كشور مورد توجه بودهشدصادر

 مصاديق دادرسي تناظري در قانون و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري -2-3
همچنين  و)1379مصوب ( آيين دادرسي آن ،)1360مصوب (م ديوان عدالت اداري قديبررسي قانون 

و رعايت تناظر ،قانونگذاراست كه ن اين واقعيت  مبي)1385مصوب(قانون جديد ديوان مذكور
در  بنابراين جز واستمساوات ميان اصحاب شكايت را به عنوان اصل در دادرسي اداري پذيرفته

اي ديوان رعايت گردد تا يه رسيدگتمامبايد در  اصل مزبوريده، گردصراحت استثناه بهمواردي ك
 ادله رقيب را مورد مناظره ، مطالب خود را بيان داشته،اصحاب شكايت بتوانند در فرصتي برابر
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ادخواست و  تنظيم د در شاكي را،گذار اداريتاي رعايت همين اصل است كه قانوندر راس. قراردهند
ي، أطرف شكايت را در دفاع و ارائه ادله خود و دادگاه را در مقام رسيدگي به شكايت و انشاي ر

شايان ذكر است از آنجا كه . گيردميمورد بررسي قرار  كه در ادامه  رعايت اموري كردهملزم به
 اصل وحدت احكام  با توجه بهقانونگذارعنه دعواي اداري همواره شخص حقوقي استمشتكي

لزوم تفاوتي ميان اين دو شخص در ] 81، ص20[ در حقوق و تكاليفحقوقي واشخاص حقيقي
.)ت. ق588مستنبط ازماده(استرعايت تناظر قائل نشده

 وظيفه شاكي در دادرسي تناظري-2-3-1
كه )1379مصوب(قديمسي و آيين دادر) 1385مصوب( قانون جديد ديوان عدالت اداري21ماده

 رسيدگي در ديوان را محتاج  بهشروعاستهنوز در موارد عدم مغايرت با قانون جديد داراي اعتبار 
 دادخواست تسليم چنانچه: است اين ماده نيز مقرر كرده3ره تبص.استتقديم دادخواست دانسته

امور در(انقالبي عمومي وقانون آيين دادرسي دادگاههادر ايط مقرر يا يكي از شراقد امضاشده ف
ز آنجا كه دادخواست اداري نيز از ا.نمايد مطابق قانون مزبور عمل مي،ر شعبه مدير دفتباشد) مدني

موارد زير بايد در آن االصول همانند دادخواست مدني استاجرا عليرايط شكلي و ضمانتنظر ش
:ودرعايت ش

ي است،  زبان فارسئم آن را به زبان رسمي كشور كه ضماتمامدادخواست و شاكي بايد اوالً
 كه يك دستگاه دولتي و يا نهاد و سازمان عمومي استعنهمشتكيتا تنظيم و تسليم دادگاه كند

51ماده(دفاع آماده كندبراي راودخ،آن مطلع شدهمفادراحتي ازه بدادخواستمالحظه بتواند با
 طرف شكايت را نيز مشخص كند،  ضمن معرفي كامل خود در دادخواست شاكي بايداًٌثاني. )م.د.آ.ق
 بتواند براي دفاع از خود به ايراد عنه مشتكيا،قتضاتا در صورت )ا.ع.د.د. آ2بند الف و ب ماده (

.يا ذينفع نبودن شاكي در دعوا تمسك جويد) ا.ع.د.د. آ20بند ب ماده( وي متوجه نبودن شكايت به
را منجز و بدون ابهام بيان كنداش موضوع شكايت و خواسته،در دادخواست خودشاكي بايد اًثالث

دداند نيز در داعالوه وي بايد داليل و اسبابي كه خود را به موجب آن محق ميه ب.)ا .ع.د.د. آ26ماده (
دهد كه نسبت به اصل استحقاق شاكي مي اين تكليف به طرف شكايت اين امكان را .دكنذكر خواست 

 خواسته و استدالالت ،)ا .ع.د.د. آ20بند ت ماده (بررسي كند و در صورت اقتضا با ايراد امر مختومه 
.]575، ص 12[ه كندئ توجه به آنها ارااو را مورد مناظره قرار دهد و دفاعيات خود را نيز با
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 ضمانت اجراي قصور شاكي در عدم ،ي به منظور احترام به اصل دادرسي تناظرقانونگذار
تا شاكي نتواند يك ) ا .ع.د.د. آ26 و 10، 3مواد  (استي قراردادهرعايت شرايط مزبور را رد شكايت و

قانون قديم ديوان  درستشايان ذكر ا.جانبه و بدون رسيدگي تناظري در دعواي خود پيروز شود
 بلكه در مرحله تجديد ، نه تنها در مرحله بدويتناظر احترام به اصل ،آيين دادرسي آنعدالت اداري و

ولي با وضع ؛)ا.ع.د.د. آ44، 43، 41مواد  (شده بودخواه الزامي دانسته نظر از سوي تجديدنظر نيز
.استاد منسوخ اعالم قطعيت احكام، اين موا و.ع.د.ج. ق7ماده 

 در دادرسي تناظري عنهمشتكي وظيفه -2-3-2
 دفتر شعبه ديوان مكلف است يك نسخه از ، قانون جديد ديوان عدالت اداري22مطابق ماده 

 پس از ابالغعنهمشتكي. رسال دارددادخواست و ضمائم آن را براي ابالغ به طرف شكايت ا
نامبرده بايد به پاسخ كتبي خود . دكن فرصت دارد تا پاسخ خود را اعالم هيك ما،شكايت

.)ا .ع.د.د. آ11ماده ( تصوير يا رونوشت مصدق كليه مدارك مورد استناد را نيز ضميمه كند
صول ضمن  بايد علي االتمسك جويدايراداتبخواهد به عنهمشتكيچنانچه، اينن برافزو

.)ا.ع.د.د. آ20ماده(به ماهيت دعوا به اين امر اقدام كندپاسخ كتبي 
مناظره  را مورد نقد و نه تنها حق دارد خواسته و مستندات شاكيعنهمشتكيبدين ترتيب، 

 باشد خود بيان موضوعات و استدالالتي در دفاع از بلكه چنانچه پاسخ او مستلزم،قرار دهد
مكان مناظره  ا،تا شاكي نيز ضمن اطالع از مفاد آنكند  منظور شبايد اين اقدام را در پاسخ

.در خصوص آن را بيابد
و يا شهرداريها، همواره دولت،جا كه طرف شكايت دعاوي اداريناز سوي ديگر از آ

در اختيار، ممكن است اسنادي را كه حاكي از حقانيت شاكي است. هستندانقالبينهادهاي 
كه در  را مكلف كردهعنهمشتكي قانون ، در اين صورتكهدكنن يا كتمان  ودننده قراروي

پرونده و سوابق اسناد مربوط به رئيس يا هر يك از شعب ديوان، صورت درخواست 
 تا)ا.ع.د.ج. ق32ماده ( در اختيار دادگاه قرار دهد ظرف يك ماه از تاريخ ابالغموضوع دعوا را

 ذيحق بودن ،دادگاه بتواند در يك دادرسي منصفانه و با رعايت برابري امكانات اصحاب دعوا
.يا نبودن شاكي را مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهد
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 وظيفه دادگاه در دادرسي تناظري-2-3-3
لذا رعايت آن نه فقط به و عنصر اساسي در پايبندي به دادرسي صادقانه است ،  تناظراصل
نه تنها بايد اصل قاضي . شودمي بلكه به قاضي و همه عناصر دادگاه نيز تحميل ،ين دعواطرف

به بيان ديگر، اصل مزبور نه .  بلكه خود نيز بايد از آن پيروي كند،تناظر را به اجرا درآورد
وي  بلكه ، كه طرفين دعوا را در مقابل ترفندهاي رقيب محافظت كنددهكرتنها قاضي را مكلف 

.]504، ص21[است دعوا نيز بازداشتهورزي نسبت به اصحاب اهمال و غرضرا از

 دفتر شعبه مكلف ،در صورت تكميل بودن دادخواست: اطالع دادن به طرف شكايت.1
م آن را براي ابالغ به طرف شكايت ارسال دارد تا ي يك نسخه از دادخواست و ضمااست

يل و دال،ها مطلع گردد و در موعد مقرر به ادعا،وايي كه عليه او طرح شدهنامبرده از دع
د استناد خود را نيز  و تصوير يا رونوشت مصدق كليه مدارك مورپاسخ دهدشاكي مستندات 

ا .ع.د.ج. ق22ماده  (ن خصوص تناظر را رعايتبنابراين دادگاه نيز مكلف است در اي.دكنارائه 
ن براين در  افزو.دكن تبادل لوايح نظارت  ابالغ دادخواست و و بر نحوه)ا.ع.د.د. آ11و ماده 
 طرف شكايت بايد زمان كافي جهت ساماندهي دفاعيات خود را داشته ،اصل مزبوراجراي 

اسخ به وي مهلت دهد تا نسبت به پيك ماه ، دادگاه بايد مطابق قانون،همين دليلبه . باشد
ض است كه اين فرصت براي پاسخ طرف شكايت وفرم.)ا.ع.د.ج.ق22ماده(شكايت اقدام كند

به دعوا برخوردار از امكانات مناسبي براي پاسخ عمومي است ويادولتي نهاد يككه هميشه 
 عدم وصول پاسخ ،قانون جديد براي تضمين حقوق شاكي،به همين دليل.  كافي استاست

 در اين خصوص انون مزبور ق22 قسمت اخير ماده .است را مانع رسيدگي ندانستهعنهمشتكي
 به ، شعبه با توجه به مدرك موجود مانع رسيدگي نبوده و،اسخپعدم وصول«: داردمقرر مي

.»نمايدي ميأرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رپ
بدين ؛حضوري است كتبي و غير اصوالًشود دادرسي ديوانميگونه كه مالحظه همان

 به صورت دادخواست و لوايح تقديم اًٌو داليل خود را كتبها معنا كه اصحاب دعوا مكلفند نظر
مذاكرات شفاهي فقط در صورتي ممكن است كه ديوان از نظر توضيح نكات مبهم . كنند

.)ا .ع.د.د.آ23ا و ماده .ع.د.ج. ق31ماده (  را ضروري تشخيص دهدها آن، دادخواست و لوايح
 حضور يكي از طرفين شكايت را براي رسيدگي و اخذ توضيح الزم بداند ،در صورتي كه ديوان

ه  ب.]154 ص،1ج، 22 [ طرف مقابل نيز جهت پاسخ احتمالي دعوت گردد،بايد در اجراي اصل تناظر
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گونه  زيرا در اين؛كندميي را اقتضا  دادرسي كتب، بودن دعاوي اداري تخصصيرسدمينظر 
 بلكه بيشتر عليه سند و تصميمي است كه ، جريان شكايت كمتر عليه طرف مقابل است،دعاوي

 دعوا ويژگي غير ،در اين حالت.شود بطالن آن درخواست مي،قانوني بودنبه علت غير
.]615 ص،12[ي با يك دادرسي كتبي سازگار استراحتشخصي دارد كه به

 اصحاب دعواي اداري از نظر امكانات و قدرت از وضعيت يكساني :بررسي ادله.2
 قدرتمند درگير اي كامالًري اغلب با اداره شاكي دعواي ادا، به بيان ديگر.برخوردار نيستند

از كي و نسبت به شا]609ص،12[اد و مدارك را در اختيار داردها و اسنشود كه پروندهمي
است را به دادگاه داده اختيار اداره داليلقانونگذار، به همين دليل.ندامكانات بيشتر برخوردار

 اسنادي را كه در دسترس ،اصل تناظرطرفي و بيرعايت تا در راستاي دادرسي منصفانه،
سسات وابسته و ؤي دولتي و مها، از واحداستشاكي نبوده و امكان ارائه آن را نداشته

و در صورت ) ا.ع.د.ج. ق32ماده (مطالبه كند ، هستندشكايت نيز طرفاًٌا كه عمدتهشهرداري
يا كسر يك سوم تا يك سال از يك ماه خدمات دولتي از  را به انفصال متخلف،عدم همكاري

گونه تحقيق تواند هرمي ديوان عالوه،هب. دكنمحكوم مزايا به مدت سه ماه تا يك سالحقوق و
و يا انجام آن را ) ا.ع.د.ج. ق24ماده  ( كشف حقيقت الزم باشد، انجام دهديا اقدامي را كه براي

 ديوان عدالت اداري براي كشف و احراز ظاهراً. دبخواهيك از مراجع قضايي يا اداري از هر
، رسيدگي ديوان، برخوردار است و به اصطالح حقوقياي گستردهاًٌ نسبتيقت از اختياراتحق

گونه تحقيقي را كه  قانون براي كشف حقيقت هرتواند در حدودتفتيشي دارد و او ميجنبه 
،در اجراي اين هدف، قانونگذار در اين راستا و.]428-427صص،3[الزم بداند انجام دهد

انفصال موقت از  به  وي احضار شده را از موجبات جلب يا محكوميتعنهمشتكيعدم حضور 
.)ا.ع.د.ج. ق31 ماده2تبصره(استخدمات دولتي از يك ماه تا يك سال دانسته

اي مناسبات، شائبه خروج قاضي از اصل در مواردي، به لحاظ پاره:امتناع از رسيدگي.3
قانونگذار به .دوجود دارز يكي از اصحاب دعوا بيش از هميشه طرفي و جانبداري وي ايب

هم ورزي در رسيدگي و برت از اعمال غرضداشتن قضارعايت اصل تناظر و بازمنظور 
 و حتي بدون ايراد اصحاب دعوا، قاضي را  آمرهايدهعنوان قاعهصحاب دعوا، بزدن توازن ا

 چنانچه قاضي دادگاه با يكي ، بنابراين.]19ص،3 ج،23[استاز رسيدگي به موضوع منع كرده
ي به موضوع از اصحاب دعوا داراي ارتباط خويشاوندي، استخدامي يا تنازع باشد از رسيدگ
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 و ين دادرسي مدني مورد اشاره قرار گرفتهي قانون آ91 موارد در ماده ن اي.استهشدمنع دعوا 
موارد رد «:استقرر داشتهوان عدالت اداري نيز با ارجاع به ماده مذكور م دي جديد قانون33هادم

.»است)امور مدنيدر(دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب طبق قانون آيين ....  در ديواندادرس

ي خالف قانونهانامهيني آمباني دادرسي تناظري در ابطال-3
دادرسي ينيو آديوان عدالت اداري جديد قديم و قانون  رعايت تناظر در مواد متعددي ازاينكهبا 
 شعب تمامقضاتت عمومي ديوان كه متشكل از أساختار و صالحيت خاص هياستشدهبيان آن 

يي خالف قانون و شرع و صدور آراهانامهينيل آ و در زمينه ابطا)ا.ع.د.ج.ق11ماده  (است
 را ايجاد كردهاين شائبه) ا.ع.د.ج. ق19، ماده ا.ع.د.ق.ق25 و 20مواد  ( رويه صالحيت داردوحدت
، حدود اختيارات قوه مجريهزي خالف قانون و خارج اهانامهينيبه آت مذكور در رسيدگي أكه هي

 از اي بدون رعايت پاره،ي چندبه همين دليل در موارد. لزومي به رعايت اصل تناظر ندارد
و يا اعطاي فرصت قانوني براي ) قوه مجريه( د و از جمله عدم اطالع به طرف شكايت قواع

ه به برخي از مصاديق  كاستدهكري دولتيهانامهآيينل  اقدام به ابطا،نوبتپاسخ و خارج از
.شودآن اشاره مي

سازمان موضوع شكايت ) 82/381پرونده كالسه  ( 2/6/82 مورخ 205دادنامه شماره .1
 مصوبه شماره 6 رديف »ب« و بند5و 2،3طال بندهاي بازرسي كل كشور مبني بر اب

 در خصوص ت دولتأدفاعي هي- كميسيون سياسي22/5/82 ك مورخ 28822ت /22099
سفلي به تان سميرم و الحاق آن به شهرستان سميرمسانتزاع دهستان وردشت از شهر

كايت به  عمومي بدون ابالغ، حضور و دفاع طرف شهيأت در اين پرونده .مركزيت دهاقان
.استدهكريدگي و مصوبه دولت را ابطالموضوع رس

قائم مقام موضوع شكايت ) 82/504پرونده كالسه  ( 23/6/82 مورخ 229دادنامه شماره .2
برخي استانداران كشور يهاو بخشنامهدستور وزير كشوروراي نگهبان مبني بر ابطالدبير ش

 عمومي هيأت در اين پرونده.قانوني بودن دفاتر نظارت شوراي نگهباندر خصوص اعالم غير
و بدون آنكه شاكي ) شكايتالبته با حضور طرف (بدون اعطاي مهلت قانوني براي دفاع 

، مبتني بر اصل تناظر است، رعايت كرده باشدشرايط قانوني تنظيم دادخواست را كه عمدتاً
.]85ص، 24[استنوبت مورد رسيدگي قرار دادهز شكايت را پذيرفته و خارج ا
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دادخواست قائم موضوع ) 82/761پرونده كالسه  ( 1/10/82رخ   مو389دادنامه شماره .3
 مورخ -ه289831ت /51750نامه شماره طال تصويبقام دبير شوراي نگهبان مبني بر ابم

 عمومي هيأتتخابات كه ن اجرايي قانون انامهآيين در خصوص اصالح  وزيرانهيأت23/9/82
بت به ابطال آن بدون ابالغ و اطالع به طرف شكايت، خارج از نوبت و با سرعتي كم نظير نس

 حدود هزار پرونده 27/10/83كه مطابق آمار موجود تا تاريخ  در حالي،]3[استهكرداقدام 
.]25[است در نوبت رسيدگي بودهنامهآيينبطالاي اتقاض

 تناظر و ترافع به ، دولتدر خصوص ابطال مصوبات و تصميمات عام استنكاگر چه مم
 اما . در دعوا ذينفع باشدصاًگونه كه نياز نيست شاكي شخهمان،دمعناي خاص آن صادق نباش

گونه دعاوي خواسته تا رد نيز همانند ساير شكايات از مخاطبين اينديوان از ديرباز در اين موا
 ولي ؛ر شوند عمومي نيز حاضهيأت در تقديم كنند و در صورت لزومدفاعيات خود را كتباً
ست كه آنان  احاكي از آن) كم در مقطعي از زماندست(اي مسائل مهم كشور عملكرد آنان در پاره

 عمومي را تناظري هيأتانون ديوان عدالت اداري و آيين دادرسي آن، رسيدگي به دليل سكوت ق
تواند نقش خود را در توسعه حقوق عمومي ايفا كند كه در ميكه ديوان زماني  در حالي؛دانندمين

 درستي يا نادرستي داليل و توجيهات اصحاب دعوا را مورد نقد و ،مقدمه تصميمات عام خود
 نقشي كه سالها است شوراي دولتي فرانسه در ،يكي را بر ديگري ترجيح دهد،ار دادهارزيابي قر

.]59-55صص، 26[كندحقوق عمومي اين كشور ايفا ميتوسعه 
هاي  عمومي ديوان و صالحيتهيأتت قانون مزبور در نحوه رسيدگي سكو،به هر حال

 در ،د شودبودن رسيدگي آن ايجاد تردي تا در خصوص تناظريخاص آن سبب گرديده
.دكررا اثبات آنبودنتناظريتوان لزوم ميكه به داليل عديده ذيل حالي

 دادرسي تناظري مبتني بر اصل است-3-1
دعوا در استفاده از امكانات و فرصتها  نتيجه اصل برابري و تساوي ميان اصحاب ،دادرسي تناظري

گردد كه حكم ميرعايت توازن و اعتدال ميان اصحاب دعوا سبب . رام به حق دفاع آنان استو احت
قاضي به حق و عدالت نزديك شود و قضاوتي شايسته و دلنشين را براي اصحاب دعوا به ارمغان 

 در گرايش طبيعي و  ريشه، ميل به رفتار عادالنه و رعايت تساوي ميان اصحاب دعوا،بنابراين. آورد
ل عنوان اصل ناشي از عقه بي اگر معتقد باشيم دادرسي تناظرپس گزافه نيست. طري بشر داردف
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 احترام به اصل ، به بيان ديگر.]503ص،21[ و يك حق طبيعي است]64ص،11[سليم و طبيعت اشيا
سانها  از حق دفاع از ملزومات اوليه حقوق بشر و احترام به آزادي انايتناظر به عنوان جلوه

كه عقل هر كس اصل مزبور چنان با طبيعت امور و فطرت بشر سازگار است .]502ص،21[است
ادالنه است كه هيچ مقامي  طبيعي و درست و عايكند و به اندازهميبي هيچ واسطه بر آن حكم 

 طبيعي دانست كه  اصل مذكور را بايد از جمله قواعد واال و،به همين دليل. منكر شودتواند آن رامين
،حمايت كننداز آنها دولتها نيز وظيفه دارند آن قواعد را به دست آورده و ،برتر از اراده حكومت بوده

كنند و براي فرار مي را كه مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هيچگاه به رغبت اجرا نايزيرا قاعده
.]66-65صص،13[نندزلتي به انواع وسايل دست ميعداياز اين ب

بودن دادرسي را اصل دادرسي تناظري، در واقع يكي از قواعد حقوقي است كه حكم تناظري
اهري نظير  مفاد اصل مزبور يك حكم ظ.داردميعنوان حكم اصلي براي هر گونه دادرسي مقرربه

 رفع سرگرداني در موارد مشكوك  براياين اصل منحصراً.  نيست،داردظهور آنچه در اصول عملي 
وضع نشده، بلكه حكمي است واقعي كه از ضروريات دادرسي عادالنه و ميل طبيعي بشر ريشه 

 اعم ، اين اصل در كليه مراجعتاي براي اصل مزبور سبب شدهي و مبناأ منشوجود چنين. استگرفته
مين أ اصل مزبور در جهت ت، به بيان ديگر.]68ص،11[ايي، اداري و انتظامي رعايت شوداز قض

شمولي عام دارد تمام مراحل ان اصلي عام و مطلق است و به لحاظ اينكه عنوبهبرابري اصحاب دعوا 
 كه داراي اكماتي چه مح،شودمي شامل اوتي مراجع قضهمهدررا )نظر، فرجام تجديد،يودب(رسيددا

.]132ص،2ج،7[اعد عام دادرسي بر آنها حاكم استقوچه مواردي كه  اختصاصي هستند وآيين
 مگر ،ها الزامي استي دادرستمام اصل و رعايت آن در ، رسيدگي تناظري در حقوق ايران،بنابراين

از آنجا كه چنين تصريحي در . طور استثنايي تصريح شده باشدهعدم رعايت آن از سوي قانونگذار ب
گونه قرينه حاليه نيز كه صالحيت ديوان وجود ندارد و هيچ عمومي هيأتيدگي خصوص رس

ي دولتي در هانامهآيين رسيدگي به تقاضاي ابطال تخصيص اين اصل عام را دارا باشد، وجود ندارد
. عمومي نيز بايد تناظري باشدهيأت

فانه است الزمه دادرسي منصييدگي تناظررس- 2- 3
6-1ه  و ماد]73ص،1 ج،27[استرا پذيرفته كه ايران نيز آن1984 اعالميه جهاني حقوق بشر 10ماده 

دادرسي منصفانه تصريح  به حق ،و آزاديهاي اساسيكنواسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر 
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 صورت ايگونههكند كه دادرسي بميرسيدگي منصفانه ايجاب . ]15-14صص،1ج،28[اندكرده
 مستلزم تساوي ،رسيدگي منصفانه.  منصفانه به نظر برسد،گيرد كه با  در نظر گرفتن كليت آن

اصحاب بنابراين بايد به هر يك از . گيردميقراراست كه در اختيار طرفينايي تهامكانات و فرص
در را بي اعطا شود تا موضوعات و ادله مورد نظر خود را در شرايطي كه او دعوا امكانات متناس

.]127ص ،2ج،7[دسازقرار ندهد، مطرح شقيب نسبت به ررتمناسب نايوضعيت
 دادرسي آن، هر چند اختياراتي را براي قاضي در اداره آيينروح حاكم بر قانون ديوان عدالت اداري و 

اصحاب دعوا هستند كه نقش مهم و اصلي را در اين  ولي هنوز اين ،بيني كردهري پيشدادرسي ادا
و ارزيابي جدال ه  مالحظ، وظيفه اصلي قاضي،سي منصفانه دادردر، بنابراين.كننددادرسي ايفا مي

.ي در اين خصوص استأقضايي اصحاب دعوا و صدور ر
و گستردگي و تنوع موضوعي قوانين و بودن امور واضح است، با توجه به تخصصي

 عمومي ديوان عدالت اداري بخواهد قضاوتي عادالنه در ابطال هيأتچنانچه،دولتييهاامهنآيين
برابر استماع و ايطي  داليل اصحاب دعوا را در شر الزم استي دولتي داشته باشدهانامهآيين

شود ميچنين استنباط .م.د. آ.  ق200ه از وحدت مالك ماد. سپس در خصوص آن قضاوت كند
صحت آن بين طرفين مورد اختالف است،ثر در تصميم دادگاه بودهؤبه داليلي كه مكه رسيدگي 

 هر يك از هاي نظردادگاه ازبدين وسيله  تال آيدعمه ب) خواه شفاهي يا كتبي(ناظري تشكل ه بايد ب
موري بنا نهد كه طرفين ي خود را بر اأتواند رمي دادگاه ن، بنابراين.اصحاب دعوا آگاه گردد

دادرسي جديد آيين قانون 14 ماده ، به همين دليل.اند نكرده پيدارا آنه در خصوصفرصت مناظر
شنيده شده يا هاراتش ظاتواند بدون اينكه مي از طرفين دعوا نيك كه هيچاستفرانسه مقرر كرده

مواقعي  از سوي ديگر، در.]504ص،21[ر گيرد مورد قضاوت قرا،مورد اخطار قرار گرفته باشد
 بايد كند كه اقدامي بدون اطالع يكي از طرفين دعوا انجام گيردميكه قانون يا ضرورت ايجاب 

و كند  شده اعتراض د تا نامبرده بتواند نسبت به تصميمي كه به زيان او اتخاذدرگ فراهم امكان
.]506ص ،21[نظر بخواهدتجديد

 عدالت اداري در خصوص ابطال  عمومي ديوانهيأته از سوي  شد صادرياز آنجا كه آرا
نظر نيست و حتي در  طريق عادي قابل اعتراض و تجديداالصول ازي دولتي عليهانامهآيين

يه يا يقضا، رئيس قوهي با قانونأنظر، چون مرجع تشخيص مغايرت رتجديدصورت قابليت 
رسد مينظر ه ب)1384ا مصوب.ع.د.د.آ53ماده(ندهستر از قضات ديوان فرئيس ديوان و يا بيست ن
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ان عنوبهن اطالع دولت  دولتي بدونامهآيين دارد كه هيچ اقتضادادرسي منصفانه و عادالنه چنين 
.طرف شكايت مورد رسيدگي و ابطال قرار نگيرد

استاقليت بر اكثريت جيح عدم رعايت تناظرتر- 3- 3
عايت  بايد از سوي شاكي و دادگاه راً عمدتدادرسي تناظرياز آنجا كه مقررات مبتني بر

ه وار در مقابل طرف شكايت كه هم،رود عدم رعايت آن در دعاوي اداريميشود، تصور 
شتري نسبت به ي دولت از امكانات و توانمندي ب زيرا،دولت است چندان ضرورتي ندارد

در . رودميفرودستان برخوردار است و پيوسته احتمال تعدي و تجاوز او به حقوق مردم 
صورت ا به شاكيان دعاوي اداري نگاهي عطوفانه و حق به جانب فرهنگ عمومي كشور م

م در مقابل ظالم،  در دفاع از مظلو،بنابراين.  نگاهي تجاوزكارانه است، به دولتو نگاهگيرد مي
 قاضي ،در اين ديدگاه. آيدمي ن به نظراي از اصول حقوقي چندان قابل توجههعدم رعايت پار

تواند قانون را اجرا و ميو بدون استماع اظهارات طرف دعوا اً سأدر مقام گرفتن حق مظلوم ر
 خالف واقع و مبتني بر ،كه ديدگاه مزبور در بسياري از موارد در حالي،نداحق او را باز ست

.صحيح استفرهنگ نا
،د كه خصوصيتي نابرابر دارندنكنمياگر چه قواعد حقوق عمومي بر روابطي حكومت 

 دولت امين مردم است و بايد پاسدار امانت ،ه داشت كه در حكومت اسالميولي بايد توج
، هدف از حاكميت،در چنين نظامي.  و تنها به سود عمومي بينديشد)ا.ق56اصل (خود باشد 

 وابسته به ،دولتي لذا مشروعيت هر  وشوندگان نه تعدي به حقوق اداره، استكردنخدمت
 نه به ،كننددولتها به خدمات خود مباهات ميامروزه . دهدميجام خدمات عمومي است كه ان

ممكن است در برخوردهاي سياسي و نظامي . دتنمند هسبهرهاز آن ميزان قدرتي كه 
 ولي در رابطه ،عنوان عاملي از اركان حاكميت ملي تكيه كندالمللي، دولتي بر قدرت خود بهبين

 به بيان .كوب كننده نه قدرت سر، سخن از خدمت عمومي است،ولطور معمدولت و مردم به
.]134، ص29[ نه در مقابل آن،منافع عمومي است قدرت در خدمت و همراه ،ديگر

پس اصل بر اين ي توان خدمت استا قدرت به معن،م كه در نظام اسالمياياگر پذيرفته
 يا نامهآيين و وضع هر افع عمومي استمين منأ ت، كارهاي دولتتماماست كه هدف از 

،بنابراين.  مگر خالف آن به اثبات رسد، نيز متضمن چنين نفعي براي عموم استنامهتصويب
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 به ادعاي مغايرت با قانون و تجاوز از حدود اختيارات و نامهآيينپذيرش تقاضاي ابطال يك 
در چنين . مين منافع عمومي استأ تجاوز به منافع عمومي، خالف اصل و هدف دولت در تالĤًم

 را با نامهآيين داليل شاكي مبني بر بطالن ،كه دادگاه عدالت و عقل سليم اقتضا دارد ،شرايطي
كه در حرفه خود داراي ) ي عمومينهادها(عنهمشتكياعطاي فرصت و امكان دفاع برابر براي 

ع  چنين تصميمي بدون اطالكردن باطل،در غير اين صورت. كندسيرتخصص كافي است، بر
 ترجيح منافع گروهي اندك كه تصميم دولت را مغاير با منافع شخص و گروهي و دفاع دولت،

 حافظ و امين منافع ،دانند، نسبت به منافع گروه كثيري است كه دولت به نمايندگيميخود 
 راجح است و اين جب ترجيح مرجوح برومكه ترجيح اقليت بر اكثريت، ر حالي د؛آنان است

كم  دستو اگر حتي اعتقادي به قباحت آن نداشته باشيم]330ص،2ج،30[عملي است قبيح
.ترجيحي بال مرجح است

ي دولت از سوي ديوان عدالت اداري، در واقع، هانامهآيينبه بيان ديگر، نظارت قضايي بر 
تعارض منافع (ي بر صحت يا بطالن يك تصميم استقضاوت بين دو ادعاي متعارض مبن

نحو مطلوب انجام  زماني به،وتيچنين قضاو ) خصوصي افراد با منافع عمومي جامعه
 با رايط متساوي بشنود و  و مخالفان آن را در شنامهآييناضعان داليل و،شود كه قاضيمي

. يكي را برگزيند،دو از ميان آنتوجه به موازين قانوني

است اراده قانونگذار بر دادرسي تناظري قرار گرفته- 4- 3
در زمينه رعايت  آن دادرسيآيين و )قديم و جديد (سكوت قانون ديوان عدالت اداري

 تا برخي رعايت اصل مزبور را در اين ي دولتي سبب شدههانامهآييناصل تناظر در ابطال 
در مواردي به سليقه خود و بدون رعايت مساوات اصحاب دعوا و ،خصوص منتفي دانسته

 در ؛او كنندنامهآيين به ابطال  اقدام، از منافع عموميبرخورداري دولت از امكان و مجال دفاع
آساني از مواد متعددي از قانون ديوان كه اراده قانونگذار مبني بر رعايت اصل مزبور بهحالي

ار بيش به بيان ديگر، از آنجا كه قانونگذ.  استدادرسي آن قابل استنباطآيينو عدالت اداري 
تواند معناي صحيح مياز هر مقام ديگر به مقصودي كه از قانون داشته آگاه است و تنها او 

رسي چه  كنيم قانونگذار در فرض مسأله مورد بر جستجوقانون را تعيين كند، شايسته است
اعالن ح به صال،باطن قانون زيرا وي با آشنايي نسبت به ظاهر و،استنظر داشتهمدامري را 
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حتي در صورت تغيير دوره قانونگذاري، باز هم . نظر و بيان اراده خود براي مجريان خواهد بود
 زيرا بر ،رسندميقانونگذاران جديد براي بيان معناي قانون نسبت به سايرين صالحتر به نظر 

ابل پذيرش  مصوبات آنان به عنوان قانون جديد نيز ق،فرض انحراف و تجاوز از حدود قوانين
.] 216-206صص،13[مقامها محترم و الزام آور خواهد بوداصل قانون براي همه است و مانند 

 قانون جديد ديوان 38گذار با وضع مادهنو مقارن نگارش اين تحقيق، قانودر اين راستا 
از  جملگي حاكي  كه شرايطي را براي دادخواست ابطال مصوبات مقرر كرده،عدالت اداري

در «: به موجب ماده مزبور. ت عمومي استأبودن رسيدگي هيكيد بر تناظريأذيرش و تپ
ذكر موارد مغايرت  مشخص نمودن علل درخواست و،مورد درخواست ابطال مصوبات

مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعالم 
.»، ضروري استاستصوبه با آن شدهمغايرت م

علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج كردنبديهي است مشخص
دن ماده قانوني يا حكم شرعي كه مصوبه با آن مغاير است كراز اختيارات و همچنين مشخص 

و دهد كه بتواند ادعا و استدالالت شاكي را مورد نقد ميعنهمشتكياين امكان و فرصت را به 
 جديد در نونقا،اينبرافزون. د را در رد آنها تهيه و تدارك كنددفاعيات خو،ارزيابي قرار داده

 كه است مقرر كردهاينهگوبهاحترام به اصل تناظر، ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط مزبور را 
. )38تبصره ماده ( جر به رد درخواست شاكي و ناكامي او در دعوا خواهد شددر نهايت من

قياس اولويت دال بر لزوم دادرسي تناظري است- 5- 3
 در موضوع ديگر قويتر اگر جهات و داليلي كه وجود حكمي را در موضوع خاص ايجاب كرده

 قويتر از اصل ،ين تفاوت كه علت در فرع با ا،باشد بايد آن حكم را در مورد دوم نيز جاري دانست
بودن رسيدگي  در اثبات تناظري.]211ص، 13[گوينداست و به همين جهت آن را قياس اولويت مي

:توان به قياس اولويت استناد كردميت عمومي ديوان عدالت اداري از دو طريق أهي
ومي ديوان كه متشكل از      عم هيأتدر رسيدگي   كه  ممكن است برخي تصور كنند      . 1

لزومـي بـه رعايـت    ،االصول از تجربه كافي برخوردارند عليوديوان است كليه قضات
 را با قانون     انطباق يا عدم انطباق مصوبه     اًسأتوانند خود ر  مينامبردگان  . تناظر نيست 

اداري نجا كه تكوين ديـوان عـدالت        از آ : د معتقديم سخ به اين ايرا   در  پا  . تشخيص دهند 
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 نتيجه اقتباس از نظام حقوقي فرانسه در زمينه نظارت قضايي بـر عملكـرد دسـتگاه                 ،در ايران 
 عمـومي ديـوان    هيـأت بـودن رسـيدگي     م تنـاظري  و، شايسته است براي كشف لـز      استاداري

.عدالت اداري در ايران به وضعيت شوراي دولتي فرانسه و نحوه رسيدگي آن توجه شود
قاضي  عالوه بر شرايط يك، كه اعضاي شوراي دولتياستنسه تالش كردهقانونگذار فرا

مقتضيات و ضروريات امور اداري ه  ب،و سوابق در خدمات عمومي بودهتجارب  داراي ،ساده
براي همين منظور است كه انتخاب يك ربع از تعداد مميزان و. وقوف و آشنايي كامل داشته باشند

العاده شورا در  نفر از مستشاران فوق12يك ثلث از عده مستشاران عادي شورا و همچنين تعيين 
تواند آنها را از بين دانشمندان درجه اول علم حقوق و يا ميدولت و اختيار دولت قرار داده شده

. دكن سال سابقه تجربه اداري هستند انتخاب 10 كه داراي حداقلهامقام وزارتخانهرمندان عالياك
 اداري آشنايي كامل حاصل اند كه شوراي دولتي با زندگيوجود آمدهه همه اين تدابير براي اين ب

 با وجود .]55 ص ،26؛181-180صص،2ج،31[و دادرسي اداري باشدرابط بين ادارات ده و كر
]ظريتنا[ ترافعي،ي فرانسه، رسيدگي در اين شورادر اعضاي شوراي دولتتجربه وين ويژگيا

].130ص،33؛95-94صص،32[است

 ديوان عدالت اداري ايران به در قضات و مشاورانو تخصصي بديهي است فقدان چنين تجربه 
 عمومي را هيأت اعم از رسيدگي در شعب يا ،آنبودن كليه رسيدگيهاي  لزوم تناظري،طريق اولي
استلتي فرانسه ايجاب كردهوبودن رسيدگي را در شوراي دزيرا همان دليلي كه تناظري؛اقتضا دارد

. در ديوان عدالت اداري ايران وجود داردا قوت بيشترب
 لزوم رسيدگي تناظري در شعب ، بدون ترديد، اشاره شد3-1گونه كه در مبحث همان.2

از آنجا كه اهميت . م و جديد ديوان مزبور استنباط كردتوان از مواد مختلف قانون قديي مديوان را
شده در شعب است، مراتب بيشتر از دعاوي معمولي مطرحدعاوي ابطال مصوبات دولت به

 عمومي را هيأت در  لزوم رسيدگي تناظري در دعاوي مطروح،توان با استناد به قياس اولويتمي
نظر طور معمول قابل تجديده دولتي كه بنامهآيين اينكه اشتباه در ابطال يك اًخصوص؛دكرثبات ا

نيست، چنان اثر سوئي بر منافع عمومي خواهد داشت كه به هيچ وجه با اشتباه در يك پرونده 
اگر معتقد باشيم كه لزوم  چندان گزافه نيست ،ايننابرب. عادي اداري قابل مقايسه نيست

مراتب بيشتر از دعاوي ي دولتي بههانامهآيين عمومي نسبت به هيأترسيدگي بودنتناظري
.درا اثبات كرجوب آنتوان وميي است و به قياس اولويت اداري معمول
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گيرينتيجه- 4
در كه تأثيري، فطري و عقلي آن و از سوي ديگرأاصل دادرسي تناظري با توجه به جايگاه و منش

 قضايي سالم، كاهش اشتباهات تواند تضمين مناسبي براي دستگاهميدادرسي عادالنه و منصفانه دارد 
ظاهر  اصل مزبور اگر چه به،ربه بيان ديگ.  باشد دستگاهجلب اعتماد عمومي نسبت به اين،احتمالي آن

 در واقع از موجبات جلب اعتماد عمومي نسبت به دستگاه  ولي،استتضمين تساوي اصحاب دعوا 
.استمتجلي گشته، ن همواره متوازن استي كه دو كفه آيه نماد آن بر ترازوقضايي است ك

 اصل حيحص اجراي ،وردار باشندنحو يكسان بايد از چنين تضميني برخهاز آنجا كه همگان ب
نحو اكمل از سوي دستگاه قضايي ه مراحل آن بتمامبايد در تمام مراجع رسيدگي و در تناظر 

اصل مزبور هر چه دعوا مهمتر باشد اجراي بديهي است . ان مجري عدالت تضمين گرددعنوبه
ي دولتي و آثار سوء هانامهآيينال  نظر به اهميت دعاوي ابط، بنابراين.يابدميضرورت بيشتري 

 نه تنها منتفي ، عمومي ديوان عدالت اداريهيأت تناظر در  رعايت دادرسي،گونه دعاويشتباه در اينا
:گرددمي بنابراين پيشنهاد .يابدمي بلكه ضرورتي دو چندان يست،ن

 ديرينه دراي سابقهان يكي از اصول بنيادين و راهبردي دادرسي عادالنه كهعنوبهر اصل مزبو.1
دادرسي و از جمله آيين مربوط به قوانيناي عقلي دران قاعدهعنوبهتاريخ ايران و فقه اسالمي دارد، 

. گرددبيان  عمومي ديوان عدالت اداري هيأتدادرسي آيين
انحصار مرجع ي دولتي وهانامهآيينرسد با توجه به كثرت شكايات مبني بر ابطال مينظر ه ب.2

 تا از اين كثرت كاسته و بر دقت  بايد براي دعاوي مزبور حدود و ثغوري معين كردرسيدگي كننده به آن،
شانتوجه به ويژگي سياسي و حاكميتيي دولتي باهانامهآيين برخي از اينكهلث م،رسيدگي افزوده شود

 مبني بر نامهآييناضع و يا طرح دعوا در ديوان منوط به مراجعه شاكي به مرجع ودنقابل ابطال نباش
رعايت حقوق ور تسريع در رسيدگي وبه منظ،  از سوي ديگر.پاسخ منفي باشداصالح  آن و دريافت 

 بلكه اين تأخير و ،موجبات تأخير در رسيدگي باشدرسال پاسخ به دعوا نبايد از ا تأخير دولت درشاكي،
.ود تلقي ش بر حقانيت ادعاي شاكيايقرينهان عنوبه اولي عدم ارسال پاسخ در فرجه قانوني، بايد به طريق

ساختار نيروي انساني ديوان با توجه به تنوع گسترده موضوعات اداري بايد متناسب با اين .3
با اين. خصص در موضوعات اداري شود با قضات متايتبديل به مجموعهوضعيت تغيير يافته 

سعه حقوق  ديوان عدالت اداري نقش واقعي خود را در توتوان اميد داشتميرويكرد است كه 
.عمومي ايفا كند
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منابع-5
.1374 نشر ميزان، تهران، ؛ حقوق بشر و آزاديهاي اساسي؛هاشمي، سيد محمد]1[
؛)نهادهاي سياسيوحاكميت ( ايران حقوق اساسي جمهوري اسالمي ؛دهاشمي، سيد محم]2[

.1372،دانشگاه شهيد بهشتي، تهران
.1373، سمت، تهران؛ حقوق اداري؛ؤتمني، منوچهرطباطبايي م]3[
 معاون وقت حقوقي و امور مجلس وزارت 8/10/82 مورخ 61/6/101573شماره نامه]4[

.كشور به رئيس وقت كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس ششم
نگي مجد، تهران، مجمع علمي و فره؛مدني و بازرگاني دادرسيآيين؛احمدمتين دفتري،]5[

1378.
.1380سمت، تهران، ؛ين دادرسي كيفرييآ؛آشوري، محمد]6[
.1381 نشر ميزان، تهران، ؛ دادرسي مدنيآيين؛شمس، عبداهللا]7[
.1377مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران،ا؛  لغتنامه دهخد؛ دهخدا، علي اكبر]8[
.1371 مؤسسه انتشارات امير كبير، تهران، ؛هنگ معينفر؛ معين، محمد]9[
زاده، مركز  صفر بيگ مترجم؛ نظام حقوقي فرانسه؛كاترين،اليوت، كاترين و ورنون]10[

.1382پژوهشهاي مجلس اسالمي، تهران، 
تي، تهران، دانشگاه شهيد بهش؛حقوقي مجله تحقيقات؛اصل تناظر؛شمس، عبداهللا]11[

.35-36ش
 شهرام ابراهيمي و همكاران، سلسبيل، مترجم؛نهادهاي قضايي فرانسه؛پرو، روژه]12[

.1374تهران، 
.1378 سهامي انتشار، تهران،  شركت؛حقوقمقدمه علم ؛كاتوزيان، ناصر]13[
.1378يزان، تهران،  نشر م؛ين دادرسي مدنيآي؛واحدي، قدرت اهللا]14[
.م1992 دارالهادي، بيروت، ؛نون و الفقه االسالميعلم القا؛اليه، سميرع]15[
.ق1412ل البيت، قم، آ مؤسسه ؛وسائل الشيعه؛العاملي، حر]16[
.1987يل، بيروت،  دارالج؛شرح نهج البالغه؛الحديدابن ابي ]17[
.1381 دارالحديث، قم،؛ميزان الحكمه؛د ري شهري، محميمحمد]18[
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 مركز نشر علوم اسالمي، تهران، ؛ بخش قضايي3قواعد فقه ؛محقق داماد، سيد مصطفي]19[
1381.

اصل وحدت احكام شخصي حقيقي و شخصي ؛جعفري لنگرودي، محمد جعفر]20[
.1342، 4 ش،له دادگستريجم؛حقوقي

[21] Vincent, Jean et Guinchard serge, Procedure civil, Dalloz, Paris, 2001.

.1380نشر ميزان، تهران، ؛ين دادرسي مدنيي آ؛ عبداهللاشمس،]22[
.1384 دراك، تهران، ؛ادرسي مدنيين دي آ؛شمس، عبداهللا]23[
جايگاه قانون «، حسين زاده، جوادومحمد جعفرحبيب زاده،:ك.رع بيشتر براي اطال]24[

، مجله »ديوان عدالت ادارينظارت شوراي نگهبان در چارچوب نقد و تحليل راي 
.1383دوره هشتم، پاييز، مدرس

 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري 19/11/83 مورخ 67508نامه شماره ]25[
.به رئيس جمهور وقت

، 3س،  مجله قضاوت؛ين دادرسي شوراي دولتي فرانسهيآ؛ محمد حسن،يانيآشت]26[
.1383آذر و دي 

،  زير نظر اردشير امير ارجمند،)اسناد جهاني(،المللي حقوق بشروعه اسناد بينممج]27[
.1381،  تهران، دانشگاه شهيد بهشتي

، اردشير امير ارجمندزير نظر ،)اياسناد منطقه(،المللي حقوق بشروعه اسناد بينممج]28[
.1385تهران، تهران،، انتشارات جنگل

.1377  دادگستر، تهران، ؛  مباني حقوق عمومي؛كاتوزيان،  ناصر]29[
 محمدترجمم؛)امامت و رهبري(حكومت اسالمي مباني فقهي؛عليحسينمنتظري،]30[

.1369صلواتي، نشر فكر، تهران،  
.1344 دانشگاه تهران،  تهران،؛ حقوق اداري؛ منوچهرتمني،ؤطباطبايي م]31[

[32] Robineau, yres et truchet , le censeil d ُ etat , p.u.f , Paris, 2002.

.1374، شهر آشوب وآينده سازان؛ مباني حقوق اداري؛، رضاموسي زاده]33[
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