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 چکیده  هت مقالاطالعا

 26/04/1400 دریافت: تاریخ

 09/08/1400 پذیرش: تاریخ

 05/12/1400: انتشار تاریخ

اختالفات در  حدوثبرخوردها و سطح روابط کار،  یدگیچیپ همگام با هدف: و زمینه 

اصل بر  ،یاساس هرچند با استناد به اصول قانون چشمگیری داشته است. ریکار س یهاطیمح

به  یدگیاست اما رس یفریو ک یمدن یدعاو یبه تمام یدگیرس در یدادگستر تیصالح

و  یعدالت ادار وانیدمانند  ییقضا یمراجع اختصاص تیاز اختالفات مردم در صالح یاپاره

 یهاأتی( مانند هییقضا )مراجع شبه یادار یمراجع اختصاص تیاز آنها در صالح یبخش

هدف ما در این مقاله تبیین نمودن . و حل اختالف وزارت کار قرار گرفته است صیتشخ

 باشد.یی میدر مراجع شبه قضا یو اصول دادرس تیماه

گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره ها:روش و مواد

 برداری تهیه و تدوین گردیده است.فیش

مراجع شبه قضایی به  یواقع گاهیو جا تیماه ها حاکی از این است که؛ چنانچهیافته ها:یافته

 یگشا، گرهگردد میتنظساز و کار آنها و  تیو بر همان مبنا صالح درستی تبیین گردد.

نوع  نیا تیماه نییکشور خواهد بود و در مقابل عدم تب ییو قضا یاز معضالت ادار یاریبس

را کاهش نخواهد ه یزده در خصوص آنها، نه تنها مشکالت قوه قضائمراجع و قضاوت شتاب

و اشتغال مراجع  یدادگستر یهارا در دادگاه اتیو شکا یدعاو یانباشتگ نهیداد، بلکه زم

 گردد.را سبب میرا به موضوعات پراکنده و فراوان  ییقضا

داری تهیه و از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 تدوین گردیده است.

دعاوی  بودن متنوع و حقوقی قواعد و مقررات قوانین، کثرت به توجه با امروزه گیری:جهنتی

 و مختلف موضوعات به رسیدگی لزوم و سو یک از دعاوی در تنوع و موضوعات و وسعت

مراجعی به نام  ایجاد بررسی از سوی دیگر، سبب در دست یهاپرونده تعداد کثرت همچنین

که این نوشتار ماهیت مراجع شبه قضایی و اصول دادرسی در است  شده قضایی شبه مراجع

 مراجع مذکور را تبیین نموده است.
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 مقدمه. 1

 رفاه و آسایش ضامن که مرکزی حکومت و دولت یک به نیاز

 ها در کنار یکدیگر،گردهم آمدن انسان با مردم باشد، حال

 بوجود و یکجانشینی گسترش اب و تدریج به و شدیم احساس

 ابتدا در نمود پیدا کرد. پیش از بیش شهرها، این نیاز آمدن

 مردم را اولیه نیازهای نمودن برطرف در سعی تنهاها دولت

 جدید، یهاهینظر طرح و اقتصادی شرایط تغییر ولی داشتند

 سبب و کردیم ایجاب را عمومی بخش هایفعالیت گسترش

 در اجتماعی و اقتصادی ارکان از یکی ورتص بهها دولت تا شد

 کلی طوربه دیگر عبارت به. کنند ایفا نقش مختلف، جوامع

 علل جمله از. کرد تغییرها دولت یهاتیمسئول و وظایف حدود

 جمعیت، ازدیاد صنعتی، توسعه به توانیم تغییر این

بر همین اساس، . کرد اشاره دفاعی احتیاجات و شهرنشینی

 رو صنعت و علم توسعه با مردم نیز اجتماعی عددمت نیازهای

 .نمود نیازها کردن برطرف به موظف را دولت و گذارد ازدیاد به

 قانون محوریت بر که مدنی و منظم جامعه یک بنابراین در

 رفتار و عمل تا هر نمود فراهم یانهیزم باید ،شودیم اداره

 از حقی یا ،گرددیم جامعه در نظمیبی سبب که قانونی خالف

 مرجعی جانب از نماید،می تضییع را دولت و حقوق شهروندان

 امنیت و آرامش تا گیرد، قرار رسیدگی مورد قانونی و رسمی

. بماند محفوظ جامعه آحاد حقوق و گردد برقرار مستمر بطور

 اقتصادی، سیاسی، هایفعالیت کلیه امنیت سایه این در

 کمال و و شکوفایی رشد سوی به جامعه فرهنگی و اجتماعی

 شادابی و نشاط با توانندیم جامعه افراد و شودمی داده سوق

 با مختلف یهانهیزم در منازعات و اختالفات و کنند زندگی

 و فصل حل مقررات و قوانین اساس بر و دقت و سرعت

 قواعد و مقررات قوانین، کثرت به توجه با امروزه. گرددیم

 در تنوع و موضوعات وسعتدعاوی و  بودن متنوع و حقوقی

 نیز و مقررات و قوانین کثرت دیگر سوی از و سو یک از دعاوی

 تعداد کثرت همچنین و مختلف موضوعات به رسیدگی لزوم

 مراجعی به نام مراجع ایجاد سبب بررسی در دست یهاپرونده

در  تسریع جهت مراجع این واقع در. است شده قضایی شبه

 در نیز و کوتاه تخصصی و روند بررسی موضوع، رسیدگی

 این. است شده تشکیل رسیدگی تشریفات رعایت عدم مواردی

 و نداشته عام صالحیت قضایی مراجع خالف بر مراجع نوع

 مشخص قانون که مسائلی حدود در تنها و نیستند الشمولعام

 یک قضایی شبه عمل. دارد بررسی و رسیدگی صالحیت کرده

 غیرقضایی نهادهای توسط که است قضایی شبیه اعمال عمل

 مشابه و است قضایی امر یک ماهیت در اما. شودیم انجام

 انجام دادگستری() قضائی مراجع که است اعمالی همان

 انجام قضائی مراجع توسط اعمال این . در واقعدهدیم

 اعمال این ثانیة نیست قضائیذاتاً  اعمال این ؛ لذاشودینم

 احکام و اعمال مانند به و ددار را قضائی اعمال آثار همان

 و دـکنیم فـتکلی و قـح جادـای خاصـاش رایـب ضاییـق

 شبه نظر این از دارد و قانونی اجرای ضمانت و االجراستالزم

حال سوالی که مطرح هست این است . شودیم نامیده قضائی

باشند و که: آیا این مراجع صالح به رسیدگی و صدور حکم می

نهادهای  که رسدباشند؟ بنظر میاالجرا میاحکام آنها الزم

 موجود، اختالفات به رسیدگی از پس مراجع، یا شبه قضایی

 را قانون توسط شده تعیین محدوده در رأی صدور صالحیت

 نهادهای آراء همچون نیز قضایی شبه نهادهای آراء. دارند

 در تأمل قابلنکته  اما گردند؛ اجرا باید قطعیت، از پس قضایی

 نهادها این از برخی در قانونی نقص یا فقدان اجرا،له مرح

 .باشدیم

 

 . مالحظات اخالقی2

د ای پایبنهـول اخالقی و حرفـدر نگارش این مقاله به  اص

 وداقت صصول ایم و از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به ابوده

 داری این مقاله تهیه و تدوین گردیده است.امانت

 

 ها. مواد و روش3

 دی وگیری از روش اسنااین مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره

 . دربرداری تهیه و تدوین گردیده استاستفاده از ابزار فیش

ز واقع زمانی که کتابی را بعنوان مرجع مطالعه شده است ا

ام های الزم فیش تهیه گردیده است و به این روشن اقدقسمت

 ایم.به نگارش و تدوین مقاله نموده
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 ها. یافته4

ست حاکی از این ا گرفت با مطالعاتی که در این زمینه صورت

مراجع شبه قضایی به  یواقع گاهیو جا تیماه که؛ چنانچه

 نهاسازو کار آو  تیو بر همان مبنا صالح درستی تبیین گردد.

 ییو قضا یاز معضالت ادار یاریبس یگشا، گرهگردد میتنظ

نوع  نیا تیماه نییم تبکشور خواهد بود و در مقابل عد

 زده در خصوص آنها، نه تنها مشکالتمراجع و قضاوت شتاب

 یوعاد یانباشتگ نهیه را کاهش نخواهد داد، بلکه زمیقوه قضائ

 ییضاو اشتغال مراجع ق یدادگستر یهارا در دادگاه اتیو شکا

 گردد.را سبب میرا به موضوعات پراکنده و فراوان 

 

 . بحث5

 قیق. پیشینه تح5-1

به لیفی خود با عنوان مراجع شرضا فنازاد در کتاب تأ -1

، ضمن توضیح کوتاهی درباره این 1395ل قضایی در سا

رد آنها در ـمراجع به ذکر مصادیق، ترکیب اعضا و کارک

ع و های اجرایی پرداخته و در پایان وجود برخی مواندستگاه

 ت.گیری نموده اسمشکالت را در نظام حقوقی کشور نتیجه

ود با رساله کارشناسی ارشد خ ابوالفضل درویشوند در -2

ل عنوان دادرسی عادالنه در مراجع اداری شبه قضایی در سا

های اختصاصی اداری، مراجع ، پیرامون دادگاه1388

ر بظر تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد قضایی نا

یه از زاوآرای صادره از این مراجع به بحث پرداخته است. و 

ساالری، حاکمیت حقوق اداری، رعایت اصول اقتدار، مردم

ی هاقانون، مسئولیت و پاسخگویی حاکمان را در این دادگاه

 گیری نموده است.اختصاصی نتیجه

ها، )صالحیت رشید رشیدی در کتاب مراجع شبه قضایی -3

 ، بدون ارائه توضیحی در1395وظایف و اختیارات( در سال 

ها و شبه قضایی، صرفا، به بیان صالحیت خصوص مراجع

 اختیارات این مراجع پرداخته است.

 

 . نوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشابه5-2

ای که ذکر گردید با توجه به اینکه در با عنایت به پیشینه

مراجع شبه  تحقیقات انجام گرفته صرفاً به ارائه کلیاتی از

جانبه به مباحث صورت همهاند و تحقیقی که بقضایی پرداخته

مربوط به ماهیت و اصول دادرسی در مراجع شبه قضایی 

بپردازد یافت نگردید بنابراین این تحقیق در نوع خود بدیع و 

 باشد. دارای نوآوری می

 

 همیت و ضرورت پژوهش. ا5-3

ه بهای ورودی  از معضالت تشکیالت قضایی حجم انبوه پرونده

 به اقتضائات رسیدگی در مراجع باشد. با توجهدادگاه می

قضایی و از طرفی کمبود امکانات سیستم قضایی، اطاله 

های دادرسی و نارضایتی عمومی از این حیث جزء دغدغه

ته حکومت و مردم بوده است. با تشکیل مراجع شبه قضایی الب

بخشی آن ول دادرسی با هدف قضازدایی و اثرضمن حفظ اص

ن، وجود تضمینات الزم در جلب رضایت عمومی شهروندا

جهت اجرای یک رسیدگی عادالنه بر مبنای اصول دادرسی 

 رسد.منصفانه ضروری بنظر می

 

 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

ین ارو بودیم هایی که ما در این تحقیق با آن روبهمحدودیت

بود که جهت نگارش مقاله به منابع دسته اول دسترسی 

تبی ید کاین مقاله اقدام به خرنداشتیم و به ناچار برای نگارش 

 .اییمتهیه نم هاتوانستیم آنها را در کتابخانهنمودیم که می

 

 . تعریف و ماهیت مراجع شبه قضایی5-5

در این قسمت سعی شده است از مراجع شبه قضایی تعاریفی 

خته رداارائه گردد. و در ادامه نیز به تعاریف بنیادین دیگر پ

 شده است.

 

 به قضاییراجع شعریف م. ت5-5-1

 نیاز عناو یمراجع مزبور تنوع فیو در توص یحقوق اتیدر ادب

، شودیبه کار گرفته م« دادگاه»بر واژه  یبا داللت مفهوم

 ،«یدادگاه ادار» ،«ونیسیکم» ،«اتیه» لیاز قب ینیعناو

« یادار یمراجع اختصاص»اواخر  نیو ا هییمراجع شبه قضا»

را خطاب قرار  یمراجع مذکور در واقع نهادها و نیوعنا

 ای تیاز شهروندان توسط حاکم یکه حت یکه هنگام دهندیم
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به  شودیحادث م یو اختالف دهیمباشرین او به چالش کش

 هیدر توج .(1) پردازندیم میو اصدار حکم با تصم یدگیرس

 طالحاتاص ریسا ییمراجعه به نارسا نیا یبرا« دادگاه»کاربرد 

ترافعی  تیصالح نییدر تب «ونیسیکم و «اتیه» رظیموجود ن

 یمراجع دارا صیکننده آن در تشخن نهاد و نقش گمراهآ

با آن  یوجود مراجع لیبه دل یترافعریاز غ یترافع تیصالح

برد آن در به کار نیهمچن ،یترافعریغ تیو با صالح نیعناو

« دادگاه»عنوان  تاًیگذار استناد و نهاقانون یاز سو یموارد

رار ق فینظر مورد استفاده و سپس تعرنهاد مورد یمعرف یبرا

 نیبه تفاوت ا فیتعار نیاز ا یوجود در برخ نیگرفته است با ا

است که خود  دهیگردبه صراحت اشاره « دادگاه»مراجع با 

 نیدر ا زین« دادگاه»ستفاده از لفظ است که ا نینشانگر ا

ارائه شده مطابقت  فینبوده و در تعار رادیاز ا یخصوص خال

مزبور از  فیمعرف و معرف وجود نداشته و تعار انیم یکامل

. چرا که استخدام لفظ ستندیبرخوردار ن تیو مانع تیجامع

نظر از صرف ه،یقوه مجر رچوبدر چها ینهاد یبرا« دادگاه»

 تیهمچون مصون یاتیل قوا در ذهن، وجود خصوصتبادر تداخ

 ییاستقالل کامل از دستگاه اجرا ،ییاز مداخالت مقامات اجرا

اعضا از عزل و تغییر، وجود  تیمصون ،یو مال یبه لحاظ شغل

 یعموم یهادادگاه یدادرس نییآ هیخاص و شب یدگیرس نییآ

 یاژه. لذا استفاده از واکنندیالقاء م ت،خالف آنچه هس را بر

 لیبه دال« دادگاه»مطلق با واژه  یپوشانو هم تینیکه اوالً ع

 یهابه لحاظ شباهت اًیگفته را نداشته باشد و ثان شیپ

 یدر مراجع اختصاص هایدگیبودن رس یکه در ترافع یادهیعد

 ابر دادگاه ر یها وجود دارد، داللت مفهومو دادگاه یادار

ن مراجع ـا در تعریف ایلذ. دینمایم یداشته باشد را ضرور

 یترافع تیبا صالح یمراجع»توان گفت مراجع شبه قضایی می

 ییضاق یخاص و خارج از سازمان رسم ینیکه به موجب قوان

با  بطمرت ییو عموماً به عنوان واحدها یمحاکم دادگستر

و  یدولتریغ یمؤسسات عموم ای یدولت یهاادارات و سازمان

 هها منحصر بآن تیصالحو  دهیگرد لیتشک یمجامع صنف

 یو دعاو اتیدر مورد اختالفات و شکا یریگمیو تصم یدگیرس

 ،یاراض ،یمال ،یانضباط ،یاستخدام یدعاو لیاز قب یادار

و  یمؤسسات عموم ،یدولت یهاسازمان انیم یساختمان

که معمواًل  باشدیم یو اشخاص خصوص یاحرفه یهاسازمان

قانون  و هاینند قانون شهردارخاص ما ینیقوان یبه هنگام اجرا

و  یتوسعه اقتصاد هدفشان که رهیو غ میمستق یهااتیمال

 باشدیم یخدمات عموم یو ارتقا شیدر جهت افزا یاجتماع

قوا و به تبع  کیبه عالوه در حوزه تفک. (1)« ندیآیبه وجود م

اذعان داشت که نظریه  دیبا ییامر قضا از امر اجرا کیآن تفک

 کیاست و در مقابل تفک افتهی لیقوا در عمل تعد کیتفک

قوا طرفداران  نیب ی، امروزه نظریة تعادل و همکارمطلق قوا

عموم در برابر  ینقض اصل تساو رادیدارد در رابطه با ا یشتریب

مطرح  ییمراجع شبه فضا سیمخالفان تأس هیانون که از ناحق

اشخاص در برابر قاعدة  یتوان گفت: عدم تساویم زیشود نیم

 یاست که مرجع یهنگام ییقانون و مراجع قضا تیحاکم

 هبمختلف ش یهاوجود نداشته باشد تا به موضوع ستهیشا

 به ظاهر اصول و یبندیپا یجا. پس به دینما یدگیرس ییقضا

به  یدر نظر گرفته شوند که مراجع ییراهکارها دیقواعد، با

مستقل  یتیماه یکه دارا ییه قضاببه مسائل ش ،یستگیشا

اساس در  نیا بر .(2) ندیو احقاق حق نما یدگیباشد، رسیم

تحت  یینهادها ،ییدر کنار مراجع قضا رانیا ینظام حقوق

 یادار یاختصاص یهادادگاه» ای «ییقضا هبمراجع ش»عنوان 

انجام عمل  یاند که متولگذار قرار گرفتهقانون ییمورد شناسا

عمل  هیعمل شب کی ،ییباشند. عمل شبه قضایم ییشبه قضا

شود. اما یانجام م ییقضاریغ یاست که توسط نهادها ییقضا

را  ییاست: همان آثار أعمال قضا ییامر قضا کی ت،یدر ماه

حق  جادیاشخاص ا یبرا ،ییدارد و به مانند اعمال و احکام قضا

 .(2)« االجراستکند و الزمیم فیو تکل

جامع و  فیتوان تعریشده، م ادیبا توجه به مالحظات  نیبنابرا

 یهاارائه داد: دادگاه ییقضا هیرا در مورد مراجع ش ریمناسب ز

 یاختصاص یتراقع تیبا صالح یادار یمراجع ،یادار یاختصاص

 یخاص، در خارج از سازمان رسم نیهستند که به موجب قوان

کم و  یواحدها نوانبه عو عموما  یو محاکم دادگستر ییقضا

اند و شده لیتشک یمرتبط به ادارات عموم یمستقل ول شیب

در مورد  یریگمیو تصم یدگیآنها منحصر به رس تیصالح

 ی: دعاولیاز قب یادار یاختصاص یو دعاو اتیاختالفات، شکا

باشد که یم یو ساختمان یاراض ،یمال ،یانضباط ،یاستخدام
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مرتبط با ارائه خدمات  اصخ نیقوان یمعموال به هنگام اجرا

و  یدولت یهاسازمان انیدولت، م یهاتیو فعال یعموم

و افراد  یحقوق عموم یاشخاص حقوق یمؤسسات عموم

 گرددیو مطرح م دیآی( به وجود می)اشخاص حقوق خصوص

(3). 

 

 دادرسی  .5-5-2

است از  یابه مفهوم اعم رشته یدادرس ،یدر اصطالح حقوق

 التیقواعد مربوط به تشک نییعلم حقوق که هدف آن تع

 واعقواعد مرتبط با ان نییآنها و تع تیو صالح ییمراجع قضا

ه آن که در فقه ب باشدیها مدادگاه ماتیتصم یو اجرا ییدعاو

 .(4) ندیگویضاء مق

 

 حکمرانی مطلوب . 5-5-3

 هواژ نی مطلوب به این دلیل است کهاصطالح حکمرا

Governance کنندگان را به یشتر رابطه مردم با حکومتب

 ابطهخواهد این رکند. در واقع این اصطالح میذهن متبادر می

 انیرا توصیف کند و از همین رو این نوشته نیز اصطالح حکمر

. ترجیح داده است داریگری یا حکومترا به جای حکومت

 1989استفاده از اصطالح حکمرانی مطلوب ابتدا در سال 

مفهوم حکمرانی  توسط بانک جهانی به کار گرفته شد و

مطلوب به عنوان یک ضرورت ساختاری برای اصالحات 

 .(5) شناخته شد

 

 ییمراجع شبه قضا ماهیت .5-5-4

بر تن  دیجد یاجامه یتحوالت معاصر، حقوق ادار ریتأث تحت

از نظارت  نینو یحقوق یهاهمه نظام یرده است. هدف اصلک

است.  یعدالت ادار نیدولت، همانا تأم ماتیبر اعمال و تصم

 ستمیس کیبه صورت  دیبا نیک تریپ ریبه تعب یعدالت ادار

 یسهم ،گوناگون یهاشود که ساختارها و ضابطه دهیمرکب د

ها و هراستا، ساختارها، ضابط نیآن دارند. در ا نیدر تضم

نظارت  کیعالوه بر سازو کار کالس یانسبتاً تازه یهاوهیش

همان  ای ییگذاشته است. نظارت اقتضا دانیبا به م ،ییقضا

 دهیپد ،یادار یبا مراجع اختصاص یینظارت مراجع شبه قضا

 .باشندینوظهور مورد نظر م

 تیبا صالح یادار یمراجع ،یادار یاختصاص یهادادگاه

خاص در خارج  نیهستند که به موجب قوان یاختصاص یترافع

و عموماً به  یو محاکم دادگستر ییقضا یاز سازمان رسم

مرتبط به ادارات  یمستقل ول شیکم و ب یعنوان واحدها

و  یدگیه رسآنها منحصر ب تیاند و صالحشده لیتشک یعموم

 یاختصاص یو دعاو اتیدر مورد اختالفات، شکا یریگمیتصم

 و یاراض ،یمال ،یانضباط ،یاستخدام یاودع لیاز قب یادار

ص خا نیقوان یکه معمواًل به هنگام اجرا باشدیم یساختمان

 انیم دولت، یهاتیو فعال یمرتبط با ارائه خدمات عموم

 ی)اشخاص حقوق یو مؤسسات عموم یدولت یهاسازمان

( به وجود ی( افراد )اشخاص حقوق خصوصیحقوق عموم

 .(1) گرددیو مطرح م دیآیم

فوق را به طور خالصه  فیتعر یاصل یهاو مشخصه عناصر

 یهاکه دادگاه صورت نینمود، بد انیب لیبه شرح ذ توانیم

 :یادار یاختصاص

 تایاشک ،یدارند و به عنوان دادگاه به دعاو فعیصالحیت ترا -

 .ندینمایو فصل خصومت م یدگیالفات رسو اخت

 .کنندیم تیشده و فعال لیخاص تشک نیبه موجب قوان -

 یبوده و از محاکم دادگستر ییقضا یخارج از سازمان رسم -

 هستند کیمجزا و قابل تفک

 یو عملکرد، به نوع تیدر فعال یرغم استقالل نسبعلی -

 یخدمات یمجر یهامرتبط و وابسته به ادارات و سازمان

 .باشندیم یعموم

را  یادار یدعاو یبه برخ یدگیدر رس یاختصاص تیصالح -

 دارند.

 و یدر جهت توسعه اقتصاد یاز منافع عموم تیبا هدف حما -

 اند.شده جادیا یاجتماع

از  وطرف افراد  کیمراجع از  نیدر ا یدعو نیمعموالً طرف -

 هستند یادارات عموم گرید یسو

 یصاصتو مراجع اخ ییگاه نظارت قضایتجلها را دادگاه اگر

آنگاه با  م،یقلمداد نما ییرا منصه ظهور نظارت اقتضا یادار
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شناخت قابل  توانینهادها، م نیچهار تفاوت عمده ا نییت

 به دست آورد. ،ینظارت یهاگونه نینسبت به ا یقبول

مجموعه ریزهستند که  یها مراجعدادگاه»: یلحاظ ساختار از

 ینهادها ،یادار یمراجع اختصاص یکشورند ول ییادستگاه قض

 دکیرا  یکه مستشاران آن، عنوان قاض باشندیم ییشبه قضا

 .(6)« کشندینم

 کار مراجع یکار محاکم، نظارت است ول»: یکرداز لحاظ کار

رند. دا تفاوت تاً یدو ماه نی. اباشدیم یبازنگر ،یادار یاختصاص

 یراجع اصلـود آنکه مـبا وج یادار یع اختصاصـراجـم

 تبط، عناصر مرییاما از باب نظارت اقتضا ستندین یریگمیتصم

 ای یو بدو یصلا رندهیگمیبا موضوع را که مورد غفلت تصم

ر دپا  ییو گو دینمایم یمورد سوء برداشت آن بوده، کارساز

در  ی. ولگذاردیم یو بدو یاصل رندهیگمیکفش مقام تصم

 یکه کار محاکم، جنبه شکل رسدیبه نظر م ،یینظارت قضا

 ا کهمعن نیااست، به  انیدر م یو موازنه ادار لیتعد ایدارد 

از  نانیاطم یدر پ ش،یخو یدادگاه بدون اعمال نظر ماهو

 .(1) «است یقانونمند عمل ادار یاجرا

 کیو تفک ینامرئ وارید یبا فروپاش»: یلحاظ گستره نظارت از

 ،ی( با امر خصوصی)ادار یامر عموم انیم ینادرست ساختار

هر عمل  که روندیم شیپ یبه سمت یادار یمراجع اختصاص

 ،یسازمان متصد تینظر از ماهرا صرف یادار تیماه یدارا

 کی یاز سو یممکن است عمل یعنیمورد کنترل قرار دهند 

 ،یوماز آثار حقوق عم یبرخوردار لیبه دل ینهاد کامالً خصوص

 یلدر حا نی. اردیها قرار گبونالیتر ییمشمول نظارت اقتضا

نوع  یبر مبنا یمحاکم، به طور سنت ارتنظ یاست که قلمرو

 .(7)« گرددیم نییآن تع یسازمان متول

 جهیرا نت یادار یبه وجود آمدن مراجع اختصاص دانان،حقوق

 یهامختلف مقوله یهابه عرصه تیگسترش دامنه ورود حاکم

. ارائه خدمات، الجرم دانندیدر سطح جوامع م یاجتماع

 عییاختالفات و تض ریمس نیشود و در ا تیریمد ستیبایم

 یموارد، تخصصکه به لحاظ کثرت  شودیحادث م یوقحق

در  یاقتضائات ادار نیسرعت و همچن تیها، لزوم رعابودن آن

حال  نیو در ع هیشب یمراجع لیها و تشکبه آن یدگیرس

مراجع  جادی. لذا ادینمایم ریناپذمتفاوت با دادگاه را اجتناب

در  یحقوق یهابوده که نظام یازین یدر پ یادار یاختصاص

 یبرخورد با مسائل ادار یاغلب کشورها در خصوص چگونگ

در همه موارد و در همه  ازهاین نیاند. پاسخ به ااحساس کرده

 جادیا قیطر نبوده است. گاه از کسانیکشورها البته 

 جادیا قیگاه از طر ات،یه جادیا قیگاه از طر ون،یسیکم

بوده  یمراجع ادار ریسا جادیا قیو گاه از طر یادار یهادادگاه

 .(8) است

 

 اصول رسیدگی در مراجع شبه قضایی. 6-5

در این قسمت سعی شده است اصول رسیدگی در مراجع شبه 

 ار گیرند. قضایی مورد رسیدگی قر

 

 اصول رسیدگی ماهیتی. 5-6-1

 ت،یماه انگریب داستیهمانطور که از نامش پ یماهو اصول

 یهم مشابه معنا یماهو اصولاست.  یزیهر چ قتیاصل و حق

ط سقو جاد،یا طیکه شرا اصولیخود است و عبارتست از؛  یلغو

کند مى نیو انتقال حق فردى را به تناسب با موضوع خود مع

راده ا با یاسالم قکه مطابق فقه و حقو ینیقوان گرید یبه عبارت

 خود ، در بطنآوردیرا به وجود م یافراد حق یگذار براقانون

 شوند. امادارای اصولی هستند که اصول ماهیتی نامیده می

د، اسنا فات،یتشر که ناظر به هستند قواعدىاصول شکلی 

مراجع شبه قضایی در دادرسى و اثبات دعوى است. 

 دهند.های خود اصول زیر را مدنظر قرار میرسیدگی

 

 اصل حکمرانی خوب و حاکمیت قانون .5-6-1-1

مهم  یو البته مبنا یجدل یعنوان اصطالح»قانون به  تیحاکم

 یهامیدارد. در پارادا هیاول یارتباط دولت و شهروندان، مفهوم

 تیمفهوم حاکم ه،یو اول یاصل یهامختلف عناصر و مؤلفه

 بودنی و قانون لیها را، دالگزاره نیا ین متفاوت است. برخقانو

 نیا یعناصر اصل را تیاستناد و قانون یآن دانسته و بعض

ممکن  زیو اجرا ن یپردازهیاند. در مقام نظرمفهوم قلمداد کرده

ارائه شود. از  یمختلف یهالیها و تحلها، برداشتاست مفهوم

« انگار و ابزار انگار تیغا ،یماهو ،یشکل یهابرداشت لیقب

با هم  نیقانون، همگان در برابر قوان تیدر مفهوم حاکم .(9)
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و  نیولئمس اراتیهستند و با اعمال و نظارت بر اخت یمساو

قانون  تی، اصل حاکماقشار ملت گریبرابر شمردن آنها با د

و  یآرامش جوامع داخل یقانون برا تیحاکم»شود. یبرقرار م

و  فیمرز و حدود و تکال نییمنظور تع و به یللالمنیب

اصل  نیاست. از ا یو تجاوز، الزم و ضرور یاز تعد یریجلوگ

 یشده و گاه ریو مساوات در برابر قانون تعب یبه مفهوم برابر

 یهابا حکومت سهیقاهم از آن به حکومت قانون در م

شده است. پس استفاده  استفاده یمطلقه و پادشاه یکتاتورید

 یحکومت یهایریگمیودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمخ

به عنوان  استمدارانیاساس حاکمان و س نیمردود است و بر ا

 زیشوند و خودشان نیحافظان و خادمان قانون محسوب م

قانون مجموعه ضوابط عام و  .«باشندیقانون م یاجرا ولئمس

 مدونی است که برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و

کند. حد و مرز اعمال مراجع شبه قضایی را قانون تکلیف می

ها و جامعه راد و گروهکند و به تنظیم روابط افمشخص می

العاده حاکمیت قانون به عنوان مفهومی فوق». (10) پردازدمی

که نه تعریف شده و نه به آسانی قابل تعریف است، توصیف 

ترین بیان مدون از ترین و کاملشده است. شاید بتوان معروف

آلبرت "مفهوم حاکمیت قانون را مفهوم تبیین شده به وسیله 

سه معنی یا به عبارتی  "دایسی"از نظر  .دانست "ون دایسی

دیگر سه تعریف کالسیک از حاکمیت قانون عبارتند از: اول 

اینکه؛ حکومت نبایستی دلبخواهی باشد، بلکه باید مطابق 

دوم اینکه؛ همه شهروندان در مقابل  .قواعد عام، عمل کند

قانون، برابرند. سوم اینکه؛ با اصول بنیادین قانون اساسی 

فردی بر  انگلستان، نتیجه تصمیمات قضایی مربوط به حقوق

به طور کلی دو برداشت . (11) مبنای قانون عرفی است

از مفهوم اصل حاکمیت قانون ارائه شده « ماهوی»و  « شکلی»

است. در برداشت شکلی از حاکمیت قانون، تبعیت از قانون 

ترین اصل موضوعه یا تضمین و اعمال اصل قانونیت مهم

شود. اما در برداشت ماهوی از حاکمیت قانون، محسوب می

فرا حقوقی و اخالقی از جمله توجه به دیگر اصول و معیارهای 

اصول حقوقی طبیعی و عدالت، واجد اهمیت بوده و جزء 

 شود. الینفک تئوری حاکمیت قانون شمرده می

ا یاز لحاظ حقوقی، ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون، بطالن 

ا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات اداری است، بدین معن

یر ر نحو با قانون مغااگر تصمیمات مقامات اداری به ه»که 

باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبوره اصوالً به وجود 

د آیند. با توجه به این که مستخدمان دولت مثل همه افرانمی

باشند و در جامعه مکلف به رعایت قوانین موضوعه کشور می

صورت عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر کشور به 

صاء ه جرائم جزایی و مدنی احگذار، با عنایت بتشخیص قانون

د شده، فارغ از مسئولیت نبوده و قطعاً همچون سایرین مور

گیرند. ضمن این که حسب شغل تعقیب و مجازات قرار می

اند موظف به خویش نیز که در نتیجه استخدام منصوب شده

ها، مهنایفی هستند که مطابق قوانین، آئیناعمال وظایف و تکال

آنها تکلیف  های اداری صادره برالعملرها و دستوبخشنامه

دیهی است، اداره جهت دستیابی به . ب(12) «گردیده است

ن اهداف و همچنین اعمال شرح وظایف قانونی، ملزم به داشت

م اجرای هر انیدباشد و میبرنامه در پیشبرد امور خود می

بعیت ت تمدون باید نه تنها از قانون و مقررابرنامه مدون و غیر

 شد.کند، بلکه نظم و انتظام را نیز به همراه خود داشته با

 وستخدم زمانی خود را ملزم به رعایت این نظم و انتظام م

ذا لبیند که به استخدام دولت در آمده است. تکالیف قانونی می

رار قول هرگونه اقدام مغایر وظایف اداری تعیین شده، او را مسئ

 هایداده و نتیجه تخلفات، تعقیب و محاکمه او توسط هیأت

 رسیدگی به تخلفات اداری است.

 

 گناهی خواندهتوجه به اصل برائت یا فرض بی .5-6-1-2

 یتمدن بشر یآوردهادست نیتراز درخشان یکیاصل برائت 

 یو میخواه بشر و عقل سلدر فطرت عدالت شهیاست که ر

هر نظام  یاصول حقوق نیتریادیاصل از بن نیدارد. امروزه، ا

 نیتریرکن و اساس نیمند است؛ هم چنانکه اولقانون یفریک

 اصل رود.یبه شمار م یفریک یدادرس نییدر قانون آ هیاپ

 ست،یدان نحقوق ایچند متفکر  ای کی یبرائت محصول فکر

کرده  جادیآن را ا یدر قرون متماد شمندانیاند شهیبلکه اند

 یاساس یهایاز حقوق و آزاد یاریاصل حافظ بس نیاست. ا

که اصل برائت  دیآیبر م نیچن یخیمطالعات تار از. (13) است
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نداشته و تنها به طور  ییها در حقوق موضوعه جاتا مدت

اصل  شده است.یم رفتهیپذ از اتهامات یاپراکنده و در پاره

برائت یکی از اصول بنیادین حقوقی است. این اصل هم از 

جنبه تقنین و هم در عرصه قضاء آثار و مقتضیاتی دارد. در 

بعد تقنین، اصل برائت مقتضی آن است که هیچ عملی جرم 

گذار آن را جرم شناخته و محسوب نشود، مگر اینکه قانون

ده باشد. از این منظر، اصل برائت، برای آن مجازات تعیین نمو

ریشه در اصل مهم آزادی، و استثنایی بودن مفهوم جرم دارد و 

سان بستری برای استقرار و تثبیت اصل قانونی بودن بدین

ها شده است. بر این اساس، هر عمل به ظاهر جرائم و مجازات

گذار جرم شناخته خالف و ناپسندی باید قباًل به وسیله قانون

باشد تا بتوان دعوای عمومی را برای اعمال مجازات  شده

نسبت به مرتکب آن به جریان انداخت. در عرصه قضاء، که 

به جای  "فرض برائت"قوقدانان ترجیح دادند در آن از برخی ح

سخن بگویند و اصطالح اخیر را محدود به « اصل برائت»

مرحله تقنین نمایند، اصل مذکور مقتضی آن است که شخصی 

به عنوان متهم در یک دعوای عمومی تحت تعقیب قرار  که

گناه گرفته است تا زمان صدور حکم قطعی محکومیت بی

بدین ترتیب، اوضاع و احوالی مانند سابقه  .(12) شناخته شود

محکومیت کیفری، متواری بودن متهم یا حتی وجود دالیل 

قوی بر توجه اتهام به او، تا زمانی که پس از بحث و بررسی در 

جلسات دادگاه منجر به صدور حکم محکومیت کیفری متهم 

نظر قطعی نشده ده و این حکم نیز در مرحله تجدیدنگردی

ید سبب نقض اصل برائت و گناهکار دانستن متهم باشد، نبا

المللی حقوق بشر، هر گردد. در حقوق ایران و نیز در اسناد بین

دو جنبه اصل برائت مورد توجه قرار گرفته است، با این تفاوت 

اعالم اصل برائت. جنبه دوم که معموالً در هنگام شناسایی و 

مذکور، در نظر قرار دارد و تثبیت جنبه نخست اصل آن مد

ها صورت قالب معرفی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

از اصول مهم حقوقی و کیفری که متضمن حفظ "گیرد می

شرافت و افراد جامعه و مانع از تجاوز به حقوق شهروندان در 

 .(14)باشد نی متمدن است اصل برائت میجامعه مد

توان آن را میراث مشترک حقوق همه ملل اصل برائت که می"

اخیر و به ویژه مترقی جهان محسوب کرد، در یک یا دو قرن 

پس از جنگ جهانی دوم، مورد اقبال و عنایت خاص 

گذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز حقوقدانان و قانون

ای و یا هـها در سطح منطقونها و کنوانسیموضوع اعالمیه

( 1توان به بند )المللی قرار گرفته است. از آن جمله میبین

ماده ( 2، بند )1968اعالمیه جهانی حقوق بشر ( 11ماده )

( 2، بند )1966المللی حقوق مدنی و سیاسی ( میثاق بین14)

، بند )ه( ماده 1950( کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 6ماده )

... اشاره کرد. مطابق و 1990اعالمیه اسالمی حقوق بشر ( 19)

رضیه ـوردار از فـری، اشخاصی برخـاصل برائت در امور کیف

ین معنی که اصل بر عدم ارتکاب رفتار گناهی هستند. به ابی

که بر حسب مورد، مانه توسط شهروندان است، مگر اینمجر

شاکی خصوصی و مقام تعقیب جامعه و با در جرایمی که صرفًا 

جنبه عمومی دارند، مقام تعقیب بتوانند با قرائن و دالیل کافی 

طرف و در یک دادرسی عادالنه، که کلیه نزد دادگاه صالح و بی

قوق دفاعی شخص در آن تضمین گردیده، خالف آن را ح

 .(14)نسبت به طرف دعوی خود ثابت کنند 

بندی حقوق ای در یک تقسیمعدالت طبیعی یا عدالت رویه

های ماهوی ای در مقابل حقهای رویهبشری، ذیل عنوان حق

هایی هستند که شناسایی های ماهوی حقگیرد، حققرار می

ها برای احترام به کرامت انسانی ضروری است و جزئی از آن

ود آدمی هستند، از جمله حق حیات و حق آزادی شاکله وج

هایی هستند که ای، حقهای رویهبیان. اما در مقابل، حق

شوند و بر حقوق متهم یا گر میبیشتر در آیین دادرسی جلوه

ای( در های رویهها )حقکنند. این حقحتی مجرم تأکید می

جایگاه اصل دادرسی منصفانه در مراجع شبه  واقع رسالت

های ایی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور دفاع از حققض

کنند ضمین میها را تماهوی را بر عهده داشته و احترام به آن

ای در قالب اصول عدالت طبیعی قابل ههای رویو اصوالً حق

واضح است که ایده عدالت طبیعی پیامدهای  .(11) اندبررسی

عمیقی در حوزه حقوق بشر خواهد داشت. توضیح آن که 

ای بخش قابل توجهی از حقوق بشر را حقوق رویه

(Procedural Rightدر بر می ) گیرد. از جمله حق افراد بر

های منصفانه و عادالنه. دستیابی به محاکم منصف و رسیدگی

ت طبیعی که شاید به درستی بتوان از آن به عدالت عدال
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ای است. همچنین باید ای تعبیر کرد، ناظر بر حقوق رویهرویه

توجه داشت که این حقوق همانند حقوق ماهوی در ارتباط با 

ای، های رویههستند. بنابراین حق« ادعا-حق»دولت ماهیتاً 

وجود ادعاهایی هستند که از سوی مردمان بر عهده دولت 

ای مقتضی دارد. بر اساس این تحلیل عدالت طبیعی و یا رویه

 .(15) حقوق شهروندان و در نتیجه تکلیف حکومت خواهد بود

ها به عنوان اصول حاکم بر این تعبیرات از عدالت طبیعی قرن

ها و به طور خاص در زمینه دادرسی کیفری دادرسی

موضوعیت داشت، متعاقباً آنچنان که در مبحث اول ذکر شد، 

ها تحوالت شکل گرفته در حقوق داخلی کشورها و در رأس آن

 Cokeال که به یمن وجود قضاتی چون حقوق اداری کامن

)رئیس دادگاه عالی کشور انگلستان( از قرن هفدهم آغاز 

 گردید. 

 

 اصل قانونی بودن و حقوقی بودن تصمیمات . 5-6-1-3

البته است و  یدر امور ترافع معموالً مراجع شبه قضاییتصمیم 

ی و ثبتی نیز در امور حسب گاهی عالوه بر امور ترافعی، 

تواند به یم نیدادگاه همچن تصمیم کنند.گیری میتصمیم

 نیقانون آئ 299باشد. برابر ماده « قرار» ایو « حکم»صورت 

مصوب  یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس

دعوا و قاطع آن  تیدادگاه راجع به ماه یچنانچه رأ» 1378

صورت  نیا ریو در غ« حکم»باشد  یجزئ ای یبه طور کل

دادگاه راجع به  میاگر تصم یعنی. «ودشیم دهینام« قرار»

قاطع آن نباشد، قرار است؛ مثل قرار  ایدعوا و  تیماه

 و قرار رد دعوا. تیخواسته، قرار عدم صالح نیبازداشت، تأم

داشته باشد،  یو دستور یتواند جنبه اداریم میتصم نیهمچن

 یکه دادگاه به منظور حفظ نظم جلسه دادرس یمثل دستور

 یعموم یهادادگاه یدادرس نیقانون آئ 188تبصره ماده  رب)برا

 هیمثل تاد گریانجام امور د ای( و یفریو انقالب در امور ک

 یدادرس نیقانون آئ 264دستمزد کارشناس )برابر ماده 

( ابالغ اوراق دعوا به یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه

قانون  64و  67مواد  رب)برا یوقت دادرس نییتع ایخوانده و 

( صادر یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس نیآئ

ندارند، در  یو دادرس ییدستورها که جنبه قضا نیا. کندیم

 دادگاه معروف هستند یادار یما به دستورها ییعرف قضا

ز مفاهیم کلی وجود ای ادر هر نظام حقوقی مجموعه. (16)

ها و معیارهای حاکم بر آن نظام کننده ارزشدارد که بازگو

ها و گذار با الهام از این آرمانای که قانونهستند، به گونه

کند. وجود مفاهیم های مطلوب، اقدام به وضع قواعد میارزش

د و بالعکس، در سازیا اصول مزبور، امر خطیر قضا را آسان می

گیری غیاب آنها قضاوت مشکل و در نتیجه، فرآیند تصمیم

نجر به صدور احکام و طوالنی است و در مواردی نیز م

کننده شود. به طور کلی، قانون، بیانمیمنصفانه تصمیمات غیر

کننده حسن سلوک معیار زندگی فردی و اجتماعی و تضمین

کننده این و تنظیم روابط متقابل افراد جامعه نسبت به هم

شود که باشد. حاکمیت قانون بر روابط افراد باعث میروابط می

همه شهروندان حد و مرز حقوق و تکالیف خود را از پیش 

دانسته و در انجام اعمال و تنظیم روابط خود سرگردان نمانند. 

ت که یک رابطه منطقی بین امنیت توان گفبنابراین، می

ن وجود دارد. اگر قانون، حاکم بر روابط و قانو "ونتابعان قان"

گذار افراد باشد، امنیت تابعان آن قانون مورد حمایت قانون

بود. بالطبع، تخلف از قانون موجب مسؤلیت افراد  خواهد

 .(12) گرددمتخلف می

های حقوقی، مجازاتی که بندی رشتهشک از نظر طبقهبی

نمایند را باید مراجع شبه قضایی در تصمیمات خود اتخاذ می

از نوع اداری دانست. تصمیمات اداری در حقوق، راجع به 

ها و اشخاص حقوق اداری و تشکیالت و وظایف وزارتخانه

ها ... است. در اثر خدماتی که دولتها وتی شهرداریادارات دول

اند روز به روز بر وسعت حقوق اداری دار شدهبه تازگی عهده

شود. از مسائل مهم حقوق اداری بررسی سازمان و افزوده می

های دیوان عدالت اداری است. نهاد شیوه رسیدگی و رویه

است و  نوپایی که زاده قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

های حقوق اداری اصیل و های خود پایهتواند با تصمیممی

بومی را در کشور ما بنیان گذارد و ضامن حقوق اشخاص در 

های های دولت باشد هیأتبرابر تجاوز قوه مجریه و مسؤلیت

رسیدگی به تخلفات اداری از طریق دیوان عدالت اداری با 

ایف دیوان را در خورند و بخشی از وظدستگاه قضایی گره می

جلوگیری از تعدیات مأموران دولتی نسبت به هم و نسبت به 
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مردم در قالب رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به انجام 

 .(12) رسانندمی

 

 اصول شکلی. 5-6-2

ه بهمانگونه که ذکر شد، اصول شکلی ناظر به اصولی است که 

واسطه جریان دادرسی در مراجع شبه قضایی، ضرورت و 

مه کند و بیشتر با نحوه هدایت و اداره محاکموضوعیت پیدا می

مربوط است. یعنی شکل رسیدگی در چنین مراجعی تابع 

ای است تحت عنوان اصول شدهپذیرفتهاصول و قواعد کلی و 

 باشد. این اصول عبارتندشکلی، که ناظر بر نحوه رسیدگی می

 از:

 

 اصل مستقل بودن مرجع صدور رأی .5-6-2-1

های استقالل و هـه قضایی، شاخصـع قضایی و شبـدر مراج

طرفی به عنوان دو رکن رکین اصل دادرسی منصفانه در بی

مورد اشاره قرار گرفته و اهمیت آن تا المللی اغلب اسناد بین

حدی است که هر گونه شائبه وابستگی دادگاه یا قاضی اساس 

نماید. استقالل نهاد منصفانه بودن دادرسی را مخدوش می

توان مورد توجه قرار قضایی و شبه قضایی را در دو سطح می

داد. استقالل ساختاری و استقالل آیینی استقالل نهادهای 

مأمورین قضایی و شبه قضایی در هر دو نوع خود باید قضایی و 

توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی 

دولت و مأمورین دولتی رعایت شود: استقالل ساختاری بدین 

معناست که نهادهای قضایی باید توسط قانون )اساسی یا 

د عادی( و مستقل از قوه مجریه ایجاد شوند تا بتوانند کار کر

قضایی داشته و جهت تعیین تکلیف موضوعاتی که در 

گیری صالحیتشان است بر اساس حاکمیت قانون تصمیم

نمایند. مضافًا اینکه روند تعیین اعضای نهادهای قضایی و نحوه 

عزل و نصب ایشان و به طور کلی امنیت شغلی ایشان بر 

طرفی نهاد قضا تأثیر مؤثری خواهد داشت. اما استقالل و بی

استقالل آیینی بدین معناست که در روند رسیدگی قضایی 

مجاز صورت گیرد. به مورد و یا غیرگونه دخالت بینباید هیچ

تر استقالل آیینی به معنای این است که عبارت بهتر و دقیق

دادگاه با تصمیم و صالحدید خود تمامی استماعات و 

جام های الزم را جهت حل و فصل اختالف یا دعوا انبررسی

داده و در این خصوص از دستور یا خواست هیچ مرجع دیگری 

شود که به پیروی نکند. درباره استقالل محکمه تأکید می

منظور از  .(17)اهمیت داده شود « موس بودن عدالتمل»

دادگاه مستقل، دادگاهی است که قضات آن در صدور رأی تنها 

قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به 

های دیگران نداشته باشند، از هیچ دستورها، نظرها و خواسته

مانعی نهراسند و بیم انفصال، تنزل رتبه و مقام، تغییر محل 

د راه ندهند. استقالل در خدمت و موقعیت شغلی به خو

گیری و صدور هر نوع حکم و یا قرار، الزمه قضاوت تصمیم

عادالنه است. استقالل دادرس، امنیت قضایی را تضمین 

های متهمان، کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادیمی

پناهگاه مهمی است و اگر این استقالل، تأمین نگردد، دادرسی 

تصدی امر قضا اساساً . (16) هد دادمفهوم خود را از دست خوا

کاری بس دشوار بوده و مستلزم داشتن تجارب مفید، ممتد، 

استعداد، قریحه و احاطه به قوانین و مقررات است. اتخاذ 

هرگونه تصمیم اعم از قضایی و اداری در روابط مختلف و 

لت با مردم و تعیین حدود وظایف و اختیارات پیچیده دو

هایتًا ـه نـون کـرو قانـدر قلمومی ـمتصدیان خدمات عم

های عظیم اداری و مأمورین آنها مشی دستگاهکننده خطتعیین

باشد، از جهات مختلف بوده است، از امور ظریف و حساس می

تواند در لذا رعایت معیارهای استقالل و عدم نفع قاضی می

های عقالنی و رتقاء امر قضا بسیار مفید باشد. با توجه به ریشها

ی جمهوری مذهبی اصل استقالل قاضی، در مقدمه قانون اساس

مسأله : »چنین آمده است "قضا"اسالمی ایران تحت عنوان 

قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت 

درون  گیری از انحرافات موضعی دراسالمی به منظور پیش

امت اسالمی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی 

بر پایه عدل اسالمی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط 

بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت دقیقاً پیش

بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن الزم است به دور از هر نوع 

ا حکمتم بین الناس أن و إذ«. رابطه و مناسبات ناسالم باشد

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز  "18تحکموا بالعدل 

(، اصل 196 - 158 - 159در اصول متعددی از جمله اصول )
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ه ـه کـته رسمیت شناخـع قاضی را بـدم نفـاستقالل و ع

دهنده تأکید و حساسیت مقنن قانون اساسی نسبت به نشان

در فرآیند یک محاکمه  الذکر و لزوم رعایت آناصل فوق

 .(12) باشدعادالنه و منصفانه می

، که ایران نیز آن را 1948اعالمیه جهانی حقوق بشر  10ماده 

دارد. هر کسی با مساوات کامل حق می پذیرفته است مقرر

طرفی، منصفانه دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی

رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوقی و الزامات او با 

هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد اتخاذ تصمیم 

نسیون اروپایی حقوق کنوا 6ماده  1این حق در بند « بنماید

انه بودن دادرسی و لحاظ عملکرد کید بر منصفبشر نیز با تأ

دموکراتیک در فرایند دادرسی و در نظر گرفتن مبانی حقوق 

همه اشخاص حق »دارد: بشری آورده شده است که مقرر می

طرف قل و بیه دعوایشان به وسیله یک دادگاه مسدارند که ب

نصفانه، که طبق موازین قانونی ایجاد شده باشد، به طور م

علنی و در مهلتی معقول رسیدگی شود. دادگاه مزبور باید چه 

به حقوق و الزامات مدنی در خصوص اعتراضات مربوط 

ه درباره صحبت هر نوع اتهام وارد بر آنان، در امور اشخاص و چ

کیفری، اتخاذ تصمیم نماید. رأی دادگاه باید به طور علنی 

منافع صغار با حمایت از  تواند در صورتی کهاعالم شود، اما می

حریم زندگی خصوصی اصحاب دعوا با در صورتی که دادگاه 

تشخیص دهد که در شرایط خاص، خصیصه علنی بودن به 

نگاران و عموم از حضور روزنامه -ضرر منافع عدالت خواهد بود 

م عمومی در جلسات دادرسی، جهت رعایت اخالق و نظمردم 

دموکراتیک، ممانعت بعمل  هبا حفظ امنیت ملی در یک جامع

اساسی  نین حقی در اصل سی و چهارم قانونآورده چ

به دادگاه  حقوق ملتتحت عنوان جمهوری اسالمی ایران نیز 

دادخواهی »دارد: صالح آورده شده است، این اصل مقرر می

تواند به منظور دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کی می

راد ملت حق دارند به دادگاهی صالح رجوع نماید. همه اف

ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را اینگونه دادگاه

توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را نمی

-آل، استقالل و بیبنابراین در مفهومی ایده«. دارد، منع کند

گردد که برای کسب طرفی قضایی به وجود دادرسانی باز می

گیرند، کسانی که ر و کنترل قرار نمیمنافع سیاسی تحت تأثی

طرف هستند و در درون قوه نسبت به طرفین اختالف بی

ومت و دولت را دارد، ـحک قضائیه که قدرت تنظیم قانونی رفتار

گذارند و ( را به اجرا میNeutral Justiceطرفانه )عدالت بی

گیری های مهم حقوقی و قانون اساسی تصمیمدرباره ارزش

 .(18) کنندمی

در خصوص حق دسترسی به دادگاه در نمونه از آرای دیوان 

 گردد:عدالت اداری ذیالً ارائه می

دستورالعمل  8/5/1370مورخ  52قضات دیوان وفق دادنامه 

 سمینامه ربر تنظیم الزامی صلح سازمان تأمین اجتماعی مبنی

د فق»و « سلب حق هر گونه سخن یا ادعایی در آتیه»با قید 

 20ا در خصوص کارمندان سازمان که ب« اعتبار قانونی هر ادعا

اند را با سال سنوات خدمتی، تقاضای بازنشستگی نموده

در  ابطال نموده است.« مخالفت این قیود با قانون»استدالل 

ای به حق دادخواهی و منع هر چند اشاره این دادنامه

ها رسد دیوان این مهم را تنمحدودیت آن نشده، اما به نظر می

 داند.گذار صحیح میدر صورت تصریح قانون

ترین آرای خود طبق دادنامه هیأت عمومی در یکی از صریح

ای از شورای در ابطال مصوبه 9/8/78مورخ  300إلی  297

فرمان حضرت امام )ره( »دارد اشعار میعالی انقالب فرهنگی 

در خصوص آن شورا متضمن اذن وضع مقررات، مغایر با قانون 

اساسی و قوانین مصوب مجلس از جمله سلب حق رسیدگی به 

باشد. شکایت توسط مراجع قضایی و نفی صالحیت آنان نمی

بنابراین مصوبه این شورا مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی 

لح در موضوع رسیدگی به اعتراضات نسبت به به مراجع صا

احکام هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته انضباطی 

در واقع دیوان در «. دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی است

این دادنامه با اظهار اینکه مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 

گیرد، با جزء مقررات بوده و در ذیل قانون اساسی قرار می

بار « حق دادخواهی در مراجع صالح قضایی»ستناد صرف به ا

دیگر و این بار به صراحت بر صالحیت خود نسبت به کنترل 

مطابقت نظامات دولتی با قانون اساسی صحه گذاشته است 

ای طراحی شود که علی القاعده نظام قضایی بایستی به گونه

شخص بتواند با صرف کمترین هزینه حقوق از دست رفته 
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های جنسیتی، نژادی، ود را باز ستاند. از بین بردن تبعیضخ

شود. های این اصل قلمداد میفرهنگی و مذهبی نیز از بایسته

مضافاً اینکه مراجعه به دادگاه با مراجع قضایی نباید آنچنان پر 

 .(19)د هزینه باشد که شخص نتواند به آن مراجعه کن

ترین تضمین یک دادرسی منصفانه، رسیدگی در بنابراین اصلی

باشد که به موجب قانون طرف و صالح میدادگاه مستقل، بی

ای مهم و اساسی است که تشکیل شده است. این حق تا اندازه

کمیته حقوق بشر در یکی از آراء خود اظهار داشته است: 

طرف و صالح یک حق ه دادگاه مستقل، بیحق دسترسی ب»

توان بر آن تحمیل کرد. مطلق است و هیچ استثنایی را نمی

 واضح و مبرهن است که صرف امکان دسترسی به دادگاه و در

تواند متضمن یک رسیدگی واقع یک مرجع رسیدگی به، نمی

الل ستقامنصفانه به دعوای خواهان و یا و باشد و تنها در سایه 

 توان به این امر امیدواررفی مرجع رسیدگی است که میطو بی

 .(20)« بود

 

 اصل منع تبعیض . 5-6-2-2

 وردرسی در محاصول دادرسی عادالنه موجب استقرار فرایند دا

باشد با این توضیح که عناصر و مسیر صحیح و حقیقی آن می

ی موجود در این فرآیند یعنی دادرس از یک سو و طرفین دعو

ر ل داز سوی دیگر، به عنوان عوامل زنده و پویای حاضر و داخ

 گیرند.آن )فرآیند(، در جایگاه واقعی و ضروری خود قرار می

 یعنی مبتنی بر این اصول:

ه لف( قاضی در محدوده و مسیر الزامات و تکالیف مربوط با

ی کم مقام خود قرار داشته باشد و از این محدوده و مسیر، نه

ای به آن طرف متمایل گردد. به این سو بگراید و نه ذره

 استقالل و عدم منفعت برای قاضی و عدم تبعیض از سوی وی

س قام دادرها، الزامات و تکالیف مربوط به مبیانگر وضعیت

یابند و هستند که بر مبنای اصول مورد بحث، موجودیت می

شود استقالل مبتنی بر چنین نگرش درستی است که گفته می

ر هاز تأثیر دادن  دادرس... تکلیف اوست و دادرس مکلف است

 مرتبط در تشخیص قضایی خود دوری گزیندگونه عامل غیر

(21). 

 ب( متخاصمین با طرفین دعوا که حسب نوع و ماهیت اختالف

 وحائز عناوین مجزا و معینی )همچون شاکی، متهم، خواهان 

باشند نیز مقید به حدود مشخصی از حقوق و خوانده( می

 صولهتر، متأثر از اتکالیف مربوط به خود هستند. به بیان ب

ع مزبور، طرفین دعوی باید به نحو برابر مورد رسیدگی واق

ا شوند، یعنی رسیدگی قضایی به طور مساوی و برابر به آنه

 تخصیص یابد.

ده توان گفت: برابر اصول مربوطه از یک سو پرونبنابراین، می

 "باید"حاب دعوی )اعم از کیفری و حقوقی( طرفین و اص

حق "ز سیدگی قرار گیرد و از این حیث حائمنصفانه تحت ر

باشند و از سوی دیگر، قضات و می "رسیدگی منصفانه

 نظامکننده قوه قضائیه در دادرسان به عنوان محور اعمال

رسیدگی کنند و از این  منصفانه "باید"حقوقی  –سیاسی 

نسبت به رسیدگی کردن دعاوی به طور  "تکلیف"حیث دارای 

 .(10) باشندمنصفانه می

بنابراین هر یک از طرفین در دعوا، باید امکان منطقی طرح 

موضوعات مورد نظر خود را در شرایطی که او را در وضعیت 

باشد. این تری نسبت به رقیب خود قرار ندهد. داشته نامناسب

نماید که به هر یک از اصحاب دعوا ها ایجاب میتساوی سالح

امکانات متناسبی اعطا شود تا مسائل مورد نظر خود، از جمله 

ادله را در شرایطی که او را در موقعیتی آشکارا فروتر از رقیب 

قرار ندهد، مطرح نماید. در ایران حق انتخاب وکیل که برای 

مندی از وکیل و نیز امکان بهرهاصحاب دعوا وجود دارد 

معاضدتی و تکلیف تعیین وکیل تسخیری، از جمله در جهت 

تواند تلقی شود همچنین عالوه بر تضمین حق مزبور می

ها، تساوی اشخاص در مقابل انواع نهادهای تساوی سالح

قضایی )نفی هر گونه تبعیض از بابت نژاد، رنگ، قومیت، 

های سیاسی و ه، گرایشن، عقیدجنسیت، سن، دین، زبا

...(، برخورداری از اسی، ملیت، تمکن مالی، نقص عضو وسیغیر

مهلت کافی جهت تدارک پرونده، برخورداری از حق مشورت و 

برخورداری از کمک یک مترجم در مواردی که شخص قادر 

نباشد زبانی را که توسط نهاد قضایی مورد استفاده قرار 

لم کند، برخورداری از این حق گیرد، بفهمد و یا به آن تکمی

که حقوق و تکلیف طرفین تنها توسط تصمیمات مبتنی بر 
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شواهد ارائه شده به نهاد قضائی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، 

برخورداری از نظامی که در آن حقوق و تکالیف اشخاص بدون 

تأخیر ناموجه و با اخطار مناسب و دالیل موجه تعیین شود، 

ز یک نهاد قضایی باالتر از جمله عناصر زیر حق بر درخواست ا

 .(8) اندای استماع منصفانه قلمداد گردیدهمجموعه

 

 اصل سرعت و عدم اطاله دادرسی. 5-6-2-3

 ییاست که در ساختار قضا یاجتماع یآرمان ییتوسعه قضا

همواره به دنبال رفع موانع  ییمقامات قضا شودیکشور دنبال م

راه آنها  سر که بر یاز مشکالت یکیآرمان هستند  نیا قیتحق

 کی در را یه دادرسالعلل اط است، یاطاله دادرس دارد قرار

 و نیاز قوان یبه مشکالت ناش توانیم یکل یبندمیتقس

 یامور دادرس در یانسان یرویعوامل ن از یمشکالت ناش

 دیمشکالت با نیحل ا یبرا کرد، میکشور تقس ییدستگاه قضا

 نینواقص قانون از ب و یکاست شود و میابتدا قانون کشور ترم

 ریخط با سپردن امر مگر مشکل حل نخواهد شد نیبرود که ا

 وکه به حقوق تسلط کامل دارند  یبه دست افراد یگذارقانون

گرانقدر حقوق که واقعا در  دیقوه مقننه از نظرات اسات استفاده

در  شود،یم یدیاسات نیاز نظرات چن یکشور ما استفاده کم

 یکه در امر دادرس یانسان یرویعوامل ن دیمرحله بعد با

 یادیبن یارهاک دیمنظور با نیا یشود برا میدخالت دارند ترم

گسترش  و سوادبا که استفاده از قضات عالم و ردیصورت گ

کارها  نیا نیاز مهمتر را یدعاو در لیفرهنگ استفاده از وک

. یکی از شروط بدیهی دادرسی عادالنه این نام برد توانیم

تأخیر عدالت، انکار  االمکان سریع باشد. چوناست که حتی

تهم از اصل برائت تنها در عدالت است. از طرفی برخورداری م

ه سرعت، ـاست که تا حد امکان ب صورتی منطقی و مناسب

گناه یا مجرم بودنش احراز گردد. اجرای عدالت در مدت بی

ترین معقول از وجوه اساسی دادرسی کیفری و یکی از ضروری

شروط یک نظام قضایی مؤثر است که در جوامع، مورد وفاق 

گناه را بدون تأخیر ید بیعمومی است. سیستم قضایی با

حمایت کند، همان گونه که مجازات مجرمان را هم باید بدون 

تأخیر صادر کند این اصل برای تضمین دادرسی عادالنه نقشی 

خیرهای ناروا ممکن است سبب از کننده دارد، زیرا تأتعیین

دست دادن ادله یا ضعف حافظه و فراموشی شهود گردد. آنچه 

یکی از اصول دادرسی منصفانه نیز به  اغلب مدنظر است و

شمار آمده است، حق حضور در دادگاه با مکانی است که به 

کند. الزمه برخورداری از چنین دعوا با اختالف رسیدگی می

حقی این است که پیش از همه موارد، یک محل دائمی برای 

رسیدگی دعوا در نهادهای قضایی توسط دولت ایجاد شده و به 

همچنین حق محاکمه  .(8) به اطالع عموم برسد نحو گسترده

هاست علنی ضرورتی بنیادین در شفافیت و قانونی بودن جدال

و بنابراین محاکمه باید علنی و نه سری باشد. علنی بودن 

محاکمه حتی از منافع خصوصی اصحاب دعوا فراتر رفته و به 

توانند در معرض قضاوت قرار گیرند تمامی آنهایی که می

مه، فرسایش به عالوه سرعت محاک. (22) شودمربوط می

رساند. عاطفی متهم را در اثر دادرسی کیفری به حداقل می

توان افزود که متهمان اغلب اقرار به این نکته را هم می

گناه بودن کنند این خودداری آنان یا به خاطر بیمجرمیت نمی

دهند محاکمه طوالنی شود، است و یا اگر مجرمند ترجیح می

اعتبار افی نباشد یا راهی برای بیبا این امید دالیل علیه آنها ک

 نمودن ادله پیدا شود تا این که شاید تبرئه شوند.

 ی درالمللی سریع و منصفانه بودن دادرسدر اغلب مقررات بین

ترین مقرره مربوط به این کنار هم به کار رفته است. مهم

ری ـوان کیفـاساسنامه دی( 16( ماده )3د )ـوع در بنـموض

 ائه وکننده ملزم به اراست که شعبه رسیدگی المللی آمدهبین

 هایی است که برای تسهیل هدایت عادالنه و سریعاتخاذ آئین

دهنده اهمیت سرعت دادرسی دادرسی النه است. این نشان

 است که بدون آن منصفانه بودن محاکمه تضمین نخواهد شد

ی توان گفت هر فردی که متهم به جرم کیفرپس می .(23)

موجه محاکمه شود. مدت است حق دارد که بدون تأخیر غیر

 زمان محاکمه معقول به شرایط پرونده بستگی دارد.

از جمله مباحث مبتال به مراجع قضایی و شبه قضایی، 

های رسیدگی به تخلفات و هیأت موضوعه اطاله دادرسی است

( قانون رسیدگی به 4اداری کارمندان که بر اساس ماده )

تخلفات اداری، صالحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 

را دارا هستند، از این امر مستثنی نیستند و تسریع در 

های اتهامی و صدور نتیجه نهایی نه تنها رسیدگی به پرونده
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است بلکه در قوانین و مقررات حاکم بر  امری عقلی و منطقی

 این مراجع نیز به ضرورت بر تسریع دادرسی تأکید شده است.

 ... در"در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است: 

تبًا ه کصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصل

به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و 

 ل ور ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارساچها

مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این 

و  "بالفاصله"های شود. که عبارتاصل طبق قانون، مجازات می

اسرع وقت "و  "حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت"

 ی بهگذار نسبت به اهمیت تسریع در رسیدگبیانگر توجه قانون

یع های اتهامی است و در نهایت نیز برای تأکید بر تسرپرونده

ته در رسیدگی، تخلف از مفاد این اصل را موجب مجازات دانس

 .(24) است

 

 اصل مستند و مستدل بودن رأی .5-6-2-4

اصل مستند و مستدل بودن آراء صادره از محاکم قضایی در 

تحقق  قالب اصلی متعالی و پویا نقش بسزا و موثری در

دارد، چرا  "هفانرسیدگی منص"مقتضیات اصل کلی و اساسی 

استبداد "ضاد کامل و همه جانبه با مقوله که در تقابل و ت

قرار گرفته، مانعی توانمند و مناسب در مقابل بروز و  "یقضای

آید که در طول تاریخ شیوع چنین استبدادی به حساب می

های گوناگون شمار و صورتهای قضایی در موارد بیرسیدگی

مروزه با قوام و دوام اصول و قواعد بروز و ظهور یافته و تنها ا

های قضایی )همانند اصول دادرسی عادالنه( حاکم بر رسیدگی

و الزام اخالقی و قانونی دادرسان به تبعیت از آنها، کمتر 

هایی از استبداد قضایی در شکل توان شاهد وضعیتمی

رسیدگی و صدور رأی بدون التزام به ضوابط قانونی حداقل به 

ترین مفهومی که از م آن بود. نخستین و ابتداییشیوه مستقی

ها به ذهن اصل مستند و مستدل بودن آراء صادره از دادگاه

گردد این است که تصمیم و نظر قضایی قاضی متبادر می

مستدرک از موضوع متنازع فیه )ماهیت و مسائل پیرامونی آن 

که در قالب رأی قضایی به موجودیت یافته و به طرفین 

گردد بایستی متکی به دالیلی باشد ه و دعوی اعالم میمناقش

که به صورت عقالیی و منطقی از پرونده و مقتضیات مربوط به 

گردد. مبتنی بر این دخالت، ماهیت امر متنازع فیه مستفاد می

اتخاذ تصمیم قضایی بر مبنای وهم، گمان و پندار شخصی و یا 

بنیان مغیار و بی به صورت دلبخواهی و بر اساس بیان سخیفانه

ه ـه است کـل کلی رسیدگی منصفانـصبا مقتضیات روشن ا

نویسد: می "ژاک ونبور"باشد. آقای از توضیح بیشتر می نیازبی

امروزه دیگر قابل قبول نیست که کسی درهای مدنی با کیفری 

محکوم شود، بدون اینکه از سبب محکومیت خود مطلع گردد. 

های هر نظام نی و خواستهاین امر مقتضی حکومت قانو

 .(25) دموکراتیک است

 راء صادره ازاری، اصل مستند و مستدل بودن آدر حقوق اد

شود. یاد می "یلاصل الزام بیان دال"های به عنوان دادگاه

های گیریاجرای این اصل، مدیران و قضات کشور را از تصمیم

 ودارد و به رعایت اصول عقلی خودسرانه و بدون دلیل باز می

موجب دارد، مدلل ساختن تصمیمات و اقدامات قانونی وا می

شود که از طریق فرهنگ حقوقی یا اداری و سیاسی، تحت می

ا همکنترل اجتماعی قرار گیرند. اصل الزام بیان دالیل تصمی

ر رفتا"و  "در یک تحلیل نهایی، بازتاب اصل حاکمیت قانون"

ه ینکاست. این اصل دو جنبه دارد اول ا "منصفانه یا عادالنه

ن و ایی باید با مردم یکسااجر های سیاسی، قضایی ورفتار مقام

های خود گیریآمیز باشد. آنان نباید در تصمیمغیر تبعیض

هایی خاص و بهتر ای امتیازات ویژه و موقعیتبرای عده

. ننداجتماعی، اقتصادی یا سیاسی به ضرر افراد دیگر ایجاد ک

 ودوم اینکه مطابق اصل فوق، با هر فردی باید مطابق شأن 

 .(3) رفتار شودشرافت انسانیت او 

های رسیدگی به دالیل ابرازی طرفین دعوی در رسیدگی

ربط اداری و مراجع شبه قضایی از تکالیف کارگزاران ذی

های رسیدگی ضای هیاتات اداری با اعباشد. چنانچه مقاممی

مراجع شبه قضایی، از پذیرش و بررسی دالیل ابرازی صرف 

د. نظر از صحت و اعتبار ماهوی دالیل مذکور، استنکافی کنن

 نظرنفع، حق اعتراض و تجدیددر این صورت برای طرف ذی

 خواهی ایجاد خواهد شد.

هیات عمومی دیوان عدالت  349در این راستا رأی شماره 

هر چند برقراری و »دارد: مقرر می 1/10/81خ اداری مور

پرداخت مستمری به عائله تحت تکفل شخص بیمه شده به 
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قانون تأمین اجتماعی منوط  74ماده  شرح مقرر در تبصره یک

ها توسط به تحقق و اجتماع کلیه شرایط قانونی و احراز آن

صالح بر اساس دالیل و مدارک معتبر است؛ مقام و مرجع ذی

وضع قاعد آمره مبنی بر امتناع از رسیدگی به ادعای لیکن 

عائله تحت تکفل بیمه شده متوفی و نفی مطلق دالیل و 

مدارک معتبر آنان خالف اصول و مقررات قانونی در باب لزوم 

نفع و مستندات آنان در زمینه رسیدگی به ادعای اشخاص ذی

مطالبه مستمری مربوط است. بنابر این بخشنامه شماره 

سازمان تأمین اجتماعی که  11/5/1377مورخه  9268/5000

شعب سازمان را منحصراً در زمان حیات بیمه شده و بر اساس 

تقاضای کتبی او مجاز به بررسی موضوع کفالت والدین او اعالم 

نفع را پس از فوت بیمه شده علی داشته و ادعای اشخاص ذی

قانون و  االطالق قابل بررسی و پذیرش ندانسته است، خالف

رات دولتی خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقر

 .(17)« گرددتشخیص و ابطال می

  

 گیرینتیجه. 6

 و تعطیل یهانهیزم است ممکن قضایی شبه مراجع فقدان

 کلیه ارجاع با را کشور اجرایی و اداری حیاتی امور در تزاحم

 در. سازد فراهم قضایی مراجع به قضایی شبه هایصالحیت

 شوند نمایان مراجع نوع این واقعی جایگاه و ماهیت که صورتی

 ود،ـش مـتنظی شانـاختیارات و تـصالحی مبنا همان رـب و

 خواهد کشور قضایی و اداری معضالت از بسیاری گشایگره

 قضاوت و مراجع نوع این ماهیت تبیین عدم مقابل در و بود

 را قضائیه قوه مشکالت تنها نه آنها، خصوص در زدهشتاب

 را شکایات و دعاوی انباشتگی زمینه بلکه داد، نخواهد کاهش

 به را قضایی مراجع اشتغال و دادگستری هایادگاهد در

باید توجه داشت  .شودیم موجب فراوان و پراکنده موضوعات

 صالحیت عمومی، مراجع خالف بر قضایی شبه که مراجع

 مسائلی حدود در تنها و نداشته را موضوعات تمام به رسیدگی

 قضایی شبه مراجع .دارند صالحیت کرده مشخص قانون که

 فلسفه به امر این که دارند قضایی مراجع از متمایز ماهیتی

مطالعه در  هیدر توج .شودیم مربوط مراجع نوع این وجودی

 یها به تخصصدر رأس آن توانیم ییمراجع شبه قضا خصوص

مراجع اشاره  نیمطروحه در ا یبودن موضوع اختالفات و دعاو

 یموزشو آ یکرد، قضات محاکم معموالً با توجه به بضاعت علم

 یدعاو دقضاوت در مور یبرا یالزم و کاف ییخود فاقد توانا

مربوط به  یهایدگیدر رس نی. همچنباشندیم یادار دهیچیپ

 ستیبایم زین یو منافع عموم یاقتضائات ادار یدعاو نیا

چندان  یکه در محاکم عموم یزیچ رد،یملحوظ نظر قرار گ

 عیسر یدگیرسضرورت  گرید ییاز اعراب ندارند. از سو یمحل

متناسب با  یخدمات عموم یریناپذلیو توجه به اصل تعدل

 تیکه با رعا یعموم یهادر دادگاه ییقضا یهایدگیرس

 نی، نخواهد بود. همچنشودیانجام م یخاص نییو آ فاتیتشر

حجم و تراکم از  نیمجال مواجهه با ا هیامکانات قوه قضائ

 جابیفوق ا یهاتوصف ضرور نیارجاعات را نخواهد داشت با ا

 یهادادگاه تیاز شمول صالح ینیچن نیا ینموده که دعاو

به  یادار یختصاصامراجع  سیخارج گردد و با تأس یعموم

ها به عهده آن یدعاو نیخاص، حل و فصل ا نیموجب قوان

: طبق یان ذکر این دو نکته الزم است کهدر پا محول گردد.

رسیدم که: مراجع  مطالعاتی که صورت پذیرفت به این نتیجه

شده  نییدر محدوده تع یصدور رأ تیصالحشبه قضایی 

همچون  زین ییشبه قضا یتوسط قانون را دارند. آراء نهادها

. بنابراین اجرا گردند دیبا ت،یپس از قطع ییقضا یآراء نهادها

 فرضایات ما نیز به اثبات رسیدند.  

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  دوین این مقاله مساعدتاز تمام عزیزانی که در تهیه و ت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

ن نواعنویسنده دوم بعنوان نویسنده مسئول و بقیه مولفین، به 

 اند.همکار در تدوین مقاله ایفای نقش نموده

 تضاد منافع. 9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Along with the complexity of labor relations, the level 

of conflicts and the occurrence of differences in the workplace has been a 

significant trend. Although, according to the principles of the Constitution, the 

principle is the jurisdiction of the judiciary to hear all civil and criminal cases, 

but to address some of the disputes of the people in the jurisdiction of 

specialized judicial authorities such as the Court of Administrative Justice 

and part of them in the jurisdiction of specialized administrative authorities 

(quasi-authorities) Judicial) such as the Dispute Resolution and Dispute 

Resolution Boards of the Ministry of Labor. Our purpose in this article is to 

explain the nature and principles of litigation in quasi-judicial authorities. 
 

Materials and Methods: This descriptive-analytical article has been 

prepared using documentary method and filing tool. 
 

Results: The findings indicate that; If the true nature and position of quasi-

judicial authorities are properly explained. And to regulate their competence 

and mechanism on the same basis, will be the solution to many 

administrative and judicial problems of the country, and in the absence of 

explaining the nature of such authorities and hasty judgments about them, 

not only reduce the problems of the judiciary. It will not, but it will cause the 

accumulation of lawsuits and complaints in the courts of justice and the 

involvement of judicial authorities in scattered and numerous issues. 
 

Ethical considerations: From the beginning to the end of the article, it has 

been prepared and compiled with adherence to the principles of honesty and 

trustworthiness. 
 

Conclusion: Today, due to the multiplicity of laws, regulations and legal 

rules and the variety of lawsuits and the breadth of cases and variety in 

lawsuits on the one hand and the need to address various issues as well as 

the large number of cases under review on the other hand, This article has 

explained the nature of quasi-judicial authorities and the principles of 

proceedings in the mentioned authorities. 

Keywords: 

Quasi-Judicial Authorities 

Principles of Proceedings 

The Nature of the Proceedings 

Administrative Courts 

Special Courts 

 

 Corresponding Author: 

Abbas Haghpanah 

Address: Department of Criminal Law 

and Criminology, University of Justice, 

Tehran, Iran. 

Postal Code: 19956-14147 

Telephone: 21-88497832 

Email: A.Haghpanahan@gmail.com 

 

© Copyright (2018) Iranian Association of Medical law, Tehran, Iran. 

Cite this article as: Bagheri Ziari R, Haghpanah A. Legal Status of quasi-Judicial Authorities in the Iranian legal system. 

Medical Law Journal 2021; Legal Innovation. 

 

 

 

http://ijmedicallaw.ir/
http://ijmedicallaw.ir/
http://ijmedicallaw.ir/
https://orcid.org/0000-0002-0696-8819
https://orcid.org/0000-0002-0076-6706

