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Abstract
The theory of public choice is the study of politics based on economic principles.
Today, the application of this theory has expanded into issues such as judicial
behavior that has been widely accepted in the field of order. The results of research
and research have shown that the concept of general selection theory in judging has
practically proved a kind of interdependence between the personal interest of the
judiciary and its effects on the outcome of the lawsuit. The nature of the
proceedings, the difficulty of an agreement between judges, the inequality of judges,
the uncertainty in the issuance of judgments and the influence of supreme judges on
the other judges, is one of the disadvantages of this type of judgment that is judged
in the light of the structure and functioning of the General Staff and the specialized
tribunals of the Administrative Justice Tribunal. Is located. The purpose of this study
is to investigate the possibility of the existence of a personal judicial interest in
administrative judgment. The present study, with a descriptive-analytic approach,
explains this relationship and proves that the structure and function of these groups
are from the effects of successive pressures or material temptations of interest
groups, the emergence of non-justi fi catory ethics and the expediency stemming
from Practical procedures of the Administrative Justice Court are no exception.
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چکیده
نظریۀ انتخاب عمومی ،مطالعۀ سیاست بر پایۀ اصول اقتصادی است .امروزه کاربرد این نظریه در
مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزۀ نظم مواجه شده ،گسترش یافتهه
است .نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریۀ انتخاب عمومی در قضاوت ،نوعی وابستگی
بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عمالً اثبات کرده اسهت .اطالهۀ دادرسهی،
دشواری توافق بین قضات ،نابرابری و ناهمگونی قضات ،تردید در صدور رأی و اثرگهااری قاضهی
مافوق بر رأی قضات دیگر ،از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو سهاتتار و عمکرهرد هیهأت
عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است .ههد از پهووه حاضهر،
بررسی امران وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی
توصیفی تحکیکی به تبیین این رابطه میپردازد و اثبات میکند که ساتتار و عمکررد این هیأتها
از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسههای مادی گروههای ذینفع ،بروز اتالق غیرموجه قضهایی و
مصکحتگرایی ناشی از رویههای عمکی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.
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مقدمه
افزونبر کاربردهای نظریۀ انتخاب عمومی در حوزۀ مطالعات رفتار سیاسهی ،گروهههای ذینفهع،
بوروکراسی و مالیۀ عمومی ،امروزه کاربرد این نظریه در سایر مباحث همچون رفتار قضایی که با
مقبولیت وسیعی در حوزۀ نظم مواجه شده،گسترش یافته است .فهر اساسهی نظریهۀ انتخهاب
عمومی در این حوزه از مطالعات این است که تصمیمات قضهایی بایهد نگهاه منصهفانهای داشهته
باشد ،چراکه بسیاری از اوقات ،قضات ممرن است تحت تأثیر فشارهای متوالی یها وسوسههههای
مادی در جایگاه تودشان قرار گیرند.
امروزه دانشمندان حقوقی و صاحبنظران انتخاب عمومی ،بر مشارکت حداکثری قضهایی در
قانونگااری اتفاق نظر دارند .متأسفانه نفع شخصی و اتهالق غیرموجهه قضهایی از سهوی برتهی
قضات یا وابستگان به قوۀ قضاییه ،همانند قانونگااران ،مجریان و مهأموران دولتهی نیهز مشهاهده
میشود .با اینره قاضی پاسنر1اولین حقوقدانی نبود کهه نظریهۀ انتخهاب عمهومی را در قضهاوت
مطرح کرد ،اما مقالۀ تحریککنندۀ او  2،نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تهأثیرات آن در
نتایج دعوا در ارتباط بین نظریۀ انتخاب عمومی و قضاوت را عمالً اثبات کهرد .در همهین زمینهه
مطالعات تجربی بسیاری ،ارتباط بین نفع شخصی و تصمیمگیری قضایی را شناسهایی کردهانهد.
نتایج این تحقیقات نشان داده است که ساتتار عکمی قضاوت ،به انواع نفع شخصی اشاره دارد و
نگران آن است که مبادا این منافع شخصی روی قضات تأثیر بگاارد (.)Pasner, 1993: 16
جوانا شفرد3در مقالهۀ «سهنج قضهاوتهای بهزر ،،مطالعهات تجربهی قضهایی ،نظریهۀ انتخهاب
عمومی و اتالق قضایی» 4،یری از دالیل منافع شخصی را در تصدی دائمی بسهیاری از قضهات عنهوان
میکند و میگوید :برای مثال دادگاههای دیوان عالی در نظام حقوقی ایاالت متحدۀ آمریرها ،همچهون
در جزیرۀ «رود»5یک نوع تصدی مادامالعمر وجود دارد کهه بهه قضهات اعطها میکننهد یها در ایهاالت
«ماساچوست»6و «نیوهمپ شایر»7قضات تا  70سالگی تدمت میکننهد .او معتقهد اسهت ایهن قبیهل
قضات ترسی برای از دست دادن شغکشان ندارند .بنابراین ،اینره منافع شخصی بر تصهمیمات قضهایی
آنان تأثیر بگاارد ،بسیار زیاد است .در مقابل قضات فهدرال کهه اغکهب در دادگاهههای ایهالتی تهدمت
میکنند ،تصدی دائمی ندارند .اینان برای انتخاب و ابقا در شغکشان ،هم با رأی انتخابکننهدگان ،ههم
1. Pasner
2. Richard A. Pasner,(1993),”What Do Judges Maximize? (The same Thing Everybody Else Does)”, Sup.
CT. Econ. Rev.1
3. Joanna Shepherd
4. Joanna Shepherd, (2011),”Measuring Maximizing Judges: Empirical Legal Studies, Public Choice
Theory, and Judicial Behavior”, U. lll. L. Rev. 1753
5. Rhode
6. Massachu setts
7. New Hampshire
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با انتخابهای ابقا یا انتخاب مجدد توسط فرماندار به کار گمارده میشوند .اینان انگیزۀ قضهاوت و رأی
دادن استراتویری دارند تا به آنان برای انتخاب مجددشان کمک شود .برای مثهال ،مفهاد آرای صهادره
در انتفاع برتی طرفین دعوا که دنبال سود تاصی از جریان و نتیجۀ آن دعوا هستند ،کمک میکنهد.
همین مسئکه ممرن است در ابقای آنها از سوی افراد مسئول تأثیرگاار باشد .بنابراین ،این فرضیه نیهز
درست است که دربارۀ این دسته از قضات ،یهک سیاسهتمدار یها رأیدهنهدگان ،در تصهو ابقها یها
تجدید انتخاب آنان تصمیم میگیرند (.)Shepherd, 2011: 1753
شفرد اشاره میکند که سیاسهتمداران ،اقتصهاددانان ،حقوقهدانان و صهاحبنظران در حهوزۀ
تصمیمگیری قضایی ،مشارکتهای مهمی را در رشد بدنۀ این حوزه از مطالعات ایفها میکننهد و
بسیاری از پی بینیها و نظریهها در تصو تأثیر نظریهۀ انتخهاب عمهومی در اتهالق قضهایی
درست بوده است .مطابق نتایج این مطالعات ،اهمیت قانون نمیتواند از نظریههای اتالق قضایی
کنار گااشته شود .در واقع قانون عامل برجستۀ بسیاری از تصمیماتی اسهت کهه قضهات اتخهاذ
میکنند .او در نتایج بهدستآمده تأکید میکند که مطالعات تجربی قضایی تهاکنون نشهان داده
است که هر عامل فراقانونی از جمکه ایدئولوژی ،منفعت شخصهی ،نهادهها ،مسسسهات و  ...تهأثیر
چشمگیری بر تعداد زیادی از پروندهها دارنهد .بهه عقیهدۀ شهفرد ،مطالعهات تجربهی در اتهالق
قضایی ،سیکی هشیارکننده در سرمای واقعیت است برای کسانی که به قضاوت اصولی باور دارند
و معتقدند که تأثیر عوامل غیرقانونی نمیتواند اغراقآمیز باشد .وی در مطالعات تجربهی قضهایی
تود ،به این نتیجه دست یافته است که شدت تأثیرات تا روی اتالق قضایی میتوانهد روی
قضات مختکف باشد .بنابراین ،باید در تصو اتالق قضایی حر زد تا اینره صرفاً بهه تحکیهل
اتالق قضایی پرداتت ).)Shepherd, 2011: 1765-1766
با اثبات رابطۀ انتخاب عمومی با اتهالق قضهایی و نتهایج مفیهد بهدسهتآمده در تحقیقهات
تجربی در این تصو  ،سعی داریم تا ایهن ارتبهاط را در حقهوق داتکهی و در قضهاوت جمعهی
مراجع ذیربط بررسی کنیم .در نظام حقوقی ایران ،از مهمترین مراجعی که اکنون بهه قضهاوت
جمعی میپردازد ،هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری اسهت .ایهن هیأتهها
مطابق قانون تشریالت و آیین دادرسهی دیهوان عهدالت اداری ،دارای سهاتتار و صهالحیتهایی
هستند که با حضور قضات دیوان عدالت اداری تشریل میشود.
پرس اصکی پووه این است که آیا ههر عامهل غیرقهانونی از جمکهه ایهدئولوژی ،منفعهت
شخصههی ،رفتارهههای غیرموجههه قضههایی ،قههدرت نهادههها و مسسسههات دولتههی و عمههومی یهها
موضعگیریهای قضات نسبت به یردیگر ،میتواند تأثیر چشمگیری بر آرای این هیأتها داشهته
باشند؟ طبعاً پرس ها ی دیگری نیز در این تصو وجود دارند و آن اینره آیها قضهات هیهأت
عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان تحت تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسههای مادی در جایگاه
تودشان قرار میگیرند؟ و آیا روبههای عمکی دیوان در بروز رفتارهای غیرموجه قضایی مسثرند؟
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فرضیۀ متناظر با سسال اصکی پووه حاضر این است که در حال حاضر قهانون تشهریالت و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب  )1392و آییننامۀ داتکهی آن ،نیازمنهد بهازنگری در
ساتتار و نصاب تشریل جکسات و الزام قضات به حضور در آنها و دادن رأی و حا رویههههای
عمکی در قضاوت جمعی است.
در این پووه به جوانب مرتبط با هریک از سساالت ماکور تواهیم پرداتت .ازایهنرو بهدواً
الزم است چارچوبی مفهومی از انتخاب عمومی و کاربردهای آن و سپس مفهوم قضاوت جمعهی
ارائه دهیم و در نهایت با بیان ساتتار ،صالحیتها و آیین دادرسی هیأت عمهومی و هیأتههای
تخصصی دیوان عدالت اداری ،از عهدۀ پاسخ به پرس های مطروحه برآییم .روش پووه حاضر
توصیفی -تحکیکی است و اطالعات الزم از طریق کتابخانهای و میدانی گردآوری شده است.

انتخاب عمومی
عمهومی

انتخاب عمومی ،شاتهای از عکم اقتصاد و از گرای های جدید در حوزۀ اقتصهاد بخه
است که اغکب از مطالعۀ مالیات و هزینههای عمومی توسعه یافته است .بهه نقهل از جهین
2
این حوزۀ مطالعاتی در دهۀ پنجاه ظهور یافت و در سال  -1986زمانیکه جیمهز بوکانهان یرهی
از دو پیشتاز این حوزه جایزۀ نوبل را از آن تود کرد -مورد توجه عمهوم قهرار گرفهت .بوکانهان،
مرکز مطالعۀ انتخاب عمومی را در دانشگاه جرج میسهون تأسهیس کهرد .ایهن مرکهز هماکنهون
مهمترین مرکز تحقیقات مربوط به این حوزه است (سرزعیم.)8 :1389 ،
انتخاب عمومی همان اصولی را که اقتصهاددانان بهرای تحکیهل رفتهار افهراد در بهازار بههکار
میگیرند ،در تحکیل تصمیمگیریهای جمعی بهکار میبرد .اقتصهاددانانی کهه رفتهار افهراد را در
بازار تصوصی مطالعه میکنند ،این فر را بهکار میگیرند که انسانها اغکهب بهر مبنهای نفهع
شخصی رفتار می کنند .اگرچه بیشتر افراد برتی رفتارهای تود را با توجه به مالحظهۀ دیگهران
تنظیم میکنند ،انگیزۀ غالب در رفتارهای افراد -چهه وقتهی کارگرنهد و چهه وقتهی کارفرمها یها
مصر کننده -نفع شخصی است .انتخاب عمومی نیهز همهین فهر را بههکار میگیهرد؛ یعنهی
اگرچه افراد در تصمیمگیریهای تود در بازار سیاست مالحظۀ دیگران را هم میکننهد ،انگیهزۀ
غالب آنها  -چه وقتیکه رأیدهنده هستند ،چهه وقتیکهه البیکننهده هسهتند و چهه وقتیکهه
بورکراتاند -نفع شخصی است .به تعبیر تود بوکانان« ،تئوری انتخاب عمومی تصورات آرمانی و
تیالپردازانه از عمکررد دولت را با تصورات بدبینانهتر جایگزین نمود» (سرزعیم.)9 :1389 ،
توجه انتخاب عمومی اساساً بهه مهردم ،احهزاب ،گروهههای ذینفهع ،بوروکراسهی و پارلمهان
بهعنوان بازیگران انتخاب عمومی است که هریک در قالب کاربردهای این نظریه ،مطرح هستند.

شهاو1

1. Jane S. Shaw
2. James M. Buchanan
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 .1مفهوم انتخاب عمومی
نظریۀ انتخاب عمومی یری از نظریات و شاتههای عکم اقتصاد است .ادبیات ایهن نظریهه را در آثهار
افههرادی همچههون آرو(1انتخههاب اجتمههاعی و ارزشهههای فههردی ،)1951 ،داونههز(2نظریههۀ اقتصههادی
دموکراسههی ،)1957 ،اولسههن3و بوکانههان و تههوال (4محاسههبۀ رضههایتمندی )1962 ،میتههوان
جستوجو کرد .نظریۀ انتخاب عمومی ،مطالعۀ سیاست بر پایۀ اصول اقتصادی است .همانطورکهه
اشاره شد ،این نظریه از همان اصولی پیروی میکند که اقتصاددانان از آن برای تحکیهل کن ههای
مردم در بازار استفاده میکنند .اقتصاددانان بر این باورند کهه مهردم در بازارههای تصوصهی ،تنهها
براساس منافع شخصی توی دارای انگیزه هستند .اقتصاددانان نظریهۀ انتخهاب عمهومی ،چنهین
فرضیهای را میپایرند ،اما آن را به جمع دیوانساالران بخه عمهومی تعمهیم میدهنهد .در واقهع،
رفتار دیوانساالران بخ عمومی ،در قکب نظریهۀ انتخهاب عمهومی جهای دارد .درحالیکهه گمهان
میرود که دیوانساالران و سیاستگااران باید با پیشهرانۀ منهافع عمهومی عمهل کننهد و در اجهرای
سیاستها ،نهایت کارامد و اثربخشی را مدنظر داشته باشند .نظریۀ انتخهاب عمهومی بهر ایهن بهاور
است که آنها نیز مانند دیگر مردم ،براساس تواستهها و نیازهای توی عمهل میکننهد .بهه بیهان
دیگر ،نظریۀ انتخاب عمومی در بحث از پیشرانههای دیوانساالران ،انگیزههای فردی را بر باالدسهت
انگیزههای جمعی قرار میدهد (مککمحمدی .)206 :1385 ،انتخاب عمهومی یرهی از نظریهههای
ذیل پارادایم انتخاب عقالنی5اسهت .انتخهاب عقالنهی براسهاس مفروضهات اقتصهاد تهرد ،بههعنوان
چارچوبی برای فهم و مدلسازی رفتارههای اجتمهاعی بههکار گرفتهه میشهود (Blume & Easley,
) . 2008: 2نظریۀ انتخاب عمومی ،بهعنوان شاتهای از انتخاب عقالنی ،کاربسهت ابزارههای اقتصهاد
برای مطالعۀ سیاست است .بهعبارت دیگر ،موضوع انتخاب عمومی ،منحصهر بهه سیاسهت اسهت و
متعر سایر حوزههای رفتار اجتماعی نمیشود (دینپرست و ساعی.)88 :1391 ،
انتخاب عمومی مبتنی بر سه مفهوم ککیدی است :فردگرایی روششناتتی ،انسان اقتصهادی6
و سیاست بهعنوان موضوع مبادله7.
فردگرایی روششناتتی ویوگیهای نظام را از طریق تصوصهیات عناصهر تشهریلدهندۀ آن
تبیین میکند .مبنای تشریلدهندۀ واقعیت اجتماعی ،افراد و ویوگیهای آنها هستند .فردگرایی

1. Kenneth Arrow
2. Anthony Downs
3. Mancur Olson
4. James Buchanan & Gordon Tullock

 .5منظور از عقالنی بودن انتخابها این است که کنشگران اقتصادی ،منافع و هزینههای هر گزینه را منظور کرده و
براساس آنها تصمیم گیری میکنند.
6. Homo-Economicus
7. Politics-as-exchange
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روششناتتی وجود پدیدههای اجتماعی پیچیده را مانند نهادها یا قواعهد رفتهار نفهی نمیکنهد،
بکره معتقد است که تبیین باید براساس ویوگیههای منفهرد اجهزای تشهریلدهندۀ آن صهورت
گیرد .فردگرایی روششناتتی یک نظریۀ تقکیلگراسهت کهه پدیهدۀ اجتمهاعی را از ویوگیههای
افراد استنتاج میکند .فردگرایی روششناتتی متضمن یک نظریۀ هستیشناسی دربارۀ واقعیت
اجتماعی است؛ از سوی دیگر ،این مفهوم ناظر بر نظریهای معرفتشناتتی دربارۀ امران شناتت
و یک اصل روششناتتی دقیق دربارۀ شیوۀ دسهتیابی بهه دانه اسهت (دینپرسهت و سهاعی،
 .)89 :1391برای شناسایی بهتر فردگرایی روششناتتی آن را در ارتباط با دو مفهوم مشهابه و
متعار آن یعنی فردگرایی هنجاری و جمعگرایی روششناتتی نیهز توضهی دادهانهد (آقهایی
طوق.)52-53 :1392 ،
منظور از انسان اقتصادی این است که انسانها در مقام پیشهور ،سیاستمدار ،مهدیر و اسهتاد
دانشگاه افرادی مبترر ،حسابگر و زیادهتواه و در یک کالم متصف به تردابهزاری هسهتند .ایهن
مفهوم در درون تود واجد چنین مفروضاتی است که ههر فهرد عالیقهی دارد و در ایهن جایگهاه
حسابگرانه عمل میکند؛ تواستههای هر فرد نامحدود است؛ هر فرد زیادهتواه است؛ و ههر فهرد
دارای قوۀ تفرر و ابترار عمل است (جنسن و مرکینگ.)34 :1384 ،
از منظر انتخاب عمومی ،سیاست بهعنوان موضوع مبادلهه نیهز مطهرح میشهود .در ایهن نگهاه،
سیاست بهعنوان ساتتاری پیچیده از مبادالت میان افراد در نظر گرفته میشود .ساتتاری که فرد
در آن بهدنبال دستیابی به اهدا فردی تعریفشدۀ تود از طریهق یهک سهازوکار جمعهی اسهت و
نمیتواند از طریق مبادالت سادۀ بازاری به این اهدا دست یابد .مال توب یا بد بودن یک عمل
سیاسی ،براساس رضایت افراد سنجیده میشود و نه مال هایی مانند حرکت به سهمت ایهدههایی
که بهصورت مستقل و پیشینی برای تود تعریف شدهاند (دینپرست و ساعی.)92 :1391 ،
در مرور مطالب ماکور ،اگر بخواهیم از انتخاب عمومی تعریف جامعی بههعمل آوریهم ،بایهد
گفت« :انتخاب عمومی؛ بهعنوان یری از نظریههای ذیل پهارادایم انتخهاب عقالنهی ،شهاتهای از
اقتصاد بخ عمومی است که با مطالعۀ سیاست بر پایۀ اصول اقتصهادی ،مالیهات و هزینهههای
عمومی؛ موضعی به نفع آزادیتواهی سیاسی داشته و مبتنی بر مفهاهیمی همچهون :فردگرایهی
روششناتتی ،انسان اقتصادی و سیاست بهعنوان موضوع مبادله است».

 .2کاربردهای انتخاب عمومی
کاربردهای نظریۀ انتخاب عمومی را میتوان در چهار مقولۀ ذیل تالصه کرد:
 .1تحکیل رفتار سیاسی در نظامهای دموکراسی با هد بررسی مبانی تصهمیمگیری سیاسهی؛
فرضیۀ اصکی اینگونه تحکیلها آن است که احزاب سیاسی در نظامهای دموکراسهی ،سیاسهتهای
تود را دقیقهاً بههعنوان ابهزاری بهرای کسهب آرا تنظهیم میکننهد و ههد آنهها ایهن نیسهت کهه
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سیاستهایی را که قبالً تعیین شده است ،کامالً اجرا کنند یا به منافع گروه تاصی تهدمت کننهد،
بکره برای تصدی امور دولتی سیاستهایشان را بهتوبی تنظیم تواهند کرد (بشیری.)62 :1389 ،
 .2بررسی مبانی یا عمل جمعی برای شناتت دالیل رفتارهای گروههای ذینفع؛ اگر افراد یا
گروهی از بنگاهها ی تجاری منافع مشترکی داشته باشند ،مایل به اقدامات جمعی تواهنهد بهود.
اما نهایت این اقدامات ،به ایجاد کاالهای عمومی منجر تواهد شد ،یعنی نهایت منهافع اقهدامات
جمعی یک گروه تا  ،یک کاالی عمومی را میسازد کهه از منهافع همهه اسهتفاده تواهنهد
کرد ،چه آنهایی که در حرکت گروه مشهارکت داشهتهاند ،چهه آنههایی کهه مشهارکت نرردهانهد،
درحالیکه هزینۀ انجام آن را فقط افراد فعال باید بپردازند (بشیری.)62 :1389 ،
گروههای ذینفع در جوامع دموکراتیک به سه شرل فعالیت تود را انجام میدهند :نخست،
جمع کردن رأی برای کاندیداهایی که مواضعشان در راستای منافع آنها قهرار دارد؛ دوم ،کمهک
مههالی بههرای تبکیغههات انتخابههاتی آنههها؛ و سههوم ،البههی کههردن از طریههق دادن اطالعههات بههه
تصمیمگیرندگان ،تا آنها را به سمت تصمیم موردنظر سوق دهد ).(Mueller, 2003: 475
 .3بررسی مسائل مربوط به بوروکراسی و تأثیرات آن بر ساتتار دولت؛ سسال اساسی این اسهت
که تخصیص منابع در بخ دولتی و ابعهاد ایهن بخه تها چهه انهدازه منعرسکننهدۀ تواسهت و
ترجیحات بوروکراتهاست و تا چه حد برتاسته از ارادۀ مردم ،سیاستمداران یا گروهههای ذینفهع
تواهد بود؟ در واقع مطالعات مربوط به این بخ از نظریۀ انتخاب عمومی بیشتر برای پاسخگویی
به جنبههای مختکف این پرس است که بوروکراتها چه میتواهند؟ (بشیری.)63 :1389 ،
بوروکراتها میتوانند بهدلیل اشهرا اطالعهاتی تهود بهر امهور ،عمهالً برنامهه مهافوقهها را
غیرممرن و حتی شرستتورده نشان دهند .آنها میتوانند چنان در روند کارها اتالل کنند که
مدیران را از تعقیب تواستههای تود منصر کنند ).(McNutt, 2002: 137
 .4بررسی جوانب مختکف مالیۀ عمومی دولت؛ این جنبه به بررسهی دربهارۀ ههد سیاسهی از
وضع مالیات میپردازد .در ایهن بخه دکتهر بوکانهان نظریهۀ مالیاتبنهدی پسهاپیگویی1را مطهرح
میکند که هد از آن استخراج اصول برقراری مالیهات اسهت (بشهیری .)62-63 :1389 ،امهروزه
نظریۀ انتخاب عمومی نحهوۀ وضهع مالیهات و محر ههای قانونگهااری در ایهن بخه را تبیهین و
آسیبهای درآمد مالیاتی را معکوم و جایگزین مناسبی برای آن پیدا میکند ).(Tahk, 2015: 795
همانطورکه اشاره شد ،امروزه کاربردهای انتخاب عمومی در سهایر مباحهث همچهون رفتهار
قضایی نیز گسترش یافته است .بهعبارت دیگر ،فر اساسهی نظریهۀ انتخهاب عمهومی در ایهن
حوزه از مطالعات این است که تصمیمات قضایی باید نگاه منصفانه داشته باشد ،چراکه بسهیاری
از اوقات ،قضات ممرن است تحهت تهأثیر فشهارهای متهوالی یها وسوسهههای مهادی در جایگهاه
تودشان قرار گیرند .تاکنون در تحقیقات بسیاری ،قضاوتهای فردی مهورد سهنج و تحکیهل
1. Post- Pigauvian
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قرار گرفتهاند و حتی برتی قضاوتهای جمعی نیز در مفهومی عام مورد نقد و بررسی بسهیاری
از پووه ها بودهاند ،لیرن قضاوت جمعی اداری از این دیدگاه که چهه ارتبهاطی بها کاربردههای
این نظریه دارد ،در نظام حقوقی ایران کمتر تبیین و تحکیل شده اسهت .بهر ایهن اسهاس ،چهون
هد از پووه حاضر ،فر کاربرد این نظریه در اتالق جمعی قضایی با تأکیهد بهر سهاتتار و
عمکررد قضات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری است ،ازایهنرو پهی از
تبیین موضوع ،بدواً به مفهوم قضاوت جمعهی و سهیر آن در نظهام حقهوقی ایهران میپهردازیم و
سپس با اشاره به ساتتار ،صالحیتها و آیین دادرسی قضاوت جمعی اداری ،به تأثیر کاربردهای
نظریۀ انتخاب عمومی در این نوع از قضاوت تواهیم پرداتت.

قضاوت جمعی
نهاد تعدد قاضی ،مبتنی بر سیرۀ عقالئیهای است که در نظامهای مختکف حقوقی دیده میشود،
بهگونهای که مجمعی از قضات بهصورت مشتر و در یک مورد واحهد بهه انشها و اصهدار حرهم
بپردازند (ادیبی مهر و همراران.)1 :1391 ،
مسئکۀ قضاوت شورایی یا تعدد قاضی از هنگام شرلگیری عدالتخانههها و مراجهع قضهاوتی،
همواره مورد تجزیهوتحکیل حقوقدانان و پووهشگران قرار گرفته و در مورد محاسن و معایهب آن
نظرهای فراوانی ابراز شده است .بحث در تصو اتتال فقها و دالیل موافقهان و مخالفهان یها
اعتبا ر عقکی و شرعی این نوع قضاوت فعالً در حیطۀ این پووه نیست؛ آنچه اکنهون مهوردنظر
است ،بررسی مفهوم قضاوت جمعی و نق آن در نظام حقوقی ایران است که بهاتتصهار بهه آن
تواهیم پرداتت.

 .1مفهوم و پیشینۀ قضاوت جمعی
قضاوت شورایی یا تعدد قاضی و به تعبیر برتی منابع تاریخی ،قضاوت جمعی که در لسان فقهها
با عبارت «نصب قاضیین فی بکد واحد» بهکار رفته است ،نوعی قضاوت گروهی اسهت و تعهدادی
قاضی در تصو یک موضوع ،مبادرت به صدور حرهم میکننهد کهه در واقهع حرهم موضهوع،
براساس نظر همه یا اکثریت انشا میشود .به تعبیر دیگر ،مقصود از قضاوت شورایی ایهن نیسهت
که هر کدام از قضات نصف یا ثکث قاضی باشند و والیت در قضاوت ،با اجتماع اجزا از والیتهای
آنها کامل و ایجاد شود ،بکره بدینمعناست که هر کدام ،قاضی تام و کامهل باشهند؛ ولهی حرهم،
بدون اتفاق نظر یا رأی اکثریت ،نافا و قابل اجرا نباشد (لسانی و همراران.)278 :1395 ،
از دیدگاه برتی صاحبنظران ،یری از شاتصههای تحقق عدالت قضایی ،لزوم سیستم تعدد
قاضی در رسیدگی به دعاوی است .کاه اطالۀ دادرسهی ،کهاه آرای نق شهده ،اسهتقالل و
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بی طرفی قاضی و افزای اعتبار دادرسی از اهم دالیکی اسهت کهه طرفهداران ایهن نهوع قضهاوت
مطرح میکنند .اما با این اوصا  ،معایبی نیز برای قضاوت جمعهی گفتهه شهده اسهت .هزینههبر
بودن این روش ،اطالۀ دادرسی ،دشواری توافق بین قضات ،نابرابری و نهاهمگونی قضهات ،تردیهد
در صدور رأی و اثرگااری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر ،از جمکه معایبی اسهت کهه در ایهن
روش یاد کردهاند (لسانی و همراران293 :1395 ،و.)297
قضاوت جمعی در نظام حقوقی ایران تها قبهل و بعهد از پیهروزی انقهالب اسهالمی ،دسهتخوش
تحوالتی بوده ،بهنحوی که در هریک از دعاوی کیفری ،مدنی ،نظامی و اداری ،ضوابط تاصی مقهرر
شده است .بدواً با مقدمهای کوتاه از رویررد برتی قوانین تا و قوانین آیین دادرسهی کیفهری و
مدنی در این نوع قضاوت ،ساتتار قضاوت جمعی در دیوان عدالت اداری را تبیین تواهیم کرد.
در نظام حقوقی ایران تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،دادگاههای جنایی و استان و دیهوان
کیفر کارکنان دولت و محاکم نظامی با روش تعدد قاضی و دادگاههای جنحه و تال و دادگهاه
اطفال بزهرار با روش وحدت قاضی تشریل میشد (عکیزاده.)8 :1390 ،
طبق قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب  7تیرماه  ،1328هر گهاه در شهعب دیهوان
عالی کشور در تصو موارد مشابه رویههای مختکف اتخاذ میشد ،به تقاضای وزیر دادگستری
یا رئیس دیوان مزبور یا دادستان کل ،هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد الاقل بها
حضور سهچهارم رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشریل میشد ،موضوع مختکففیه را بررسهی و
در تصو آن اتخاذ نظر میکرد .ضمن آنره مطابق مادۀ  3از مواد اضافهشده بهه قهانون آیهین
دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه  1337کمیسیون مشتر تها دو مجکهس ،ههر گهاه از
طر دادگاهها اعم از جزایی و حقوقی در تصو استنباط از قوانین رویههای مختکفهی اتخهاذ
شده باشد ،دادستان کل پس از اطالع مرکف بود موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشهور
مطرح کند و رأی هیأت عمومی را در آن تصو بخواهد .مواد قهانونی مزبهور پهس از پیهروزی
انقالب اسالمی و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی و قهوانین عهادی مکغهی نشهد ،بکرهه
موارد اعمال آن نیز بیشتر شد (چشمی.)12 :1390 ،
در نظام دادرسی کیفری پس از انقالب اسالمی در مرحکۀ دادرسی بدوی تا سال  1373همین
اصل وحدت قاضی حاکم بود و حتی در قانون تشریل دادگاههای عمومی و انقالب مصهوب 1373
در مرحکۀ بدوی همین اصل رعایت شده است ،اما در مرحکۀ بعدی یعنی مرحکۀ اعترا به احرهام
کیفری در مرحکۀ جدید به نام دادگاه تجدیدنظر استان ،قانونگاار از اصل وحدت قاضی در قضهاوت
عدول کرده و تعدد قاضی را پایرفته است .به بیان دیگر ،آنچه در حهال حاضهر در رونهد دادرسهی
مال عمل است ،این است که اصل وحدت قاضی در دادگاهههای عمهومی و انقهالب و نظهامی در
مرحکۀ بدوی پایرفته شده و در مرحکهۀ تجدیهدنظرتواهی از ایهن اصهل فقههی عهدول شهده و در
دادگاههای تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور از اصل تعهدد قاضهی پیهروی شهده اسهت.
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همچنین در امور کیفری و در مرحکۀ بدوی در رسیدگی به جرائم سنگینی کهه مجهازات قصها ،
اعدام و رجم دارد ،دادگاههای کیفری استان از پنج قاضی تشریل میشود ،درحالیکه در نظامهای
دادرسی عرفی در امور مدنی و کیفری در اغکب موارد حتی در دادگاه بدوی سیستم تعدد قضات از
سه تا پنج قاضی پایرفته شده است (گکدوست جویباری.)34 :1388 ،
از سوی دیگر اصل  168قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،الهامبخ وجود نهادی بهه نهام
هیأت منصفه است .این اصل مقرر میدارد« :رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی عکنی اسهت و
با حضور هیأت منصفه و محاکم دادگستری صهورت میگیهرد .نحهوۀ انتخهاب ،شهرایط ،اتتیهارات
هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قهانون براسهاس مهوازین اسهالمی معهین میکنهد» .هیهأت
منصفه1نهادی است که در برتی محاکمات کیفری حضور دارد و از جمکه تضمینات مهتهم در ایهن
نوع محاکمات است .شرکت هیأت منصفه در دادگاههای کیفری سبب میشود که ایهن دادرسهیها
جنبۀ دموکراتیک و مردمی به تود بگیرد و افرهار عمهومی در آن تجکهی یابهد ،در حقیقهت چهون
اعضای هیأت منصفه نمایندگان قاطبۀ مهردم هسهتند ،انتظهارات آنهان را از عهدالت و دادگسهتری
تأمین میکنند و نشان میدهند که جامعه تواهان چه نهوع قضهاوتهایی اسهت .بههعبارت دیگهر،
آرایی که با شرکت هیأت منصفه صادر میشود ،نمایندۀ افرار عمومی و نشاندهندۀ توقعهات مهردم
از دستگاه قضایی است و اهمیت و فواید سیاسی -قضایی دارد (عکیزاده.)9-10 :1390 ،
دیوان عدالت اداری نهادی است که برای نخستین بهار از طریهق قهانون اساسهی جمههوری
اسالمی ایران وارد نظام حقوقی کشهور شهد .پهی از آن ،شهورای دولتهی مفههوم کهم و بهی
شناتتهشدهای بود که از سال  1289از طریق قانون محاسبات عمومی کشور در ادبیات قهانونی
کشور راه یافته بهود .بها مهادۀ  64قهانون اسهتخدامی کشهوری مصهوب  ،1301مرجهع شهرایت
مستخدمین ادارات از وزرا قکمداد شد و در نهایت با قانون در تصو شورای دولتی که در سال
 1339با تالش عدها ی از حقوقدانان و وزیر دادگستری وقت و با تأسی از شورای دولتی فرانسهه
تصویب شد ،ساتتار و نحوۀ فعالیت آن روی کاغا تبیین شد (آقایی طوق.)22 :1396 ،
قضاوت جمعی در دیوان عدالت اداری از طریق هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی انجام میگیهرد.
این نوع قضاوت مطابق قانون تشریالت و آیین دادرسی دیهوان عهدالت اداری و آییننامهۀ ادارۀ جکسهات
هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دارای تشریالت ،صالحیتها و آیین دادرسی است.

 .2قضاوت جمعی اداری
هیأت عمومی عالیترین مرجع قضایی در دیوان عدالت اداری است که وظایف بسیار مهمهی بهر
عهدۀ آن نهاده شده است .در قانون دیوان عدالت اداری مصوب  ،1360ترکیب هیأت عمومی در
1. Jury
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بخشی از مادۀ  20مقرر شده بهود .در مهادۀ  11قهانون مصهوب  1385ترکیهب هیهأت عمهومی
بهصورت جداگانه اتتصا یافت (ویوه .)176 :1391 ،در قهانون مصهوب  ،1392قانونگهاار بهه
تفریک در فصول و مواد جداگانه به تشریالت ،صالحیتها و ترتیب رسهیدگی ایهن نههاد عهالی
اداری پرداتته است .همچنین تأسیس رسمی هیأتهای تخصصی از مزایای قانون جدید تکقهی
میشود که یک رویۀ عمکی مرسوم غیررسمی را که از چند سال قبل در دیوان شرل گرفته بود،
جنبۀ قانونی داده و با ترمیل آن گام مسثر بعدی را بهمنظور رسیدگی تخصصهی بهه موضهوعات
مختکف برداشته است (موالبیگی.)9 :1397 ،

 .1 .2ترکیب و ساختار
به موجب مادۀ  8ق.ت وآ.د.د.ع.ا1هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیهوان بهه
ریاست رئیس دیوان یا معاون قضایی وی تشهریل میشهود و مهال صهدور رأی ،نظهر اکثریهت
اعضای حاضر است.
مادۀ  22قانون  1360اصالحی  ،1378حد نصاب الزم برای تشریل هیأت عمومی را منهوط
به حضور حداقل سهچهارم رؤسای شعب بدوی ،رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر میدانسهت،
در قانون مصوب  ،1385تمامی قضات دیوان اعم از مستشاران ،دادرسان ،رؤسای شعب و قضات
بخ های ستادی و مدیریتی حق حضهور و رأی داشهتهاند (عرفهان .)90 :1386 ،طبهق قهانون
مصوب  ،1392جکسات هیأت عمومی با شرکت حداقل دوسوم قضات دیهوان بها ریاسهت رئهیس
دیوان یا معاون قضایی او تشریل میشود .مال در صدور رأی هیأت عمومی نظر اکثریت هیأت
عمومی است که منظور از اکثریت هیأت عمومی اکثریت حاضران در هیأت عمومی است که در
تصو موضوع اظهارنظر کرده و رأی دادهاند .آن تعداد از حاضران در جکسۀ هیأت عمومی که
به هر دلیل از دادن رأی تودداری کردهاند ،نفیاً یا اثباتاً نباید در صدور رأی منظور شهوند ،ولهی
در عمل بنا به رویۀ دیوان عدالت اداری برای ابطال مصهوبات نظهر اکثریهت مطکهق حاضهران در
جکسۀ هیأت عمومی که به ابطال رأی دادهاند ،مال عمل است (موالبیگی.)10 :1397 ،
زمینههای اولیۀ تشریل هیأتهای تخصصی دیهوان عهدالت اداری بهه بنهد «ل» مهادۀ 211
قانون برنامۀ پنجم توسعۀ جمههوری اسهالمی ایهران مصهوب  1389برمیگهردد .البتهه پهی از
تصویب قانون جدید ،چنین هیأتی بهصورت ابتراری پی بینی شده بهود .بهه ایهن صهورت کهه
مدیریت وقت دیوان زمینۀ ایجاد کمیسیونهایی را فراهم کرد تا تعدادی از قضهات بها گهرد ههم
آمدن در تصو مباحث مرجوعالیه بحث و تبادل نظر کنند (عرفان.)56 :1393 ،
هیأتها ی تخصصی که صالحیت رسیدگی به موضوعاتی را که در صالحیت هیهأت عمهومی
 . 1منظور از عالمت اتتصاری ،قانون تشریالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
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است دارند ،با حداقل  15نفر از قضات دیوان تشریل میشوند که حضور هر قاضی در هیأتهای
مربوط منوط به صدور ابالغ از ناحیۀ رئیس دیهوان بههمنظور عضهویت در هیهأت مربهوط اسهت.
جکسات هیأت تخصصی با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت پیدا میکند ،یعنی حضور ده نفهر
از پانزده نفر عضو برای رسمیت جکسه ضروری اسهت .عضهویت هریهک از قضهات در دو هیهأت
تخصصی یا بیشتر مانعی ندارد و رئیس دیوان برای برتی قضات میتوانهد ابهالغ عضهویت در دو
هیأت را صادر کند .عضویت در هیأتهای تخصصی محدود به زمان نیست و مهادامی کهه عضهو
هیأت بهعنوان قاضی دیوان عدالت اداری مشغول تهدمت اسهت ،در هیهأت تخصصهی عضهویت
تواهد داشت ،مگر بنا به دالیکی مانند تغییر شعبه و موضوعات تخصصی که رسهیدگی میکنهد،
بنا به تقاضای تود یا تشخیص رئیس دیوان عضویت وی از یک هیأت به هیأت دیگر انتقال یابد
(موالبیگی.)8 :1397 ،
مطابق مادۀ  8طرح اصالح موادی از قانون تشریالت و آیین دادرسهی دیهوان عهدالت اداری
(مورخ  ،)1397/9/17هیأت عمومی دیوان با حضور رئیس ،معاونهان و مهدیران کهل دارای پایهۀ
قضایی و رؤسای شعب تجدیدنظر تشریل میشود.

 .2 .2صالحیت
به موجب مواد  2و  8قانون تشریالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،هیأت عمومی دیهوان
که با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان و به ریاست رئیس دیهوان یها معهاون قضهایی تشهریل
میشود ،از ارکان این نهاد بهشهمار میآیهد کهه براسهاس مهادۀ  12قهانون مزبهور از وظهایف و
صالحیتهای زیر برتوردار است .1 :رسیدگی به شرایات ،تظکمات و اعتراضات اشخا حقیقی
یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامهات و مقهررات دولتهی و شههرداریها و مسسسهات عمهومی
غیردولتی در مواردی که مقررات ماکور بهعکت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صالحیت مرجع
مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اتتیارات یا تخکف در اجرای قوانین و مقررات یا تهودداری از
انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخا میشود؛  .2صدور رأی وحهدت رویهه در مهوارد
مشابه که آرای متعار از شعب دیوان صهادر شهده باشهد؛  .3صهدور رأی ایجهاد رویهه کهه در
موضوع واحد ،آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
براساس مادۀ  88قانون ماکور ،هیأت عمومی دیوان در اجرای بنهد  1مهادۀ  12ایهن قهانون
میتواند تمام یا قسمتی از مصوبۀ مورد اعترا را ابطال کند که این امر موجب حا جزئی یها
ککی یک مقررۀ اداری از نظام حقوقی کشور میشود .در مواردی هم که هیأت عمومی دیوان در
اجرای بند  2مادۀ  ،12وجود تعار را در آرای شعب دیوان احراز کند ،با اعالم رأی صحی  ،در
تصو صدور رأی وحدت رویه اقدام میکند که رأی صادره برای شعب دیوان و سهایر مراجهع
اداری مربوط در موارد مشابه الزماالتباع تواهد بود و در مواردی هم که در اجرای بنهد  3مهادۀ
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 12آرای مشابه صادرشده توسط شعب دیوان را صحی تشخیص میدهد ،مبهادرت بهه تصهویب
آن بهعنوان رأی ایجاد رویه میکند که ایهن رأی بهرای سهایر شهعب دیهوان ،ادارات و اشهخا
حقیقی و حقوقی مربوط الزماالتباع است (مادۀ  90همان قانون) (نجابتتواه.)70 :1394 ،
طبق مادۀ  84ق .ت و آ.د.د.ع.ا اموری که طبق قهانون در صهالحیت هیهأت عمهومی دیهوان
است ،ابتدا به هیأتهای تخصصی مرکب از  15نفر از قضات دیوان ارجاع میشود .بر این اساس،
صههالحیت هیأتهههای تخصصههی بههر مبنههای مههادۀ 12ق .ت و آ.د.د.ع.ا ،را میتههوان در عنههاوینی
همچون رسیدگی به شرایت از مصوبات ،رسیدگی به تعار آرا ،در ایجاد رویه ،در ارائهۀ نظریهۀ
مشورتی در تصو موضوعات مبتال به در شهعب مربهوط و در رسهیدگی بهه اعتهرا از آرای
هیأت عمومی جستوجو کرد.
در همین زمینه مطابق مادۀ  33طرح اصالح مهوادی از قهانون تشهریالت و آیهین دادرسهی
دیوان عدالت اداری (مورخ  ،)1397/9/17پیشنهاد اصالح مادۀ  84قانون به شرح زیر داده شهد:
بهمنظور رسیدگی به درتواست ابطال مصوبات و آییننامهها و سایر نظامهات موضهوع مهادۀ 12
این قانون ،هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفهر از قضهات دیهوان تشهریل میشهود.
رسمیت جکسات هیأتهای تخصصی منوط به دوسوم اعضاست که بهترتیب زیر عمل میکنند:
الف) درصورتیکه نظر حداقل سهچهارم اعضا در جکسۀ هیأت به رد شرایت باشهد ،رأی بهه رد
شرایت صادر میشود .این رأی قطعی اسهت .چنانچهه رئهیس دیهوان یها ده نفهر از قضهات دیهوان
بهصورت مستدل ادعای اشتباه یا مغایرت رأی ماکور را با قانون کننهد یها آن را متعهار بها آرای
هیأت عمومی اعالم کنند ،رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی در هیأت عمومی مطرح میکند.
مهکت اعترا ده نفر از قضات دیوان دو ماه از تاریخ درج در پایگاه الرترونیری دیوان است.
ب) در مواردی که نظر همۀ اعضای حاضر در جکسۀ هیأت یا اکثریت آنان بر ابطهال مصهوبه
باشد ،همچنین در مواردی که کمتر از سهچهارم اعضای حاضر نظر بر رد شرایت داشته باشهند،
پرونده بههمراه نظریۀ هیأت برای اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال میشود.

 .3 .2ترتیب رسیدگی
به موجب مادۀ  96ق .ت و آ.د.د.ع.ا« :ادارۀ جکسات هیأت عمهومی و هیأتههای تخصصهی وفهق
این قانون مطابق آییننامهای است که ظر سه ماه از تهاریخ الزماالجهرا شهدن ایهن قهانون بهه
تصویب رئیس قوۀ قضاییه میرسد» .بنابراین ترتیب رسهیدگی در هیهأت عمهومی و هیأتههای
تخصصی دیهوان عهدالت اداری ،در موضهوعات ابطهال مصهوبات و تعهار آرا ،براسهاس قهانون،
آییننامۀ داتکی و رویۀ عمکی دیوان است.
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 .1 .3 .2ترتیب رسیدگی در ابطال مصوبات
به موجب مادۀ  80ق .ت و آ.د.د.ع.ا تقاضای ابطهال مصهوبات در هیهأت عمهومی دیهوان عهدالت
اداری با تقدیم «درتواست» انجام میگیرد .پس از وصول درتواست و ترمیهل بهودن آن مهدیر
دفتر هیأت عمومی مرکف است درتواست را به نظر رئیس دیوان برسهاند .ممرهن اسهت رئهیس
دیوان موضوع را قابل طرح تشخیص ندهد .در مواردی که موضوع توسط رئیس دیوان یا معهاون
وی قابل طرح تشخیص داده نشود ،مبادرت به صدور قرار رد به شرح مندرج در مهادۀ  85ق .ت
و آ.د.د.ع.ا میکنند که قرار صادرشده قطعی تواهد بود .منتفی بودن موضوع درتواسهت ابطهال
مصوبه ،وجود رأی قبکهی در تصهو موضهوع و اسهترداد درتواسهت از جههات رد درتواسهت
محسوب میشوند .پس از ترمیل پرونده چنانچه رئیس دیوان یا معاون وی موضوع شرایت را از
مصادیق مادۀ  85ق .ت و آ.د.د.ع.ا تشخیص ندهند ،با دستور تبادل ،پرونهده را بهه دفتهر هیهأت
عمومی اعاده میدهند .مدیر دفتر هیأت عمومی مرکف است نسخهای از دادتواست و ضهمائم را
بهمنظور ارسال پاسخ طر شرایت به مرجع تصویب مصهوبۀ موضهوع شهرایت ارسهال کنهد .در
صورت وصول پاسخ در مهکت مقررۀ قانونی یا انقضای مهکت و عدم وصهول پاسهخ ،دفتهر هیهأت
عمومی پرونده را برای رسیدگی به هیأت تخصصی ارسال میکند (موالبیگی.)306 :1397 ،
پس از آنره پرونده توسط معاونت مربوط بهه یرهی از هیأتههای تخصصهی کهه مهرتبط بها
موضوع است ارجاع شد ،به منظور بررسی و تهیۀ گزارش به یری از اعضای هیأت ارجاع میشود.
عضو مرجوع الیه مرکف است ظر یک ماه نسبت به تهیۀ گزارش از پرونده اقدام کند و گهزارش
تود را در جکسۀ هیأت تخصصی که با اکثریت دوسوم اعضا تشریل میشود ،ارائه کنهد .اعضهای
هیأت پس از استماع گزارش عضو و بررسی دالیل و مطالعهۀ پرونهده دربهارۀ اتخهاذ تصهمیم در
تصو موضوع اقدام میکنند .چنانچه اکثریت مطکق اعضا یعنی نصف بهعالوۀ یهک از اعضهای
حاضر در جکسه عقیده بر ابطال مصوبه داشته باشند ،پرونده بههمراه نظریۀ هیأت تخصصهی بهه
هیأت عمومی ارسال میشود و چنانچه حداقل سهچهارم اعضا عقیده به رد شرایت و عدم ابطال
مصوبه داشته باشند ،ضمن درج نظریۀ اقکیت در پرونده رأی هیأت تخصصی با توجه بهه نظریهۀ
اکثریت سهچهارم توسط رئیس هیأت یا یری از اعضای اکثریت انشا شده و ابهالغ میشهود .رأی
هیأت تخصصی از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان ظر بیست روز از تهاریخ صهدور
قابل اعترا در هیأت عمومی است .چنانچه سهچهارم اعضا عقیده به رد شرایت نداشته باشند،
پرونده به منظور رسیدگی با درج نظریۀ اکثریت و اقکیت هیأت تخصصی به هیأت عمومی ارسال
میشود .اگر هیأتهای تخصصی موضوع مورد شرایت را در صالحیت هیأت عمهومی تشهخیص
ندهند ،موضوع را با ذکر دالیل و اظهارنظر در ماهیت به هیأت عمومی ارسال میکنند و چنانچه
هیأت عمومی عقیده به عدم صالحیت داشته باشد ،در تصو اتخاذ تصهمیم اقهدام میکنهد و
اگر اکثریت مطکق یا حتی اتفاق اعضای هیأت تخصصی عقیده بر عدم صالحیت داشهته باشهند،
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حق صدور قرار عدم صالحیت یا قرار رد دعوا را نخواهد داشت و باید موضوع برای اتخاذ تصمیم
به هیأت عمومی ارسال شود .همچنین در مواردی که اعضای هیأت تخصصهی عقیهده بهر عهدم
قابکیت طرح موضوع در هیأت عمومی داشته باشند و موضوع مصوبه را مشهمول حرهم مقهرر در
مادۀ  85بدانند با ذکر دالیل پرونده را به نظر رئهیس دیهوان عهدالت اداری میرسهاند .چنانچهه
رئیس دیوان عقیده بر اعمال مادۀ  85داشته باشهد ،بهه صهدور قهرار اقهدام میکنهد ،واال هیهأت
تخصصی نظر تود مبنی بر غیرقابل طرح بودن موضوع را بهه هیهأت عمهومی ارسهال میکنهد و
چنانچه اکثریت سه چهارم عقیده به رد شرایت داشته باشند ،در تصو صدور رأی طبق مهادۀ
 84اقدام میکند و اگر اکثریت فوق حاصل نشهود ،بها ذکهر اسهتدالل موافهق و مخهالف پرونهده
بهمنظور رسیدگی به هیأت عمومی ارسال میشود و هیأت عمومی در تصو قابل طرح بهودن
یا نبودن موضوع شرایت حق رسیدگی دارد و چنانچه اکثریت اعضای هیأت عمومی عقیهده بهه
قابل طرح نبودن موضوع شرایت داشته باشند ،رأی به عهدم قابکیهت طهرح صهادر تواههد شهد
(موالبیگی.)311-312 :1397 ،
 .2 .3 .2نحوۀ رسیدگی به موضوع تعارض و صدور رأی وحدت رویه
پس از ارجاع پرونده به هیأت تخصصی ،پرونده به یری از قضات عضو هیأت ارجاع میشود و قاضی
عضو مبادرت به تهیۀ گزارش میکند .گزارش تهیهشده در جکسۀ هیهأت مطهرح و اعضهای هیهأت
تخصصی در تصو احراز تعار و تشخیص رأی صحی اظهارنظر میکند .نظریۀ هیأت تخصصی
صرفاً جنبۀ مشورتی دارد و برای هیأت عمومی الزماالتباع نیست .پس از اظهارنظر هیأت تخصصی
موضوع بهمنظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال میشود .در جکسۀ هیأت عمومی
بدواً در تصو احراز تعار  ،موافقان و مخالفان نظرهای تود را بیان میکنند ،سپس در تصو
تعار رأیگیری بهعمل میآید و چنانچه اکثریت مطکق اعضا عقیهده بهر تعهار داشهته باشهند،
تعار محقق تشخیص و در تصو تشخیص رأی صحی بررسی ادامه مییابد و موافقهان بها رد
شرایت و ورود شرایت استداللهای تود را بیان میکنند ،سپس در تصهو اعهالم رأی صهحی
رأیگیری بهعمل میآید و هر کدام از آرای رد یا ورود که بیشترین موافق را داشته باشد ،بههعنوان
رأی صحی شناتته میشود و رأی هیأت عمومی مطابق نظریۀ اکثریت اعضا توسط رئیس دیوان یا
یری از اعضای اکثریت هیأت عمومی انشا میشود (موالبیگی.)317 :1397 ،

اخالق قضایی در قضاوت جمعی اداری
اساساً قضاوت جمعی مانند هر روش رسیدگی قضایی محاسهن و معهایبی دارد .برتهی ،محاسهن
این نوع قضاوت را چنین احصا کردهاند .1 :رأی صادرشده در مجمع قضات اضبط ،اوثهق ،اقهرب،
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اقوا و اوفق به احتیاط اسهت؛  .2موجهب اقنهاع نسهبی محرومهان میشهود؛  .3موجهب تضهمین
بیطرفی در صدور آراست؛  .4سبب کاه اشتباهات قضایی است؛  .5اعتماد عمومی به دستگاه
قضایی افزای پیدا میکند؛  .6به انگیزۀ متهم ،توجه کافی و دقیق میشود؛  .7سبب جکهوگیری
از برتی انحرافات میشود.
در مقابل معایبی نیز برای روش قضاوت جمعی گفته شده است ،مانند  .1هزینهبر بودن این
روش؛  .2اطالۀ دادرسی؛  .3دشواری توافق بین قضات؛  .4نابرابری و ناهمگونی قضات؛  .5تردیهد
در صدور رأی؛  .6مسئولیتگریزی؛  .7اثرگااری قاضی مهافوق بهر رأی قضهات دیگهر (لسهانی و
همراران.)297 :1395 ،
همانطورکه اشاره شد ،این پووه در پی بررسی معایهب و محاسهن ایهن روش از قضهاوت
نیست ،بکره بر آن است تا با اشاره به برتی ضوابط و تألهای قانونی و رویههای موجود ،عوامهل
و منافا بروز وسوسهها ،منافع شخصی ،تحریک گروههای ذینفع و اتهالق غیرموجهه قضهایی را
تبیین و تأکید کند و میان نظریۀ انتخاب عمومی و قضاوت جمعی اداری نیز ،همچهون قضهاوت
فردی ،ارتباط برقرار کند .القای این ذهنیت که در قضاوت جمعی ،احتمال بروز منفعت شخصی
یا اتالق غیرموجه قضایی وجود ندارد ،صحی بهنظر نمیرسد ،چراکه عمکررد قاضی در هریهک
از انواع قضاوت محروم به نظارت است.
ساتتار و عمکررد قضاوت جمعی اداری بنا به دالیل ذیل آبستن تحریهک منهافع شخصهی و
نفوذ گروههای ذینفع است:

 .1ساختار
یری از دالیل مهم بروز سوء استفاده در قضاوت جمعی ،وجود حد نصابهایی اسهت کهه قهانون
برای تشریل جکسات یا اتخاذ آرای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصهی بهر مبنهای حهداکثری
منظور داشته است .این حد نصابها ممرن است در بسیاری از آرا و تصمیمات ،بعضاً با اتتال
یک رأی ،به احقاق یا تضییع حقوق افراد بسیاری در جامعه منجر شود .قضهاوت جمعهی هیهأت
عمههومی و هیأتهههای تخصصههی دیههوان عههدالت اداری از ایههن حیههث کههه جامعههۀ بزر،تههری از
شرایتهای فردی را در برمیگیرد ،ممرن است مورد سوء استفادههای وسیعتری واقع شوند.
بعضی اوقات ،اتالق غیرموجه قضایی ممرن است از اجتماع عقیدۀ چند قاضهی بهروز کنهد.
برای مثال مطابق بند «ب» مادۀ  84ق.ت و آ.د.د.ع.ا ،درصورتیکه نظر سهچهارم اعضای هیهأت
تخصصی بر رد شرایت باشد ،رأی به رد شرایت صهادر میکنهد .ایهن رأی ظهر بیسهت روز از
تاریخ صدور ،از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعترا است .جمهع ده نفهر از
قضات دیوان و نه قضات یک هیأت تخصصی ،فضای مناسبی را برای اعترا جمعی بهتصهو
در موضوعی منحصربه فرد که ممرن است منافعی را در آینده برای قضات معتر در بر داشهته
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باشد ،مهیا میکند ،بدون آنره تکتک قضات معتر زیر ذرهبین نظارتی قرار گیرند .اساساً این
نوع اعتراضهات چهون بهصهورت جمعهی مطهرح میشهود ،حساسهیتهای کمتهری در احتمهال
منفعتجویی ایجاد میکند با اینره میتواند پیشنهادهای شایان توجهی از سوی شاکی یا طهر
شرایت برای معترضان مطرح شود.
اتالق غیرموجه قضایی در موضوعات مهمتری همچون تغییر یا اصالح رویۀ قضایی تصهریحاً
در رسیدگی مجدد آرای وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری نیز ممرهن اسهت مشهاهده شهود .بهه
موجب مواد  91و  94ق.ت و آ.د.د.ع.ا ،آرای هیأت عمومی در موارد استثنایی موضوع رسهیدگی
مجدد در این هیأت قرار میگیرد .مغایرت با قانون ،مغایرت با شرع ،اعالم اشتباه و تعهار آرای
صادره با یردیگر موجبات رسیدگی مجهدد بهه آرای هیهأت عمهومی بهشهمار میرونهد .فهارغ از
« ایراداتی که به برابری رأی رئیس دیوان ،بها رأی کتبهی و مسهتدل حهدود بیسهت قاضهی وارد
کردهاند» (ویوه و آگاه ،)142 :1391 ،لیرن بهنظر میرسد ورود مشاوران حهوزۀ ریاسهت دیهوان
عدالت اداری در این موضوع عکیرغم فقد مستند قهانونی 1،و مطهابق رویهۀ دیهوان ،فضها را بهرای
اقناع مشاوران حتی بدون دستور قبکی رئیس دیوان فراهم میسازد .نرتۀ قابهل تأمهل در اینجها
این است که حتماً الزم نیست تا منافع شخصی مستقیماً برای قاضی یا مقام صالحیتدار قهانونی
متصور باش د؛ همین که چنین منافعی برای شاکی یا طر شرایت و از طریق افراد ذیمدتل با
طرح رسیدگی مجدد ایجاد شود ،دادرسی ناعادالنه و غیرمنصفانه رقم میتورد.

 .2عملکرد
یری از تألهای قانونی موجود در روند رسیدگی در هیأت عمومی و هیأتهای تخصصهی دیهوان
عدالت اداری ،آن است که قاضی دیوان بهعمد در جکسات آن هیأتها حضور نمییابد .بها اینرهه
حضور قضات در جکسات هیأت عمومی جزء ترالیف آنهاست و عهدم حضهور بهدون عهار موجهه
مجاز نیست ،اما برهم زدن نصاب اعضا میتواند حتی با عدم حضور یک عضو بها ظهاهری موجهه
محقق شود .عدم حضور عمدی و به ظاهر با عار موجه یک عضو ،گاهاً ممرن است در تشخیص
تعار و یا ابطال و عدم ابطهال مصهوبهای مهسثر باشهد .وقتیکهه مهال در صهدور رأی هیهأت
عمومی ،نظر اکثریت هیأت عمومی است و منظور از اکثریت هیأت عمومی اکثریت حاضهران در
هیأت عمومی است که میبایست در تصو موضهوع اظههارنظر و اعهالم رأی کننهد ،بنهابراین

 . 1برای نمونه مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری طی درتواستی که به شمارۀ  283/11579مورخ 1392/12/17
ثبت دبیرتانۀ حوزۀ ریاست دیوان عدالت اداری شده است اعالم کردهاند که رأی شمارۀ 1380/5/178-28
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون صادر شده است و رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای مادۀ 91
ق.ت و آ.د.د.ع.ا موضوع را به هیأت عمومی ارجاع میکند.
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از

اهمیت حضور یا عدم حضور تکتک اعضا در جکسات هیأتها از حیهث رعایهت نصهاب بهی
پی مهم مینمایاند.
همچنین است اگهر اعضهای هیأتهها در جکسهات رسهیدگی ،صهاحب رأی ممتنهع باشهند.
متأسفانه ترکیف آرای ممتنع اعضای حاضر در جکسۀ هیأت عمهومی در قهانون مشهخص نشهده
است .به اعتقاد برتی صاحبنظران ،بهنظر میرسد منظور از بند اتیهر مهادۀ  8ق.ت و آ.د.د.ع.ا،
نظر اکثریت ،اعضای حاضری است که در تصو موضوع مطروحه اظهارنظر کردهاند .ازاینرو از
اعضای حاضری که رأی ندادهاند ،عکیالقاعده نباید در اکثریت مزبور لحاظ شود .برتی این رویۀ
هیأت عمومی را که «نظر اکثریت مطکق حاضرین در جکسۀ هیأت عمومی مال عمهل اسهت و
قضاتی که به هر دلیل اعالم نظر نرردهاند ،جز کسانیاند کهه رأی عهدم ابطهال دادهانهد» ،مهورد
انتقاد قرار داده و پیشنهاد کردهاند که ضروری است برای صدور رأی ،رأی اکثریهت کسهانی کهه
نسبت به ابطال یا عدم ابطال رأی دادهاند ،منظور شود.
از دیگر اتالق غیرموجه قضایی آن است که قاضی در هیأت عمومی یا هیأتهای تخصصهی
از دادن رأی تودداری ورزد .به هر حال با توجه به اصهل  167قهانون اساسهی و مهادۀ  3قهانون
آیین دادرسی مدنی ،قضات حاضر در جکسۀ هیأت عمومی مرکف به رسهیدگی و احقهاق حهق و
صدور رأی هستند و تودداری از صدور رأی با وجهود حضهور در جکسهۀ هیهأت عمهومی موجهه
بهنظر نمیرسد و وجود رأی ممتنع در هیأت عمومی با ترکیف قاضی نسبت به آن احقاق حق و
رسیدگی به شرایت منطبق نیسهت .بها پهایرش چنهین دیهدگاهی اساسهاً رأی ممتنهع و عهدم
اظهارنظر در جکسات هیأت عمومی قابل پایرش نیست (مشهدی ،)89 :1395 ،با اینره میتواند
مفسدههایی را در پی داشته باشد.
اتالق غیرموجه قضایی همچنین ممرن است در رویارویی قضات در هیأت عمهومی و هیأتههای
تخصصی دیوان ،نمود پیدا کند .تشریالت تا هیأت عمومی و هیأتهای تخصصهی دیهوان عهدالت
اداری بهسبب آنره طر شرایت تماماً نهادهای دولتی و عمومیاند و این نهادهها از اقتهدار سیاسهی و
اقتصادی باالیی برتوردارند ،سبب میشود تا اغکهب در پرونهدههای مههم و جنجهالی ،اعضهای هیهأت
عمومی و هیأتهای تخصصی رو در روی یردیگر قهرار گیرنهد .بههعبارتی قضهات بهه اعضهای موافهق
مصوبۀ دولت و اعضای مخالف مصوبه ،تقسیم میشوند .با اینره دفاع اعضای موافهق در بیشهتر مهوارد
شائبههایی را برای شاکی و مخالفان ایجاد میکند ،اما آنان بهه وظیفهۀ قهانونی تهود عمهل میکننهد؛
منتهی تطر آنانی را که از مصوبۀ دولت منافعی نصیبشان میشود ،نباید نادیده انگاشت.
در این تصو  ،نباید فراموش کرد که «گروههای ذینفع ،با هد تحدید مسئولیت مهدنی
و تعقیههب منههافع شخصههی ،اساس هاً در تعقیههب سههه جایگههاه هسههتند .نخسههت؛ میکوشههند تهها
سیاستمداران و صاحبمنصبان تود را در کرسیهای کابینه بنشانند و از این طریق میدان دیهد
مسهئولیت مهدنی را کهاه دهنهد؛ دوم :میکوشههند تها در انتخابهات ورود کننهد و بها انتخههاب
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نمایندگان تود ،قانون مورد عالقۀ تود را در مجکس تصویب کنند و سوم :تالش میکنند تها بها
نفوذ بر برتی وکال و قضات ،در ابطال مصوبات یا تفسیر قانون به نفع تهود عمهل کننهد .اینهان
آگاهانه هر سه قوه را نشانه گرفتهاند» (.)Deleon, 2012: 1792
اثرگااری قاضی مافوق بر آرای قضات دیگر ،یری دیگر از اتالق غیرموجه قضایی است کهه تها
پی از برقراری سیستم رأی مخفی در هیأت عمهومی و نهه هیأتههای تخصصهی دیهوان عهدالت
اداری ،بسیاری از آرا را به سمت نظر رئیس سوق میداد .البته با ایجهاد چنهین سیسهتمی ،اگرچهه
اتخاذ رأی موافق یا مخالف بر دیگر قضات پوشیده است ،گرای و تمایالت قاضی مافوق و بها نفهوذ
با توجه به محتوای مااکرات بهراحتی قابل تشخیص است .قاضی هیأت چون میداند آرای موافهق
یا مخالف در کدام پروندهها مهماند و افشای رأی مطابق با نظر مهافوق چقهدر میتوانهد در ارتقها و
جایگاه شغکیاش مسثر باشد ،بنابراین ممرن است از اعالم رأی نزدیک به نظر مافوق مضایقه نرند.
رویههای عمکی در هیأتهای تخصصی دیوان نیز در برتی موارد در بروز اتهالق غیرموجهه
قضایی ،مسثرند .از این رویهها برای نمونه میتوان به مواردی همچون ابههام در حهوزۀ صهالحیت
هیأتها ،بیعالقگی و بیانگیزه بودن قضات در امور مربوط به هیأتهای تخصصی ،عهدم تمایهل
به ابطال مقررات و گرای بیشتر به عدم ابطهال ،سهازوکار دعهوت از طهرفین و اطالعرسهانی در
تصو تصمیمات هیأتهای تخصصی اشاره کرد.

نتیجهگیری
با اثبات رابطۀ بین نظریۀ انتخاب عمومی و اتالق قضایی و بیان دالیل وجود این رابطه در نوع قضاوت
مورد مطالعه یعنی قضاوت جمعی در هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ،بههنظر
میرسد ساتتار و عمکررد این هیأتها نیز از تأثیر فشارهای متهوالی یها وسوسهههای مهادی مسهتثنا
نیست .نتایج حاصل از تحکیل حقوقدانان و مطالعۀ انجامگرفته بر روی قانون و رویۀ موجهود در دیهوان
عدالت اداری نشان میدهد کهه گهاهی ممرهن اسهت نفهع شخصهی و اتهالق غیرموجهه قضهایی در
تصمیمات این هیأتها تأثیر بگاارد یا برتی عوامل سیاسی ،اداری یا مدیریتی همچون قدرت نهادهها
و مسسسات دولتی و عمومی یا موضعگیریهای قضات نسبت بهه یرهدیگر و حتهی اثرگهااری قاضهی
مافوق ،میتواند تأثیر چشمگیری بر آرای این هیأتها داشته باشند .بهعبارتی ،قضاوت جمعی اداری از
تأثیر گروههای ذینفع و بوروکراتها بینصیب نمانده است .گروههای ذینفع ،همانطورکه اشاره شد،
تالش میکنند تا با نفوذ بر برتی وکال و قضات ،در ابطال مصوبات یا تفسیر قانون به نفع تهود عمهل
کنند و بوروکراتها که بهدلیل داشتن سمت و اشرا اطالعاتی تود بر امهور ،عمهالً برنامهه و اههدا
دیوان را غیرممرن میسازند .این عوامل سبب شدهاند تا دیوان عدالت اداری در طرح اصالح موادی از
قانون تشریالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چند نرته را مدنظر قرار دهد:
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نخست؛ در پاسخ به برتی انتقادها مبنی بر اینره حضور تمهامی قضهات دیهوان در ترکیهب
هیأت عمومی میتواند فضا را برای بیاعتباری برتی آرای قهانونی مهیها سهازد ،بها دلیهل اتقهان
بیشتر آرای هیأت عمومی ،تغییراتی را در ترکیب آن پیشنهاد کرده است .مطابق مهادۀ  8طهرح
پیشنهادی ،هیأت عمومی دیوان با حضور رئیس ،معاونهان و مهدیران کهل دارای پایهۀ قضهایی و
رؤسای شعب تجدیدنظر تشریل میشود .بدانمعنا که مطابق این طرح ،قضات شهعب بهدوی از
ترکیب هیأت عمومی ،حا شدهاند.
از سوی دیگر ،مطابق مادۀ  33همان طرح ،درصهورتیکه نظهر حهداقل سههچهارم اعضها در
جکسۀ هیأت به رد شرایت باشد ،رأی صادره قطعی است ،مگر آنره این رأی توسط رئیس دیوان
یا ده نفر از قضات دیوان بهصورت مستدل ادعای اشتباه یا مغایرت رأی با قهانون شهود یها آن را
متعار با آرای هیأت عمومی اعالم کنند ،که در ایهن صهورت موضهوع بههمنظور رسهیدگی در
هیأت عمومی مطرح میشود .مالحظه میشود هرگونه اعترا غیرمستدل تصریحاً در اشتباه یا
مغایرت آرای با قانون یا متعار با آرای هیأت عمومی چه از ناحیۀ رئیس دیوان یا از سهوی ده
نفر از قضات دیوان قابکیت استماع ندارد .بهعبارتی ،اعتراضات جمعی فاقد دلیل ،امها هدفمنهد از
شمول مادۀ  84قانون تشریالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حا شده است.
با وجود طرح اصالحات ماکور ،امها بههنظر میرسهد رویهههای عمکهی در هیهأت عمهومی و
هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری نیز ،میتواننهد تهأثیر چشهمگیری در اتهالق غیرموجهه
قضایی داشته باشند .این رویههای عمکی بهتصو در مواردی که بیهان شهد ،میتواننهد نتهایج
یک پرونده را همواره تحتالشعاع سالیق یا مصکحت قرار دهند.
با اینره دیوان عدالت اداری تاکنون در بسیاری از پروندههای مهم و جنجالی همچون آبونمهان
گاز یا مسسسات حقوقی و امثال آنها اثبات کرده است که جز به حاکمیهت قهانون نمیاندیشهد ،امها
نباید از تأثیر فشارهای یادشده و مصکحتگرایی ناشی از رویههای عمکی ماکور ،بهسادگی گاشهت.
نرتۀ قابل تأمل آن است که قضاوت جمعهی در دیهوان عهدالت اداری ،بههجز طهرح اصهالح نصهاب
اعضای هیأت عمومی و اجتماع عقیده بهدون دلیهل چنهد قاضهی در اعتهرا بهه آرای هیأتههای
تخصصی ،نیازمند بازنگری در موضوعاتی همچهون غیبهت غیرموجهه قضهات در هیهأت عمهومی و
هیأتهای تخصصی ،تبیهین آرای ممتنهع ،تهودداری از دادن رأی ،رسهیدگی مجهدد طبهق نظهر
مشاوران ،تأثیر قدرت نهادهای دولتی و عمومی و گروههای ذینفع و بهویوه تبعیهت از رأی قاضهی
مههافوق (هیههأت رئیسههۀ دیههوان) و همچنههین شناسههایی و اصههالح رویهههای عمکههی ،در طرحهههای
پیشنهادی و آییننامۀ داتکی هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری است .ضمن
آنره جابهجایی قضات دیوان با قضات متخصص شاغل در سایر مراجع قضایی ،اقدام دیگهری اسهت
که میتواند به انحصار بوروکراسی قضایی در قضاوت جمعی اداری تاتمه دهد.
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