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 *2،فرزادطالبی1علیفقیهحبیبی

 واحد تهران جنوب  یدانشگاه آزاد اسالم یاسیحقوق و علوم س ،دانشکدهیگروه حقوق عموم اریدانش 1

 و مسئول(  سندهیواحد قم ) نو ینشگاه آزاد اسالمدا یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یحقوق عموم یدکتر یدانشجو 2



 چکیده

گر در فرایند برگزاری مناقصه بوده و  گر حقوق مناقصه از آنجا که ماهیت عمل هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات تضمین

ها حاکم  ندارای دو بعد قضایی اداری است، ضمن حاکمیت برخی اصول دادرسی منصفانه، برخی اصول حقوق اداری نیز بر آ

ها به دیوان عدالت اداری،  های هیأت، بعالوه ارجاع برخی دعاوی آن باشد. عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی می

های موجود در  نماید. اهمیت تحقیق موصوف و تالش برای مرتفع نمودن آسیب لزوم پژوهش در این حوزه را مشخص می

گر امکان صیانت از حقوق خود در  ای است که مناقصه ه رسیدگی هیأت، آخرین مرحلههای اشاره شده، در این است ک رسیدگی

شود. در همین  فرایند برگزاری مناقصه داشته و تمام ابعاد حاکم بر حقوق طرفین اختالف در این مرحله تجزیه و تحلیل می

های هیأت رسیدگی به  در رسیدگی های دادرسی منصفانه ها و آسیب راستا تحقیق حاضر با طرح یک پرسش اساسی )خالء

باشند؟( درصدد تبیین مشکالت نظام رسیدگی به شکایات مناقصات و ارایه  شکایات مناقصات شامل چه مواردی می

پیشنهادهایی در خصوص طرح الگویی مطلوب برای این نظام برآمده است. نهایتاً پیرو بررسی بعمل آمده، ایراداتی بر 

دیده شد که در راستای بهبود آنها، پیشنهادهایی از جمله تدوین آیین رسیدگی شفاف با لحاظ های مراجع مذکور  رسیدگی

 معیارهای دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری، ارایه گردید.

 

واژه   اصول حقوق اداری، قانون برگزاری مناقصات، مراجع اختصاصی اداری، معیارهای دادرسی منصفانه، هیأتهایكلیدی:

 به شکایات مناقصاترسیدگی 
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 مقدمه

ها جهت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه  های کنونی جوامع بشری سبب شده است دولت پیشرفت

ها و مراکز اداری  ها، نهادها، سازمان ای بنمایند. درهمین راستا دستگاه ها دخالت گسترده اجتماعی و اقتصادی در اکثر حوزه

عمومی متعددی وجود دارند که در جهت اعمال حاکمیت و یا انجام وظایف قانونی محوله، تصمیماتی را اتخاذ دولتی و 

ها به دادگستری  نفع قرار گیرد. ارجاع این نوع اعتراض نمایند. این تصمیمات اداری امکان دارد مورد اعتراض اشخاص ذی می

های اداری ندارد و رسیدگی این  ن همه اعتراض و شکایت را از دستگاهپذیر نیست. زیرا دادگستری تحمل بار ای عمالً امکان

های دولتی را نیز ایجاد نماید. بعالوه  های اجرایی دستگاه موارد در دادگستری ممکن است شائبه مداخله قوه قضاییه در فعالیت

. برای اینکه اعتراض اشخاص به ها باشد اینکه مشخص نیست که دادگستری مرجع مناسبی برای این گونه شکایات و اعتراض

ها، شوراها، نهادها و مراکزی تأسیس  ها، کمیسیون تصمیمات اداری یاد شده مورد رسیدگی قرار گیرد، به موجب قانون هیأت

 .(88: 1911ها رسیدگی نمایند )فتحی،  اند که به این اعتراض شده

های  های اختصاصی اداری، دیوان مراجع شبه قضایی، دادگاهاین مراکز تحت عناوین مختلفی از قبیل مراجع اختصاصی اداری، 

اند. به عبارتی دیگر مراجع مذکور در خارج از قوه  ها مطرح گردیده اداری، محاکم اداری، مراجع اختصاصی غیرقضایی و مانند آن

های اداری و یا رسیدگی  هقضاییه و عمدتاً در درون قوه مجریه برای رسیدگی و حل و فصل برخی اختالفات بین مردم و دستگا

شوند و در چارچوب موازین کلی قضایی به این موضوعات رسیدگی و رأی صادر  به برخی از تخلفات اداری و انتظامی تشکیل می

 (.188: 1988نمایند )رستمی،  می

از جمله حقوقیمراجعاختصاصیاداریشبهتوان به دو بخش کلی شامل این مراجع را با توجه به تعدد و تنوع آنان می

مراجعاختصاصیاداریهای تشخیص و حل اختالف کارگر و کارفرما موضوع قانون کار و  هیأت حل اختالف مالیاتی و هیأت

قانون شهرداری تقسیم بندی نمود  144ازجمله هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون موضوع ماده  شبهكیفری

 (.188: 1988)رستمی، 

ها در دیوان عدالت اداری  مرجع تخصصی شبه قضایی در ایران وجود دارد که اعتراض به آراء آن 55حدود  شایان ذکر است که

ای و غیره ...( در دیوان عدالت اداری رسیدگی  گیرد به عالوه تعداد درخور توجه دیگر )مربوط به نهادهای حرفه صورت می

 (.108: 1911شوند )استوار سنگری،  نمی

ادرسی مناقصات مبتنی بر رسیدگی مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی یا شبه قضایی است. در این راستا در ایران، نظام د

ضمن به رسمیت شناختن این حق برای « هیأت رسیدگی به شکایات»قانون برگزاری مناقصات ایران با تأسیس نهاد 

 کایات در زمینه برگزاری مناقصات، پرداخته است.گران، به بیان وظایف و اختیارات نهاد مزبور و نحوه رسیدگی به ش مناقصه

( از بند )الف( 0، جزء )8، 7های  های رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، ماده گیری هیأت جواز و مستند قانونی شکل

رو نظر و باشد. همچنین پی مجلس شورای اسالمی می 25/1/1989قانون برگزاری مناقصات مصوب  25و ماده  20و )ب( ماده 

 28/12/1988در تاریخ « قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات»گذار در مواد یادشده  تأکید قانون

 (.041: 1912به تصویب مجلس رسید )اسماعیلی هریسی، 

هر یک از مواد قانون برگزاری  گزار، مربوط به اجرا نشدن گر و مناقصه مراجع یاد شده به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه

 ها تشکیل شده است. مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوطه در مرکز کشور و به تفکیک هر یک از استان
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شود و هیأت استانی  ها ملی برگزار می سال از تشکیل هیأت مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه 12تاکنون 

شود، گذشته است. با این  های اجرای استانی برگزار می ور برای رسیدگی به مناقصاتی که در دستگاههای کش در هر یک از استان

توان به  ترین مورد آن می ها و مشکالت مهمی نیز دارد که از مهم ها و آسیب ها، خالء حال، نظام دادرسی مناقصات کشور چالش

وزه مناقصات کشور اشاره نمود که به نوعی زمینه ناکارآمدی عدم وجود یک آیین دادرسی اختصاصی مطلوب و منصفانه در ح

 نظام دادرسی مناقصات در ایران و فاصله پیدا کردن آن از نظام دادرسی منصفانه اداری را سبب شده است.

ت، ها در این است که دادرسی مناقصا های مذکور و تالش برای مرتفع ساختن آن های و خالء ها، چالش اهمیت شناسایی آسیب

ای است که طرفین رابطه برگزاری مناقصه، امکان صیانت از حقوق خود در رابطه با فرایند ارجاع کار را دارند و  آخرین مرحله

 گردد. ها در این مرحله تجزیه و تحلیل می تمام ابعاد حاکم بر روابط حقوقی آن

های مشمول قانون برگزاری  دستگاه« اری مناقصاتفرایند برگز»با توجه به حجم عظیم منابع بخش عمومی که عمدتاً از طریق 

شود و نظر به تأثیر مستقیم این فرایند بر نتایج مناقصات و آثار مالی و حقوقی مترتب بر آن، بدیهی است  مناقصات هزینه می

دارای که توجه به مسأله دادرسی مناقصات به عنوان آخرین مرحله از مراحل حفظ و تضمین حقوق طرفین رابطه موصوف، 

های موجود در حوزه دادرسی مناقصات اغلب با  ضرورت انکارناپذیری است. با وجود ضرورت و اهمیت مذکور، آثار و پژوهش

اند و  ها و ساختار و صالحیت و نحوه رسیدگی به شکایات پرداخته رویکرد توصیفی به تبیین ماهیت این شکل از دادرسی

شناسی الگوی دادرسی مناقصات در نظام حقوقی ایران صورت نپذیرفته است. بر  تاکنون پژوهشی مستقل با تأکید بر آسیب

های پیش گفته و خالءهای قانونی و حقوقی موجود در این زمینه و با طرح یک  همین اساس مقاله حاضر با توجه به ضرورت

گی به شکایات مناقصات شامل های هیأت رسید های دادرسی منصفانه در رسیدگی ها و آسیب پرسش اساسی با موضوعیت؛ خالء

ها و مشکالت نظام دادرسی مناقصات در ایران و ارایه راهکارها و پیشنهادهای  باشند؟ درصدد تبیین کاستی چه مواردی می

 کاربردی در خصوص طراحی الگویی مطلوب برای این نظام دادرسی برآمده است.

 

 مراجعرسیدگیبهشکایاتمناقصاتشناسیدرخصوصحدودرعایتاصولدادرسیمنصفانهدرآسیب

پس از انقالب به مرور زمان مراجع اختصاصی اداری متعددی ایجاد شدند، بدون اینکه مقنن و نظام حقوقی کشور دقت خاصی 

، در همین راستا در (11-144: 1989ها داشته باشد )امامی و موسوی،  گیری، انسجام و آیین دادرسی آن نسبت به مبانی شکل

طور خاص نحوه رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی، کم توجهی شده و نقایص و  یین دادرسی اداری و بهحوزه آ

 باشد.  ایرادات فراوانی مطرح می

قاعده مستثنا مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات دولتی به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری شبه حقوقی نیز از این 

طرف همانند گی به شکایات مناقصات دولتی، با توجه به ماهیت شبه قضایی که دارند، یعنی از یک های رسید باشند. هیأت نمی

کنند و از طرف دیگر باید حافظ منافع عمومی و اداره باشند و  دهند و به صورت ترافعی عمل می ها کار قضایی انجام می دادگاه

ها هم با توجه به همین ماهیت  ست، لذا آیین دادرسی حاکم بر آنها حاکم ا به عبارت دیگر برخی اصول حقوق اداری نیز بر آن

 باشد. خاص، متفاوت از آیین دادرسی مدنی و کیفری می

شناسی دقیقی از این  یابی به الگوی مطلوب دادرسی در مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات، باید ابتدا، آسیب لذا برای دست

ها، زمینه  و دادرسی در این مراجع را واکاوی کرده و با شناخت دقیق این آسیبمراجع داشته باشیم، تا عملکرد، ساختار 

مطلوبیت دادرسی را در این مراجع را فراهم نموده و بتوانیم با ارایه راهکارها و پیشنهادهای عینی و عملیاتی مناسب؛ اصالحاتی 
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های  شناسی و ارزیابی نیاز است، که از جنبه ن آسیبرا که برای بهبود رسیدگی در این مراجع الزم است، ارایه کنیم. برای ای

ترین اصول دادرسی منصفانه که در نظام حقوقی ما مورد  هایی استفاده کنیم. بنابراین، در ادامه به برخی از مهم مختلف و مالک

ه آیین دادرسی ها و نقاط ضعفی که در زمین ترین آسیب غفلت واقع شده است، اشاره خواهیم کرد و در ذیل هر اصل؛ مهم

طور خاص، در مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات وجود دارد، را مورد واکاوی قرار  طور عام و اصول دادرسی منصفانه به به

 خواهیم داد.

 

 :نادیدهگرفتناصولدادرسیمنصفانهبنداول

های افراد  ت حمایت از حقوق و آزادیتواند ابزاری مؤثر جه وجود آیین دادرسی مشخص که شامل معیارها و تضمیناتی است می

های، مواجه  . در این خصوص مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران با چالش(252: 1989به دست دهد )یاوری، 

و در  1ها نادیده انگاشته شده ها در قوانین تأسیسی آن  الخصوص علنی بودن رسیدگی هستند. برای نمونه، اصل حضوری و علی

کننده یا درخواست مدعی  د، اساساً تشکیل جلسه رسیدگی و ضرورت دعوت از طرفین به تشخیص مرجع رسیدگیبرخی موار

ها به خاطر وابستگی به  های اداری که اعتماد مردم نسبت به آن علیه یا متهم گذاشته شده است. رعایت اصل ترافع در دیوان

مراجع قضایی دارای اهمیت است. ابهام، اجمال، خألهای قانونی،  نهادهایی که خود یک طرف دعوی هستند در مقایسه با سایر

رسانی به مردم، عدم اطالع از قوانین و مقررات مربوط، ناسازگاری قوانین با  های کارآمد و منسجم هم چون اطالع نبود برنامه

: 1987ردم دامن زده است )پروتابا، نیازهای روز و اطاله دادرسی در این مراجع بر معایب افزوده و بیش از پیش بر نارضایتی م

184-171 .) 

ها در این مراجع با موانع و مشکالت فراوانی همراه باشد، امکان شرکت در جلسات، ارایه   وقتی علنی و حضوری بودن رسیدگی

ر ندارند، ادله و مدارک در دعاوی شبه حقوقی دچار مخاطراتی خواهد شد. وانگهی، برخی از این مراجع اصالً مرجع تجدیدنظ

ها، همچنین در قانون مؤسس برخی از این  قانون شهرداری 77مانند هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات و کمیسیون ماده 

ها فقدان عضو حقوقدان یا آشنا به مسائل  مراجع به لزوم صدور آراء مستند و مستدل تصریح نگردیده است و در برخی از آن

 انجامد.   ستدل میحقوقی به صدور آراء غیرمستند و م

در راستای وضعیت موجود مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران در ادامه به بررسی و مداقه بر روی حدود رعایت 

ترین مراجع اختصاصی اداری کشور یعنی هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات خواهیم  اصول دادرسی منصفانه در یکی از مهم

 پرداخت.

 

 یتاصولدادرسیمنصفانهدرمراجعرسیدگیبهشکایاتمناقصات:حدودرعابنددوم

های عمومی  اشان هم در دادگاه برخی از اصول دادرسی منصفانه به لحاظ اهمیتی که دارند و همچنین به خاطر ماهیت بنیادی

طرفی مراجع  ل و بیقابل اعمال هستند و هم در مراجع اختصاصی اداری، استماع علنی )حداقل در شکل حداقلی آن(، استقال

کننده، مستدل و مستند بودن آرای صادره و مواردی از این قبیل، آن چنان دارای اهمیت هستند که باید در هر نوع  رسیدگی

شود و یا به تثبیت و بازسازی  رسیدگی که در نهایت به تعیین حقوق و تکالیف دو طرف دعوا یا اختالف در مقابل هم منتهی می

                                                           
 رایی قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی، رسیدگی هیأت ها غیرعلنی است.آیین نامه اج 18برای نمونه، به موجب ماده  1
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خورده میانجامد، رعایت گردند. آنچه در ادامه مورد توجه واقع شده است، بررسی اصولی از دادرسی   به هم روابط متزلزل و

 منصفانه است که باید در مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی رعایت شوند. 

اداری شبه  ترین مصادیق مراجع اختصاصی لذا در این بخش به بررسی چگونگی اعمال و رعایت این اصول در یکی از مهم

های  ایم. هدف عمده ما در این کار تبیین وضعیت فعلی و بیان کاستی حقوقی )مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات( پرداخته

های رسیدگی به  آن است. به این نحو که ابتدا هر یک از اصول طرح و سپس اصل مزبور نسبت به حدود رعایت آن در هیأت

های رسیدگی مرجع مذکور تا چه میزان به اصول دادرسی  گیرد تا معلوم شود که در آیین یشکایات مناقصات مورد بحث قرار م

ها سکوت شده است. به بیانی  ها مغایر با اصول مذکور بوده و یا در خصوص آن منصفانه توجه گردیده و در چه مواردی این آیین

ده و حدود آن بیان شد. آنچه در این فصل مورد بررسی دیگر دالیل اعمال این اصول در مراجع اداری نیز مورد اشاره واقع ش

واقع خواهد شد، حدود و ثغور اعمال این اصول در مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات به عنوان یکی از مراجع اختصاصی 

قصات های رسیدگی به شکایات منا اداری ایران است. رویکرد اساسی این بخش این است که اصول دادرسی منصفانه در هیأت

شود. به  های یادشده تا چه حد اعمال و رعایت می دارای چه جایگاهی هستند و هر یک از اصول دادرسی منصفانه در هیأت

 عبارتی دیگر پرسش اساسی تحقیق مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد گرفت.

 

 استماععلنی-1

باشد، به این معنا است که  مراجع حل اختالف میها که یکی از تضمینات اساسی دادرسی منصفانه در  علنی بودن رسیدگی

ها و جراید نیز باید بتوانند در جلسات رسیدگی شرکت نمایند. توجیه چنین  عالوه بر طرفین اختالف، عامه مردم و رسانه

ها متضمن نظارت مستمر همگانی بر  رسیدگی را باید در محاسنی جستجو نمود که بر آن مرتب است؛ علنی بودن رسیدگی

ها و تصمیمات آن مراجع و در نتیجه الزام  ها و اعمال مراجع حل اختالف و اطالع عموم از صحت و سقم رسیدگی روند رسیدگی

مراجع به دقت در عمل به وظایف خود و رعایت حقوق افراد در رسیدگی منصفانه، همچنین ارشاد مردم و عبرت آنان از 

 2باشد. ها با مشاهده آن می رسیدگی

باشد که در اسناد  که امروزه اعمال آن در رسیدگی مراجع غیرقضایی نیز پذیرفته شده است، دارای استثنائاتی نیز میاین اصل 

میثاق  10ماده  1اند. برای مثال بند  المللی و قوانین داخلی، ضمن بیان خود اصل در ذیل آن مورد تصریح قرار گرفته بین

ها را امور اخالقی، نظم عمومی یا امنیت ملی جوامع  اصلی علنی بودن رسیدگی المللی حقوق مدنی و سیاسی، استثنائات بین

( نیز عفت عمومی، 185دموکراتیک و یا منافع زندگی خصوصی افراد ذکر نموده و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )اصل 

بدیهی است که علنی بودن  9است. نظم عمومی و تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی را به عنوان استثناء آن اصل مقرر نموده

طور طبیعی مستلزم حضوری بدون رسیدگی با امکان ارایه دفاعیات شفاهی در جلسات رسیدگی نیز  ها خود به رسیدگی

ها عموم و خصوص من وجه است. با وجود پذیرش اعمال اصل  باشد و رابطه بین اصل علنی بودن و حضوری بودن رسیدگی می

و استثنائات آن در مراجع اختصاصی اداری، قوانین و مقررات جاری مربوطه در ایران، رویکردی متفاوت ها  علنی بودن رسیدگی

 نسبت به آن دارد.

                                                           
 .981-972،صص  1982ان، برای کسب آگاهی بیشتر در خصوص استقالل دادگاه ها نک: هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، چاپ هجدهم، تهران، نشر میز 2

 ایران.قانون اساسی جمهوری اسالمی  185اصل  9
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قانون  208باشد. به موجب ماده  در راستای اصل فوق رسیدگی برخی از مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی حضوری می

ها در حضور طرفین  ی هیأت حل اختالف مالیاتی به طرفین، رسیدگیبا ابالغ وقت رسیدگ 1988های مستقیم مصوب  مالیات

گیرد. اگر چه این حضور فقط برای جلسه اول الزامی است و عدم حضور مانع ادامه رسیدگی غیر حضوری و صدور رأی  انجام می

بر اصل بودن رسیدگی غیر شود که آنرا دلیلی  نخواهد بود. ولی این امر بیشتر به دلیل رعایت اصل سرعت بوده و باعث نمی

نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه  آیین 5و ماده  1981قانون کار مصوب  182حضوری تلقی نماییم. همچنین طبق ماده 

باشند و رسیدگی حل  های حل اختالف و تشخیص ملزم به دعوت طرفین جلسات رسیدگی می رسیدگی هیأت تشخیص، هیأت

نامه اجرایی قانون امور گمرکی باید با حضور مؤدی انجام گرفته و رسیدگی در  آیین 922اختالف گمرکی نیز به موجب ماده 

نیز  1988قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات مصوب  0های رسیدگی به شکایات مناقصات مطابق ماده  هیأت

 حضوری است.

قی به حکم مقررات مربوطه حضوری است و دعوت به این ترتیب، رسیدگی در این چهار مرجع اختصاصی اداری شبه حقو

باشد. اما در خصوص حضور سایر افراد در جلسات  طرفین برای حضور در جلسات رسیدگی الزامی و تکلیف مرجع رسیدگی می

ای نیز مبنی بر پذیرش ضمنی رسیدگی  نظر از عدم تصریح در آن مقررات، هیچ قرینه ها، صرف رسیدگی و علنی بودن رسیدگی

العاده، الزمه حضور  نی وجود ندارد. چرا که با توجه به منظم نبودن برگزاری جلسات رسیدگی و امکان تشکیل جلسات فوقعل

عموم در جلسات رسیدگی، اعالن عمومی وقت رسیدگی جهت آگاهی عموم از آن است و این امر نیز از مراجع رسیدگی ساخته 

مربوطه خود ف به انجام آن باشند. لذا عدم وجود چنین تکلیفی در قوانین است که البته باید به موجب قانون ملزم و مکل

ها را  گذار حضور عموم را در جلسات رسیدگی این مراجع الزم ندانسته و غیرعلنی بودن رسیدگی حکایت از این دارد که قانون

 ها پذیرفته است. در آن

 شود؛  علنی بودن رسیدگی از طرق زیر حاصل می

شناسایی یک محل دایمی و یا حداقل »همچنین « ها در دادگاه حضور مردم و رسانه»، و «عوا در دادگاهحضور طرفین د»

ارایه امکانات مناسب برای حضور در »و « کننده در دسترس بودن دادگاه یا نهاد رسیدگی»، «مشخص به عنوان محل دادگاه

ا مطالعه قوانین و مقررات مربوط به نحوه رسیدگی هر کننده خواهند شد. ب که موجب شفافیت نهاد رسیدگی« جلسه رسیدگی

توان گفت که تنها در خصوص چند عنوان از عناوین ذکر شده مقرره یا مقرراتی وجود  های مرکزی و استانی، می کدام از هیأت

 اتی وجود دارد. ها است که در مواردی مقرر تر، تنها در خصوص ضرورت و یا امکان حضوری بودن رسیدگی دارد. به عبارت دقیق

 در ذیل به تفکیک، وضعیت مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات در برابر مسأله مزبور، مورد بررسی واقع خواهد شد: 

قانون اساسنامه  0رسیدگی به شکایات مناقصات شناسایی شده است. طبق ماده های  * اصل حضوری بودن رسیدگی در هیأت

هیأت »، این مسأله به صراحت مورد اشاره واقع شده است. طبق این ماده، 1988ب هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات مصو

، دسترسی «موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات الزم )بدون حق رأی( دعوت نماید

ضور عموم است و تنها حضور طرفین ها اصل بر عدم ح ها نیز تا حدودی مورد توجه واقع شده است. البته در این هیأت به هیأت

 مجاز شمرده شده است.

های رسیدگی به شکایات مناقصات، هیچ گونه مطلبی در خصوص امکان حضور  در مقررات مربوط به آیین رسیدگی هیأت *

 ها در جلسه رسیدگی ذکر نگردیده است. عموم مردم و رسانه
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ه شکایات مناقصات، هیچ گونه مطلبی در خصوص ارایه های رسیدگی ب در مقررات مربوط به آیین رسیدگی هیأت *

 توسط هیأت مزبور ذکر نگردیده است.های حقوقی و استنادات قانونی برای تصمیمات اتخاذ شده در جلسه رسیدگی  استدالل

ی های رسیدگی به شکایات مناقصات، هیچ گونه مطلبی در خصوص امکان دسترس * در مقررات مربوط به آیین رسیدگی هیأت

 گر به اسناد و مدارکی که هیأت در اختیار دارد، اشاره نگردیده است.  مناقصه

رسد،  علنی بودن رسیدگی در مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات ارایه شد، به نظر میبا مالحظه تمامی آنچه در خصوص 

وزه توجه ننموده است. بدیهی است که گذار به لحاظ کلیه موارد مرتبط با اصل علنی بودن در قوانین و مقررات این ح قانون

تواند ناقض اصل شفافیت دادرسی اداری باشد  های رسیدگی به شکایات مناقصات می فقدان چنین مقرراتی در خصوص هیأت

 شود. که به عنوان یکی از اصول مسلم دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری ایران تلقی می

 

 استقاللمراجع-2

کننده به  حق بر رسیدگی منصفانه افراد در مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی، استقالل مرجع رسیدگی یکی از تضمینات

توان گفت بدون وجود آن، رعایت سایر اصول دادرسی منصفانه یا  دعاوی است. اهمیت اصل استقالل به حدی است که می

امل و شایسته سایر اصول و عناصر دادرسی منصفانه از توان به رعایت ک ها نیز محل تردید جدی است. چرا که نمی کارایی آن

ای همیشه در معرض فشار و نفوذ مقامات اداری بوده  سوی مرجع رسیدگی فاقد استقالل امید داشت، زیرا چنین مرجع وابسته

ها شود. لذا  و ممکن است مجبور به نادیده گرفتن اصول دادرسی منصفانه و حق افراد بر دادرسی منصفانه در جریان رسیدگی

ها صرفاً بر اساس موازین قانونی  توان از استقالل این مراجع سخن به میان آورد که شرایطی فراهم گردد تا اعضای آن زمانی می

و دستورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی به دعاوی رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند )هاشمی، 

1982 :971.) 

کننده در دو بعد یعنی استقالل اعضای مرجع )استقالل شخصی( و استقالل ساختار  ر همین راستا استقالل مرجع رسیدگید 

 (.278: 1989آن از دستگاه اجرایی مربوط، )استقالل سازمانی( باید مورد توجه قرار گیرد )یاوری، 

ربط، بلکه توسط مرجع  توسط دستگاه اجرایی ذی استقالل شخصی اعضای مراجع مستلزم این است که اعضای این مراجع نه

مستقلی نصب گردیده و از اصل منع عزل نیز به جز در صورت اثبات تخلفات برخوردار باشند؛ در نتیجه به دور از اصل سلسله 

 مراتب اداری بتوانند با فراغ خاطر و به دور از فشار مقامات اداری به دعاوی رسیدگی نمایند.

های  نماید که این مراجع به لحاظ ساختاری مستقل از دستگاه ل شخصی، استقالل سازمانی نیز ایجاب میبه موازات استقال

ها نباشند. بنابراین مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی در  اجرایی مربوطه بوده و به لحاظ اداری و مالی وابسته به آن دستگاه

 الذکر استقالل را دآراء باشند.  های فوق ا، باید شاخصه جهت رعایت حق افراد بر دادرسی منصفانه در رسیدگی

ای از اصل استقالل  حال باید دید که مصداق بارز منتخب مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی در این بخش تا چه اندازه

 برخوردار است.

در تعیین صالحیت و  ضرورت تفکیک قوا، شیوه انتصاب قضات و امنیت شغلی قضات، استقالل مالی نهاد قضایی، استقالل

اند. در  های استقالل نهاد قضایی بیان گردیده همچنین استقالل در صدور رأی از جمله عناصر مهمی است که به عنوان مؤلفه

شود: *شناسایی نهاد جرح قاضی در  طرفی در نهادهای قضایی عموماً از دو راهکار استفاده می راستای جلوگیری از نقض بی

 ع قضات از اشتغال به مشاغل دولتی و برخی مشاغل دیگر. آیین رسیدگی و *من
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توان گفت که تنها در  با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به نحوه رسیدگی هر کدام از مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات، می

ت از دستگاه خصوص چند عنوان از عناوین ذکر شده، مقرراتی وجود دارد. به طور مثال در خصوص استقالل ساختار هیأ

 ربط در مواردی مقرراتی موجود است.  اجرایی ذی

 در ادامه به تفکیک، وضعیت مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات را در برابر مسأله مزبور، مورد بررسی قرار خواهیم داد: 

ی به ترتیب در ترکیب اعضای هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات مرکزی و استانی و محل برگزاری و تشکیل جلسات رسیدگ

قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری  2بند الف، تبصره ذیل بند الف، بند ب و تبصره ذیل بند ب ماده 

 ، قید و تصریح گردیده است. 1988مناقصات مصوب سال 

ربط در سطح معاون در  زمان ذییکی از اعضای مراجع مورد اشاره )مرکزی و استانی( به حکم قانون، نماینده وزیر یا رییس سا

باشد که خود یکی از طرفین دعوا است. به عبارتی،  های استانی می گزار در هیأت های مرکزی و رییس دستگاه مناقصه هیأت

های  اگرچه در انتصاب دیگر اعضای این مراجع اصل استقالل به صورت نسبی لحاظ گردیده است، اما یکی از اعضای هیأت

آیند.   باشد که به حکم قانون به عضویت آن مراجع نیز در می منصوب در پست سازمانی خود در آن دستگاه مییادشده در اصل 

یعنی منتخب یکی از طرفین اختالف )دستگاه اجرایی( است لذا با توجه به وجود رابطه سلسله مراتبی بین وی و مقامات 

 باشد.  بط بوده و استقالل وی در معرض تهدید میّر مافوق، همواره در معرض فشار و نفوذ دستگاه اجرایی ذی

به عالوه عضو مزبور با عزل از سمت اداری خود توسط مقامات ما فوق، از عضویت در آن مرجع نیز عزل خواهد شد. البته 

رسد  نظر می بنابراین به  مصونیت اعضا از برکناری، بدون اثبات تخلف در مورد سایر اعضا در قانون مربوط تضمین نگردیده است؛

 استقالل شخصی اعضا این مراجع مخدوش است. 

در خصوص استقالل سازمانی این مراجع باید گفت که با توجه به تشکیل جلسات رسیدگی هیأت مرکزی در دبیر خانه هیأت 

؛ در عمل به مرکزی در سازمان برنامه و بودجه و تشکیل جلسات رسیدگی هیأت استانی در دبیرخانه هیأت استان در استانداری

رسد این مراجع به لحاظ مالی و اداری نیز وابسته به دستگاه اجرایی مربوطه و طرف دعوا نبوده و از استقالل سازمانی  نظر می

 الزم برخوردار هستند.

 گذار به کلیه رسد، قانون های رسیدگی به شکایات مناقصات ارایه شد، به نظر می با مالحظه آنچه در خصوص استقالل هیأت

ای  موارد مرتبط با موضوع استقالل مراجع در قوانین و مقررات این حوزه توجه ننموده است. بدیهی است که فقدان چنین مقرره

های استقالل نهاد قضایی باشد که به عنوان یکی از  تواند ناقض مؤلفه های رسیدگی به شکایات مناقصات می در خصوص هیأت

 گردد. اختصاصی اداری ایران تلقی می اصول مسلم دادرسی منصفانه در مراجع

کننده، توجه کافی و  توان گفت در نظام حقوقی مراجع اختصاصی اداری ایران، هیچ گاه به مسأله استقالل نهادهای رسیدگی می

کننده به اختالفات شاهد نوعی پیش داوری نظام حقوقی  ای مبذول نشده است. در ترکیب اعضای نهادهای رسیدگی آگاهانه

رسد نظام حقوقی کشور در این گونه موارد، حمایت از مصالح و منافع اداره را  ت به طرفین اختالف هستیم. به نظر مینسب

 ترین هدف خود قرار داده است.  ترین و بر مهم

 مهری مقنن قرار گرفته است که در بسیاری از توجهی و مورد بی مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات نیز آن چنان مورد بی

طرفین، کننده با  موارد، هم چنان که دیده شد، حتی به مسأله پراهمیتی هم چون جلوگیری از تعارض منافع اعضای رسیدگی

توجهی صورت گرفته است. علت این امر را عالوه بر مسائل پیش گفته باید در این مسأله جستجو کرد که مقنن مسأله  بی
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تواند رعایت اصول دادرسی منصفانه در بر  هایی که می ده و به خاطر هزینهدادرسی اداری را یک موضوع کم اهمیت تلقی کر

 پوشی نموده است. داشته باشد، کالً از مسأله چشم

استقالل مراجع »نویس الیحه قانون آیین اداری نیز تصریح گردیده است؛  پیش 171ماده  2البته باید توجه داشت که در بند 

عنوان گردیده است که؛  9و در ادامه در بند « دولت و مأمورین دولتی تضمین و رعایت گردداداری و مأمورین آن باید از سوی 

ماده  0، همچنین در بند «مورد و یا غیرمجاز صورت بگیرد و... در روند رسیدگی مراجع اداری نباید هیچ گونه دخالت بی»

قابل ارزیابی بوده و به نحوی باشد که استقالل و مراجع اداری باید شفاف و روند تعیین اعضا »یادشده عنوان شده است که 

، این در حالی است که یکی از اعضای هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات، رییس دستگاه «طرفی آن را تأمین کند بی

 گزار )دستگاه اجرایی( بوده که خود یکی از طرفین اختالف است. مناقصه

کننده که از عناصر اصلی و اساسی یک رسیدگی منصفانه  نهادهای رسیدگیلذا با عنایت به موارد طرح شده مسأله استقالل 

 دار است. های مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات خدشه است در مقررات و رسیدگی

 

 طرفیمراجعبی-3

 طرف در رسیدگی به دعاوی، یکی از تضمینات حق افراد در برخورداری از یک دادرسی منصفانه است. وجود یک مرجع بی

طرفی مرجع رسیدگی به این معناست که مرجع بدون وجود هرگونه فشار درونی و بیرونی و نفع در موقعیت یکی از طرفین،  بی

صرفاً بر اساس اسناد و محتویات پرونده و بر طبق قانون، به دعوا رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و در جهت ارتقاءبخشی منافع 

(، این 278: 1989گردد )یاوری،  طرفی مرجع در دو بعد شخصی و عینی مطرح می صل بییکی از طرفین دعوا تالش ننماید. ا

کننده شخصاً هیچ اشتراکی در منافع یکی از طرفین دعوا نداشته و  اصل در بعد شخصی مستلزم این است که اشخاص رسیدگی

ابل قانون و مرجع رسیدگی نادیده نگرفته و یا به ها، اصل برابری آنان را در مق یا به لحاظ داشتن نسبت یا اختالفی با یکی از آن

 داوری به نفع یکی از طرفین اجتناب نمایند. هر دلیل دیگری از پیش

نماید که ساختار مرجع رسیدگی به نحوی سازمان یابد که منجر به  طرفی در بعد عینی ایجاب می همچنین تضمین اصل بی

رفین و نادیده گرفتن حقوق طرف دیگر و حق برابر آنان نگردد. عدم وابستگی طرفی و توجه به منافع یکی از ط خروج آن از بی

سازمانی و مالی مرجع رسیدگی به یکی از طرفین دعوا و استقالل آنان از جهات مذکور، همچنین عزل و نصب اعضا مراجع 

نی مراجع اختصاصی اداری طرفی عی تواند بی ها، می توسط مرجعی مستقل از طرفین دعوا، بر اساس تخصص و شایستگی آن

طرفی در هر  شبه حقوقی را تضمین نماید. قوانین مربوط به آیین رسیدگی باید تمامی این تضمینات الزم را در حفظ اصل بی

 بینی نمایند. دو بعد پیش

آن طرفی در خصوص مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی ایران، با توجه به مشابهت مقررات حاکم بر  در بررسی اصل بی

طرفی را در دو بعد شخصی و عینی، در خصوص مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات  مراجع بر مراجع مورد بحث ما، بی

 نماییم. صورت کلی بحث می به

ها به  بررسی مقررات حاکم بر آیین رسیدگی مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی، حکایت از این دارد که در هیچ کدام از آن

طرفی شخصی، لزوم یا عدم لزوم رعایت و ضمانت  توجه نشده است و مقررات جاری در خصوص لزوم بی طرفی شخصی اصل بی

 اجرای آن ساکت هستند. 
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طرفی شخصی اعضای مراجع، در مقررات حاکم به معنی عدم  شود این است که آیا عدم توجه به اصل بی سؤالی که مطرح می

ا اینکه با بدیهی فرض نمودن آن، لزومی به قید و ذکر مصادیق و تضمینات آن باشد و ی لزوم رعایت این اصل در آن مراجع می

 نبوده و سخنی از آن به میان نیامده است؟ 

طرفی در مراجع دارای صالحیت ترافعی است. اهمیت این اصل به  پاسخ به این سؤال مستلزم توجه جدی به اهمیت اصل بی

اثر نماید. به  ند آثار و کارآیی سایر تضمینات دادرسی منصفانه را نیز خنثی و بیتوا ویژه از آن جهت است که عدم رعایت آن می

همین دلیل در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری در مقام تضمین آن، ترتیباتی اتخاذ و از جمله به ذکر موارد رد دادرس 

باشد که در  ر مقابل مراجع حل اختالف میطرفی شخصی خود تأکیدی بر اصل برابری افراد د همچنین اصل بی 0اند. پرداخته

مورد تأکید قرار  24و  11المللی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسالمی در اصول متعددی، از جمله اصول  اسناد بین

طرفی، نوعی نقض اصل تساوی و برابری افراد در مقابل مراجع حل اختالف و همچنین نقض  بنابراین نقض این بی 5گرفته است.

و در مقام تطبیق قوانین عادی با قانون  8صول قانون اساسی است که شورای نگهبان مسؤولیت پاسداری از آن را بر عهده داردا

 نماید. اساسی از آن اصل حفاظت می

حال با توجه به تأیید قوانین مؤسس مراجع اختصاصی ادرای شبه حقوقی از سوی آن شورا، باید گفت که شورای نگهبان به 

طرفی در خصوص آن مراجع توجه داشته و آن را بدیهی فرض نموده و نیازی به ذکر آن در قوانین مربوطه ندیده است.  یاصل ب

بایست با تمام لوازم و مصادیق خود در مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی رعایت گردد و عدم رعایت   طرفی شخصی می لذا بی

 میمات متخذه باشد.تواند از موجبات نقض آرای صادره و تص آن می

طرفی عینی و عدم وابستگی سازمانی مراجع به یکی از طرفین باید گفت همان طوری که در قسمت قبل در باب  در خصوص بی

های رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مورد بحث قرار گرفت این مرجع نیز به لحاظ  استقالل سازمانی هیأت

ها اغلب توسط مقامات اداری آن مراجع  دعوا )قوه مجریه( وابسته بوده و برخی اعضای آن تشکیالتی و مالی به پیکره طرف

طرفی  طرفی عینی مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات منجر گردد و رعایت اصل بی تواند به نقض بی گردند که می تعیین می

 باشد. ها می ی این هیأتبه نوبه خود مستلزم اصالح آن موارد و تضمین اصل استقالل ساختاری و شخص

طرفی  نویس الیحه قانون آیین اداری بیان گردیده است، بی پیش 172ماده  9از طرفی دیگر همان گونه که در بند ب جزء 

عضو مراجع اداری با موضوع پرونده و یا با یکی از طرفین اختالف ارتباط داشته »شود  دار می مراجع اداری در موارد زیر خدشه

در صورت وجود هر یک از شرایط فوق، عضو مزبور موظف است از »ادامه در بند یادشده عنوان شده است که و در « باشد

؛ این در حالی است که یکی از اعضای هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات در قانون هیأت با عنوان «رسیدگی خودداری کند

است. یعنی ترکیب اعضای هیأت رسیدگی به شکایات در  رییس دستگاه اجرایی شناسایی شده است که یکی از طرفین اختالف

طرفی و عدم تبعیض در فرایند  تواند مانع جدی بر سر راه تحقق اصل بی ای است که می قوانین و مقررات کشور به گونه

 رسیدگی باشد.

است که از عملکرد  گزاری های رسیدگی، رییس دستگاه مناقصه این موضوع در آنجا مناقشه برانگیز است که این عضو هیأت

کننده، نباید در مراحل کشف و اعالم تخلف  دستگاه تحت ریاست خودش شکایت شده است. در صورتی که اعضای رسیدگی

                                                           
 .1971قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  11برای آگاهی بیشتر در این خصوص نک: ماده  0

 «برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود حقوق مساویمردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از » 11اصل  5

 «.وازین اسالم برخوردارنده افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت مهم» 24اصل 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.  18الی  11اصول  - 8
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تر آنکه از حق رأی نیز  گزار بوده و جالب کننده از اعضای دستگاه مناقصه مشارکت داشته باشند، حال آنکه عضو هیأت رسیدگی

 برخوردار است.

کننده که از عناصر اصلی و اساسی  طرفی نهادهای رسیدگی رسد؛ مسأله بی یت به موارد مطرح شده موصوف به نظر میلذا با عنا

باشد در قوانین و مقررات مرتبط با رسیدگی به شکایات مناقصات دولتی، مورد توجه و دقت قرار  یک رسیدگی منصفانه می

 نگرفته است.

 

 رعایتحقدفاع-4

باشند: برخورداری از مهلت کافی جهت تدارک پرونده،  ها می فروع اصل حق دفاع یا تساوی سالح اصول زیر به عنوان

رسانی در خصوص ادله و استدالالت طرف مقابل، تساوی  برخورداری از امکانات و تسهیالت کافی برای دفاع از خود، اطالع

، داشتن مترجم و شتن وکیل در تمامی مراحل رسیدگیاشخاص در مقابل انواع نهادهای قضایی، برخورداری از حق مشورت و دا

 برخورداری از معاضدت قضایی.

بایست   باشد که می به عبارتی دیگر رعایت حق دفاع، یکی دیگر از عناصر مهم حق افراد در برخورداری از دادرسی منصفانه می

ین تضمین از طریق یک سلسله اصول و قواعد رعایت آن در مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی نیز مورد تضمین قرار بگیرد. ا

اند. به موجب این اصول و قواعد، طرفین اختالف  گیرد که تا به امروز مورد شناسایی قرار گرفته مربوطه به حق دفاع صورت می

اع برخوردار باید از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی خود و همچنین از زمان کافی، تسهیالت الزم و امکانات برابر برای تدارک دف

های رسیدگی به شکایات مناقصات، با مراجعه به پرونده از مفاد پرونده و  گردند تا قادر باشند قبل از جلسه رسیدگی هیأت

دفاع دالیل طرف مقابل مطلع شده و بتواند بر آن اساس، دفاعیات خود را تنظیم و خود شخصاً یا از طریق وکیل ارایه نموده و 

 گر( با امکان برابر، دفاعیات خود را کتباً و یا شفاهاً ارایه نمایند گزار و مناقصه طرفه بوده و طرفین )مناقصه نماید. دفاع باید دو

 .(284: 1989)یاوری، 

المللی متعددی مورد شناسایی قرار گرفته و اعمال آن به رسیدگی مراجع اختصاصی  این اصول که امروزه به موجب اسناد بین

از آن چنان اهمیتی برخوردارند که بدون ، (284: 1989اند )یاوری،  به کیفری نیز تسری داده شدهادرای شبه حقوقی و ش

ای انجام  ها نیز به نحو منصفانه و عادالنه ها، امکان دفاع مؤثری از سوی طرفین وجود نداشته و در نتیجه رسیدگی رعایت آن

 نخواهد شد.

مسأله است که در مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی ایران از جمله مراجع آنچه در ادامه مورد توجه واقع خواهد شد، این 

رسیدگی به شکایات مناقصات تا چه اندازه امکان دفاع از خود وجود دارد؟ به عبارت دیگر نظام دادرسی مناقصات ایران تا چه 

 اندازه حق بر دفاع از خود را شناسایی کرده است؟

شوند و در  سی شد، باید گفت که در اغلب موارد، این اصول در مراجع اداری رعایت نمیبر پایه آنچه که در بخش نخست برر

حال باید دید که رعایت حق افراد در آیین  ها صورت نگرفته است. ای به لزوم رعایت آن مقررات مربوطه هیچ گونه اشاره

 رسیدگی مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات تا چه حدی با توسل به اصول و قواعد اخیرالذکر تضمین گردیده است.

های اجرایی مراجع اختصاصی اداری، آیین رسیدگی این مراجع را به اختصار برگزار نموده است،  نامه قوانین مؤسس و آیین

اند. قانون اساسنامه  هایی را اتخاذ نموده اند. در چنین مواردی این مراجع خود رویه که در بسیاری از موارد سکوت نموده طوری به

ای پیروی نموده است. به نحوی که  نامه اجرایی آن نیز از چنین رویه و آیین 1988هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات مصوب 
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موده و یا به بیان کلیات اکتفا نموده است. در خصوص تضمینات حق دفاع طرفین دعوا در در بسیاری از موارد تعیین تکلیف نن

و  0توان به موادی از قانون )مواد  مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات نیز با این مسأله روبرو هستیم و در این خصوص تنها می

و غیرمستقیم به برخی مصادیق حق دفاع طرفین مرتبط  طور ناقص ( اشاره نمود که به0و  9نامه )مواد  ( و موادی از آیین7

های رسیدگی  های هیأت هستند. اگر چه به موجب این مقررات به لزوم تعیین وقت رسیدگی اشاره شده است، اما در رسیدگی

دفاعیات به شکایات مناقصات مضمون اصل تقابل و دوطرفه بودن دفاع؛ به روشنی به نحوی که طرفین به خوبی از مفاد تمام 

توانند از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی خود  هم مطلع گردند مورد توجه قرار نگرفته و معلوم نگردیده است که آیا طرفین می

و همچنین از زمان کافی، تسهیالت الزم و امکانات برابر برای تدارک دفاع برخوردار گردند و قبل از وقت رسیدگی با مراجعه به 

دالیل طرف مقابل مطلع و دفاعیات خود را بر آن اساس تنظیم و خود شخصاً یا از طریق وکیل ارایه نموده پرونده از مفاد آن و 

 و دفاع نماید.

ها و نهادهای دولتی، اغلب نابرابری گسترده در جهت  همچنین با توجه به این موضوع که در دعاوی اشخاص علیه دستگاه

گزار(  خورد، به این شکل که اداره )مناقصه  باشد به چشم می ها می برابری سالح کننده یابی به این حق که از اصول تضمین دست

گر( کاسته  گیرد که در نتیجه آن، از توان دفاعی افراد )مناقصه گر( قرار نمی به اسنادی دسترسی دارد و در اختیار افراد )مناقصه

توسط هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات از اداره افزاید، حتی اگر سندی   گزار( می و به توان دفاعی اداره )مناقصه

 گردد. گر( به سند استعالم شده تضمین نمی گزار( مطالبه گردد، حق دسترسی افراد )مناقصه )مناقصه

ای تضمین  طور کلی حق دفاع به نحو شایسته رسد به ها به نظر می لذا با وجود پذیرش نسبی حق دفاع در این نوع رسیدگی

 ها به شمار آورد. ان آنرا از جمله مصادیق اصل تساوی سالحنگردیده که بتو

قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات نیز قابل  0گذار در مفاد ماده  از طرفی دیگر؛ در راستای فوق، رویکرد قانون

رسیدگی و صدور رأی از طرف  عدم حضور هر یک از افراد مذکور مانع»انتقاد است. زیرا بنا بر حکم مندرج در ماده یادشده، 

تواند به خاطر دالیل موجه باشد. محرومیت از حضور در  گر می ، حال آنکه بدیهی است عدم حضور مناقصه«هیأت نخواهد شد

توان آن را مغایر با اصل حضوری بودن رسیدگی  ترین مواردی است که می  جلسه رسیدگی به خاطر غیبت موجه، یکی از آشکار

 ری از امکان دفاع دانست.و اصل برخوردا

 

 رعایتمهلتمنطقیرسیدگی-5

های اداری است، دادرسی سریع با اصل ثبات و اصل  رسیدگی در مهلت معقول و رعایت اصل سرعت از مشخصات دادرسی

در  های دعوی از حالت بالتکلیفی خارج شده و شود، تا طرف قطعیت مالزمه دارد. بدین معنا که سرعت در دادرسی موجب می

 واقع حق استقرار یابد.

تأخیر در عدالت، انکار عدالت »االمکان سریع باشد. به سخنی شایسته  یکی از شروط بدیهی دادرسی منصفانه این است که حتی

 شوند. ، با این وجود، شتاب و اطاله در رسیدگی هر دو آفت دادرسی منصفانه تلقی می«است

رعایت دقت در رسیدگی همواره مورد توجه بوده و بر آن اساس، بر رعایت یک  ها، توأم با سرعت بخشیدن به روند رسیدگی

ها شروع، انجام و ختم گردند، تأکید شده است. رعایت چنین مهلتی از تضمینات  مهلت منطقی که در ظرف آن رسیدگی

اثر الزم در زمان مناسب ها، فاقد  دادرسی منصفانه در مراجع حل اختالف بوده و در اثر عدم رعایت آن، چه بسا رسیدگی

خواهند بود. چرا که در صورت کندی جریان رسیدگی ممکن است خواسته خواهان دیگر اهمیت و مطلوبیت خود را برای وی از 



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 1-24، صفحات 1041 ابستانت ،2 شماره ،8 دوره

19 

 

دست داده و تصمیم متخذه و آرای صادره در احقاق حق وی مؤثر نباشد. طول این مهلت که ممکن است بر اساس پیچیدگی یا 

(، این موضوع 280: 1989تحصیل یک تصمیم متفاوت باشد )یاوری، ین اهمیت زمان برای طرفین در سادگی اختالف و همچن

در دعاوی اداری از جمله رسیدگی به شکایات مناقصات از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بر همین اساس در رسیدگی به این 

د تا حدود زیادی تأکید گردیده است. دلیل چنین باش دعاوی؛ بر اصل سرعت که از علل تأسیس مراجع اختصاصی اداری می

ناپذیری خدمات عمومی و منافع عمومی جستجو  امری را باید در ویژگی خاص دعاوی اداری و لزوم توجه ویژه به اصل تعطیل

های اجرایی  قانونی دستگاهنمود. چرا که طوالنی شدن زمان رسیدگی ممکن است باعث اختالل در انجام وظایف 

 شود. گزاران( در تحقق مداوم خدمات و منافع عمومی  )مناقصه

های مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی به لحاظ تضمین رعایت حق بر  بنابراین رعایت یک مهلت منطقی در رسیدگی

ی باشد. در آیین رسیدگی اکثر مراجع اختصاص ای برخوردار می رسیدگی منصفانه و تأمین بهتر منافع عمومی، از اهمیت ویژه

اداری شبه حقوقی ایران نیز این امر مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات مربوطه، با اتخاذ رویکردی منطقی در این 

 اند. ها داشته خصوص سعی در سرعت بخشی به روند رسیدگی

و  8انون در مواد های مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات، با توجه به تصریح ق رعایت مهلت معقول و اصل سرعت در رسیدگی

مورد توجه مقنن قرار گرفته است.  1988قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب سال  7

ها، ممکن است، کمی  ها بوده و نیز با توجه به حجم پرونده البته با توجه به اینکه محل تشکیل جلسات رسیدگی در مرکز استان

 نی شود.ها طوال روند رسیدگی

همچنین رسیدگی دیوان عدالت اداری در مقام فرجام خواهی از آرای هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات، نیز با یک مشکل 

و فرایند برگزاری »دهد؛  قانون برگزاری مناقصات ادامه می 25اساسی روبرو بوده و آن این است که در پایان بند )ج( ماده 

طور کلی اعتراض به رأی  توان چنین استنباط کرد که به ، از این عبارت می«ی خواهد کردمناقصه نیز روال معمول خود را ط

گذار با این مسأله مواجه  هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات مانع از ادامه فرایند برگزاری مناقصه نیست اما این حکم قانون

ها در  ای بودن رسیدگی به عدم لحاظ دومرحله است که اگر چنانچه رسیدگی به اعتراض در دیوان عدالت اداری با توجه

توان انتظار داشت که پیش از  های مزبور، طوالنی شود )که معموالً کمتر از یک سال نیست(، در آن صورت چگونه می هیأت

 ضمن اینکه(. 028: 1912قطعیت حکم در دیوان، فرایند برگزاری مناقصه روال معمول خود را طی کند؟ )اسماعیلی هریسی، 

گران و در نهایت شروع و پایان قرارداد )مثالً با مدت  در صورت طی شدن فرایند برگزاری مناقصه و برنده شدن یکی از مناقصه

گر معترض حتی با فرض صدور حکم دیوان مبنی بر وارد بودن شکایت؛ با توجه به پایان  قرارداد شش ماهه(؛ تکلیف مناقصه

برنده مناقصه و نیز پایان مدت قرارداد مورد نظر، چیست؟ از طرفی دیگر تکلیف فرایند برگزاری مناقصه و مشخص شدن 

 باشد؟ دستگاه اجرایی در صورت مواجهه با چنین رای قطعی صادره از مرجع قضایی به چه شکل می

گزار(،  صهها به صورت اداری )دستگاه مناق توان نتیجه گرفت با توجه به امکان حدوث فروض مختلف رسیدگی بدین ترتیب می

شبه قضایی )هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات( و قضایی )دیوان عدالت اداری(، در قوانین و مقررات مرتبط با رسیدگی به 

شکایات مناقصات، رعایت مهلت منطقی رسیدگی نسبت به فرض سوم )رسیدگی قضایی( و نیز نحوه برخورد و اقدام طرفین 

 ضایی )دیوان(، ملحوظ نظر قرار نگرفته و سکوت اختیار شده است.اختالف با آرای صادره از سوی مرجع ق

ها، در دیوان نیز مانند سایر مراجع اختصاصی اداری مشکل طوالنی بودن  بنابراین در خصوص فرجام خواهی از آرای این هیأت

ها  خواهی از آرای این هیأت ای و فرایند طوالنی فرجام روند رسیدگی وجود دارد، لذا با توجه به عدم لحاظ رسیدگی دومرحله



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 1-24، صفحات 1041 ابستانت ،2 شماره ،8 دوره

10 

 

در دیوان عدالت اداری و مهیا بودن فرصت تجدیدنظر خواهی از این فرجام خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، 

 ها دچار خدشه و آسیب است. توان گفت رعایت اصل سرعت در رسیدگی می

 

 مستدلومستندبودنآرایصادره-6

کننده منطبق با قوانین و مقررات صادر شود. الزام  ها و سایر مراجع رسیدگی کند که آرای دادگاه اصل حاکمیت قانون الزام می

مراجع حل اختالف به مدلل ساختن تصمیمات و آرای خود به ادله قانونی اثبات دعوا و مستند نمودن آن به مواد قانونی، این 

پرونده و اسناد و مدارک و دالیل تحصیلی و تطبیق دقیق  مراجع را مکلف به دقت بیشتر در صدور آرا، بر اساس محتویات

موضوع با حکم نموده و بدین وسیله از صدور آرای ظالمانه و انحراف مراجع از عدالت جلوگیری نموده و برگزاری یک دادرسی 

مستدل به مواد قانون ها باید مستند و  احکام دادگاه»قانون اساسی کشور  188نماید. هر چند طبق اصل  منصفانه را تضمین می

ولی با این حال، این مسأله در خصوص مراجع اختصاصی اداری مورد « و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است

گذار عادی باید این مسأله را مورد توجه قرار دهد و مراجع مزبور را  گذار اساسی واقع نگردیده است. بنابراین، قانون اشاره قانون

 که احکام صادره خود را مستند و مستدل نمایند. وادار نماید

در همین راستا اصل لزوم مستدل و مستند بودن تصمیمات و آراء، امروزه از آن چنان اهمیتی برخوردار است که به عنوان 

 عنصری از عناصر حاکمیت قانون، با عبور از مرز تصمیمات مراجع قضایی بر تصمیمات مراجع اختصاصی اداری نیز حاکم

گردیده و حتی مدیران اداری نیز در جهت جلوگیری از خودکامگی و تحقق اصل حاکمیت قانون در تصمیمات خود، ملزم به 

 .(04: 1978اند )زارعی،  رعایت آن گردیده

باشد، نیز ملزم به مستدل و مستند نمودن آرای خود به  بنابراین مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی که مرتبط با بحث ما می

باشند. بدین لحاظ اکثر قوانین تأسیس مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی و مقررات مربوط آیین رسیدگی آن  ادله اثبات می

 اند. مراجع، صراحتاً به لزوم رعایت این اصل تصریح و آنرا تضمین نموده

ای رسیدگی به شکایات مناقصات ه رغم موارد مطروحه؛ در قوانین و مقررات برخی مراجع اختصاصی اداری از جمله هیأت علی

به صراحت به لزوم رعایت این اصل مهم )مستند و مستدل بودن آرای صادره( اشاره نشده است. به بیانی دیگر هیأت مزبور در 

 خصوص مستند و مستدل بودن آرای صادره سکوت کرده است و مقرره صریحی در این مورد ندارد. 

نامه اجرایی قانون  نماییم و آن اینکه با توجه به مؤخر بودن زمان تصویب و ابالغ آیینالبته جا دارد نکته دیگری را اشاره 

بینی این امر در قانون، این مهم در مفاد آن قید و  اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات بهتر بود با توجه به عدم پیش

مورد اشاره، هم خود نقصی در روند رسیدگی این مراجع گردید. بنابراین عدم تصریح این امر در قانون و مقررات  لحاظ می

 (.027: 1912باشد. )اسماعیلی هریسی،  می

ناپذیر تصمیماتی با خصیصه رأی بوده و عدم تصریح به آن به معنی نفی آن  ولی مستدل و مستند بودن از خصائص تفکیک

عناصر دادرسی منصفانه در مراجع رسیدگی به  نیست. لذا رعایت اصل لزوم مستدل و مستند بودن آراء به عنوان یکی از

صالح )دیوان عدالت اداری( در  تواند منجر به نقض رأی صادره از سوی مرجع ذی شکایات مناقصات الزامی بوده و فقدان آن می

 گر شود. صورت اعتراض مناقصه
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 حقبرتجدیدنظرخواهی-7

های بدوی مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی، امکان اشتباه  سیدگیبا وجود رعایت تمام اصول و قواعد دادرسی منصفانه در ر

و یا انحراف از قوانین و در نتیجه صدور رأی خالف قوانین وجود دارد که آثار رعایت سایر عناصر دادرسی منصفانه را نیز خنثی 

شتباه احتمالی در تکمیل تضمینات نماید. بنابراین نیاز به تضمین دیگری در جهت جلوگیری از انحراف از قانون یا رفع ا می

دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی است که باید به موجب قوانین مربوطه تأمین گردد. این اصل همان 

 باشد. امکان تجدیدنظر خواهی طرفین نسبت به آرای صادره از آن مراجع می

ی منصفانه به موجب قانون مستلزم وجود یک مرجع باالتر نسبت پذیرش حق تجدیدنظر خواهی به عنوان یکی از عناصر دادرس

این مرجع باالتر  .(211: 1988باشد )ویسبراد،  به مرجع بدوی به منظور بررسی مجدد کامل موضوع پرونده توسط آن مرجع می

اشند، در صورت تجدیدنظر ب که معموالً اعضای آن از تجربه و سابقه و تعداد بیشتری نسبت به اعضای مراجع بدوی برخوردار می

خواهی یکی از طرفین از رای صادره، آن را به لحاظ شکلی و ماهوی مورد بررسی مجدد قرار داده و در صورت وجود ایراد 

ماهوی آن را نقض و خود رأساً مبادرت به صدور رای نماید. به این ترتیب در جهت رعایت حق دادرسی منصفانه باید حق 

از آرای صادره از مرجع بدوی به موجب قوانین تضمین شده و با تأسیس مرجع تجدیدنظر، آرای  تجدیدنظر خواهی افراد

 معترض عنه مورد رسیدگی تجدیدنظر ماهوی قرار گیرند.

البته منظور از تجدیدنظر خواهی در مراجع اختصاصی اداری، رسیدگی فرجامی دیوان عدالت اداری نیست، بلکه مرجعی باالتر و 

خود مراجع اختصاصی اداری است، که تصمیم مرجع بدوی را به لحاظ ماهوی و شکلی مورد بازبینی قرار داده و تر در  عالی

بینی نشده است و  های رسیدگی به شکایات مناقصات، مرجع تجدیدنظر پیش مجدداً رأی صادر نماید. در همین راستا در هیأت

ی فرجام خواهی کرد، که این امر به هیچ وجه نقص وجود نداشتن مرجع توان نزد دیوان عدالت ادار فقط از آرای این مراجع می

دهد و این مرجع از معدود مراجع اختصاصی اداری است که کالً حق تجدیدنظر خواهی و بالتبع مرجع  تجدیدنظر را پوشش نمی

 بینی نشده است. تجدیدنظر در آن پیش

ای بودن  اصی اداری شبه حقوقی حکایت از این دارد که دومرحلهبررسی قوانین مقررات مربوط به آیین رسیدگی مراجع اختص

ها و اصل حق تجدیدنظر خواهی از آرای تمام مراجع بدوی اختصاصی اداری شبه حقوقی به رسمیت شناخته شده  رسیدگی

نی شده در بی است. اما نوع تجدیدنظر مراجع تجدیدنظر در خصوص آرای صادره از آن مراجع یکسان نبوده و تجدیدنظر پیش

همه این مراجع یک تجدیدنظر کامل شکلی و ماهوی توأم نیست، بلکه در مواردی صرفاً یک تجدیدنظر شکلی است که تضمین 

 باشد.  مناسبی برای حصول دادرسی منصفانه نمی

صادره  همچنین تجدیدنظر کامل ماهوی و شکلی در آرای سایر این مراجع نیز همگی در مراجعی از نوع خود مراجع بدوی

اند. با توجه به عدم تصریح به قابلیت تجدیدنظر خواهی نسبت  ها مراجع قضایی کننده رأی نبوده و مرجع تجدیدنظر برخی از آن

های رسیدگی به شکایات مناقصات، موضوع قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری  به آرای صادره از هیأت

بینی  ها و عدم پیش آن؛ با توجه به اهمیت تجدیدنظر ماهوی در تضمین منصفانه بودن رسیدگی نامه اجرایی مناقصات و آیین

 های مراجع یاد شده، رسیدگی منصفانه در این مراجع محل ایراد جدی است. این موضوع مهم در رسیدگی

داری باید در دو سطح بدوی و مراجع ا»نویس الیحه قانون آیین اداری بیان گردیده است؛  پیش 178از طرفی دیگر در ماده 

های رسیدگی به شکایات مناقصات فقط در یک سطح  ، این در حالی است که رسیدگی در هیأت«تجدیدنظر فعالیت نمایند

 پذیرد.  )بدوی(، صورت می
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ای که از عناصر مهم یک رسیدگی منصفانه است در  لذا با عنایت به موارد مطرح شده موصوف، مسأله رسیدگی دومرحله

های رسیدگی به شکایات مناقصات تصریح نگردیده است؛ این موضوع نیز باعث خدشه دار بودن  های هیأت مقررات و رسیدگی

 آیین رسیدگی این مراجع است.

 

 اجرایمؤثروسریعآراء-8

 Republic, Czechتواند غیر واقعی باشد ) اگر آرای نهایی مراجع اختصاصی اداری اجرا نشود، حق دادرسی منصفانه می

1998, para 7.5). ناپذیر یک دادرسی جزء اهداف حق بر دادرسی منصفانه  اجرای آرای دادگاه باید به عنوان بخش جدایی

اجرای احکام نیز بخشی از بدنه اجرای عدالت در دادرسی است و نباید جای  ..(Greece HCtHR, 2008, para 47باشد )

های  پردازد خالی باشد. مادام که آراء مراجع اختصاصی اداری از جمله هیأت  یای که به اصول دادرسی م آن در مجموعه

ای را برای این مراجع در نظام دادرسی  توان نقش شایسته رسیدگی به شکایات مناقصات، توسط مقامات دولتی اجرا نشوند نمی

ه شکایات مناقصات ضامن تحقق نقش مناقصات کشور قائل شد. در واقع اجرای مؤثر، دقیق و سریع آراء مراجع رسیدگی ب

مراجع یادشده به عنوان نهادی شبه قضایی که با رسیدگی و صدور رای نسبت به اعمال مورد اعتراض کنترل مؤثر اعمال 

نماید و بیان کننده قانون مداری اعمال دولت است و در این راستا است که اجرای احکام توسط مقامات دولتی از اهمیت  می

 باشد.  خوردار میای بر ویژه

های رسیدگی به شکایات  های اداری کشور به متابعت از آراء هیأت لذا اگر هیچ نیروی مافوقی در جهت اجبار مجریان دستگاه

گران( در جامعه متزلزل و بدون پشتوانه و حامی، خواهد ماند  مناقصات وجود نداشته باشد، امنیت اداری و شغلی افراد )مناقصه

(. قصور مرجع اجرای آراء یا تأخیر بیش از اندازه در اجرای 58: 1988ی به حق خود نخواهد رسید )شهنایی، و هیچ صاحب حق

رسد  های رسیدگی به شکایات مناقصات، نقض حق دادرسی منصفانه و حق بر جبران مؤثر است. به نظر می تصمیمات هیأت

ترین هدف خود قرار داده است و به مسأله اجرای  ع اداره را مهمنظام حقوقی کشور در این گونه موارد، حمایت از مصالح و مناف

 ای مبذول ننموده است. سریع آراء مراجع رسیدگی به شکایات توجه کافی و آگاهانه

های رسیدگی به شکایات مناقصات در قانون  بینی و تصریح نحوه ضمانت مؤثر اجرای آرای هیأت حال با عنایت به عدم پیش

تواند  گر می نامه اجرایی آن؛ مناقصه و آیین 1988ی رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ها اساسنامه هیأت

« دیوان عدالت اداری»به  1912با توجه به ظرفیت مقرر در قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

زار را به اجرای رای صادره از سوی هیأت رسیدگی به شکایات گ مراجعه و از شعب دیوان درخواست تمکین دستگاه مناقصه

 مناقصات نماید.

  

 نتیجهگیری

 ترین مصادیق آن عبارتند از:  های نظام دادرسی مناقصات دولتی شامل موارد مختلفی است که مهم ها و چالش آسیب

اجع رسیدگی به شکایات مناقصات در طرفی مر های گوناگون در مسیر تأمین استقالل ساختاری و اصل بی وجود محدودیت

مراحل دادرسی، تحدید حدود صالحیت این مراجع به وسیله برخی از قوانین و مقررات، فقدان آیین دادرسی مدون و شفاف، 

های با اصول بنیادین دادرسی  ای )تجدیدنظر ماهوی(، عدم انطباق ساختار و صالحیت هیأت عدم لحاظ رسیدگی دومرحله

، نامنطبق بودن «گر( حقوق افراد )مناقصه»و « منفعت عمومی»عف در برقراری تعامل و ایجاد هماهنگی میان اداری مانند ض
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های غیردقیق از  الگوی دادرسی مناقصات کشور با برخی اصول دادرسی منصفانه و نیز برخی اصول کلی حقوق اداری، اقتباس

 سیدگی فرجامی به آرای مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات.موازین آیین دادرسی مدنی و وجود برخی مشکالت در مسیر ر

هایی در نظام دادرسی مناقصات کشور، ضرورت تبیین و معرفی الگویی مناسب و  ها، مشکالت و چالش لذا وجود چنین آسیب

بری رابطه نابرا»سازد و در این میان توجه به مواردی چون   مطلوب برای دادرسی در حوزه مناقصات دولتی را آشکار می

تواند در مسیر  می« رعایت اصول دادرسی منصفانه»و « اصول کلی حقوق اداری»، «الملل مناقصات موازین حقوق بین»، «طرفین

 طراحی و معرفی این الگوی مطلوب بسیار ثمربخش باشد. 

عه متمایز است و از همین رو، ها از سایر روابط حقوقی موجود در جام ، به دلیل نابرابری ذاتی میان آن«ماهیت رابطه طرفین»

نامه اجرایی آن به  مقنن با تبیین مفاد قانون برگزاری مناقصات، قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات و آیین

گران( در فرایند مناقصه پرداخته است. بدیهی است که دادرسی مناقصات نیز به عنوان یکی از  حمایت از این گروه )مناقصه

تواند از چنین رویکرد و الگوی حمایتی برکنار باشد و به همین دلیل، الگوی مطلوب دادرسی در  حقوق مناقصات نمیمسائل 

حوزه مناقصات دولتی، الگویی است که باید در مرحله پیش از دادرسی و در زمان تدوین مقررات و موازین حاکم بر دادرسی 

المللی حقوق مناقصات نیز  گران مبادرت ورزد. موازین بین بهتر حقوق مناقصهبینی سازوکارهایی برای تضمین  مناقصات، به پیش

توانند در جریان طراحی و تدوین الگوی مطلوب دادرسی مناقصات دولتی به کار روند و اصول مقرر در  از مواردی هستند که می

 قصات دولتی باشد.هایی مناسب برای رسیدگی به اختالفات احتمالی در منا ها، راهنمای اتخاذ روش آن

آنچه برای بهبود این وضعیت نامطلوب الزم است، تدوین یک آیین جامع رسیدگی است که در آن باید به رعایت قواعد حداقلی 

های تمام مراجع اختصاصی اداری از جمله مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات دولتی الزم است، اشاره شده  که در رسیدگی

توان در هر کدام از این  های رسیدگی موجود به سختی می با توجه به تشتت مراجع و ناهمگونی آیین باشد. در غیر این صورت،

مراجع، دادرسی منصفانه را ایجاد کرده و آن را رعایت نمود.

بنابراین، آیین رسیدگی مشترکی که در آن باید تالش شود اصول دادرسی منصفانه تا حد امکان رعایت گردد یکی از 

 یی است که باید روزی به آن جامه عمل پوشاند.ها آرمان

علی ایحال در صورت زمان بر بودن اجرایی کردن راهکار اساسی موصوف، در راستای رسیدن به یک نظام مطلوب رسیدگی در 

ت گران دارد باید جه ها تأثیر بسیار زیادی بر حقوق مناقصه مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات دولتی که بعضاً آرای آن

ای اندیشید. لذا باید اصولی را در جهت حل این  مطلوبیت رسیدگی و معرفی الگویی مناسب رسیدگی در این مراجع چاره

ها شناسایی کرد. همچنین استخراج و اعمال این اصول و معیارها باعث خواهد شد یک نظام مطلوب رسیدگی  ها و چالش آسیب

 یم.و الگویی مناسب در مناقصات دولتی داشته باش

ریزی چنین الگویی و برای رسیدن به نظام مطلوب رسیدگی در مراجع رسیدگی به شکایات مناقصات دولتی  در راستای طرح

 باشد:  نیاز جدی به اقداماتی از جمله موارد ذیل می

 های هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات. رعایت اصل حاکمیت قانون در رسیدگی -1

)دادرسی( شفاف که حداقل معیارهای دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری در آن لحاظ  تهیه و تدوین آیین رسیدگی -2

 شده باشد.

 های رسیدگی به شکایات مناقصات )تجدیدنظر ماهوی( های هیأت ای نمودن رسیدگی دومرحله -9
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گزار، عضو  تگاه مناقصههای مرکزی و استانی به شکلی که در ترکیب مورد نظر جدید، رییس دس تغییر ترکیب اعضای هیأت -0

 های مرکزی و استانی( نباشند. هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات )هیأت

رعایت و اعمال یک سری اصول حداقلی دادرسی منصفانه در هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات دولتی از جمله تأمین  -5

 طرفی هیأت. استقالل و بی
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 ، سال چهارم، شماره هشتم.نشریه حقوق اساسی، «مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری(. »1988هداوند، مهدی، ) .24

های مراجع  سنجی تدوین آیین دادرسی اداری )با توجه به ماهیت و ویژگی امکان(. »1912رستمی، ولی و احمد خسروی ) .21
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 .117، شمارهستبران

های  شناسی ساختار و صالحیت آسیب(. »1918زاده ) الدین موسوی نجابت خواه، مرتضی و فاطمه افشاری و سیدشهاب .28
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، «تحول در مفهوم و قلمرو کالسیک دادرسی و تضمینات آن "دادرسی منصفانه"از دادرسی تا (. »1919اسداله، )یاوری،  .27
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 ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
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