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مجله علمی تخصصی حقوق و علوم قضایی (سال دوم)

صالحیت محاکم دادگستری ایران در ارزیابی اعمال اداری ایران

 1کانون سردفتران و دفتریاران ایران ،تهران ،ایران.
 2کاردانی حقوق ثبتی ،دانشگاه علمی و کاربردی ،تهران ،ایران.

چکیده :براي تحقق عدالت در جامعه ،قانونمند بودن رابطـة حكومـت
و مـردم ضـروري اسـت .دادرسي اداري ،يكي از راههاي تضمين
قانونمندي اين رابطه ،اعطـاي حـق شـكايت و دادخواهي از اعمال و
تصميمات مقامات اداري و دولتي بـه شـهروندان اسـت .پـيش از
انقالب اسالمي با وجود تصويب برخي قوانين در اين زمينه ،عزم جدي
براي تحقـق ايـن موضوع به وجود نيامد ،اما پس از پيروزي انقالب
اسالمي با تأسيس ديوان عـدالت اداري و ساير مراجع اداري ،اين امر
مورد اهتمام جدي واقع شد .اين مقاله ،با رويكرد تحليلـي و بررسي
اسنادي قوانين دادرسي اداري در ايران و تحوالت آن را مورد واكاوي
قـرار داده است.
واژگان کلیدی :عدالت ،عدالت اداري ،محاكم دادگستري ،نظام حقوقي ،نظام
حقوقي ايران،
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مقدمه
از آنجا ک محاكم دادگستري مرجع عام رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم قلمداد مي شوند ،در كنار اين مراجع عام شاهد استقرار محاكم
اختصاصي با صالحيت ذاتي رسيدگي به پاره اي از دعاوي هستيم كه از اين جمله مي توان به محاكم نظامي و انتظامي و ديوان عدالت
اداري اشاره كرد .دادخواهي ,حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد هيچ كس را
نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد(.اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاههاي دادگستري است).

1

درعين حال قانون اساسي مرجع ديگري را براي رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم
نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي پيش بيني نموده است ديوان عدالت اداري به موجب اصل  171قانون اساسي مرجعي
صالح براي رسيدگي به چنين شكايات تظلمات و اعتراضاتي به شمار مي آيد كه از طرف مردم نسبت به مامورين واحدها يا آيين نامه هاي
دولتي مطرح مي شود .از ظاهر اصول قانون اساسي مرز صالحيت دادگاههاي دادگستري و ديوان عدالت اداري قابل تشخيص است اما رويه
قضايي نگرش دقيق تري به آن داشته و مرزها را به گونه اي فني تبيين كرده است به اين معنا كه قاعده اي را وضع نموده كه به موجب آن
به تبع خواهان صالحيت مرجع قضايي تعيين مي شود.

2

يكي از رابطههاي مهم در يك جامعة سياسي ،رابطة فرمانروايان و فرمانبران يا به تعبير ديگر رابطة مردم و حكومت است .حساسيت و
اهميت اين رابطه امروزه در مقايسه با گذشته دوچندان شده است؛ زيرا پيشرفتهاي كنوني جوامع بشري سبب شده است دولتها براي
بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي و فراهم آوردن وسايل رفاه اجتماعي در زندگي اجتماعي و اقتصادي دخالت گستردهاي بكنند .از طرف
ديگر ،چون اجراي اين وظايف و مسئوليت هاي دولت بدون تعارض با حقوق و منافع خصوصي افراد نيست ،به حكم عدالت نميتوان به آن
بياعتنا بود.
حكومت ها وظيفه دارند وظايف و اختيارات خود را در چارچوب قانون اجرا كنند كه به آن در اصطالح اصل «حاكميت قانون» گفته ميشود.
به طور طبيعي براي تضمين اجراي اين اصل مهم بايد بر كار قواي حاكم نظارت كرد .عالوه بر مراجع پيش گفته ،كه در قانون اساسي به
آنها اشاره شده است ،بجهت نوع رابطه واحدهاي دولتي با اشخاص حقيقي و اشخاص حقوق خصوصي در زمينه هاي مختلف ،ضرورت
استقرار مكانيزمهايي مناسب جهت حل اختالفات ميان اين واحدها با اشخاص امري غير قابل اغماض به نظر مي رسد .بر اين اساس مراجع
شبه قضايي(دادگاه هاي اختصاصي اداري) ،كه نوعا از نهادهاي زير مجموعه قوه مجريه قلمداد گرديده و در واقع جزء ساختارتشكيالتي بدنه
دولت بوده و صالحيت ذاتي رسيدگي به برخي از اختالفات مردم با دولت را دارا هستند ،ايجاد شدند.1
شايان ذكر است اگر چه مراجع شبه قضايي(دادگاه هاي اختصاصي اداري) ،نوعاً در بدنه اجرايي دستگاه دولتي تشكيل مي شوند ،اما آنچه
حائز اهميت است اينكه اساساً اين مراجع بطور كامل از اداره متبوع محل تشكيل مستقل بوده و مكلف به تامين نظر واحد دولتي متبوع
خويش نمي باشند و در مقام رسيدگي صرفاً امر قضاوت و رفع ترافع موجود ميان واحدهاي دولتي و مردم را عهده دارند.

 1اصل  11قانون اساسي.
 2اصل  111قانون اساسي .

 1اكبر زرين قلم ,بحثي در باب ديوان عدالت اداري ,ص .11
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اصل نظارت بر اعمال قواي حاكم بر كشور امروزه يكي از اصول بنيادين و مهم در حكومتهاي مردمي است .نظارت بر قواي مختلف حكومت
به صورتهاي گوناگوني در قوانين اساسي و عادي كشورها پيش بيني شده است .در جمهوري اسالمي ايران نيز بر قواي حاكم به شكلهاي
مختلف نظارت مي شود .قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم حقوقي توسط ديوان عالي كشور
كنترل مي شود .در قوة مقننه كه مركب از نمايندگان مردم با استعدادها ،معلومات و تجارب مختلف و گرايشهاي گوناگون است ،امكان وضع
قوانين و مقرّرات عادي در جهت مغاير و معارض با قوانين اساسي وجود دارد .بنابراين ،بر قوة مقننه در وضع قوانين بايد به كيفيتي نظارت
كرد .در كشور ما شوراي نگهبان نظارت بر مجلس از جهت تصويب قوانين خالف قانون اساسي و شرع را به عهده دارد .در قوة مجريه هم كه
وظايف بي شماري عهده دارد ،اين نظارت به منظور جلوگيري از انحراف از قانون و تعميم عدالت اجتماعي بايد وجود داشته باشد .به دليل
گستردگي ارتباط مردم با مؤسسات و ادارات دولتي كه زيرمجموعة قوة مجريه به شمار ميآيند ،نظارت بر اعمال و تصميمات اين قوه بسيار
مهم است.
نظارت بر اعمال و تصميمات اداري به سه صورت ممكن است انجام شود .يك صورت آن است كه اين كار را خود دستگاه اداري يعني قوة
مجريه انجام دهد كه از آن به «كنترل اداري» ياد ميشود .روش دوم «كنترل پارلماني» است؛ يعني كنترل دستگاه اداري به كمك قوة
مقننه صورت بگيرد و روش سوم «كنترل قضايي» است .در ارزيابي اين روشها گفته ميشود« :دستگاه اداري براي رسيدگي به اينگونه
دعاوي مناسب نيست؛ زيرا مقام رسيدگيكننده به دعاوي بايستي بيطرف باشد و بدون رعايت بيطرفي ،حقوق خواهان يا شاكي تضييع
ميگردد .تجربه نشان داده است كه دستگاه اداري در رسيدگي به دعاوي اداري نميتواند قاضي بيطرف باشد».

1

روش كنترل پارلماني نيز ـ گرچه به سهم خود اهميت دارد ـ بيشتر براي ارزيابي درجة پيشرفت هدفها و برنامهها سودمند است .قوة مقننه
در نظارتي كه بر اعمال دستگاهها و وزارتخانهها دارد ،بر ضعفها و تواناييها اطالع مييابد .دستگاه اداري در صورت ناكامي در نيل به اهداف
و برنامه ها به دليل ناتواني يا قصور در اجراي وظايف ،در مقابل پارلمان مسئول اعمال خويش خواهد بود .اين مسئوليت كه از آن به
«مسئوليت سياسي دولت در مقابل پارلمان» ياد ميشود ،موضوع ديگري است كه در جاي خود شايسته بررسي است.
با توجه به نكاتي كه بيان شد ،غالب ك شورها ،روش كنترل قضايي را براي نظارت بر اعمال دستگاههاي اداري ،بر دو روش «اداري» و
«پارلماني» ترجيح دادهاند .نظارت قضايي بر اعمال و تصميمات اداري را اصطالحاً «دادرسي اداري» مينامند.
كشورهايي كه روش كنترل قضايي را براي نظارت بر دستگاههاي اداري (قوة مجريه) برگزيدهاند ،خود به دو دسته تقسيم ميشوند :در بعضي
كشورها ،اين كار را دادگاههاي عادي دادگستري صورت ميدهند (نظير آمريكا و انگلستان)؛ ولي پارهاي كشورها ،براي اين منظور دادگاههاي
ويژهاي تأسيس كردهاند (نظير فرانسه ،بلژيك ،آلمان) 5.جمهوري اسالمي ايران نيز جزء كشورهاي دستة دوم است ،با اين تفاوت كه اين
دادگاه ويژه در ايران با عنوان ديوان عدالت اداري در زيرمجموعه قوة قضائيه قرار دارد.
در ايران قبل از پيروزي انقالب اسالمي ،نظارت بر قوة مجريه وضع رضايتبخشي نداشت و نظام حاكم تحت تأثير خصلت حكومتهاي
خودكامه به هيچ وجه عالقه اي به پذيرش امر و نهي فرشتة عدالت نداشت .پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال  1157ـ كه يكي از اهداف

 1منوچهر طباطبايي مؤتمني ،حقوق اداري ،ص 114
 5کشورهايي نظير مصر ،لبنان و اردن نيز از الگوي فرانسه پيروي مي کنند .ر.ک :عمرمحمد الشوبکي ،القضاء االداري؛ مصطفي ابوزيد فهمي،
القضاء االداري و مجلس الدوله.
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ارزشمند آن ،بسط عدالت و احقاق حقوق مردم در جامعه بود ـ ديوان عدالت اداري به منظور تحقق عدالت در روابط بين مردم و حكومت
پديد آمد .در قانون اسا سي جمهوري اسالمي ايران دو اصل مهم دربارة ديوان عدالت اداري به چشم ميخورد .اصلي كه ديوان عدالت اداري
مولود آن است ،اصل  171قانون اساسي است .در اين اصل مقرّر شده است كه «به منظور رسيدگي به شكايات ،تظلمات و اعتراضات مردم
نسبت به مأمورين يا واحدها با آييننامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها ،ديواني به نام "ديوان عدالت اداري" زيرنظر رئيس قوة قضائيه
تأسيس ميگردد.حدود اختيارات و نحوة عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند ».در اصل  17۱قانون اساسي نيز بيان شده است كه «قضات
دادگاهها مكلفاند از اجراي تصويبنامهها و آييننامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقرّرات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه
است خودداري كنند و هركس ميتواند ابطال اينگونه مقرّرات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند».
در اين نوشتار در پي آن هستيم كه در قوانين و مقرّرات مربوط به شكايت شهروندان از تصميمات و اعمال اداري در ايران سيري كنيم.
مقايسة قوانين و مقرّرات موجود قبل و بعد از انقالب در اين زمينه حاكي از كوتاهي و بيتوجهي رژيم گذشته و عزم جدي نظام اسالمي در
ايجاد عدالت اداري و اصالح و توسعة قوانين آن است.
روش پژوهش
پيشرفت هاي عصر حاضر و تحوالت صورت گرفته در مفهوم و كاركردهاي دولت ،باعث شده است كه دولت ها به فعاليت هايي فراتر
از كاركردهاي سنتي شان بپردازد و به منظور بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي و فراهم ساختن موجبات رفاه اجتماعي ،در فعاليت هاي
مختلفي وارد شوند .علي رقم اينكه اين فعاليت ها با اجازه قانون و به نفع عموم افراد جامعه صورت مي گيرد ،يا حداقل چنين ادعايي در
مورد آنها مي شود ،اما بديهي است بدون تعارض با حثوث مختلف و منافع خصوصي مردم ،نخواهد بود و به حكم عدالت ،نمي توان نسبت به
آنها بي اعتنا بود .در نتيجه با افزايش بيش از پيش دخالت دولت ها در جنبه هاي مختلف زندگي شهروندان از يك طرف و ضرورت صيانت
از حقوق و ازادي هاي افراد جامعه از سوي ديگر ،لزوم كنترل اعمال مختلف دولت ها بيشتر از هز زماني در كانون توجه حقوقدانان حوزه
هاي مختلف حقوق قرار گرفته است .چرا كه ولت ها همه ابزارهاي الزم را براي تحميل اراده و خواست خود بر مردم با بكارگيري انواع جبرها
دارا مي باشند .به طوري كه حتي با استفاده از رسانه هايي كه در انحصار خود دارند اين اجبارها را مشروع جلوه داده و تحمل پذير مي
نمايانند .در مقابل مردم از كمترين امكانات ،در مقابل با اين تحميالت برخوردار هستند .در عين حال اگر اين مسئله با ناآگاهي مردم و بدون
ابزار دموكراسي و آزادي خواهي در جامعه همراه باشد ،دولت با هر شكل و عنوان ظاهري كه داشته باشد تبديل به قدرت و مسلط و تماميت
خواه مي كند ،كه اعتنايي به حقوق مردم ندارد ،لذا نطارت هاي مختلفي بايد بر اعمال متعدد دولت ها اعمال شود.
در نظام حقوقي ما ،نظارت بر اعمال اداري از طريق دو نهاد اِعمال مي شود .نخست؛ ديوان عدالت اداري كه بر اساس اصول  17۱و
 171قانون اساسي داراي صالحيت ذاتي نظارت قضايي بر اعمال اداري است و دوم؛ محاكم دادگستري كه با توجه به صالحيت عام اين
محاكم در رسيدگي به شكايات و تظلمات به موجب اصل  151قانون اساسي ،در مواردي كه رسيدگي به اعمال مزبور در صالحيت ديوان
عدالت اداري نبوده و به جهت نداشتن ماهيت اداري و جنبه ترافعي داشتن داشتن موضوع و يا تصريح قانونگذار به صالحيت محاكم
دادگستري ،در صالحيت محاكم مزبور قرار مي گيرد .در اينجا بايد توجه داشت وجود دو نهاد رسيدگي كننده به شكايات و تظلمات از اعمال
اداري ،كه هر كدام از آنها در پاره اي از موارد داراي صالحيت مي باشند ،مضافاً عدم تصريح قانونگذار به مرجع صالح رسيدگي كننده و در
برخي موارد همچنين دشواري تشخيص ماهيت اداري برخي دعاوي  ،تعيين دقيق مرجع صالح را براي رسيدگي در مواردي مشكل مي
سازد .از اين جهت توجه به دكترين حقوقي و رويه قضايي موجود خصوصاً استدالالت قضات ديوانعالي كشور در مواردي كه اختالف در
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صالحيت ميان محاكم دادگستري و ديوان عدالت اداري اتفاق مي افتد و پرونده جهت رفع اختالف به ديوان عالي كشور ارجاع مي شود ،مي
تواند براي ما دسته بندي مفيدي از اعمال اداري ارائه مي نمايد تا از اين طريق بتوانيم اعمالي كه نظارت بر آنها برخالف صالحيت ذاتي
ديوان عدالت اداري ،در صالحيت محاكم دادگستري قرار مي گيرد را از اعمال موضوع نظارت ديوان عدالت اداري متمايز نماييم.
مرور سوابق قبلی( پیشینه تحقیق)
موضوع نظارت قضايي در اكثر كتب عمومي تأليف شده ،در خصوص حقوق اداري و حقوق اساسي به طور مختصر مورد بررسي قرار گرفته
است اما يكي از كتب تأليف شده كه به طور خاص به اين موضوع در ايران پرداخته است كتاب نظارت قضايي بر اعمال دولت نوشته سيد
نصراهلل صدرالحفاظي است و پس از اين تأليف كه عمدتاً قانون قبلي ديوان را مورد بررسي قرار داده است كتاب آقاي محمودي است كه با
موضوع نظارت قضايي در حقوق ايران تأليف و تدوين گرديده است كه به قانون جديد ديوان پرداخته است.
همچنين در باب برر سي تطبيقي نظارت قضايي حقوق ايران هرچند كه كتابي با اين موضوع تأليف نگرديده است اما در رساالت و كتب
مختلف به موضوع نظارت قضايي در حقوق ايران به طور جداگانه پرداخته شده است.
استيالي فكر در طبيعت و ترقي و پيشرفت خارقالعاده علم و توجه بشر بهكرات آسماني و تسخير آنها در سطح ديد جهاني آرزوي ديرينه
انسان را به كشف اسرار خلقت ممكن ساخته و بلندپروازيهاي او را ميدان وسيع داده است .توجه به احكام الهي و علوم و قوانين موضوعي
انگيزه شوقي و غريزه جستجوگر او را به درک مفاهيم بيشتر جوالن داده است تا در ميدانگاه اطالعات به تكاپو بپردازد و با اقناع روح در
پرورش جسم و تحصيل معاش بكوشد و راه بهتر زيستن را بازيابد .در چنين زمان حاكميت قانون براي آرامش اجتماع و روش طبيعي آن و
بهمنظور تعيين حق و حدود و تكاليف و جلوگيري از تعدي و تجاوز الزم و ضروري است و اطاعت از قانون و اجراي قانون ضامن نظم و حافظ
حقوق بوده و قطعاً بر هر فرد ايراني ضرورت اطالع از قانون و حاكميت آن در زمان ما همان اندازه است كه احتياج به هوا و غذا و لباس
ميباشد .در پيشبرد اين منظور و اينكه حقير طبعاً سهمي ناچيز در آشنا ساختن عامه مردم به حاكميت قانون و ضرورت اطاعت و اجراي
آن داشته باشد با نهايت ايجاز و اختصار پژوهشي پيرامون «حاكميت قانون» به ياري پروردگار توانا خواهد نگاشت كه در معناي كلي قانون
به معناي عام و خاص موردبحث واقع ميشود.

1

پيش از پيروزي انقالب اسالمي ،در هفتم ارديبهشت  1111قانوني تحت عنوان «قانون راجع به شوراي دولتي» مشتمل بر  12ماده و 1
تبصره به تصويب كميسيون مشترک مجلسين وقت رسيد كه هيچگاه به مرحله اجرا درنيامد .با پيروزي انقالب ،با رويكرد «ايجاد نظام اداري
صحيح» و «محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي» ،نهادي نوين در اصول  17۱و  171قانون اساسي پايهگذاري شد كه با
تصويب نخستين قانون آن مشتمل بر بيستوپنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شوراي اسالمي در چهارم بهمنماه  ،111۱از مهرماه سال
بعد ،اين نهاد فعاليت خود را آغاز نمود .بعدها قانون ديوان عدالت اداري چندين بار از سوي مجلس شوراي اسالمي مورد تفسير و اصالح قرار
گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال  ،1145قانون ديوان توسط مجلس شوراي اسالمي تغيير يافت كه البته با توجه به ايراداتي كه شوراي
محترم نگهبان بر برخي از مواد اين قانون وارد دانسته بود ،راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شد .مجمع در تاريخ  1145/1/25با
جايگزيني ماده ( )11و بند ( )1ماده ( ،)11قانون ديوان را موافق با مصلحت نظام تشخيص داد و بدين ترتيب دومين قانون ديوان ،به مرحله
اجرا درآمد.7

 1محمد عباد زاده ،قانون براي همه ،چاپخانه پيروز  ،1152صفحات  5الي 11
 7آيينهاي تصميم گيري در حقوق اداري ،معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه ،تهران :انتشارات خرسندي ،چ اول .1144 ،چ دوم 1111
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بهموجب در ماده  14اين قانون «قوه قضائيه موظف شده بود كه ظرف شش ماه اليحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم
مجلس شوراي اسالمي نمايد .اما تقديم اليحه مزبور و اصالحات بعدي آن در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي منتهي به
تصويب «اليحه تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» در مجلس شوراي اسالمي در تاريخ 111۱/1/22شد كه با توجه به ايرادات
شوراي محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلي خود ،نهايتاً مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مصوبه را با اصالح مواد
()11()1۱()41()12()1۱در تاريخ  1112/1/25موافق با مصلحت نظام تشخيص داد.

4

پس از انتشار قانون و انقضاي مهلت مقرر جهت الزماالجرا شدن قانون ،رعايت آن بر همه واجب ميشود .قوة قضاييه بايد قانون نو را مبناي
دادرسيها قرار دهد .قوة مجريه بايد آييننامة اجرايي قانون را تهيه كند و مأموران اداري ،خدماتي را كه بهحكم قانون بايد انجام دهند آغاز
كنند .مردم نيز بايد اوامر و نواحي قانونگذار را به كاربندند و هيچكس نميتواند به بهانة جهل به قانون از اجراي آن خودداري كند .تنها
استثناء در دو مورد است .يكي قوة مقننه است كه در برابر قوانين عادي الزامي به عهده ندارد و ميتواند ساختههاي خود را تغيير دهد يا از
بين ببرد و استثناي ديگر اختيارات فرماندهي معظم كل قوا است كه محدود به موارد مصرح در قانون استخدام ارتش جمهوري اسالمي
ايران و قانون استخدام سپاه پاسداران انقالب اسالمي و قانون استخدام نيروي انتظامي نبوده و بهموجب مادة  111قانون استخدام ارتش
جمهوري اسالمي ايران و مادة  224قانون استخدام سپاه پاسداران انقالب اسالمي و مادة  212قانون استخدام نيروي انتظامي ،فرماندهي كل
قوا ميتواند دستور يا تصويب امري را خارج از قوانين مبحوث عنه صادر كند و فرمان معظم له الزم الرعايه ميباشد؛ هرچند با موارد مصرح
در اين قوانين در تغاير آشكار باشد كه به نظر ميرسد تفويض چنين اختياري از سوي قانونگذار به مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا
با اجازة حاصله از اصل  57قانون اساسي باشد .هرچند بدون تفويض اختيار قانونگذار نيز ،فرمان وليفقيه در مقام تعارض با قانون مقدّم بوده
زيرا رهبري بهعنوان مقام «حاكم» بر كل امور و شئون كشور نظارت و اشراف و سلطه همهجانبه تشريعي ،تنفيذي و قضايي دارد.1
شكل گيري و نهادينه شدن يك جامعه دموكراتيك و پايدار مستلزم توجه جدي به حقوق مردم ميباشد .اقتضاي عدالت آن است كه در
جامعه نهادهايي باشد كه عهده دار نظارت قضايي براعمال دولت باشند .نظارت قضايي يعني نظارت دادگاهها اعم از دادگاههاي عمومي و
اداري بر قانوني بودن اقدامات و تصميمات دولت مي باشد تا بدين وسيله از خودسري و تعدي مأموران و سازمانهاي دولتي جلوگيري و
آزادي و حقوق شهروندان را تضمين كند .صالحيتهاي گسترده اي كه به مقامات اداري داده شده و همچنين با انواع تصميمات واعالمات
اداري ناشي از اعمال اين صالحيت ها باعث شده به حقوق مردم تجاوزهاي صورت بگيرد  .به همين دليل در ايران در راستاي تحقق حقوق
شهروندي و اصل  171قانون اساسي نهادي به عنوان ديوان عدالت اداري كه وظيفه خطير رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم عليه
تصميمات و اعمال سازمان هاي اداري و دولتي را به عهده دارد ،زير نظر قوه قضائيه تشكيل شده كه با توجه به اصول و حقوق شهروندان
نظارت قضايي برا عمال دولت دارد تا از حدود و وظايف و اختياراتشان تخطي نكنند و حقوق شهروندي را در حيطه وظيفه خود ارتقاء و
تضمين كند .در آرايي كه از ديوان صادر شده است مي بينيم كه با نظارت قضايي كه بر اعمال دولت دارد توانسته تا حدودي حقوق مردم
تضمين كند.هدف ما در اين تحقيق مسئوليت حاكمان در برابر شهروندان و تنظيم عادالنه روابط دستگاههاي اداري كشور با شهروندان
ميباشد.

1۱

 4عميد حسن ،فرهنگ لغت انتشارات اميركبير ،چاپ پنجم  ،1175جلد سوم ،صفحه 1471
 9جعفری لنگرودی -محمدجعفر،ترمينولوژی حقوق ،انتشارات گنج و دانش ،خرداد  ،3131صفحه 535
 30هداوند مهدي و علي مشهدي ،اصول حقوق اداري در پرتو آراء ديوان عدالت اداري ،انتشارات روزنامه رسمي قوه قضانيه ،چاپ اول.3111
چاپ دوم 3193
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روش تحقیق
روش تحقيق در اين رساله ،روش تحليلي – توصيفي است كه تدوين و نگارش ان با ابتناء بر اسناد حقوقي مثل قوانين و مقررات در
حقوق ايران و همچنين آراء قضايي در نظام حقوقي و منابع تأليفي كتابخانه اي و نظريات حقوقي استوار مي باشد.
روش گردآوري اطالعات ،بصورت كتابخانه اي و اسنادي مي باشد .با اين توضيح كه در كنار استفاده از كتاب ها ،از قوانين مختلف،
آرا وحدت رويه ،مقاالت داخلي و همچنين سايت هاي اينترنتي استفاده شده است.
ابزار گردآوري اطالعات ،اسناد و كتب معتبر و مختلف و در دسترس و نيز استفاده از كتاب ها ،از قوانين مختلف ،آرا وحدت رويه،
مقاالت داخلي و همچنين سايت هاي اينترنتي مي باشد.
در مورد اطالعات جمع آوري شده به روش مقايسه اي البته با عطف توجه به تفاوت هاي بنيادي مثل وابستگي اورگانيكف داوري
شده است.
نظارت قضايی از طريق ديوان عدالت اداری در پرتو قانون مصوب قبل از سال 2931
كنترل ،محوري ترين ايده در حقوق اداري است از اين رو كاركرد اصلي حقوق اداري كنترل و نظارت بر تصـميمات و اقـدامات سـازمانهـاي
اداري يا به عبارت دقيق تر كنترل فرآيندهاي اداري است .نظارت بر قـانوني بـودن اعمـال و تصـميمات اداره ،جلـوگيري از تخطـي و سـوء
استفاده از اختيا رات و مراقبت بر رعايت حقوق و آزادي شهروندان در اداره توسط نهادهاي كنترل كننده صورت ميگيرد كه ايـن نهادهـا در
ايران كه به طرق مختلفي به قوه قضائيه وابستهاند .از جمله اين نهادها:
-1

وجود دادگستري و دادگاهها به عنوان مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات ()151

 -2نظارت از طريق اصل  17۱كه عنوان مي دارد« :قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامهها و آئيننامههاي دولتي كه مخـالف
با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود و اختيارات قوه مجريه
است خودداري كنند و هركس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كنند».
 -1سازمان بازرسي كل كشور كه اين سازمان نظارت خود را ازطريق راههاي غيرقضايي حل و اختالف ميكند و در صـورت مشـاهده
جرم يا وقوع تخلف به مراجع قضايي مربوط اطالع ميدهد.
 -1ديوان عدالت اداري (اصل.) 171
قانون اساسي ايران در اصل  171با ايجاد دادگاهي به نام ديوان عدالت اداري نظام نظارت قضايي در نظام حقوقي كشـور پايـهگـذارده اسـت
.ديوان مهم ترين مرجع قضايي اداري كشور است كه در اصل  171عنوان مي دارد كه «به منظور رسيدگي به شكايات ،تظلمات و اعتراضـات
مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئيننامههاي دولتي و احقاق حقوق آن ها ،ديواني به نام عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تاسيس
ميگردد» درک كاركرد ديوان در گرو فهم نقش تعيين كننده آن در تامين و صيانت از حقوق شهروندان در برابر اقدامات و تصميمات دولتي
است .در بسياري از مواقع آئيننامهها و تصويبنامه ها و بخشنامهها و  ..ممكن است كالً يا جزاً مغاير با حقوق و آزادي شهروندان باشد كـه
اين به دليل مغاير بودن با قوانين از طرف ديوان ابطال مي گردد و ديوان همواره مانند سدي از حقوق شـهروندان در مقابـل تعـدي و تجـاوز
سازمانهاي دولتي حمايت ميكند .پس ديديم كه ديوان يكي از مهمترين نهادهاي كنترل كننده قضايي برسازمانهاي دولتي ميباشد.
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حدود صالحیت و اختیارات ديوان عدالت اداری در پرتو قانون مصوب قبل از سال 2931
درحقوق ايران نيز جهات شكلي و ماهوي موجب نقض قانون يا غيرقانوني بودن عمل و تصميم اداري ميشود 11.و دادرس اداري موظف است
شكايت از آن عمل و تصميم اداري را مورد بررسي و رسيدگي قـرار دهـد و شـخص ذينفـع مـيتوانـد در دادگـاههـاي اداري عليـه اداره از
تصميمات غيرقانوني به عنوان دعواي تخطي از حدود و صالحيت شكايت كند و خواسـتار ابطـال آن تصـميم شـود و در صـورت وارد بـودن
شكايت ،دادگاه حكم به ابطال عمل يا تصميم اداري مي دهد و اگر براثر اجراي عمل و تصميم غيرقانوني زياني متوجه شاكي شده باشد اداره
را محكوم به خسارات مي كند .در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت ،موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسـيدگي
كننده حكم مقتضي مب ني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعـاده حقـوق تضـييع شـده صـادر
مينمايد [ماده  11قانون ديوان] .ديوان بر مطابقت تصميمات و اقدامات اداري با قانون و عدم خروج مقامات اداري از حدود اختيـارات خـود
پاسداري ميكند و همچنين مطابقت تصميمات اداري با شرع با همكاري شوراي نگهبان به طور غيرمستقيم نظارت ميكند .تصميمات شعب
ديوان مطابق ماده  7قانون قطعي است مگر در مواردي كه در مواد  11 ،17 ،14 ،11بشود از شعب تشخيص ديوان درخواست تجديـدنظر و
رفع اشتباه كرد كه موارد تجديدنظر و شيوه رفع اشتباه در ديوان عبارتند از:
 -1اعالم اشتباه قضات صادر كننده راي (ماده )11
 -2تجديدنظر خواهي توسط رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان عدالت اداري (ماده )14
 -1اعتراض اصحاب دعوا (مواد  17و )11
 -1اعتراض شخص ثالث (مواد  21و )1۱
 -5اعاده دادرسي (ماده )17
 -1درخواست تصحيح دادنامهي صادره.

12

صالحیت و اختیارات ديوان عدالت اداری
طبق اصل  171قانون اساسي ديوان عدالت اداري مرجع عام رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم و احقاق حقـوق آنهـا عليـه
مأموران ،واحدها ،و مقررات دولتي است و در قانون جديد ديوان به اين صالحيتها اشاره شده است.
الف :رسیدگی به اعتراضات از اقدامات و تصمیمات دولتی
بندهاي 1و 1ماده  11قانون ديوان عدالت اداري مقرري دارد يكي از صالحيتهاي ديوان رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات اشخاص
حقيقي و حقوقي است از:
الف) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سـازمانهـا و موسسـات و شـركتهـاي دولتـي و شـهرداريهـا و
تشكيالت و نهادهاي انقالبي و موسسات وابسته به آنها
ب) تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها (بند  1ماده )11
پ) رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحـدها و موسسـات مـذكور در بنـد ( )1و
مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقـوق اسـتخدامي
(بند  1ماده .)11
 -33عباسی،بيژن،3119،حقوق اداری،نشر دادگستر ،تهران ،چاپ اول ،ص 492
 34مشهدي علي و مسعود فريادي ،حقوق شوراهاي اداري ،اداره كل پژوهش و اطالع رساني نهاد رياست جمهوري  ،چ اول.3119 ،
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طبق بند اخ ير قانون ديوان  ،رسيدگي به شكايات استخدامي دادرسان دادگستري و كارمندان دولت اعم از لشكري و كشـوري در صـالحيت
مطلق ديوان است.
در تبصره  2ماده  11تصريح شده كه تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگسـتري و نظـامي و دادگـاههـاي انتظـامي قضـات
دادگستري و نيروي هاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نميباشد  .عالوه بر آن طبق تبصره يك تعيـين خسـارت وارده از ناحيـه
موسسات و اشخاص مذكور در بندهاي  1و  2اين ماده پس از تصديق ديوان برعهده دادگاههاي عمومي است.
يكي از صالحيتهاي ديوان كه در بند  2ماده  11به آن اشاره شده رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگـاههـاي
اداري ،هياتهاي بازرسي ،و كميسيون هاي مانند كميسيون مالياتي ،شوراي كارگاه ،هيات حل اختالف كارگر و كارفرما ،كميسـيون موضـوع
ماده  1۱۱قانون شهرداريها ،كميسيون موضوع ماده  51قانون حفاظت و بهرهداري از جنگلها و منابع طبيعي منحصراً از حيث نقض قوانين
و مقررات يا مخالفت با آنها.
در اين بند چند نكته وجود دارد :
 : 1اصطالحات حقوقي در قانون جديد ديوان دقيق انتخاب نشده است به عنوان مثال شوراي كارگاه كه در بند  2ماده  11آورده شده اسـت
مربوط به قانون كار سال  17بود و اكنون نسخ شده و هيأت تشخيص جايگزين آن گرديده است.

11

 : 2كميسيون موضوع ماده  51منتفي شده و به شكايت عليه آراء كميسيون جايگزين آن ،يعني كميسيون ماده واحـده منـابع طبيعـي نيـز
دادگاههاي عمومي رسيدگي مي كنند.

11

 :1عبارت دادگاههاي اداري ،هياتها و كميسيونها در بند  2جنبه تمثيلي دارد .بنابرين اگر در قانون خاصـي يكـي از مراجـع شـبه قضـايي
جهت رسيدگي به اعتراضات اشخاص پيش بيني شده باشد و تصريح نشده كه آيا آراء اين مراجع قابل شكايت در ديوان عدالت اداري هسـت
يا نه اصل براين ميباشد كه آراء قابل اعتراض در ديوان عدالت ميباشد مگر اين كـه در همـان قـانون ،آراء مـذكور از شـمول قـانون ديـوان
مستثني شده باشد.
ب :صالحیت ديوان از حیث شاکی (خواهان)
اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي ميگويد« :به منظور رسيدگي به شكايات ،تظلمات و اعتراضات مردم  ...ديواني به نام ديوان عـدالت
اداري ...تاسيس ميگردد ». ...اين اصل ،شاكي 15يا خواهان در ديوان عدالت را «مردم» دانسته است .اين واژه مبهم است و بـراي فهـم مـراد
قانونگذار بايد به قانون عادي مراجعه كرد .ماده  11قانون ديوان عدالت اداري در بيان صالحيت ديوان از حيث خواهان و شـاكي مـيگويـد:
«صال حيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است :رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقـوقي از  »...براسـاس
اين عبارت ،خواهان يا شاكي در ديوان اشخاص حقيقي يا حقوقياند .اين عبارت نيز ابهام را مرتفع نميسازد؛ زيرا اين سـوال وجـود دارد كـه
مقصود از آن ص رفاً اشخاص حقوقي حقوق خصوصي است يا اشخاص حقوقي حقوق عمومي را نيز شامل ميشود .در مورد مشخصات حقوقي
خواهان در ديوان عدالت اداري دو نظريه متفاوت وجود دارد -1 :نظريه صالحيت مطلق ديوان در رابطه با شاكي؛  -2نظريه اختصاص جايگاه
شاكي به مردم

11

 -11امامي،محمد و استوار سنگري ،كورش ،پيشين؛  ،ص 157
 -11همان  ،ص 157
 -15همان ،ص 111
 -11صدرالحفاظي ،نصراله  ،1171،نظارت قضايي بر اعمال دولت ،نشريه حقوق اساسي ،نشر شهريار ،جلد اول ،ص .1۱5
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ج :صالحیت ديوان در رابطه با «خوانده»
از اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي بر ميآيد «خوانده» در دعوايي كه ديـوان عـدالت اداري صـالحيت رسـيدگي آن را دارد ،مـامور
دولتي و يا واحد دولتي است .اين اصل ميگويد « :به منظور رسيدگي به شكايت ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحـدها يـا
آيين نامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها  ،ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوهي قضائيه تاسيس ميگردد ».نكتهي در خور
بحث در اين اصل آن است كه آيا مقصود از «دولتي» قوهي مجريه است يا ساير قوا را نيز در بر ميگيرد.
آيا ميتوان گفت شكايت از موسسات عمومي غير دولتي نيز در صالحيت ديوان عدالت اداري است؟
نكته مهم در اين باره آن است كه مامور يا واحد دولتي به چه كسي و چه چيزي گفته ميشود .آيا مقصود صرفا ماموران و واحـدهاي قـوهي
مجريهاند يا ماموران و واحدهاي قوهي قضائيه و مقننه را نيز شامل ميشود؟ براي تبيين مفهوم اين عبارت الزم است توجه شـود كـه واژهي
«دولت» معموال در سه معنا كاربرد دارد :دولت -كشور ،مجموعه قواي حكومتي و قوه مجريه.

17

مقصود از واژهي «دولت» ،در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي كدام معناي ذكر شده است؟
گسترش مصاديق واحدهای دولتی به کلیهی واحدهای قوای سه گانه
بر اساس اين نظريه ،آن دسته از اعمال قواي مقننه و قضائيه كه خارج از امور قانونگذاري و قضايي هستند ،اعمال اجرايي و اداري محسـوب
ميشوند و به تبع آن از مقررات حقوق اداري پيروي ميكنند .از آنجا كه در ماهيت اقدامات اداري دستگاه قانونگذاري و قضـايي و اقـدامات
اداري قوه ي مجريه تفاوتي وجود ندارد ،لذا مقرراتي كه مجلس شوراي اسالمي و يا قوهي قضائيه تحت عناوين آيين نامه ،تصويب نامه و غيره
صادر ميكند ،مقررات دولتي محسوب مي شوند و به همين دليل نيز در صورت مغايرت با موازين اسالمي يا مخالفت با قانون ،قابل رسـيدگي
در ديوان عدالت اداري ميباشند.

14

معتقدان به اين نظريه عالوه بر بيان فوق شواهد و داليل ديگري نيز بيان كردهاند:
« -1آنچه در مادهي  25قانون سابق آمده است ،نافي صالحيتهاي ديگر ديوان در خصوص رسيدگي به آيين نامههاي دستگاههاي تقنيني و
قضايي نمي باشد .عالوه بر آن اين دليل اخص از مدعاست؛ زيرا بحث در مامورين ،واحدها و آييننامههاي دولتي است .در حالي كـه موضـوع
مادهي  25فقط آيين نامههاي دولتي است .به عبارت ديگر ،مادهي  25سابق حداكثر ميفهماند كه مقصود از آيين نامههاي دولتـي ،آيـين-
نامههاي قوهي مج ريه است .اما در مورد مامورين و واحدهاي دولتي ،ماده مذكور ساكت است».

11

 -2اما در مورد تبصرهي  2مادهي  11ميتوان گفت مقصود از «تصميمات و آراي دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگستري و  »...تصميمات
قضايي است كه در اين صورت ،تصميمات اداري و اجرايي محاكم ،داخل در صالحيت ديوانمي باشد 2۱.شاهد اين مدعا تبصرهي مـادهي 11
است كه تصميمات قضايي را خارج از شمول ديوان در نظر گرفته است .مفهوم مخالف تبصره ايـن اسـت كـه تصـميمات و اقـدامات اداري و
اجرايي قابل رسيدگي در ديوان است.
 -1فلسفهي وجودي تشكيل ديوان عدالت ،رسيدگي به شكايت مردم از دولت است .به قرينهي تقابل مردم و دولت ،ميتوان چنين گفت كه
مقصود از دولت همهي كسانياند كه در مقابل مردم قرار دارند؛ يعني طبقهي حكومت كنندگان كه شامل قواي مجريه ،قضائيه و مقننه و نيز
تمام واحدها و موسسات وابسته خواهد بود.
 -17قاضي شريعت پناهي ،سيدابوالفضل ،1141 ،بايسته هاي حقوق اساسي ،نشر ميزان  ،تهران  ،ص51
 -14همان ،ص 111
 -11هدايت نيا ،فرج اهلل  ،پيشين ص 17
 -2۱موسي زاده ،رضا ،پيشين ،ص 112
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 -1ديوان عدالت اداري در عمل نيز به شكايت مردم از تصميمات اداري و آيين نامهها و بخش نامـههـاي دسـتگاه قضـايي رسـيدگي كـرده
است.بنابراين ،با توجه به قانون ديوان عدالت اداري ،اين ديوان صالحيت رسيدگي به اعتراضـات و شـكايات مـردم از دسـتگاههـاي اجرايـي،
قضايي و تقنيني را دارد.
با توجه به اختالف نظرهاي موجود دربارهي صالحيت ديوان در خصوص «خوانده» ،رئيس قوهي قضـائيه طـي نامـهاي در تـاريخ  41/4/2از
شوراي نگهبان چنين درخواست ميكند:
با توجه به اينكه اصل  17۱قانون اساسي مقرر ميدارد :قضات دادگاهها مكلفاند از اجراي تصويبنامهها و آيين نامههاي دولتي كه مخالفـت
با قوانين و مقرارت اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند .و هركس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان
عدالت اداري تقاضا كند ،تفسير آن شوراي محترم را در اين رابطه تبيين فرماييد كه آيا محدوهي اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصـل
شامل تصويب نامهها و آيين نامههاي قوهي مقننه و قضائيه و سازمانهاي وابسته به آنها و همچنين مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و
مصوبات اداري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص و امثال آن نيز ميشود يا مخصوص به تصويب نامهها و آيين نامه هاي دولت به معناي قوه-
ي مجريه ميباشد.
شوراي نگهبان نيز نظريهي تفسيري خود را در تاريخ  1141/4/24به شرح زير بيان ميكند:
«با توجه به قرينه قوه ي مجريه در قسمت اخير اصل يكصد و هفتاد قانون اساسي ،مقصود از تعبير دولتي در اين اصل قوهي مجريه است».
قانون جديد ديوان نيز با توجه به نظريهي تفسيري مذكور ضمن تبصرهي مادهي  11خود رسيدگي به شكايات از تصـميمات قضـايي قـوهي
قضائيه ،مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي ،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مجلـس خبرگـان ،شـوراي عـالي امنيـت ملـي و
شوراي عالي انقالب فرهنگي از شمول صالحيت خود خارج كرده است« .علي رغم صراحت نظريهي تفسيري شوراي نگهبان ،تبصرهي مـاده
 11مذكور صرفا تصميمات قضايي قوه ي قضائيه و مصوبات و تصميمات نهادهاي فوق الذكر را از شمول صالحيت هيات عمومي ديوان خارج
مينمايد .به عبارت ديگر ،تصميمات غير قضايي قوهي قضائيه (مانند مقررات ا ستخدامي) و ساير تصميمات اداري نهادهاي فوق الـذكر قابـل
شكايت در هيات عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد .از سوي ديگر ،بايد خاطر نشان ساخت كه رويهي دو دههي گذشته شوراي نگهبان نيز
داللت بر اين امر دارد كه شوراي مذكور طي سالهاي گذشته نه تنها تصميمات اداري و استخدامي بلكه برخي از مصوبات نهادهـاي غيـر از
قوهي مجريه را نيز به جهت مغايرت آنها با موازين شرعي ابطال نموده است».
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شوراي نگهبان مقصود از تعبير دولتي در اصل  17۱را «قوهي مجريه» ميداند .تبصرهي مادهي  11با خارج كردن «تصميمات قضايي قـوهي
قضائيه» تلويحا صالحيت ديوان را بر «تصميمات اداري قوهي قضائيه» مي پذيرد كه اين امر با نظر تفسيري شوراي نگهبـان مطابقـت نـدارد،
ولي با رويهي عملي ديوان مطابق است.
د :رسیدگی به اعتراضات از مقررات دولتی
طبق بند  1ماده  11هيأت عمومي ديوان صالح به رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي است از :آئيننامهها
وساير نظامات و مقررات دولتي ،شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقـاق حقـوق اشـخاص در مـواردي كـه تصـميمات و
اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخالف قانون بودن آن و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلـف در
اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود .بنـابراين شـكايت مـردم از مقـررات دولتـي
ممكن است به اين صورت باشد:
 -43موسی زاده ،رضا،پيشين ،ص 134
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 :1مغايرت مقررات دولتي با موازين اسالمي.
:2مغايرت مقررات دولتي با قوانين كشور ،اعم از قانون اساسي و عادي.
 :1خارج بودن مقررات از حدود اختيارات واحدهاي دولتي.
برابر ماده  1۱قانون در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خـروج از اختيـارات
مقام تصويب كننده مطلع شود موظف است موضوع را د ر هيأت عمومي ديوان مطرح و ابطال مصوبه را درخواسـت نمايـد .و هيـأت عمـومي
ديوان با شركت  2/1قضات به رياست رئيس ديوان يا معاون قضايي تشكيل و مالک صدور رأي نظر اكثريت ميباشد .كـه پـس از بررسـي و
ارزيابي به ابطال تمام يا بخشي از مقررات ياد شده ميپردازد .طبق ماده  11ديوان «در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شـرعي
مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود و نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي الزماالتباع ميباشد»

22

سپس چنانچه شكايت مبني بر مخالفت مقررات با قوانين يا خارج از حدود و اختيارات قوه مجريه بود موضوع در هيات عمومي ديوان مطرح
و چنان چه اكثريت اعضا شكايت را وارد تشخيص بدهند حكم ابطال تمام يا قسمتي از آن صادر ميشود.اثر ابطال از زمان صـدور راي هيـأت
عمومي مي باشد مگر مصوبات خالف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص هيـات يـاد شـده اثـر آن را زمـان
تصويب مصوبه اعالم نمايد (ماده .)2۱
تبصره ماده  11قانون ديوان تصميمات قضايي قوهي قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظـام ،مجلـس
خبرگان ،شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقالب فرهنگي را از زمرهي آييننامهها و مقررات دولتي قرار نداده و رسيدگي به شكايات و
اعتراضات نسبت به آنها را در صالحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري نميداند.
هـ :ايجاد وحدت رويه قضايی
با اين كه ديوان عدالت اداري باالترين مقام دادرسي اداري است كه حق رسيدگي ماهوي و شكلي دارد و با توجه به تعدد شعب ديوان امكان
 ،صدور راي مشابه و متناقض نسبت به يك موضوع واحد وجود دارد كه در اين صورت ضرورت دارد كه ديوان به ايجاد وحدت رويـه قضـايي
مبادرت نمايد .كه به دو صورت مي باشد يكي در مورد آراي متناقض و ديگري و چنانچه نسبت به موضوع واحد آراء مشابه متعدد صادر شده
باشد كه صدور راي وحدت رويه در اين خصوص در صالحيت هيأت عمومي ديوان ميباشد كه بدين ترتيب است:
 -1صدور راي وحدت رويه قضايي در مورد آراي متناقض صادره از شعب ديوان «هرگاه در موارد مشابه آراي متناقض از يك يا چنـد شـعبه
ديوان صادر شود رئيس ديوان موظف است به نسبت به صدور راي اقدام نمايد .اين راي براي شعب ديوان و سـاير مراجـع اداري مربـوط در
موارد مشابه الزم االتباع است .اثر راي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراي سابق نميشود.
 -2راي وحدت رويه نسبت به آراي مشابه متعدد در موضوع واحد :مطابق ماده  11قانون ديوان عدالت «هرگاه در موضـوع واحـدي حـداقل
پنج راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان موضوع در هيات عمومي مطرح و راي وحدت رويه صادر ميشود
اين راي براي شعب ديوان ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط الزم االتباع است .پس هيأت عمومي ديوان مرجع ايجاد وحدت رويـه
قضايي است كه اين آراي صادره از هيأت عمومي در حكم قانون اند .و پس از صدور راي وحدت رويه ،رسيدگي به شكايات موضع ماده  11در
شعب به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايج انجام ميشود (تبصره ماده »)11
در ساليان اخير و در پرتوي تحوالت انديشه هاي حقوق بشر و حقوق شهروندي ،حقـوق اداري نيـز بـه نوبـه خـود؛ بـه دنبـال پايـهريـزي و
جست جوي ابزارهايي است كه تا از يك طرف ضمن عطف توجه به مقتضايات امر اداري و ضرورت پايه ريزي نظام اداري كارآمد ،ابزارهايي را
 -44جهانگير،منصور ، 3190،قانون ديوان عدالت اداری،نشر ديار ،تهران  ،ماده 20
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در اختيار اداره قرار دهد و از طرف ديگر بتواند افراد را در برابر اداره حمايت نموده و به كنترل قضاي اعمال اداري دست .و همچنين به دليل
گسترش سازمانهاي اداري و دخالت روزافزون آنها در زندگي آحاد جامعه و ارتباط وسيع شهروندان با اين سازمانها و بالتبع امكـان بـروز
اختالف و شكايت از تصميمات و اقدامات اداري از اهميت بسزايي برخوردار است .بي ترديد نظارت قضايي براعمال دولـت مهـمتـرين زمينـه
براي عدم تجاوز دولت به حقوق مردم است .اما نظام تضمين و ضمانت اجرا هم بايد به گونه اي باشد كه امكان تخطي و تخلف از آراء و اوامر
نظام نظارت را به حداقل ممكن برساند يكي از رسالتهاي ديوان عدالت اداري طبق اصل  171قانون اساسي تضـمين و صـيانت از حقـوق و
منافع شهروندان است كه با توجه صالحيت و اختياراتي كه داردآرايي را در اين زمينـه صـادر كـرده اسـت يـا بـه عبـارتي فلسـفه وجـودي
دادگاه هاي اداري و ديوان و نهادهاي مدني به طور كلي حقوق عمومي مدرن تا حدود زيادي در حمايت از شـهرونداني اسـت كـه در مقابـل
دستگاه پرهيمنهي حكومتي بيپناه و ياورند وگرنه دولت آن اندازه اقتدار داشته و دارد كه بيهيچ هراسي خواستههاي خود را به فعل درآورد
و تجربه نشان داده است كه در اين مسير هيچ مانع وارد را نيز بر نمييابد.
حاکمیت قانون در نظام اداری در پرتو قانون مصوب قبل از سال 2931
بر اساس اصل حاكميت قانون ،مقامات اداري مكلفاند در اقدامات و تصميماتي كه اتخاذ مينمايند ،قوانين و مقررات را رعايت كنند؛ خواه
اعمالي كه انجام ميدهند ناظر به شخص يا اشخاص معيني باشد ،مانند تصميمات انفرادي و احكام و  ،...و خواه ناظر به عموم باشد ،مانند
آييننامهها و بخشنامههاي اداري .بهعبارتديگر ،بهموجب اصل حاكميت قانون ،تمام قوا و فعاليتهاي دولت اعم از قانونگذاري ،قضايي،
اجرايي و اداري ،بايستي منطبق با قانون شكل گيرد و چنانچه برخالف قانون عمل شده و يا از اختيارات قانوني سوءاستفاده شود ،افراد
ميتوانند با مراجعه به مراجع قضايي صالحيتدار از تخلف و تجاوز دستگاهها جلوگيري كنند.
قواعد و مقرراتي كه در اجراي اصل حاكميت قانون بر اعمال و تصميمات مقامات اداري حكمفرما ميباشد و به سبب محدوديت قدرت و
اختيارات آنها ميشود ،نهتنها شامل قانون به معني اخص كلمه نيست ،بلكه شامل تمام قواعد و مقرراتي است كه بهعنوان قواعد حقوقي
شناختهشده و الزماالجرا ميباشد .اين قواعد و مقررات عبارتاند از:
 قانون اساسي ازجمله قواعد عالي و برتري است كه در حقوق تمام كشورها حاكميت دارد و دستگاه اداري مكلف است مانند هر
دستگاهي از دستگاههاي حكومتي از آن تبعيت كند.
 قوانين عادي كه با تشريفات خاص از طرف مجالس قانونگذاري وضع ميشوند .ازجمله قواعد حاكم بر دستگاه اداري هستند و
بايد از آنها تبعيت شود .عرف و عادت و منابع معتبر اسالمي كه بهموجب اصل  117قانون اساسي در صورت سكوت يا اجمال
قوانين موضوعه قابل استنادند .معاهدات بينالمللي بر اساس مادة  1قانون مدني در حكم قانون بوده و براي دولت و دستگاهها و
سازمانهاي اداري الزم االتباع است.21
اصول حقوق اداري .آن اصولي هستند كه بهعنوان بخش نانوشتة حقوق يا «حقوق نانوشته» و در ساليان متمادي تجربة قضايي شكلگرفته
و توسعهيافتهاند و اين اصول تقريباً در تمام سيستمهاي حقوقي مشترک هستند .اصولي نظير اصل قانوني بودن ،اصل برابري و منع تبعيض،
اصل عطف به سابق نشدن قوانين  ،اصل احترام به حقوق مالكانه ،اصل آزادي ،اصل تساوي افراد در استخدام دولتي و....

 41دکتر سيد حسن ميرحسينی و دکتر محمود عباسی ،حقوق و تخلفات اداری ،انتشارات حقوقی،چاپ دوم بهار  ،3114صفحه31
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احكام دادگاههاي دادگستري ،براي دولت ،اعم از اينكه در قضيه ذينفع باشد يا نه ،الزم االتباع بوده و بايستي اهتمام الزم را به عمل آورد
تا حكم دادگاه كامالً اجرا شود.
آييننامههاي اداري كه توسط مقامات اداري در حدود اختيارات قانوني آنها وضع ميشوند ،پس از قانون اساسي و قوانين عادي و معاهدات
بينالمللي ،ازجمله قواعدي هستند كه بر اعمال و تصميمات اداري حاكماند.

21

بحث ونتیجه گیری:
بايد دانست كه دادگاههاي اداري منحصر به ديوان عدالت اداري نيست .جز اين ديوان دههـا كميسيون و هيئت و مرجع اداري ديگر وجود
دارد كه خارج از دستگاه قضايي به دعاوي و اختالفات افراد و سازمانهـا در اجـراي قـوانين اقتصـادي ،اجتمـاعي و عمرانـي رسـيدگي
ميكنند .اين مراجع كه تعداد آنها قابل مالحظه اسـت ،از لحـاظ تركيـب اعضـا و اسـتقالل عمل ،واجد شرايط يك دادگاه مرجع بيطرف و
مستقل نيسـتند و اعضـاي آنهـا را وزرا يـا رؤسا و سرپرستان سازمانها مستقيماً تعيين ميكنند .اين مراجع اگرچه جزئي از قوه مجريه
محسوب نميشوند ،رسيدگي آنها طبيعتي قضايي دارد و اعمال مجازات مينمايند .اين مراجع اداري ،كميسيونها و مراجع اداري هستند كه
طبـق قـانون در سـازمانهـا و دستگاههاي اداري تشكيل ميشوند و به برخي دعاوي و شكايات اداري رسيدگي مـيكننـد مانند هيئت
تشخيص و حل اختالف وزارت كار يا هيأتهاي حل اخـتالف ماليـاتي( كـه اصطالحاً به آنها مراجع اختصاصي اداري يا شبه قضايي ميگويند و
ميتوان كاركرد آنهـا را نوعي دادرسي اداري اختصاصي ناميد .اين مراجع اداري از آن جهـت شـبه قضـايي ناميـده شدهاند كه از يك طرف
قضايي نيستند چون جزء قوة قضائيه محسوب نميشوند و معموالً زيرمجموعه قوة مجريه هستند و افرادي كه در آن رأي ميدهند قاضـي
نيسـتند ـ اگـر هـم قاضي در آنها وجود دارد رأي اكثريت مالک است ـ و از طرف ديگر اينگونه نهادها آرايي صادر ميكنند كه اثر قضايي
دارد و دربارة حقوق و تكاليف افراد الزماالجرا ميباشد.
مقرّرات مربوط به طرز تشكيل مراجع اداري و قواعد راجع به آيين و تشريفات آنهـا در رسيدگي به اختالفات و شكايات و نيز ضوابطي كه در
صدور آرا و اخذ تصميمات دارنـد ،دادرسي بيطرفانه و به دور از هرگونـه اعمـال نفـوذ را فـراهم نمـيآورد؛ در صـورتي كـه عدالت حكم
ميكند اعضاي اين مراجع اختصاصي از ميـان افـراد مطلـع و بصـير در امـور حقوقي و كارشناسان باتجربه و امين انتخاب شوند كه از نظر
استخدامي به دستگاه مربـوط وابسته نباشند و امنيت شغليشان نيز تأمين شود.
اختيارات اين مراجع نسبتاً وسيع و قابل توجه اسـت و رأيـي كـه دربـارة افـراد صـادر ميكنند در حقوق آنها مؤثر است .براي مثال هيئتهاي
حل اختالف ماليـاتي در خصـوص بدهي مالياتي مؤديان مالياتي و كميسيونهاي حل اختالف گمركي دربارة حقوق و عوارض گمركـي
تصــميماتي مــيگيرنـد يــا كميســيون مــادة 1۱۱قـانون شــهرداري و يــا برخــي كميسيونهاي شهرداري دربارة ارزش امالک
موردنياز كه سازمانهاي عمـومي بايـد تملـك كنند ،تصميماتي ميگيرند كه همة اينها در حقوق افراد مؤثر اسـت .لـذا قـانونگـذار بـراي
تضمين رعايت حق و عدالت ،شكايت و اعتراض از احكام و آراء اين مراجع را پـيشبينـي كرده است.
بيشتر اين مراجع و دادگاهها از لحاظ رسيدگي شكلي تـابع ديـوان عـدالت اداريانـد و تعداد اندكي نيز خارج از نظارت ديوان فعاليت
مـيكننـد .بنـد 2مـادة 11قـانون ديـوان عـدالت اداري در اينباره مقرر ميدارد» :رسيدگي به اعتراضـات و شـكايات از آراء و تصـميمات
 42دکتر سيد جاللالدين مدنی ،رويه قضايی ،ناشر مؤلف ،زمستان  ،3154صفحه 5
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قطعـي دادگاههاي اداري ،هيئتهاي بازرسي و كميسـيونهـايي ماننـد كميسـيونهـاي ماليـاتي ،شـوراي كارگاه ،هيئت حل اختالف كارگر و
كارفرما ،كميسيون موضـوع مـادة 1۱۱قـانون شـهرداريهـا ،كميسيون موضوع مادة 51قانون حفاظـت و بهـرهبـرداري از جنگـلهـا و
منـابع طبيعـي و اصالحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقرّرات يا مخالفت با آنها«.
برخي از نويسندگان حقوق اداري معتقدند قانونگذار در مادة 11قانون ديـوان عـدالت اداري نظارت ديوان بر مراجع اداري را بر چند مورد
مذكور در بند 2اين ماده محدود كرده است و از اين بابت قانون ديوان را در كانون انتقاد قرار دادهاند .اينان ميگويند» :با دقـت در قانون
اساسي به خوبي پيداست كه نظر نويسندگان قانون اساسي اين بوده كه ديوان عدالت اداري ،مرجع اصلي شكايات و دعاوي اداري از هر قبيل
باشد ،نه دادگاه ديگر و لذا محدود كردن نظارت ديوان برچند دادگاه اداري اختصاصي كه در ماده 11قانون ديـوان آمـده ،دور از هدف اصلي
قانونگذار است«.
اما به نظر ميرسد كه اين برداشت از بند 2ماده 11دقيـق نيسـت و مسـتفاد از عبـارت كميسيونهايي مانند «...اين است كه موارد مذكور در
اين بند جنبة تمثيلي دارنـد .بنـابراين ،اگر در قانون خاصي يكي از مراجع شبه قضـايي ـ تحـت هـر عنـواني اعـم از هيئـت يـا كميسيون
يا عنواني ديگر ـ جهت رسيدگي به اعتراضات اشخاص پيشبينـي شـده باشـد و تصريح نشده باشد كه آراء اين مرجـع قابـل شـكايت و
اعتـراض در ديـوان عـدالت اداري است ،اصل بر اين است كه آراء صادره قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري ميباشد مگـر اينكه در همان
قانون آراء مذكور از شمول قانون ديوان عدالت مستثني شده باشد«.
مراجع
-1

اداره كل پژوهش و اطالعرساني معاونت حقوقي رياست جمهوري ( ،)1141مرزهاي تقنين و اجرا در قانون اساسي جمهوري اسالمي

ايران ،تهران :معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات.
-2

الهام ،غالمحسين ( ،)1111دادرسي اساسي در جمهوري اسالمي ايران – اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان ،تهران:

مركز تحقيقات شوراي نگهبان.
-1

امامي ،محمد و استوار سنگري ،كورش ( ،)1141حقوق اداري ،ج ،1تهران :ميزان،

چاپ سيزدهم.
-1

انصاري ،ولياهلل ( ،)1171كليات حقوق اداري ،تهران :ميزان.

-5

راسخ ،محمد ( ،)1144نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسي ،تهران :دراک.

-1

صدرالحفاظي ،سيد نصراهلل ( ،)1172نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديوان عدالت اداري ،تهران :شهريار.

-7

شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ( ،)1111صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري

اسالمي ايران ،ج ،1تهران :اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي ،اداره تبليغات و انتشارات مجلس شوراي اسالمي.
-4

كاتوزيان ،ناصر ( ،)1171حقوق مدني -قواعد عمومي قراردادها ،تهران :انتشار با همكاري بهمن برنا ،چاپ سوم ،ج.2

-1

كدخدايي ،عباسعلي و ويژه ،محمدرضا (« ،)1144شوراي نگهبان و دعاوي مربوط به ابطال تصميمات دولتي خالف قانون اساس»،

ديوان عدالت اداري :صالحيت قضايي و دادرسي اداري ،تهران :معاونت آموزشي و پژوهشي ديوان عدالت اداري و دانشكده حقوق دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران مركزي ،ص.27
939

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution
requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download.

حقوق و علوم قضایی  ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد  ، 1931ص 973-957
ISSN: 1394-0037
http://www.jolaw.ir
پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران

www.ISEAS.ir

پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران www.Listjournal.ir
پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران www.ConferenceList.ir

-1۱

شوراي نگهبان ( ،)1145مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي – دوره سوم (خرداد  1117تا

خرداد  ،)1171تهران :مركز تحقيقات شوراي نگهبان.
-11

شوراي نگهبان ( ،)1145مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس

-12

شوراي اسالمي – دوره پنجم (خرداد  1175تا خرداد  ،)1171تهران :مركز تحقيقات شوراي نگهبان.

-11

شوراي نگهبان ( ،)1141مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي – دوره دوم (خرداد  1111تا

خرداد  ،)1117تهران :مركز تحقيقات شوراي نگهبان.
-11

متين دفتري ،احمد (« ،)1147شوراي دولتي يا دادگاه حقوق بشر» ،حقوق اساسي ،ش ،1ص.2۱۱

-15

محمودي ،جواد ( ،)111۱بررسي تحليلي دادرسي اداري در حقوق ايران ،تهران :جنگل.

-11

مجلس شوراي اسالمي ( )1114مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي ،دوره سوم 21 ،آذرماه و  21دي ماه .1114

-17

مجلس شوراي اسالمي ( ،)1174مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي ،دوره پنجم 4 ،اسفند .1174

-14

نامه دبير هيئت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين به تاريخ  11ارديبهشت ( 1111تاريخ بازديد –  17خردادماه )1112

-11

ويژه ،محمدرضا ( -1144الف)« ،اصل قانونمداري در اعمال اداري» ،آموزههاي حقوقي ،ش ،12ص.45

-2۱

ويژه ،محمدرضا ( -1144ب)« ،تأملي بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران» ،راهبرد ،ش ،5۱ص.1۱1

-21

هاشمي ،سيد محمد ( ،)1141حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،ج ،2حاكميت و نهادهاي سياسي ،چاپ نوزدهم ،تهران :ميزان.

-22

هداوند ،مهدي (« ،)1147نظارت قضايي :تحليل مفهومي ،تحوالت اساسي» ،حقوق اساسي ،ش ،1147 ،1ص.7.

-21

علي اكبر دهخدا ،لغت نامه( ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول ،پاييز  ،)1171جلد  ،11ص .11111

-21

سيد محمد هاشمي« ،نظارت شوراي نگهبان نظارت انضباطي» ،مجموعه مقاالت ،نظارت استصوابي( ،تهران :نشر افكار ،)1174 ،ص

.14
-25

امام خميني ،تحريرالوسيله ،ج  ،2ص  ،221كتاب الوقف ،مسئله ي .41

-21

محمد كاظم طباطبايي يزدي ،عروة الوثقي ،ج  ،1كتاب الوقف ،مسئله ي  11از فصل سادس.

-27

روابط عمومي شوراي نگهبان ،شوراي نگهبان در كالم واليت( ،دفتر نظارت و بازرسي استان قم ،چاپ اول ،)114۱ ،ص  1ـ .7

-24

محمد رضا مرندي« ،تأملي در مباني و ادله ي نظارت استصوابي» ،مجموعه مقاالت ،نظارت استصوابي( ،تهران :نشر افكار ،چاپ اول،

 ،)1174ص .51
-21

امامي ،محمد؛ استوارسنگري ،كورش ،)1141( ،حقوق اداري ،جلد اول ،چاپ دوم،تهران ،نشر ميزان

-1۱

طباطبايي موتمني ،منوچهر ،)1142(،حقوق اداري ،چاپ هفتم  ،تهران،انتشارات سمت

-11

عباسي ،بيژن ،)1141(،حقوق اداري،جلداول ،تهران ،نشر دادگستر

-12

قاضي ،ابوالفضل ،)1141( ،بايستههاي حقوق اساسي،تهران ،نشر ميزان

-11

موسي زاده ،رضا ،)1177( ،حقوق اداري،تهران ،انتشارات ميزان

-11

هاشمي ،سيدمحمد ،)1141(،حقوق بشر و آزادي اساسي،چاپ اول  ،تهران ،نشر ميزان

-15

هداوند ،مهدي ،)1147( ،نظارت قضايي :تحليل مفهومي تحوالت اساسي ،نشريه حقوق اساسي ،شماره 1

933

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution
requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download.

حقوق و علوم قضایی  ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد  ، 1931ص 973-957
ISSN: 1394-0037
http://www.jolaw.ir
پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران

www.ISEAS.ir

پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران www.Listjournal.ir
پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران www.ConferenceList.ir

-11

هدايت نيا ،فرج اهلل ،1144 ،جايگاه ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت مردم از دستگاه¬هاي دولتي ،دو ماهنامه رواق

انديشه ،شماره  ،11ص.11
-17

صدرالحفاظي ،سيدنصراهلل ( ،)1172نظارت قضايي براعمال دولت ،نشر شهريار جلد اول

-14

صدر الحفاظي ،سيدنصراهلل ( ،)1141نگرشي برقانون ديوان عدالت اداري نشريه حقوق اساسي ،شماره 4

-11

ميرداماد نجف آبادي،سيد علي،)111۱(،صالحيت و حدود و اختيارات ديوان عدالت اداري،نشر معرفت حقوقي،فصل نامه علمي-

تخصصي،شماره اول
-1۱

منصور ،جهانگير ،)111۱( ،قانون ديوان عدالت اداري ،نشر ديدار

-11

منصور ،جهانگير ،چاپ بيست و پنجم ،)1145( ،قانون مدني ،انتشارات دوران

-12

منصور ،جهانگير ،چاپ بيستم و پنجم ( ،)1145قانون اساسي ،انتشارات دوران

-11

مشهدي ،علي ،ترمينولوژي حقوق محيط زيست ،انتشارات خرسندي ،چاپ اول.1141 ،

-11

آيينهاي تصميم گيري در حقوق اداري ،معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه ،كار مشترک با مرتضي نجابتخواه و

ديگران ،تهران :انتشارات خرسندي ،چ اول .1144 ،چ دوم 1111
-15

هداوند مهدي و علي مشهدي ،اصول حقوق اداري در پرتو آراء ديوان عدالت اداري  ،انتشارات روزنامه رسمي قوه قضانيه ،چاپ

اول .1144چاپ دوم 1111
-11

مشهدي  ،علي ،مجموعه قوانين و مقررات تخلفات اداري ،انتشارات خرسندي ،چ اول.1141 ،

انديشه هاي حقوق اداري(،مجموعه مقاالت اهدايي به دكتر طباطبايي موتمني ،انتشارات مجد1112 ،

935

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution
requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download.

