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  اختیارات دیوان عدالت اداريحدود صالحیت و 
  *يآبادسیدعلی میرداماد نجف

  دهيكچ
و  ماتيتصممورد و تظلمات مردم  اتياكبه ش يدگيرس ريخط ةفيوظ يعدالت ادار وانيد

ـ س ايسأبا توجه به ترا به عهده دارد.  يو دولت يادارهاي اعمال سازمان ن نهـاد پـس از   ي
ـ و حـدود اخت  تيدر مورد صالح رياخهاي در سال، انقالب و نوپا بودن آن يروزيپ  اراتي
اصول  يمقاله با بررس نيصورت گرفته است. در ا يان دعوا مناقشاتكدر رابطه با ار وانيد
ـ قـانون د ، يعدالت ادار وانيبه دناظر  يِاساس نونقا ـ  واني صـادره از آن و   يآرا يو برخ

بحـث  در كانون خوانده و موضوع دعوا ، در رابطه با خواهان انويد تيآنها صالح ليتحل
ـ ا ميتقس يچگونگبه مقاله  انيقرار گرفته است. در پا ـ و اختهـا  تيصـالح  ني ـ  اراتي  نيب

  است. شدهاشاره  وانيان مختلف دكو ارها بخش
ـ د، يعدالت ادار، اراتيحدود اخت، تيصالح: هاكليد واژه نظـارت  ، يعـدالت ادار  واني

  ييقضا
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  مقدمه
صالحیت و حدود اختیـارات دیـوان را    1385فصل دوم قانون دیوان عدالت اداري مصوب 

ه به ترتیـب صـالحیت و   کباشد می 19و  13ترین آنها مواد مهمرده است. کماده بیان  7در 
صـالحیت و   13 ةند. طبـق مـاد  کمی عمومی دیوان را بیانهیئت  و 1حدود اختیارات شعب

  حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداري به قرار زیر است:
  :اشخاص حقیقی یا حقوقی از رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات. 1

مؤسسـات و  ، هـا سـازمان ، هـا الف. تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم از وزارتخانـه 
  آنها؛انقالبی و مؤسسات وابسته به  ها و تشکیالت و نهادهايهاي دولتی و شهرداريشرکت

الف) در امـور راجـع بـه    تصمیمات و اقدامات مأموران واحـدهاي مـذکور در بنـد(   ب. 
  وظایف آنها؛

، اداريهــاي ایات از آراء و تصــمیمات قطعــی دادگــاهکرســیدگی بــه اعتراضــات و شــ. 2
حـل  هیئت ، گاهشوراي کار، مالیاتیهاي مانند کمیسیونهایی بازرسی و کمیسیونهاي هیئت

کمیسیون موضوع ، هاقانون شهرداري 100 ةکمیسیون موضوع ماد، اختالف کارگر و کارفرما
ها و منابع طبیعـی و اصـالحات بعـدي آن    از جنگلبرداري ) قانون حفاظت و بهره56( ةماد

  نین و مقرّرات یا مخالفت با آنها؛منحصراً از حیث نقض قوا
ولین قـانون اسـتخدام کشـوري و سـایر مسـتخدمان      رسیدگی به شکایات قضات و مشم. 3

 (الف) و مستخدمان مؤسسـاتی کـه شـمول ایـن قـانون      مؤسسات مذکور در بند واحدها و
از حیـث تضـییع حقـوق    ، اعـم از لشـکري و کشـوري   ، نسبت به آنها محتاج ذکر نام است

  استخدامی.
 اختیـارات  صـالحیت و حـدود  قانون دیوان عـدالت اداري،   19 ةهمچنین بر اساس ماد

  هیئت عمومی دیوان عبارت است از:
 رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات و اعتراضــات اشــخاص حقیقــی یــا حقــوقی از. 1
ا بـا  از حیث مخالفت مدلول آنهها دولتی و شهرداريمقرّرات  نظامات و و سایرها نامهآیین

  قانون و احقاق حقوق اشخاص...؛
 ن؛اقض صادره از شعب دیواآراء متن صدور رأي وحدت رویه در مورد. 2
آراء مشـابه متعـدد   ، ه نسبت به موضوع واحدکت رویه در صورتی صدور رأي وحد .3

  صادر شده باشد.



   ۳۷ اختيارات ديوان عدالت اداريحدود صالحيت و 

ا یـ  کیوجود دارد. شاهایی پرسشوان ابهامات و یارات دیت و حدود اختیصالحدربارة 
و  ا نهادهـا یـ وان دارنـد  یـ در د یا فقـط مـردم حـق دادخـواه    یـ ست؟ آکیوان یخواهان در د

ا یباشد  ید سامان دولتیا بایعنه آکیا مشتینند؟ خوانده کتوانند طرح دعوا می زینها سازمان
توانند طرف دعوا واقع شوند؟ و اگر خوانده سازمان دولتـی  هاي عمومی غیردولتی نیز میسازمان

نیـز دربـر   است آیا منحصر در نهادهاي اجرایی و قوة مجریه است یا نهادهاي تقنینی و قضایی را 
دهـد؟ اینهـا سـؤاالتی    گیرد؟ سرانجام اینکه دیوان چه نوع دعاوي را مورد رسیدگی قـرار مـی  می

صالحیت و حـدود اختیـارات دیـوان را    ، است که در این نوشتار بررسی شده است. در این مقاله
ـ  ، یکی از منظر ارکان دعوا (خواهان: ایماز دو منظر بررسی کرده ل خوانده و نوع دعـواي قاب

  طرح) و دیگري از منظر چگونگی تقسیم صالحیت و اختیارات بین ارکان دیوان.

  ان دعواكصالحيت ديوان از نظر ار
  ي (خواهان)كصالحيت ديوان از حيث شا. الف

، ایاتکبـه منظـور رسـیدگی بـه شـ     «گویـد:  صد و هفتاد و سوم قانون اساسـی مـی  کاصل ی
ایـن   ». گردد...لت اداري... تأسیس میان عدااعتراضات مردم... دیوانی به نام دیو و تظلمات

دانسته اسـت. ایـن واژه مـبهم اسـت و     » مردم«یا خواهان در دیوان عدالت را  2یکشا، اصل
قـانون دیـوان عـدالت     13 ةرد. مـاد کـ باید به قانون عادي مراجعـه  گذار قانونبراي فهم مراد

صـالحیت و حـدود   « گویـد: مـی ی کاداري در بیان صالحیت دیوان از حیث خواهان و شـا 
ایات و تظلمـات و اعتراضـات اشـخاص    کاختیارات دیوان به قرار زیر است: رسیدگی به ش

اشخاص حقیقی «ی در دیوان کخواهان یا شا، این عبارت بر اساس» . حقیقی یا حقوقی از...
ه کـ  زیـرا ایـن سـؤال وجـود دارد    ؛ سـازد این عبارت نیز ابهام را مرتفع نمـی  اند.»یا حقوقی

اشخاص حقوقی حقـوق  «است یا » اشخاص حقوقی حقوق خصوصی« مقصود از آن صرفاً
در مورد مشخصات حقوقی خواهان در دیوان عدالت اداري «شود. می را نیز شامل »عمومی
 ۀنظریـ  .2کی؛ صالحیت مطلق دیوان در رابطه با شا ۀنظری .1متفاوت وجود دارد:  ۀدو نظری

بـه  ، ۀبحث پس از بررسی دالیل ایـن دو نظریـ   ۀدر ادام 3».ی به مردمکاختصاص جایگاه شا
  4رد.کاشاره خواهیم ، قع جمع بین دو نظر اول و دوم استه در واکمطلوب  ۀنظری

  (خواهان) یکصالحیت مطلق دیوان در رابطه با شا ۀاول: نظری ۀنظری
قانون اساسی بدون قید  173در اصل » مردم«ه عبارت کاین اعتقادند  طرفداران این نظریه بر

ص حقـوقی  اعـم از اشـخا  ، همۀ اشخاص حقیقـی و اشـخاص حقـوقی    ةبرگیرندحصر در 
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ادلـۀ  است. طرفداران این نظریه براي اثبات ادعاي خود ، حقوق خصوصی و حقوق عمومی
  نند:کمی زیر را اقامه

داخـل  ی در دعاوي کقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مقام شا 173هرچند اصل . 1
حـدود اختیـار و   ، در قسمت آخر همـان اصـل  ، دانسته است» مردم«در صالحیت دیوان را 

 19و  13 ةمـاد ، سهمـین اسـا  بـر  ه است. شدم قانون عادي منوط کعمل دیوان به ح ةنحو
ی در کرا در مقام شا» اشخاص حقیقی و حقوقی«، 1385قانون دیوان عدالت اداري مصوب 

 دیوان شناخته است.
قانون دیوان عـدالت   19 ةو ماد 13 ةماد کدر بند ی» اشخاص حقوقی«عبارت اطالق  .2

ایات اشخاص حقوقی حقوق عمـومی  که دیوان را در رسیدگی به شکند کایجاب میاداري 
  صالح بدانیم.

هـایی  نامهها و تصویبنامهتواند ابطال آیینمی »سکهر«قانون اساسی  170طبق اصل  .3
 ةند. همچنـین مـاد  کاز دیوان تقاضا ، با قوانین مغایرت داشته باشد ام اسالمی وکه با احکرا 
 ی(خواهان) مقـرر کر خصوصیات شـا کبدون ذ 1360قانون دیوان عدالت اداري مصوب  25
دیوان عدالت اداري موظف است چنانچه ، قانون اساسی 170در اجراي اصل «ه کداشت می
ا مقرّرات اسـالمی  دولتی بهاي نامهآیینها و نامهایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویبکش

بـر حصـر   » ایتی...مطرح گردیـد... کچنانچـه شـ  «عبـارت  ، ورکمذ ةدر ماد» . مطرح گردید...
تواند از سـوي مـردم یـا واحـدهاي دولتـی و غیـره       می ایتکشطرح ی داللت ندارد و کشا

  صورت گیرد.

  »ممرد«ی به کاختصاص جایگاه شا ۀدوم: نظری ۀنظری
اشـخاص  « یـا » مـردم «، ی در دیـوان عـدالت اداري  کاین نظریه طرف شـا فداران، طربه باور 

 زیـر را اقامـه  هـاي  دلیـل ، خـود  ۀبـراي اثبـات نظریـ   است. اینان » حقوقی حقوق خصوصی
  نند:کمی

ایـن  بسـیار حـائز اهمیـت اسـت.     گذار قانون شناختن قصد و نیت، در تفسیر قوانین. 1
بـا قصـد و غـرض    توانـد شـخص حقـوقی حقـوق عمـومی باشـد       مـی  یکشا هک برداشت

، قانون اساسی 173گذار از تدوین اصل زیرا نیت قانون؛ رسدگذار ناسازگار به نظر میقانون
عرف در مـورد اشـخاص   وانگهی  5.جلوگیري از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است

  برد.ار نمیکلفظ مردم را به ، حقوقی حقوق عمومی



   ۳۹ اختيارات ديوان عدالت اداريحدود صالحيت و 

 هکصالحیت دیوان محدود به حدودي است ، اختصاصیقضایی  مرجع کنوان یبه ع. 2
بـر ضـد   رسیدگی به دعاوي واحـدهاي دولتـی   رده است. بر این اساس، کتعیین گذار قانون

هـاي  زیـرا حـل اختالفـات بـین دسـتگاه     ؛ توان در صالحیت دیوان دانسـت نمی دیگر راکی
هـاي اجرایـی از طریـق    اختالف بین دسـتگاه چگونگی رفع  ۀنامآیین«ه کبه ترتیبی ، اجرایی

  6گیرد.می صورت، رده استکمقرر  26/12/86در تاریخ » مجریه ةوق ارهاي داخلیکسازو
هـاي اجرایـی و اداري در صـالحیت دیـوان     رسیدگی به اختالفات بین دستگاه، بنابراین

، اشخاص حقـوقی حقـوق عمـومی باشـند    ، هرگاه دو طرف دعوي، . به عبارت دیگریستن
  است.رسیدگی به این دعوي از صالحیت دیوان خارج 

» اشخاص حقوقی«عبارت ، قانون دیوان عدالت اداري 19 ةو ماد 13 ةماد 1بند . اینکه 3
قـانون   ۀه در مقدمـ کـ آورده بدین دلیل بوده اسـت  » حقوق خصوصی«ر وصف کرا بدون ذ

ور از صـالحیت  کقانون اساسی اسـتناد شـده و اصـل مـذ     173دیوان عدالت اداري به اصل 
حکایـت   دولتـی هـاي  نامهان و واحدها و آیینمأموراز ایات مردم کدیوان در رسیدگی به ش

لفـظ مـردم در    ۀبه قرینـ  19و  13 ةند. به تعبیر دیگر منظور از اشخاص حقوقی در مادکمی
  .است قوقی حقوق خصوصیاشخاص ح، 173اصل 
 در 39، 38، 37هـاي  اداري به شـماره عمومی دیوان عدالت هیئت  رأي وحدت رویه. 4
  گوید:ت. این رأي میمؤید همین برداشت اس 10/7/68 تاریخ

منظـور  ، صد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانکه در اصل ینظر به اینک
تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ، ایاتکرسیدگی به شاز تأسیس دیوان عدالت اداري 

، مردم ۀلمکو با توجه به معنی لغوي و عرفی ، مأمورین یا واحدهاي دولتی تصریح گردیده
واحدهاي دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصـی  

  7. شود...اطالق می
یعنـی  ؛ نـد امـردم ، در دیـوان عـدالت اداري   کیه خواهان یا شاکطبق این نظریه روشن شد 

  ».اشخاص حقوقی حقوق خصوصی«و » اشخاص حقیقی«

  اول و دوم ۀجمع بین نظری سوم: ۀنظری
بر ضـد دولـت   ه دیوان عدالت اداري را براي رسیدگی به دعاوي کاول،  ۀروشن است نظری

ت بـه صـور  ، قی و حقوقی (حقوق عمومی و خصوصـی) اعم از حقی، از طرف هر شخصی
دولت را بـه  بر ضد دولتی هاي ایت دعاوي دستگاهکشداند و به بیان دیگر، می مطلق صالح
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 کـه بـه هـیچ   دوم  ۀنظریسوي دیگر، قابل قبول نیست. از ، پذیردمی صورت مطلق در دیوان
  ال است.کپذیرد نیز محل اشنمی دولتی را در دیوانهاي وجه دعاوي دستگاه

اشـخاص حقیقـی و   «ایات کمبنی بر پذیرش شـ غالب دیوان عدالت اداري،  ۀرغم رویبه
ه دیـوان  کـ نشـان سـاخت   باید خاطر» خوانده«به عنوان » صیاشخاص حقوقی حقوق خصو

ایات برخـی از  کرده و شـ کـ خـود عـدول    ۀور در مواردي چنـد از رأي وحـدت رویـ   کمذ
را نیـز پذیرفتـه   واحـدهاي دولتـی   ، یا بـه عبـارت دیگـر   » اشخاص حقوقی حقوق عمومی«

  8است.
را پذیرفته است و بـه تعبیـر    ه چرا دیوان این مواردکشود می مطرحسؤال  در اینجا این

  ایت واحدهاي دولتی در دیوان عدالت اداري چیست؟کپذیرش ش كمالدیگر، 
دولتـی در  هـاي  ه دستگاهکدیوان عدالت اداري در مواردي «برخی نویسندگان معتقدند: 

ایت ایـن  کبـه شـ  ، انـد بـوده  »تصـدي «نبوده و صرفاً در مقام اعمـال   »یتمکحا«مقام اعمال 
ل حـج و اوقـاف   کـ ایات ادارات کماننـد قبـول شـ    9».رده استکواحدهاي دولتی رسیدگی 

  دارد:می خود اعالم 25/7/71مورخ  155 ۀدر دادناماین هیئت  عمومی دیوان.هیئت  توسط
و  38، 37 ةقرار دارد و مطابق رأي شمارهرچند سازمان اوقاف در عداد واحدهاي دولتی 

ه در مقام ایجـاد وحـدت رویـه    کعمومی دیوان عدالت اداري هیئت  10/7/68مورخ  39
ایات و اعتراضات واحدهاي دولتی جز نسبت به مصـوبات و  کرسیدگی به ش، صادر شده

ور ناظر به مـواردي  کم مذکن حکلی، نظامات دولتی از قلمرو صالحیت دیوان خارج است
ه واحد دولتی باألصاله و در مقام حفظ حقوق دولت مبادرت به تقدیم دادخواست کاست 

قانون مدنی در باب ماهیت حقـوقی عقـد   مقرّرات  ام وکبه موجب احه، کند. در حالی ک
مال موقوفه متعلق حق دولت نیست و درآمد و عوائد آن ، وقف و نتایج و آثار مترتب برآن

ة امور موقوفات در شود و سازمان اوقاف در ادارنمی بعمومی دولت محسو ۀجزو بودج
علیهم است افظ منافع و حقوق موقوف االمر مجري نیات و اهداف واقف و حواقع و نفس

باشد و به تبع می امور موقوفات ةدار تولیت و ادارابت و نمایندگی قانونی آنان عهدهو به نی
گی قانونی موقوف علیهم حسب مورد بـه  تواند به نمایندمی، در صورت تضییع حقوق آنها

  10. کند...ایت کمراجع قضایی و از جمله دیوان عدالت اداري ش
گردد می در جاي خود از آراي جالب و درخشان دیوان عدالت اداري محسوبمذکور رأي 

، »مقـام اعمـال تصـدي بـودن     در« كامـا مـال  ، قضایی مؤثر باشد ۀتواند در ایجاد رویمی هک
ایات واحـدهاي دولتـی در دیـوان را توجیـه سـازد. در      کتمام موارد پـذیرش شـ  تواند نمی
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واحـدهاي دولتـی را در غیـر حالـت     هـاي  ایات و دادخواسـت کبسیاري از موارد دیوان شـ 
  رد:کتوان به موارد زیر اشاره می ه از آن جملهکنیز پذیرفته است مذکور 

ایت سازمان ثبت اسناد و کبه ش 26/2/77به تاریخ  42 ۀنامدیوان عدالت اداري در طی داد
ـ  ۀنامک بند از آیینابطال ی ۀشور به خواستک كامال و طـی   76ۀ سـال  اجرایی قانون بودج
ۀ اي یـزد بـه خواسـت   کت سهامی آب منطقهایت شرکبه ش 20/6/79به تاریخ  194 ۀنامداد

به  364 ۀار و طی دادنامکار وزارت کل نظارت و تنظیم روابط ک ةالعمل ادارابطال دستور
 ۀنامۀ ابطال بخشایت دفتر حقوقی وزارت راه و ترابري به خواستکبه ش 19/10/80تاریخ 

ـ   1/8/78به تـاریخ   309 ۀار و امور اجتماعی و طی دادنامکوزارت  ایت سـازمان  کبـه ش
ار و امور اجتماعی کابطال بخشنامه وزارت  ۀی به خواستکآوري و فروش اموال تملیجمع

ابطـال   ۀایت سازمان صدا و سیما بـه خواسـت  کبه ش 11/2/78به تاریخ  22 ۀو طی دادنام
  11رده است.کشوراي عالی اداري رسیدگی  ۀمصوب

ه دیوان در کو دقت در آراي دیوان بتوان گفت گفته پیشبا توجه به مطالب رسد، می به نظر
  :کندمی ایت واحدهاي دولتی رسیدگیکدو مورد به ش

 ه تقاضـاي ابطـال  کـ قانون دیوان عدالت اداري  19 ةماد در خصوص دعاوي موضوع. 1
این تقاضا طبق . شودمی عمومی دیوان مطرحهیئت  دولتی است و درمقرّرات  وها نامهآیین

مقـرّرات   گونـه تواند ابطال اینمی هر کس «...دارد: می ه بیانکقانون اساسی  170ذیل اصل 
و شـود  اند از طرف واحدهاي دولتی نیـز طـرح   تومی، »را از دیوان عدالت اداري تقاضا کند

جـز نسـبت بـه    «... . عبـارت  گیردرا نیز دربر میدولتی هاي دستگاه» سکهر«اطالق عبارت 
 ) نیز شاهد و مؤید این مطلـب 155 ۀ(دادنام مذکور ۀدر دادنام» مصوبات و نظامات دولتی...

  است.
بایـد در مـورد هـر    ، قانون دیوان عدالت اداري 13 ةدر خصوص دعاوي موضوع ماد. 2

ه کـ شـود  مـی  د. با دقت در قـانون دیـوان عـدالت اداري مالحظـه    جداگانه بحث کربند آن 
 ۀه طبـق رأي وحـدت رویـ   ـ کایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی  کرسیدگی به ش

حقـوق   باید شخص حقیقی یا حقـوقی ، عمومی دیوانهیئت  10/7/68مورخ  39و  38، 37
 1تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی و مأموران آنهـا موضـوع بنـد    از  ـ خصوصی باشد

انـد و بـراي   کمیـت ه اشخاص مزبور جدا و مستقل از حاکاست دلیل به این ، قانون 13 ةماد
ایت آنها کشگذار قانون میت دولت ستمی بر آنها وارد شودکه با اعمال حاجلوگیري از اینک

ند اکمیت موجود در هر جامعهدولتی بخشی از حاهاي اما دستگاه. رفته استدولت پذیاز را 
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ایت که از تصمیمات و اقدامات دولت متضرر گردند. بنـابراین شـ  کو در این موضع نیستند 
ه واحـد  کـ مگر آن، شودنمی ه از این منظر و حیث باشد پذیرفتهکواحدهاي دولتی تا زمانی 
ن متولی وقـف  ل اوقاف به عنواک ةمانند دعواي ادار، دکنندعوا  ۀدولتی از حیث دیگري اقام

  از طرف اشخاص خصوصی.
آرا و از ه دسـتگاه دولتـی   کـ زمـانی  رسـد،  مـی  بـه نظـر   13 ةماد 2اما در خصوص بند 
لـی  کتشخیص و حـل اخـتالف (بـه طـور     هاي هیئت اداري وهاي تصمیمات قطعی دادگاه

ی از طـرفین دعـوا   کبه عنوان یند. کمی ایتکقانون دیوان) ش 13ماده  2مراجع موضوع بند 
بر ضـد  ه کدولتی هاي دستگاهه به اعتبار دولت بودن. بنابراین، ند نکمی در دیوان طرح دعوا

ی از کـ یاعتبـار  ، ننـد کمـی  در دیوان طـرح دعـوا   13 ةماد 2قطعی مراجع موضوع بند  يآرا
میـت نیسـتند. بـا    کعمال حاو در موضع ا، کنند نه به اعتبار دولتمی ایتکاصحاب دعوا ش

مراجع حل اختالف مالیاتی به عنوان مـؤدي  بر ضد توانند می دولتیهاي تکشراین تفسیر، 
 1ایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از این نظر در مـوارد بنـد   کنند. شکایت کمالیاتی ش

تیـاز  و از ام انـد میـت بـوده  کزیرا آنهـا جزئـی از حا  ؛ شودنمی قانون دیوان پذیرفته 13 ةماد
قضـایی   مراجع شـبه  يآرابر ضد همان ماده یعنی  2میت برخوردارند. اما در موارد بند کحا

  نند.کنمی از این امتیاز استفاده
ـ با اموري ، قانون دیوان است 13ة ماد 1ه موضوع بند کماهیت اموري   2ه موضـوع بنـد   ک

ـ تواند موضـوع  می 1ه طبق بند کهمان ماده است متفاوت است. تصمیماتی  ایت قـرار  کش
ه توسط دولت به اعتبـار  کست االجراجانبه و الزمکگیرد ماهیتی اداري دارد و تصمیمی ی

، نندکمی اتخاذ 2ه مراجع موضوع بند کشود. اما ماهیت تصمیماتی می میت اتخاذکحق حا
و در جهت احقاق حق و فصل خصومت است. قضایی  نوع عمل کیعنی ی؛ استقضایی 

ند. ولی در مورد بنـد  کمی میتکاعمال حا 1ذ تصمیمات موضوع بند دولت در هنگام اتخا
یابـد و بعـد از حـق    می ی از اصحاب دعوا به مانند سایرین حضورکنخست به عنوان ی 2

  12.ندکمی قانونی خود در جهت اعتراض و احقاق حق استفاده
در مـوارد   ه واحـدهاي دولتـی  کـ نـیم  کتوانیم این نظر را تقویت مذکور میاگرچه با تحلیل 

دیـوان   ۀامـا رویـ  ، توانند در دیوان عدالت اداري دعوا اقامه نمایندمی 13ماده  2موضوع بند 
نـد. در سـال   کمـی  یدیشور خالف آن را تأکدیوان عالی  ۀعدالت اداري و رأي وحدت روی

به چند نفر از محافظان شعب خود بـه خـدمت   نداشتن با اعالم نیاز ملی ایران،  کبان 1372
و در برنـد  میایت کارفرما شکارگر و کبه مراجع حل اختالف بین اینان دهد. می خاتمهآنها 



   ۴۳ اختيارات ديوان عدالت اداريحدود صالحيت و 

دادگـاه  بـه  ، دربارة رأي صادرشـده ملی  کشود. بانمی صادرحکم ملی  کبانبر ضد نهایت، 
قرار عدم صالحیت خویش را به شایستگی دیـوان  سرانجام دادگاه برد. اعتراض می حقوقی

شور پرونـده را بـه دیـوان    کدیوان عالی کند. میشور ارسال کعدالت صادر و به دیوان عالی 
 ۀو شـعب شـود  مـی اول دیوان عـدالت اداري مطـرح    ۀپرونده در شعبدهد. میعدالت ارجاع 

دگی بـه آن از حـدود   دولتـی اسـت و رسـی   هـاي  ی از سازمانکه شاکدیوان با این استدالل 
و پـس از  کنـد  مـی قرار عـدم صـالحیت صـادر    ، الحیت و اختیارات دیوان خارج استص

شـور ارسـال   کپرونده به دیوان عـالی  ، نندهکحدوث اختالف در صالحیت مرجع رسیدگی 
  :دهدمیدیوان چنین رأي  24 ۀو شعبشود می

گردد نمی زاء دولت محسوبجزئی از اج، که از نامش پیداستطور همان، ک ملی ایرانبان
بنابراین رسیدگی به این پرونده در صالحیت دیوان عـدالت  باشد. نمی ت دولتی نیزکو شر

رد پرونده اعاده دامی ور مقررکاداري تشخیص و ضمن فسخ قرار عدم صالحیت دیوان مذ
  شود.

همـین  ، ملـی ایـران (شـعبه بروجـرد) اسـت      که خواهان نیز بانکمشابه دیگري  ةدر پروند
و شـود  مـی شور ارجاع کاول دیوان عالی  ۀشود تا براي رفع اختالف به شعبمی مراحل طی

  :دهدمیچنین رأي  24 ۀخالف شعبکور برمذ ۀشعب
ة دعوا نیز دولتی و خواندهاي تکملی ایران) از جمله شر که خواهان دعوا (بانکنظر به این

اول دیوان عدالت اداري را  ۀاز شعبلذا ... قرار عدم صالحیت صادره ، مرجعی دولتی است
صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و با فسخ قرار عدم صالحیت صادره از دادگاه 

گردد. پرونده جهـت رسـیدگی مـاهوي بـه دادگـاه      می بروجرد حل اختالف کحقوقی ی
  بروجرد ارسال شود. کحقوقی ی

را بـه تـاریخ    602 ةرأي شمار ۀشور در مقام ایجاد وحدت رویکعمومی دیوان عالی هیئت 
  رده است:کبه این قرار صادر  26/10/1374

قـانون اساسـی    173ه بر اساس اصل کحدود صالحیت و اختیارات دیوان عدالت اداري 
قـانون دیـوان عـدالت اداري     11 ةدر مـاد ، کیل گردیده استجمهوري اسالمی ایران تش

شده و مبتنی بر رسـیدگی بـه    قانون جدید) معین و مشخص 13 ة(ماد 1360مصوب سال 
ایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصـمیمات و اقـدامات   کش

دولتی و نیـز  هاي تکو مؤسسات و شرها و سازمانها اعم از وزارتخانه، واحدهاي دولتی
تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهاي مزبور در امور راجع به وظایف آنهاسـت. و بـه   

 ةذیل ماد ةو تبصر 1366شور مصوب سال کقانون محاسبات عمومی  5و  4مواد  صراحت
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 1373/ 4/ 19قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب  5
، و متمم آن مصوب شوراي انقـالب ها کامور بان ةادار ةو نحوها کو قانون ملی شدن بان

 ،با این وصـف وب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است. تی دولتی محسکملی شر کبان
ار و امـور  کحل اختالف مستقر در وزارت هاي هیئت ایت آن نسبت به آراء صادره ازکش

قابل طـرح در دیـوان عـدالت     1369ار مصوب سال کقانون  159 ةاجتماعی موضوع ماد
  13اداري نیست.

اداري قضـایی   عی مراجع شبهآراي قطبر ضد اعتراضات ، بر اساس این رأي وحدت رویهـ 
اگر از طرف مردم باشد قابل طرح در دیوان خواهد بود و اگر معترض بر این آرا سـازمان و  

  د بود.نعمومی خواههاي ننده دادگاهکواحد دولتی باشد مرجع رسیدگی
تواننـد بـه   می عمومی و دیوان عدالت اداريهاي دو مرجع یعنی دادگاه ه هرکاگر بپذیریم 

چنانچه اختالف رأي و رویه در ، نندکمربوط به آراء مراجع شبه قضایی رسیدگی  ایاتکش
ند و وحـدت رویـه ایجـاد    کتواند رفع اختالف می مورد مشابه پیش آید چه مرجعی کی
ه آراء وحدت رویه جهت جلوگیري از تشتت و اختالف رویه و آراء کند؟ با توجه به اینک

ض شور نقض غـر کدیوان عالی  602 ةشمار ۀویآیا رأي وحدت ر، شودمی م صادرکمحا
قضـایی   ایات علیه مراجـع شـبه  کاصوالً رسیدگی به شنیست؟ با توجه به آنچه گفته شد، 

ی دستگاه دولتـی باشـد یـا اشـخاص حقیقـی و حقـوقی حقـوق        کشااینکه  نظر ازصرف
ه طبق کلذا رأي وحدت رویه فوق در دیوان عدالت اداري صورت گیرد.  باید، خصوصی

ی در این گونه موارد دستگاه دولتی باشد باید در دادگاه عمومی طرح دعوا کآن چنانچه شا
  14.ل آفرین استکخالف اصول و مش، ندک

ی به صراحت معین شده است و ابهامی وجـود  کقانون دیوان نیز شا 13 ةماد 3در مورد بند 
  ق آن باشند.توانند مصدانمی دولتیهاي سازمان ه به طور قطعی واحدها وک ندارد

، ي فعلیو آراها براساس رویهتوان نتیجه گرفت: می، از مجموع آنچه گفته شدبنابراین، 
 1به طور مطلق و در مـوارد موضـوع بنـد     19 ةواحدهاي دولتی فقط در موارد موضوع ماد

تواننـد در دیـوان عـدالت اداري دعـوا     می میت نباشندکدر مقام حاآنکه  مشروط به 13 ةماد
  نند.کاقامه 

  »خوانده«در رابطه با صالحيت ديوان . ب
ه دیوان عدالت کدر دعوایی  »خوانده«آید برمیصد و هفتاد و سوم قانون اساسی کز اصل یا

اصـل  ایـن  اسـت.  » واحـد دولتـی  «و » مأمور دولتـی «، اداري صالحیت رسیدگی آن را دارد
تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یـا  ، ایاتکبه منظور رسیدگی به ش«گوید: می
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و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیـوان عـدالت اداري زیـر     یهاي دولتنامهواحدها یا آیین
ه آیـا  کـ اسـت  آن در این اصل  نکتۀ در خور بحث ».گرددقضائیه تأسیس می ةنظررئیس قو

در سـوي دیگـر،   . از گیـرد ر مـی در بـ مجریه است یا سایر قوا را نیز  ةقو» دولتی«مقصود از 
از ایت کشـده و شـ  تـر  وسـیع » خوانـده «حیت دیـوان از جهـت   صـال  ةقانون عادي محدود

تـوان گفـت   مـی  دولتی نیز اضافه شده است. آیاها و برخی مؤسسات عمومی غیرشهرداري
دولتی نیز در صـالحیت دیـوان عـدالت اداري اسـت؟ در     از مؤسسات عمومی غیرایت کش

  گیریم.می در این دو موضوع پی بحث را، ادامه

  مأمورين و واحدهاي دولتي. ۱
سـی و چـه چیـزي گفتـه     که مأمور یا واحد دولتی بـه چـه   کاست باره آن مهم در این ۀتکن

 ةن و واحـدهاي قـو  ااند یا مـأمور مجریه ةن و واحدهاي قوامأمور شود. آیا مقصود صرفاًمی
شود؟ براي تبیین مفهوم این عبارت الزم اسـت توجـه شـود    یه و مقننه را نیز شامل میئقضا

، یومتکـ ح يمجموعه قـوا ، شورـ ک  : دولتاربرد داردک معنامعموالً در سه » دولت« ةه واژک
  15.هیمجرة قو

ر کـ دام معنـاي ذ کصد و هفتاد و سوم قانون اساسی کدر اصل ی، »دولت« ةمقصود از واژ
  شده است؟

عنه (خوانـده) دولتـی دو نظریـه    کیصالحیت دیوان عدالت اداري نسبت به مشترة دربا
  طرح شده است:

  مجريه ةقوهاي اول: حصر مصاديق واحدهاي دولتي به دستگاه ةنظري
  ایات از اعمـال کدیوان عدالت اداري منحصـراً مرجـع رسـیدگی بـه شـ     ، براساس این نظریه

  اجرایـی و اداري هـاي  سـازمان ، مجریه است و منظـور از واحـدهاي دولتـی    ةقومقرّرات  و
 زیـر را اقامـه  هـاي  دلیـل ، براي اثبـات ادعـاي خـود   ، این نظریهمجریه است. طرفداران  ةقو
  نند:کمی

 مجریـه  ةقـو ، »دولتـی «ه مقصـود از  کآید می از بررسی اصول قانون اساسی به دست. 1
هـا  نامهآیین ۀلمکمأمورین و واحدها را به ، هفتاد و سومصد و کگذار در اصل یانون. قاست

تـوان بـه   می، چیست» هاي دولتینامهآیین«ه مقصود از کرده است. اگر معلوم شود کعطف 
  واحدهاي دولتی را نیز معلوم نمود.و مفهوم مأمورین ، عطف ۀقرین



۴۶        ۱۳۹۰، سال اول، شماره اول، پاييز  

ه کـ همان اسـت  ، مصد و هفتاد و سوکدر اصل ی، »ي دولتیهانامهآیین«مقصود از  ظاهراً
 ةمصوبات قو، مذکورصد و سی و هشتم قانون اساسی آمده است. موضوع اصل کدر اصل ی

معـادل  ، ي دولتیهانامهآیین، صد و هفتادمکاصل ی در، شدهکرمجریه است. عالوه بر اصل ذ
  گوید:مجریه گرفته شده است. این اصل می ةمصوبات قو

ـ ي دولتی هانامهآیینها و نامهتصویبند از اجراي الفکمها قضات دادگاه ه مخـالف بـا   ک
کننـد.  مجریه است خـودداري   ةاسالمی یا خارج از حدود اختیارات قومقرّرات  قوانین و

  ند.کرا از دیوان عدالت اداري تقاضا مقرّرات  گونهتواند ابطال اینس میهرک
بـه  ، صد و هفتاد و سومکل یي دولتی در اصهانامهآیینمقصود از ، با توجه به آنچه بیان شد

 و چـون  مجریـه اسـت   ةمصوبات قو، صد و هفتادمکصد و سی و هشتم و یکاصول ی ۀقرین
منظـور از مـأمورین یـا    ، شـده اسـت  » مأمورین یا واحدها«عطف به عبارت  مذکورعبارت 

، نتیجه اینکه از نظر قانون اساسـی  د.نامأمورین و واحدهاي قوه مجریه، دولتی نیز واحدهاي
  16ند.امجریه ةن و واحدهاي قوامأمور، دعاوي مطرح شده در دیوان عدالت اداري خوانده در

و اختیـارات  هـا  آنچه به عنوان صالحیت« این نظریه بگوید سی در ردکن است کمم. 2
 .شـود محسـوب مـی  هـا  حـداقل ، صد و هفتاد و سوم آمـده کدیوان عدالت اداري در اصل ی

. ذیـل اصـل   »رده اسـت کـ ر این دیوان را به قانون عادي احاله تعیین حدود اختیا گذارقانون
 ،بنـابراین  .نـد کعمل این دیوان را قانون تعیین می ةحدود اختیارات و نحو گوید:میمذکور 

در  17».شایسته است این موضوع را در قانون دیوان عدالت اداري مورد مطالعـه قـرار دهـیم   
 ةهمـان قـو  ، نیـز  قانون دیوان عـدالت اداري در » دولت«مقصود از باید گفت این خصوص 
مجریـه   ةرا معـادل قـو  » دولت« ةواژ، دیوان عدالت اداريسابق قانون  25 ةماد مجریه است.

  بود:در بخشی از این ماده آمده  بود.گرفته 
تی مبنی دیوان عدالت اداري موظف است چنانچه شکای، قانون اساسی 170در اجراي اصل 

اسـالمی مطـرح   مقـرّرات   دولتی بـا هاي نامهآیینو یا ها نامهیببر مخالفت بعضی از تصو
حدود اختیـارات   و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از ..گردید.

  . ...نماید شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح، مجریه بود ةقو
ــاد 2 ةتبصــر. 3 ــوان عــدالت اداري 13 ةم ــانون دی م قضــایی کاي محــاتصــمیمات و آر، ق

همچنـین   نظامی و انتظامی را قابل طرح در دیوان عدالت اداري ندانسته اسـت. ، دادگستري
ایت در دیـوان  کیه قابل شئقضا ةگوید تصمیمات قضایی قومی قانون جدید 19 ة مادةتبصر

  نیست.



   ۴۷ اختيارات ديوان عدالت اداريحدود صالحيت و 

تـوان عرفـاً از مصـادیق واحـدهاي اداري و     نمـی  گـذاري و قضـایی را  دستگاه قانون. 4
اجرایی دانست و اصوالً بررسی وظایف و اختیارات قواي مقننه و قضائیه در مباحث حقوق 

گـذار از  مقصود قـانون  گنجد. لذااست ـ نمی ه موضوع قانون دیوان عدالت اداريـ کاداري  
  18مجریه است. ةاجرایی قوهاي دولت و واحدهاي دولتی دستگاه

هـاي  دیوان صالحیت رسیدگی به دعاوي مردم علیه دستگاه، بر اساس این نظر، رایننابب
  قضایی و تقنینی را ندارد.

  گانهة واحدهاي قواي سهليكدوم: گسترش مصاديق واحدهاي دولتي به  ةنظري
ه خارج از امور قانون گـذاري  کآن دسته از اعمال قواي مقننه و قضاییه براساس این نظریه، 

حقـوق  مقـرّرات   شوند و به تبع آن ازمی اعمال اجرایی و اداري محسوب، هستندو قضایی 
گذاري و قضایی و ه در ماهیت اقدامات اداري دستگاه قانونکنند. از آنجا کمی اداري پیروي

ه مجلس شوراي اسالمی و یـا  کی مقرّراتلذا ، مجریه تفاوتی وجود ندارد ةاقدامات اداري قو
دولتـی  مقـرّرات  ، نـد کمـی  نامـه و غیـره صـادر   تصویب، نامهعناوین آیینتحت یه ئقضا ةقو

شوند و به همین دلیل نیز در صورت مغایرت با موازین اسالمی یا مخالفت بـا  می محسوب
  19».باشندمی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداري، قانون

  اند:کردهمعتقدان به این نظریه عالوه بر بیان فوق شواهد و دالیل دیگري نیز بیان 
دیگـر دیـوان در   هـاي  نـافی صـالحیت  ، آمـده اسـت  قانون سـابق   25 ةنچه در مادآ«. 1

این ، باشد. عالوه بر آنهاي تقنینی و قضایی نمیهاي دستگاهنامهخصوص رسیدگی به آیین
ي دولتـی اسـت. در   هانامهآیینواحدها و ، بحث در مأموریندلیل اخص از مدعاست؛ زیرا 

سـابق   25 ةمـاد ، ي دولتی است. به عبارت دیگـر هانامهآیینفقط  25 ةه موضوع مادکحالی 
مجریه اسـت. امـا در    ةي قوهانامهآیین، ي دولتیهانامهآیینه مقصود از کفهماند ثر میکحدا

  20»ت است.کور ساکماده مذ، مورین و واحدهاي دولتیأمورد م
ها و تصمیمات و آراي دادگاه«توان گفت مقصود از می 13ماده  2 ةاما در مورد تبصر. 2

تصمیمات ، ه در این صورتکتصمیمات قضایی است » سایر مراجع قضایی دادگستري و...
ه کـ اسـت   19 ةماد ةشاهد مدعا تبصر 21.داخل در صالحیت دیوان، مکاداري و اجرایی محا

تصمیمات قضایی را خارج از شمول دیوان در نظر گرفته است. مفهوم مخالف تبصره ایـن  
  .است ه تصمیمات و اقدامات اداري و اجرایی قابل رسیدگی در دیوانکاست 
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ایت مردم از دولـت اسـت. بـه    کرسیدگی به ش، یل دیوان عدالتکوجودي تش ۀفلسف. 3
ه در کـ انـد  سـانی ک ۀهم ه مقصود از دولتک توان چنین گفتمی، تقابل مردم و دولت ۀقرین

قضـائیه و مقننـه   ، ه شامل قواي مجریهکنندگان کومتکح ۀمقابل مردم قرار دارند؛ یعنی طبق
  و نیز تمام واحدها و مؤسسات وابسته خواهد بود.

هـا  نامـه آیینایات مردم از تصمیمات اداري و کدیوان عدالت اداري در عمل نیز به ش. 4
 ةتـوان بـه آراي شـمار   مـی باره رده است. در اینکاي دستگاه قضایی رسیدگی هنامهو بخش

 15593/1 ةشـمار  ۀنامـ اعتراض مردم بـه بخـش  در ، دیوان 16/3/1367مورخ  48و  47، 46
  22.ردکشوراي عالی قضایی اشاره  29/3/1362مورخ 

بـه  ایـن دیـوان صـالحیت رسـیدگی     ، با توجه به قـانون دیـوان عـدالت اداري   ، بنابراین
  .داردقضایی و تقنینی را ، هاي اجراییایات مردم از دستگاهکاعتراضات و ش

، »خوانـده «در خصـوص  صـالحیت دیـوان   دربـارة  موجود  هاينظربا توجه به اختالف
  کند:می درخواستچنین از شوراي نگهبان  2/8/83اي در تاریخ ة قضائیه طی نامهرئیس قو

نـد از  امکلـف هـا  قضات دادگـاه دارد: می ی مقررقانون اساس 170ه اصل کبا توجه به این
اسـالمی یـا   مقـرّرات   دولتی که مخالف با قـوانین و هاي نامهآیین وها نامهاجراي تصویب

توانـد ابطـال   مـی  مجریه است خودداري کنند. و هر کـس  ةخارج از حدود اختیارات قو
تفسیر آن شوراي محترم را در ایـن  ، را از دیوان عدالت اداري تقاضا کندمقرّرات  گونهاین

الت اداري در ایـن اصـل شـامل    اختیارات دیوان عـد  ةه آیا محدودکرابطه تبیین فرمایید 
وابسته به آنها و همچنـین  هاي یه و سازمانئمقننه و قضا ةقوهاي نامهآیین وها نامهتصویب

مجمع تشخیص مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی و مصوبات اداري شوراي نگهبان و 
 ةدولت به معناي قـو هاي نامهآیین وها نامهشود یا مخصوص به تصویبمی و امثال آن نیز

  .باشدمی مجریه
نـد:  کمـی  به شرح زیر بیـان  28/8/1383تفسیري خود را در تاریخ  ۀشوراي نگهبان نیز نظری

مقصـود از  ، یصد و هفتاد قانون اساسکمجریه در قسمت اخیر اصل ی ةقو ۀبا توجه به قرین«
  ».مجریه است ةتعبیر دولتی در این اصل قو

خـود   19 ةمـاد  ةضـمن تبصـر  مـذکور  تفسیري  ۀقانون جدید دیوان نیز با توجه به نظری
مصـوبات و تصـمیمات شـوراي    ، یهئقضـا  ةتصمیمات قضـایی قـو  از ایات کرسیدگی به ش

شوراي عالی امنیت ، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگهبان قانون اساسی
رغـم  علی«کرده است. ملی و شوراي عالی انقالب فرهنگی از شمول صالحیت خود خارج 



   ۴۹ اختيارات ديوان عدالت اداريحدود صالحيت و 

 ةور صرفاً تصمیمات قضایی قوکمذ 19 ةماد ةتبصر، تفسیري شوراي نگهبان ۀصراحت نظری
عمـومی  هیئـت   ر را از شمول صـالحیت کالذو مصوبات و تصمیمات نهادهاي فوق یهئقضا

مقـرّرات   یه (ماننـد ئقضـا  ةقضایی قوتصمیمات غیر. به عبارت دیگر، مایدنمی دیوان خارج
عمـومی  هیئـت   ایت درکر قابـل شـ  کالذنهادهاي فوقاستخدامی) و سایر تصمیمات اداري 

 ۀدو دهـ  ۀه رویـ کـ نشـان سـاخت   بایـد خاطر باشد. از سوي دیگـر،  می دیوان عدالت اداري
گذشته نـه  هاي ور طی سالکه شوراي مذک این امر دارد شوراي نگهبان نیز داللت بر ۀگذشت

مجریه را نیز  ةه برخی از مصوبات نهادهاي غیر از قوکتنها تصمیمات اداري و استخدامی بل
  23».به جهت مغایرت آنها با موازین شرعی ابطال نموده است

شور ارائـه  کدر قوانین » واحد دولتی«رسد هنوز تعریف دقیقی از می به نظربه هر حال، 
امالً مشـخص  کـ اعمال این واحدهاي دولتـی   شمول صالحیت دیوان بر ۀست و دامننشده ا

 »مجریـه  ةقـو «را  170شوراي نگهبان مقصود از تعبیر دولتی در اصـل  ه، کنیست. در حالی 
تلویحـاً صـالحیت   » یهئقضـا  ةتصمیمات قضایی قو«ردن کبا خارج  19 ةماد ةتبصر، داندمی

تفسـیري شـوراي    ۀه این امر بـا نظریـ  کپذیرد می »یهئقضا ةتصمیمات اداري قو«دیوان را بر 
  مطابق است.عملی دیوان  ۀولی با روی، نداردنگهبان مطابقت 

  ن و واحدهاي عمومي غير دولتيامأمور. ۲
از مؤسسات و نهادهـاي عمـومی   ه آیا رسیدگی به شکایات کاست آن بحث دیگر در اینجا 

  یا خیر؟است  ريدولتی نیز در صالحیت دیوان عدالت اداغیر
به منظـور  «ه کقانون اساسی  173صراحت اصل رسد، می در نگاه اول به نظرباره در این

 مورین یـا واحـدها یـا   أتظلمـات و اعتراضـات مـردم نسـبت بـه مـ      ، رسیدگی به شـکایات 
ـ نظـر ر نی به نام دیوان عدالت اداري زیردیوا، دولتی و احقاق حقوق آنهاهاي نامهآیین یس ئ

باقی نگذاشته است. اما در بنـد  سؤال  جایی براي طرح این، ..»گردد.می سیسأت یهئقضا ةقو
ان و واحدهاي عمـومی  ایت از تصمیمات مأمورکسابق) ش 11قانون دیوان (ماده  13 ةماد 1

نیـز   یالت و نهادهاي انقالبی و مؤسسات وابسته به آنهـا کو تشها شهرداريدولتی مانند غیر
  در صالحیت دیوان قرار داده شده است.

فهرسـت نهادهـا و   ایـن نکتـه الزم اسـت کـه     بیـان  ، گفتهپرسش پیش پیش از پاسخ به
قانون محاسبات عمومی کشور در مـاده   5دولتی موضوع تبصرة مادة مؤسسات عمومی غیر
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 1373تیرمـاه   19مصـوب  » دولتـی فهرست نهادها و مؤسسـات عمـومی غیر  قانون «واحدة 
  چنین بیان شده است:

هـا  آن ۀدرصد سهام و سرمای 50آنان مادام که بیش از  ۀتابعهاي و شرکتها شهرداري. 1
 ؛هالل احمـر . 3 ؛جانبازان انقالب اسالمی بنیاد مستضعفان و. 2ها باشد؛ متعلق به شهرداري

ۀ کمیت. 7می؛ اسالبنیاد مسکن انقالب  .6. بنیاد شهید انقالب اسالمی؛ 5. کمیته امداد امام؛ 4
  24. سازمان تأمین اجتماعی.10. سازمان تبلیغات اسالمی؛ 9خرداد؛  15. بنیاد 8ملی المپیک؛ 

موارد دیگري به ایـن  ، البته مجلس شوراي اسالمی در موارد متعدد و طی قوانین الحاقی
ورزشی آمـاتوري جمهـوري   هاي است. موارد الحاقی عبارتند از: فدراسیونافزوده  فهرست

نظـر جهـاد   ؛ جهـاد اسـتقالل و جهـاد توسـعه زیر    جهـاد نصـر  هـاي  مؤسسـه ؛ اسالمی ایران
آمـوزي جمهـوري   ؛ سازمان دانشخاصهاي بنیاد امور بیماري؛ جهاد دانشگاهی؛ شاورزيک

سـازمان  ، اهللا مرعشی نجفـی ۀ آیتتابخان؛ کشوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی؛ اسالمی ایران
  ی.کرود و بنیاد فرهنگی هنري، دهیاري

فعلـی) قـانون    13 ة(مـاد  11 ةقانون تفسیر مـاد « ةواحد ةمجلس شوراي اسالمی در ماد
» دولتـی فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمـومی غیر    دیوان عدالت اداري در رابطه بـا قـانون   

  گونه پاسخ داده است:مذکور را اینپرسش  1374مهرماه  11مصوب 
وان عدالت اداري رسیدگی به شکایات علیـه  فعلی) قانون دی 13 ة(ماد 11 ةبا توجه به ماد

دولتـی نیـز   فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیرنهادهاي عمومی احصاء شده در قانون 
  25باشد.می در صالحیت دیوان عدالت اداري

 ةو در زمـر نیسـتند  دولتی جزء دولت ها و مؤسسات عمومی غیرشهردارياینکه  توجه به با
داراي شخصـیت حقـوقی مسـتقل از    شـوند و  مـی  وبز محسـ کمتمرکومتی غیرنهادهاي ح

بـا ایـراد مغـایرت بـا     ، ه چرا در هنگام تصویب چنین قـوانینی کاست سؤال  جاي، ندادولت
دولتی نیسـتند و دیـوان عـدالت مرجـع     ها ه این سازمانکرو نشده است هقانون اساسی روب

ه کـ سـت  بحـث اینجا  ۀتکنرسد، می آنها نیست؟ به نظراز ایات کصالح براي رسیدگی به ش
ماهیتاً از حق اعمـال قـدرت عمـومی    ، دولتی بودن آنهارغم عنوان غیرگونه نهادها علیاین«

یل کتشـ  ۀتوجه به فلسف گذار نیز باقانون 26».میت) به نحو وسیع برخوردار هستندک(حق حا
از ایات کشـ ، ومتی و قدرت اسـت که احقاق حق مردم در مقابل نهادهاي حکدیوان عدالت 

  دولتی را نیز مشمول قانون دیوان عدالت اداري قرار داده است.دهاي عمومی غیرنها



   ۵۱ اختيارات ديوان عدالت اداريحدود صالحيت و 

  صالحيت ديوان در رابطه با نوع و موضوع دعاوي. ج
دعاوي داخل در صالحیت دیوان بـه اختصـار   ، قانون جدید دیوان 19و  13به موجب مواد 

  به قرار زیر است:
  اي دولتی؛یمات و اقدامات واحدهایات از تصمکرسیدگی به شـ 

 ؛ـ رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات مأموران دولتی در امور راجع به وظایف آنها
 کایات از نظامات و مقرّرات دولتی؛رسیدگی به شـ 
 ؛ایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداريکرسیدگی به اعتراضات و شـ 
از حیـث  ، کشـوري ري و کاعم از لشـ ، دولتیایات مستخدمین واحدهاي کرسیدگی به شـ 

 حقوق استخدامی.

 موضوع دعاوي. ۱
 طـرح  پرسـش  ایـن ، »اقدامات«و » تصمیمات«چون هایی توجه به ابهام و گستردگی واژه با

دولت و واحدهاي دولتـی  بر ضد ه آیا دیوان صالحیت رسیدگی به مطلق دعاوي شود کمی
  اند؟موضوعشان از صالحیت دیوان خارج برخی از دعاوي به لحاظ نوع واینکه  را دارد یا

  پردازیم:می به نقد و بررسی آنها هکمتفاوت وجود دارد  ۀسه نظریدر این خصوص، 

  دولت و مأمورين آنبر ضد صالحيت ديوان در رسيدگي به مطلق دعاوي  ةنظري. الف
یدگی به ه دیوان داراي صالحیت عام و مطلق در رسکاین اعتقادند  طرفداران این نظریه بر«
رده باشـد.  کگذار مستثنی که قانونلیه دعاوي علیه واحدهاي دولتی است مگر در مواردي ک

  به قرار زیر است:، نندکمی ه این گروه بدان استنادکدالیلی 
نندگان قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در ایجـاد دیـوان عـدالت    کهدف تدوین. 1
اي از شـعب  کـه دیـوان را شـعبه   بل، مرجع اداري اختصاصی نبـوده اسـت   کایجاد ی، اداري

  دانستند.می، ایات علیه دولت باشدکش ۀلیکه مرجع رسیدگی به کدادگستري 
مرجع رسـمی تظلمـات و شـکایات دادگسـتري     «قانون اساسی  159به موجب اصل . 2
  ».و تعیین صالحیت آنها منوط به حکم قانون استها یل دادگاهک. تشاست

  دارد:می قانون اساسی بیان 173اصل ، این عالوه بر
 مورین یا واحدها یاأتظلمات و اعتراضات مردم نسبت به م، به منظور رسیدگی به شکایات

ـ نظر رنی به نام دیوان عدالت اداري زیردیوا، دولتی و احقاق حقوق آنهاهاي نامهآیین یس ئ
 عمل ایـن دیـوان را قـانون تعیـین    ة حوحدود اختیارات و ن گردد.می سیسأیه تئقضا ةقو
  .کندمی
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ار کـ در هر دو اصـل بـه   » تظلمات«و » ایاتکش«ه الفاظ کیابیم میاین دو اصل در ۀبا مقایس
م دادگسـتري و دیـوان   که این خود گویاي تشابه نوع دعاوي در صالحیت محاکرفته است 

 دادگسـتري و دیـوان  م کمرزبندي صـالحیت بـین محـا   موجب آنچه و  عدالت اداري است
  همانا، گرددمی

ایات که رسیدگی به دعاوي و شکچنان، موقعیت حقوقی طرفین دعواست. به عبارت دیگر
رسـیدگی بـه   ، شودمی دادگستري مربوطهاي مردم از مردم به طور مطلق و عام به دادگاه

ان عـدالت  دعاوي مردم از واحدهاي دولتی و مأمورین آنها در هر زمینه و هر مورد به دیو
  27.شودمی اداري مربوط

  حصر صالحيت ديوان در رسيدگي به دعاوي تخطي از قواعد حقوق عمومي ةنظري. ب
ه دیوان عدالت اداري از صالحیت مطلـق و عـام در   کطرفداران این نظریه بر این اعتقادند «

ز ایات و تظلمات اکلیه دعاوي برخوردار نیست و صرفاً مرجع رسیدگی به شکرسیدگی به 
 ه واحدهاي دولتـی و مـأمورین آنهـا طبـق قواعـد حقـوق عمـومی انجـام        کاقداماتی است 

  لی دعاوي مدنی خارج از صالحیت دیوان است.کدهند و به طور می
  نند:کمی خود دالیل زیر را عنوان ۀاین گروه براي اثبات نظری

مرجع اختصاصی اسـت و   کقانون اساسی ی 173م اصل کدیوان عدالت اداري به ح .1
 ،هکـ در حـالی  . کـرده اسـت  ه قـانون تعیـین   کـ طبعاً صالحیت آن محدود به مواردي است 

دادگستري داراي صالحیت رسیدگی به مطلق دعاوي هستند. با نگاهی گذرا بـه  هاي دادگاه
ه مراجع مزبور همواره مرجـع رسـیدگی بـه    کشود می دادگستري مالحظههاي دادگاه ۀسابق

ه به کتوان تأسیس دیوان عدالت اداري را به عنوان مرجعی نمی اند ووي مدنی بودهۀ دعالیک
نندگان قـانون اساسـی   کقصد و نیت تدوین، رد. در واقعکتلقی ، پردازدمی دعاوي مدنی نیز

ایات از اقـدامات و تصـمیمات اداري و اجرایـی    که بتواند به شـ کایجاد مرجعی بوده است 
  ازد.مأمورین آن بپرد دولت و

  ننـد بازرگانـان و یـا صـاحبان مشـاغل     عمومی ماهاي گاه دولت در رفع نیازمندي. هر2
  د داشـت. در ایـن  تفاوتی بـا اشـخاص حقـوقی حقـوق خصوصـی نخواهـ      ، ندکآزاد رفتار 

  کنـد و اختالفـات مربـوط بـه    مـی  حالت دولت مانند اشخاص خصوصـی قـرارداد منعقـد   
  دادگسـتري حـل و  هـاي  و در دادگـاه گونـه قراردادهـا تـابع حقـوق خصوصـی اسـت       این

  شوند.می فصل



   ۵۳ اختيارات ديوان عدالت اداريحدود صالحيت و 

دولت خواهان یا خوانده اینکه  اعم از، رسیدگی به اختالفات ناشی از عقود و قراردادها
دعـوي   کگیرد و رسیدگی در دو مرجع متفاوت براي یمی م عمومی صورتکباشد در محا

  28قابل تصور نیست.، ه بین اشخاص خصوصی و دولت وجود داردکمدنی 
عـدالت   دیـوان  77و  75هـاي  در سـال  130و  33 ةمارش ۀوحدت روی يبا توجه به آرا

یفیـت  کدر رسیدگی به دعاوي ناشـی از قراردادهـا بـا دولـت و نیـز اخـتالف در        اداري نیز
قراردادهـاي   دانـد. نمـی  خـود را داراي صـالحیت  ، ه با دولـت شداجراي قراردادهاي منعقد

اختیـار  خارج از ، قراردادهاي اداري اویا قوق خصوصی اعم از قراردادهاي ح، اداري دولت
 ه از توافـق دو اراده ناشـی  کـ بل، عمل اداري محـض نیسـت   کقرارداد یت؛ چون دیوان اس

در هـا  شود. رسیدگی به اختالفات ناشی از تفسیر و اجراي قراردادهاي دولت و سـازمان می
قراردادها در دیـوان قابـل    ن تصمیمات اداري جدا ازکل، عمومی استهاي صالحیت دادگاه

مثالً تصمیم شوراي شهر مبنی بـر اجـازة انعقـاد قـرارداد و تصـمیمات       اند؛ایتکطرح و ش
  29ند.امیسیون مزایده و مناقصه در دیوان قابل طرحک

گفته است؛ پیشدادرسی مدنی مؤید مطلب قانون آیین 1ة قانون اساسی و ماد 159اصل 
، نـد اهمـۀ دعـاوي  دادگستري مرجع عام رسیدگی بـه  هاي دادگاه، ورکمذمقرّرات  زیرا طبق

مگـر در  ، واحدهاي دولتـی باشـند  ا حتی اگر خواهان یا خوانده یا احتماالً هر دو طرف دعو
گذار رسیدگی به دعوي مدنی خاصـی را بـه مرجـع اختصاصـی دیگـري      که قانونمواردي 
  رده باشد.کمحول 

اسـت.  آمده دادرسی مدنی آیین ه در است کتی رسیدگی به دعاوي مدنی تابع تشریفا. 3
دارا بـود ضـرورتی   چنانچه دیوان عدالت اداري صالحیت رسیدگی به دعاوي مدنی را نیـز  

وجـود نداشـت یـا     1362نامه آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداري مـورخ    براي تدوین آیین
 ن دادرسـی مـدنی  در دیوان را تـابع آیـی  طرح شده این نوع دعاوي ، ورکمذ ۀناماقل آیینحد
  30رد.کمی

  ج. نظرية صالحيت عام ديوان در رسيدگي به مطلق دعاوي ناشي از تخطي از قواعد حقوق عمومي
طرفداران این نظریه با رد تئوري صالحیت عام و مطلق دیوان در رسیدگی به دعاوي علیـه  

 دادگستري در حل و فصـل دعـاوي مـدنی جـز در    هاي دولت و قبول مرجعیت عام دادگاه
در رسیدگی به مطلق اختالفـات  ، ه صالحیت دیوان عدالت اداريکمعتقدند ، ییموارد استثنا
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ه کـ از نـوع صـالحیت عـام و مطلـق اسـت      ، حـد ذاتـه  فـی ، ناشی از اعمال حقوق عمومی
  31.تخصیص آن احتیاج به نص صریح قانونی دارد

دعـاوي ناشـی از اعمـال     ۀلیکه دیوان در رسیدگی به کید دارد کاین امر تأ این نظریه بر
حتـی  ، ة اشـخاص را شدحقوق تضییعهمۀ لف است کاقتدارات و حقوق عمومی صالح و م

  ند.کاحیا ، مالی داشته باشد ۀاگر آن حقوق جنب
ـ  ۀه مشخصکدر حقیقت ویژگی روابط نابرابر بین مردم و اداره  وق عمـومی از جملـه   حق

جملـه دیـوان عـدالت اداري     در تشخیص صالحیت مراجع اداري از، حقوق اداري است
تظلمات نسبت به آن دسته از ، کننده شمرده شود. بنابراینهمواره باید به عنوان عامل تعیین

ه این واحـدها بـه عنـوان    کدر صالحیت دیوان است  13 ةاعمال واحدهاي مزبور در ماد
کمیـت و  حا اند. توجه بـه اعمـال  معمول داشته» شوندهاداره«علیه مردم یعنی » نندهکاداره«

و تفاوت بین ایـن دو دسـته اعمـال نیـز بایـد در ایـن        کیاعمال تصدي و معیارهاي هر
  32.خصوص لحاظ شود

  شده است:بیان زیر هاي دلیلدر توجیه این نظریه 
یفیـت و ماهیـت مـادي بـا اعمـال      کدولت از نظر  ۀجانبکاقدامات ی . برخی ایقاعات و1

نیز ناظر به اموال و حقوق مالی اشـخاص   اشخاص خصوصی شباهت بسیار دارد و عموماً
 گونـه اقـدامات دولـت را   اختالفـات ناشـی از ایـن   ، طرفداران این نظریه ةاست. به عقید

از صالحیت دیوان عـدالت اداري خـارج   ، برحقوق مالی نظر دارداینکه  توان به لحاظنمی
شـهرداري در   اقدامات، م دادگستري قرار داد. به عنوان مثالکساخت و در صالحیت محا

 ةبایـد در زمـر  ، باشدمی و تصرف و تخریب منازل که مستلزم تملکرا ها تعریض خیابان
ـ کت ـ ایت نسـبت بـه ایـن اقـدامات     کالیف قانونی و اعمال حقوق عمومی دانست و ش ه ک

دادگسـتري  هـاي  توان در صالحیت دادگاهنمی ند راکمی ایت از منافع خصوصی افرادکح
نـه   ه منشأ آن نه قصد و رضاي طرفین وکاي مدنی به اختالفاتی زیرا اطالق دعو؛ دانست

  صحیح نیست.، قواعد خصوصی است
 14 ةو مـاد  19 ةمـاد  1قانون اساسی و بنـد   173دیوان عدالت اداري به موجب اصل . 2

ایات مردم نسـبت بـه   کموظف به رسیدگی به ش 1385قانون دیوان عدالت اداري مصوب 
اشخاص است. مفهوم » شدهاحقاق حقوق تضییع«خالف قانون و دولتی مقرّرات  اقدامات و

 اشـخاص نیـز   ةشـد تواند داشته باشد و حقـوق تضـییع  می حق معانی و مصادیق مختلفی
 حقوق ۀلیکدیوان صالحیت احیاي ، مالی باشد. به موجب این نظریهتواند مالی و یا غیرمی

امات شـهرداري در خصـوص   چنانچه اقـد ، اشخاص را دارد. به عبارت دیگر ةشدتضییع
خالف موازین قـانونی تشـخیص   ، اشخاص و تخریب بناهاي آنان كو تصرف امال کتمل



   ۵۵ اختيارات ديوان عدالت اداريحدود صالحيت و 

اعـم از  ، ة اشـخاص را شدلف است تمام حقوق تضییعکم قانون مکدیوان به ح، داده شود
توان دیوان نمی ند. در این مواردکاحیا ، برداري و سایر حقوق ماديحق بهره، یتکحق مال

دادگسـتري  هـاي  صالح دانست و رسیدگی به این حقوق را به دادگاهعدالت اداري را غیر
  33.سپرد

 ةاگـر اراد ، آن دولـت اسـت  سـوي  ک ه یـ کـ ه حتی قراردادي کاز نتایج این نظریه آن است 
م کطرفین در آن قرارداد به طور برابر لحاظ نشده و قواعد حقوق عمومی بر آن قرارداد حـا 

آن در صالحیت دیوان عدالت خواهد بود. دیوان عدالت عمالً این نظریـه  از ایت کش، اشدب
ایت کدر قالب شـ ، اري استه نوعی قرارداد ادکایت از پیمان استخدامی را کرا پذیرفته و ش

  ند.کمی قانون دیوان رسیدگی 13 ةماد 3استخدامی موضوع بند 

  انواع دعاوي. ۲
بینـی شـده   دو نوع دعـوي پـیش  ، ان عدالت اداريقانون دیو 19و  13مواد  دربه طور کلی، 

  دعوي خسارت. ی دعوي ابطال و دیگريکی: است

  دعواي ابطال. الف
میت قانون در دستگاه اداري است. این نوع دعوي کبهترین وسیلۀ تضمین حا، دعوي ابطال

ه قابـل  کـ اعمال اداري خـالف قـانون   ، برطبق قانون دیوان .امالً تازه استکدر حقوق ایران 
اداري را هـاي  نامـه آیـین  اقدامات اداري و، تصمیمات اداري، نداکایت و ابطالاعتراض و ش

  شوند.می شامل
ها گواهی، ام استخدامیکاداري خاص مانند اح ۀجانبکاعمال ی، منظور از تصمیمات اداري

شـود و بـراي   مـی  هـا صـادر  ه از ادارات و سازمانکو جوازها و تصمیمات دیگر است 
ـ   کمی لیفکو ت اشخاص ایجاد حق ، ایت در دیـوان کند. اقدامات اداري قابـل طـرح و ش

یا اجراي  مقدمات تصمیمات اداري و ۀه به منظور تهیکهرگونه عمل مادي و اجرایی است 
هـاي  گیريکه مبناي تصمیمگیرد. قانون دیوان این دسته از اعمال اداري را می آنها صورت

قابل اعتراض ، شودمی گیرند و به طور غیرمستقیم آثار حقوقی بر آنها مترتبمی داري قرارا
 داند. ابطـال تصـمیمات و اقـدامات اداري توسـط شـعب دیـوان و ابطـال       می ایتکو ش
  34.شودمی عمومی انجامهیئت  دولتی توسطمقرّرات  وها نامهآیین

  نان او)كاركدعواي خسارت (رسيدگي به مسئوليت مدني دولت و . ب
ی از موارد صالحیت دیوان عدالت اداري رسیدگی به دعاوي مسئولیت مدنی دولـت و  کی«

مسـئولیت   35».ناشی از اعمـال و تصـمیمات اداري اسـت   هاي مستخدمین آن نسبت به زیان
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خسـارات  است لف کدیگري می در برابر کی، که به موجب آنحقوقی است اي رابطهمدنی 
دیـده و  اي بین زیاناساس در مسئولیت مدنی رابطه ویژهبر همین را جبران کند.  هگشت وارد

شـود و موضـوع   می ارکار و مسئول بدهکدیده طلبکه طبق آن زیانآید می مسئول به وجود
  36بدهی جبران خسارت است.

قـوق خصوصـی بـه    تواند همچون عمل اشخاص حمی فعالیت اشخاص حقوق عمومی
د. مسـئولیت مـدنی اشـخاص و آثـار آن در حقـوق      شـو ایراد خسارت به اشـخاص منجـر   

مسـئولیت  ظهور بحث  ۀاما سابق، ۀ زیاد استخصوصی داراي قواعد شناخته شده و با سابق
متـر از دو  کقبول این مسئولیت براي اشخاص حقوق عمومی به  مدنی در حقوق عمومی و

بـا  ۀ طـوالنی نـدارد.   ایران پذیرفتن مسـئولیت مـدنی دولـت سـابق    رسد. در حقوق می قرن
مسـئولیت مـدنی دولـت در قبـال     آشـکارا   1339تصویب قانون مسـئولیت مـدنی درسـال    

ولـی  ، هاي اداري پذیرفته شـد اعمال تصدي دستگاهسبب ه به اشخاص به شدواردهاي زیان
سـتقرار نظـام جمهـوري    بـا ا امـا  . پذیرفته نشـد میت کشده به لحاظ اعمال حاهاي واردزیان

قـانون مجـازات    58قانون اساسـی و مـاده    171به استناد قوانینی مانند اصل ، اسالمی ایران
ارگیري سالح توسـط مـأمورین   ه که در ارتباط با آن تصویب شده است و قانون بکاسالمی 

مسئولیت مـدنی دولـت در جبـران زیـان     ، 1373نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 
  37میت تحت شرایطی پذیرفته شده است.که به اشخاص در موارد اعمال حاشدوارد

قوه بیشترین ارتبـاط  این مجریه باید گفت:  ةدر مورد مسئولیت مدنی ناشی از اعمال قو
مجریـه و   ةان ورود خسـارت بـه افـراد از جانـب قـو     کـ به همین لحـاظ ام ، داردبا مردم را 
لی در بندي کدسته کمجریه در ی ةتصمیمات قونان آن بیش از سایر قواست. اعمال و کارک

 ه منظـور از آنهـا اعمـال و   کـ ی اعمال و تصـمیمات انفـرادي   کیگیرد: می دو قالب صورت
ه اداره در مـورد  کمانند زمانی ، و موارد معین استافراد خاص  ه ناظر برکتصمیماتی است 

 ،نـد و دیگـري  کمی گیرد و اقداممی زمینی خاص و متعلق به اشخاص معین تصمیم کتمل
 نامـه اتخـاذ  نامـه و بخـش  نامه و تصـویب کتبی در قالب آیینل کبه شفراگیر که تصمیمات 

گونه خسارت ناشی از راد یا عموم مردم است. اصوالً هرشود و متوجه گروه زیادي از افمی
اعمال و اقدامات و تصمیمات اداري دولت و مستخدمین او قابل مطالبـه اسـت و چنانچـه    

تواننـد  می آنها، اجرایی و اداري موجب زیان و ضرر افراد شودهاي ل ادارات و سازماناعما
  38نند.که را مطالبه شدبه دیوان مراجعه و جبران زیان وارد



   ۵۷ اختيارات ديوان عدالت اداريحدود صالحيت و 

مرجـع  ، قـانون دیـوان عـدالت اداري    19و  13قـانون اساسـی و مـواد     173طبق اصـل  
دیـوان  ، هادهـاي دولتـی  تشخیص صحیح یا قانونی بودن اقدامات و تصمیمات مقامـات و ن 

، قـانون دیـوان عـدالت اداري    19 ةماد 1و بند  13 ةماد 2عدالت اداري است. مستفاد از بند 
محـدود بـه آن دسـته از اعمـال و     ، رسیدگی به دعاوي راجع به اقدامات اداري به معنی عام

یـا   گیرنده یا عامـل و قوانین یا عدم صالحیت مقام تصمیمه به علت نقض کاقداماتی است 
زیـان  اشـخاص خصوصـی   به سان، استفاده از اختیارات قانونی صورت پذیرفته و بدینسوء

آمیز دولـت یـا   است به اعمال تقصـیر رسیدگی دیوان محدود باشد. به عبارت دیگر، رسیده 
دارد: مـی  بیـان  13 ةمـاد  1 ةتبصـر . شـود مـی  به طور اعم نامیده» خطاي اداري دولت«آنچه 

پس از تصـدیق دیـوان    ور...کسسات و اشخاص مذؤم ۀارده از ناحیتعیین میزان خسارت و«
دیوان در دعاوي مسئولیت علیه دولت تنهـا   ۀوظیفرو، از این» .دادگاه عمومی است ةبه عهد

بـوده یـا خیـر؟ از آن پـس صـدور      » تقصیرآمیز«، ه آیا عمل زیانبارکته است کبررسی این ن
بعـد از تصـدیق خطـاي اداري دولـت     ، ومیت دولت به جبران خسـارت کم مبنی بر محکح

قـانون دیـوان    19و  13واد دادگاه عمومی است. پس با توجـه بـه مـ    ةبر عهد، توسط دیوان
نامشـروع  «ن کتنها بررسی و احراز ر، نقش دیوان در دعاوي مسئولیت مدنی، عدالت اداري

ه کـ یـن امـر   رسیدگی به امثال، براي است. » ارانه بودن آنکبودن عمل زیانبار از حیث خطا
سـت یـا   احداث ساختمان از سوي شهرداري برخالف قانون ا ۀآیا خودداري از صدور پروان

خطـاي اداري بـه    کیـ ، زیرا چنین امري در صورت احرازخیر؟ در صالحیت دیوان است؛ 
ن تعیین میزان آ، مر به شخص متقاضی وارد آمده باشداما اگر زیانی از این ا 39رود.می شمار

نامـه و  از تصمیم یا اقدام یا آیینند ااگر اشخاصی مدعیاین، گستري است. بنابربا دادگاه داد
باید نخست دادخواستی ، خالف شرع یا قانون زیانی متوجه آنها شده استهاي نامهیا بخش

نـد. چنانچـه   کنور به دیوان عدالت اداري تقدیم کابطال اقدامات یا تصمیمات مذ ۀبه خواست
صـادر  حکـم  ابطال اقدامات یا تصمیمات مقامات و نهادهاي دولتـی  دیوان عدالت اداري به 

ربـط  خسـت از نهادهـاي ذي  ه به خود را نشدتوانند خسارات واردمی نفعاشخاص ذي، ردک
براي احقاق حقوق خود بـه دادگـاه عمـومی رجـوع     ، اف آنهاکنند و در فرض استنکمطالبه 

ه دیـوان عـدالت   کـ خسارت از طریق دادگاه عمـومی مسـتلزم آن اسـت     ۀنمایند. البته مطالب
دولتی به علت برخالف قـانون بـودن آن یـا    مقرّرات  تصدیق نماید تصمیمات یا اقدامات یا

اسـتفاده از اختیـارات یـا تخلـف در اجـراي      عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سـوء 
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نونی موجـب تضـییع حقـوق یـا سـبب      وظایف قااجراي یا خودداري از مقرّرات  قوانین و
واسطه به زیان دیده شده است. در اینجا باید به نـوعی تلفیقـی   یورود خسارت مستقیم و ب

قانون دیوان عدالت اداري صـورت بگیـرد    19 ةماد 1آن و بند  1 ةو تبصر 13و  14مواد از 
تصـدیق  هـاي دولتـی را   مؤسسـات و سـازمان   ۀه از ناحیشدتا دیوان عدالت خسارات وارد

قـانون دیـوان عـدالت اداري بـراي تعیـین میـزان        13 ةمـاد  1 ةدیده طبق تبصرنماید و زیان
صالحیت دیوان در رسـیدگی بـه   بنابراین،  ند.که به دادگاه عمومی مراجعه شدخسارت وارد

  دعاوي مسئولیت دولت مطلق نیست.
نقشـی در  دیـوان عـدالت اداري   ، ه مبناي مسئولیت دولـت تقصـیر نباشـد   کمواردي  در

خـود و   ۀوظیفـ اداي هرگاه مأمور نظامی یا انتظـامی در  مثال، براي رسیدگی به دعوا ندارد. 
دیـده  دهد و او را مجروح سازد زیانشخصی را هدف قرار شود ب کخطایی مرتآنکه  بدون

آنکـه  ند بیکدولت طرح دعوا بر ضد تواند در مراجع عمومی می براي جبران خسارت خود
  40به طرح دعوا در دیوان عدالت اداري داشته باشد.ابتدا الزامی 

رسیدگی به مسئولیت قراردادي دولـت نیـز در صـالحیت انحصـاري مراجـع عمـومی       
محدود به ضمان قهري یا مسئولیت مدنی بـه معنـاي    13 ةزیرا شمول مادگستري است؛ داد

ردادي دولـت  ات تقصـیر قـرا  دیده از اثبگونه موارد زیاندر اینسوي دیگر، خاص است. از 
د. شـو مـی  تعهد قراردادي به خودي خود تقصیر محسـوب انجام ندادن ه معاف است؛ چراک

همچنین رسیدگی به دعاوي ناشی از لطمات وارد به حقوق عینی اشخاص توسط دولت در 
گونـه دعـاوي نیـز اثبـات خطـاي اداري      زیرا در اینهاي دادگستري است؛ صالحیت دادگاه
دولتی به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعـت از   ةگاه ادارهربراي مثال، ضرورتی ندارد. 
طرح دعوا مستقیماً در برابر دادگـاه  ، دکنشخص مبادرت  کیت یا انتفاع یکاستیفاي حق مال

تصـرف خواهـان و    ۀمهم اسـت اثبـات سـابق   ، پذیر خواهد بود. در این مواردکانعمومی ام
  41ه است و به اثبات خطا نیازي نیست.لحوق تصرف یا مزاحمت عدوانی خواند

  ان ديوانكصالحيت و اختيارات ديوان عدالت از نظر ار
  شعب عادي صالحيت و اختيارات. الف

قانون دیوان عدالت اداري در صالحیت شعب عـادي   13 ةایات موضوع مادکتمام موارد ش
مات و اقـدامات  شـکایت از تصـمی  ، ند از: اولشده در این ماده عبارتکر. موارد ذاست دیوان
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، هاشهرداري، دولتیهاي شرکت، سساتؤم، هاسازمان، هاواحدهاي دولتی اعم از وزارتخانه
رسـیدگی بـه شـکایات    ، ؛ دومنهـا آسسات وابسته و تابع ؤنهادهاي انقالبی و تشکیالت و م

وظـایف اداري مربـوط   اجراي ن این واحدها در طریق امردم از تصمیمات و اقدامات مأمور
رسـیدگی بـه شـکایات اسـتخدامی قضـات      ، خود؛ سوموظایف آنان از اجراي یا خودداري 

از حیـث تضـییع حقـوق    ، کرياعـم از کشـوري و لشـ   ، ولـت دادگستري و سایر کارکنان د
رسیدگی ماهوي است و دیـوان عـدالت    استخدامی. رسیدگی شعب دیوان در این سه مورد

ه عالی ماهیتاً با تمام اختیارات و قواعد و ضوابط مربـوط بـه یـک    اداري به عنوان یک دادگا
 بـه شـکایات مـردم رسـیدگی    ، دهدمی که رسیدگی ماهوي انجامقضایی  مرجع اختصاصی

رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و آراي قطعی مراجـع اختصاصـی اداري   ، ؛ چهارمکندمی
تشـخیص  هاي هیئت، 100 ةماد موضوعهاي کمیسیون، حل اختالف مالیاتیهاي هیئت نظیر

مستقر در گمرك و غیـره  هاي هیئت، و حل اختالف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی
  یا مخالفت با آنها.مقرّرات  منحصراً از حیث نقض قوانین و

مزبـور را خـالف قـانون    هـاي  یـا کمیسـیون  هـا  هیئـت  ي قطعیأر، دیوان ۀچنانچه شعب
یـا  هـا  هیئـت  دیگري از همان ۀرسیدگی مجدد را به شعب، تشخیص دهد و آن را نقض کند

  دهد.نمی يأاصل و ماهیت دعوي ر ةکند و خود دربارمی محولها کمیسیون
این است کـه صـالحیت دیـوان تعمـیم یابـد و شـامل تمـام        گذار قانون نظر، هرحالبه 

روابط افـراد و   ةاي به موجب قانون دربارها و مراجعی شود که به گونههیئت وها کمیسیون
دیوان به یک مرجع رسـمی و واقعـی بـراي    سرانجام  کنند ومی اداري قضاوتهاي دستگاه

دولت و کارکنان او مبدل شود تا حقوق افراد تضمین اساسـی  از تظلمات و شکایات اداري 
هـاي  هیئـت  برخی مراجـع اداري ماننـد   يآرادربارة ایات و اعتراضات کالبته دیوان ش .یابد

انتظـامی نظـام   هـاي  هیئـت  ال وکـ انون وکـ انتظامی هاي هیئت، دیوان محاسبات مستشاري
ه تصمیمات و اقدامات موضوع کدر صورتی پذیرد. در هر حال شعب دیوان نمی ی راکپزش

م مقتضی مبنی بر نقض رأي یا لغو کح، باشد موجب تضییع حقوق اشخاص شده، ایتکش
، حقـوق تضـییع شـده    ةایت بـه اعـاد  کم طرف شـ ایت یا الزاکاثر از تصمیم و اقدام مورد ش

  42کنند.میصادر 
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  شعب تشخيص صالحيت و اختيارات. ب
نظر در برخی داراي صالحیت تجدید، هاي شعب عاديشعب تشخیص عالوه بر صالحیت

عی اسـت و  آراي شعب قط، قانون جدید دیوان عدالت 7 ةد. طبق مادنااز آراي شعب عادي
موارد ، قانون، در احکام شعب دیوان را ندارد. با این حالنظر هیچ کس حق تقاضاي تجدید

، 18، 16نظر به موجب مواد بینی کرده است. موارد تجدیدرا براي تجدیدنظر پیش محدودي
  ند از:اقانون دیوان عدالت اداري عبارت 43و  37

، ننده رأيکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضـی صـادر  که حداقل یکدر صورتی . 1
 مسـتدل  و مسـتند  نظـر  اعالم ضمن، شوند خود رسیدگی در ماهوي یا لیکش ه اشتباهمتوج

صـدور   43.فرستندمیبه دفتر رئیس دیوان ، تشخیص شعبه به ارجاعبراي  را پرونده، توبکم
ننده که توسط شعبه صـادر کم اصالحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه یا رفع ابهام کح

  44.نیست موردمشمول این ، شودرأي انجام می
دیـوان را واجـد اشـتباه بـین      يآرا، قضائیه یا رئیس دیـوان  ةه رئیس قوکصورتی  در. 2

شـود.  تشـخیص ارجـاع مـی    ۀبررسی به شعببراي موضوع ، شرعی یا قانونی تشخیص دهد
رأي و صـدور رأي مقتضـی    اقـدام بـه نقـض   ، الکمزبور در صورت وارد دانستن اشـ  ۀشعب
 رأي صـادر شـده  ، از نقض رأي و صدور رأي جدید توسط شعبه تشخیصپس  45نماید.می

  46.نیستقابل رسیدگی مجدد ، ن شرع استه خالف بیکمواردي در بجز 
ي شـعبه  أاستنکاف نمایـد بـا ر   شعب دیوان يأري علیه از اجراکه محکوم درصورتی. 3

 خسـارت وارد به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سـال و جبـران   ، حکم ةصادرکنند
ابالغ قابـل تجدیـدنظر در شـعبه     از ه ظرف بیست روزشدي صادرأر .شودمی ه محکومآمد

  47است. تشخیص دیوان
رئـیس  ، دیوان صـادر شـود   ۀیک یا چند شعب متناقض از يهرگاه در موارد مشابه آرا. 4

 عمـومی دیـوان طـرح نمایـد و    هیئـت   موضوع را در، دیوان موظف است به محض اطالع
ي بـراي  أاین رپیروي از  .دکن ي اقدامأصدور ربراي از بررسی و احراز تعارض  پسهیئت 

بـر  ي مـذکور  أشعب دیوان و سایر مراجع اداري مربوط در موارد مشـابه الزم اسـت. اثـر ر   
عمـومی  هیئت  درکه  یامکاح در مورداما ، شودنمی سابق يآینده است و موجب نقض آرا

تـاریخ درج   از نفع ظـرف یـک مـاه   شخص ذي، شودمی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده
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 خیصتشـ  ۀشعب .حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد، رسمی ۀي در روزنامأر
 48.مزبور است ۀوحدت روی يأطبق ر ي برأموظف به رسیدگی و صدور ر

  عموميهيئت  صالحيت و اختيارات. ج
  عمومی دیوان به شرح زیر است:هیئت  صالحیت و اختیارات

قـوة   اجرایی دیوان عدالت اداري و پیشنهاد آن به ریاسـت هاي نامهآیین تهیه و تنظیم. 1
عمـومی  هیئـت   ارکاي از ۀ فعلی دادرسی دیوان عدالت نمونهنامقضائیه براي تصویب. آیین

عمـومی  ة هیئت آن به عهد ۀتهی ۀه طبق قانون سابق دیوان وظیفاست ک دیوان عدالت اداري
نون نیز هـر بخشـی از   کیه به اجرا درآمد. ائقضا ةیید رئیس قوأس از ته پکگذاشته شده بود 

عمـومی  ة هیئت این وظیفه به عهد، نامه نیاز داشته باشدۀ آیینه به تهیکقانون دیوان عدالت 
  شود.می گذاشته

 ایات و تظلمــات و اعتراضــات اشــخاص حقیقــی یــا حقــوقی ازکرســیدگی بــه شــ. 2
از حیث مخالفت مـدلول آنهـا بـا    ها مقرات دولتی و شهرداريها و سایر نظامات و نامهینیآ

ور بـه  کمـذ مقرّرات  ه تصمیمات یا اقدامات یاکر مواردي دقانون و احقاق حقوق اشخاص 
اسـتفاده از  حیت مرجع مربوط یا تجـاوز یـا سوء  علت برخالف قانون بودن آن یا عدم صال

ه موجـب  کـ وظایفی اجراي داري از یا خودمقرّرات  قوانین و ياختیارات یا تخلف در اجرا
  49شود.می ع حقوق اشخاصتضیی

ه آید کابتدا به نظر می 19 ةدر ماد، »موجب تضییع حقوق اشخاص شود«قید با توجه به 
ی یـا معتـرض   که حقوق شاکند کمی در این مورد دیوان عدالت اداري در صورتی رسیدگی

اخیـر   ۀاما با عنایت به جملـ ، ه باشدمخالف قانون یا شرع تضییع شدمقرّرات  از اجراي این
یـوان درخواسـت   را از دمقـرّرات   تواند ابطال ایـن می سکهر «ه کقانون اساسی  170اصل 
تضـییع  مقـرّرات   تواند بالفعل یا بالقوه از اجراي اینمی سیک حق هرو در هر حال، » نماید
  50.نیست رسیدگی دیوان در این امور مستلزم تضییع بالفعل حقوق معترض، گردد

عمومی حمایت از کیان قانون در برابـر مصـوبات دولتـی و مشـابه نقشـی      هیئت  وظیفه
قانون دیوان  41 ةاست که شوراي نگهبان در مورد قوانین عادي به عهده دارد. بر اساس ماد

و سایر ها نامهآیین وها نامهضی مبنی بر مغایرت برخی از تصویبعدالت اداري هرگاه اعترا
 موضوع عیناً به فقهاي شوراي نگهبـان ارجـاع  ، دولتی با احکام اسالمی مطرح شودنظامات 
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و چنانچه فقهاي محترم شوراي نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را بـا  شود داده می
ت را ابطـال خواهـد کـرد. همچنـین     دیوان عدالت اداري آن مصوبا، کنندیید أاحکام شرع ت

یـا خـارج بـودن ایـن     ، صوبات و نظامات دولتی با قوانینگاه اعتراض مبنی بر مغایرت مهر
عمـومی دیـوان   هیئـت   موضـوع در ، مصوبات از حدود اختیارات قوة مجریـه طـرح گـردد   

نهـا از قلمـرو   آو چنانچه مغایرت این مصوبات با قوانین یا خارج بودن شد بررسی خواهد 
  ابطال خواهد شد.مصوبه ، اختیارات قوة مجریه محرز گردد

قـانون   ۀنامـ آیـین به ابطـال مـوادي از    1361آذر  22عمومی دیوان هیئت  يأر نخستین
 ) انجامیده است.61خرداد  30مصوب اراضی شهري (

مگـر در مـورد مصـوبات    ، عمومی اسـت هیئت  اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي
ور کمـذ هیئت ، ه به منظور جلوگیري از تضییع حقوق اشخاصکخالف شرع یا در مواردي 

  51.کندثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعالم ا
، ه از شـعب دیـوان  شـد  متنـاقض صـادر   يصدور رأي وحـدت رویـه در مـورد آرا   . 3

مشابه متعـدد   يآرا، موضوع واحددربارة ه کي وحدت رویه در صورتی أهمچنین صدور ر
  52صادر شده باشد.

متعـدد در   مشـابه  يشعب مختلف دیوان آراي متناقضی در موارد مشابه یـا آرا  هرگاه از
عمومی دیوان عدالت اداري طرح خواهد شـد و  هیئت  موضوع در، موارد مشابه صادر شود

ربط خواهد بود. براي شعب دیوان و تمام مراجع ذي كثریت اعضا مالکي اأدر این زمینه ر
عمومی دیوان عـدالت اداري را  ۀ هیئت در سراسر کشور تکلیف است که آراي وحدت روی

  .شوداز تکرار شکایات مشابه جلوگیري تا ابه دقیقاً اجرا کنند در موارد مش
  
  
  
  
  
  
  



   ۶۳ اختيارات ديوان عدالت اداريحدود صالحيت و 

   ______________________________________________  هانوشتپی
توان گفت منظور از کلمه قانون دیوان ناظر بر کلیه موارد مربوط به صالحیت دیوان نیست لذا می 13. چون ماده 1

، شعب دیوان است و دیوان عدالت اداري در قالب کلی مورد نظـر نیسـت. (محمـد امـامی و     13دیوان در ماده 
 )156، صاداريحقوق کورش استوار سنگري، 

. در قانون دیوان عدالت اداري، از نظر ترمینولوژي، اصطالحات حقوقی مناسب انتخاب نشده و درایـن قـانون   2
شود. در براي مدعی از عنوان شاکی استفاده شده است که در آیین دادرسی جهت دعاوي کیفري به کار برده می

عدالت محتاج تقدیم دادخواست است یعنی دعاوي که در قانون دیوان، رسیدگی در دیوان  21حالی که طبق ماده 
 )161شود ماهیتاً حقوقی است.(محمد امامی و کورش استوار سنگري، همان، صدیوان مطرح می

  .105، ص نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت ادارينصراهللا صدرالحفاظی،  .3
نظارت قضائی بر اعمال دولت در «با الهام از کتاب  . عمده نظریات و ساختار بحث مربوط به صالحیت دیوان4

  اثر سید نصراهللا صدرالحفاظی استخراج شده است.» دیوان عدالت اداري
ایـن  «گویـد:  مـی  173و  170مرحوم شهید دکتر آیت، از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسـی، ذیـل اصـل    . 5

صـورت  . (»وزرا نتوانند به حقوق مـردم تجـاوز کننـد   آید که ادارات و ترین اصلی است که دارد اینجا میمحکم
 ) 1656، ص 3، جمشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

. اگر چه تصویب نامه فوق نمی تواند ناقض قانون باشد و در صالحیت قانونی دیوان عدالت دخل و تصـرف  6
راه حل رفع اختالفات دستگاه هاي دولتی با علم به این کـه آنهـا    کند، اما منظور ازذکر این مصوبه این است که

نمی توانند در دیوان عدالت علیه یکدیگر طرح دعوا کنند به وسیله تصویب نامه مشخص شده است.(محمد امامی 
  ) 162و کورش استوار سنگري، همان، ص

 114ص  ،يعدالت ادار وانید هیوحدت رو يمجموعه آرا ،ییراینص دیسع. 7

  .25/7/71، مورخ 155دادنامه ، »قبول شکایات ادارات کل حج و اوقاف توسط هیأت عمومی دیوان. «8
 .309ص ، )1-2حقوق اداري (زاده، . رضا موسی9

 .1066. سعید نصیرایی، همان، ص 10

  157. محمد امامی وکورش استوار سنگري، همان، ص 11

 .167. همان، ص 12

  .165. همان، ص 13
  .173. همان، ص 14
 .53، ص بایسته هاي حقوق اساسی. ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، 15

، »جایگاه دیوان عدالت اداري در رسیدگی بـه شـکایات مـردم از دسـتگاه هـاي دولتـی      «اهللا هدایت نیا، . فرج16
 .44ص، 19، ش دوماهنامه رواق اندیشه

 



۶۴        ۱۳۹۰، سال اول، شماره اول، پاييز  

                                                                                                        
  .46. همان، ص 17
 .311همان، ص زاده، رضا موسی. 18

 . همان19

 47هدایت نیا، همان، صاهللا . فرج20

  312همان، ص زاده، رضا موسی. 21

 . همان.22

 .313. همان، ص 23

 .59، ص مجموعه قوانین و مقررات حقوقی. جهانگیر منصور، 24

 60. همان، ص 25

 .171. محمد امامی و کورش استوار سنگري، همان، ص 26

 .164. سیدنصراهللا صدرالحفاظی، همان، ص 27

 .165همان، ص  .28

 .430ص ، حقوق اداري ر طباطبایی مؤتمنی،منوچه .29

  315زاده، همان، ص . رضا موسی30
  .166. سیدنصر اهللا صدر الحفاظی، همان، ص 31
 .127، ص آیین دادرسی مدنی. عبداهللا شمس، 32

 .316زاده، همان، ص . رضا موسی33

  .431. همان، ص 34
 .حقوق اداري ایران. ر.ك: عبدالحمید ابوالحمد، 35

  .11، ص حقوق مدنی، ضمان قهري، مسئولیت مدنی. ناصر کاتوزیان، 36
  .350. محمد امامی و کورش استوار سنگري، همان، ص 37
 .436. منوچهر طباطبایی مؤتمنی، همان، ص 38

 .10/2/70، مورخ 556، ش رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور. 39

 قانون مجازات اسالمی  332. ماده 40

 .775، ص 4، ج قواعد عمومی قراردادها. ناصر کاتوزیان، 41

 قانون دیوان عدالت اداري  14. ماده 42

 قانون دیوان عدالت اداري 16. ماده 43

 قانون دیوان عدالت اداري 16. تبصره ماده 44
 



   ۶۵ اختيارات ديوان عدالت اداريحدود صالحيت و 

                                                                                                        
 قانون دیوان عدالت اداري 18. ماده 45

 قانون دیوان عدالت اداري 18. تبصره ماده 46

 دیوان عدالت اداري قانون 37. ماده 47

 قانون دیوان عدالت اداري 43. ماده 48

 قانون دیوان عدالت اداري  19ماده  1. بند 49

 .128. عبداهللا شمس، پیشین، ص 50

  قانون دیوان عدالت اداري. 20. ماده 51
  قانون دیوان عدالت اداري. 19. ماده 52



۶۶        ۱۳۹۰، سال اول، شماره اول، پاييز  

  منابع
  .1370، چ چهارم، تهران، توس، حقوق اداري ایرانابوالحمد، عبدالحمید، 

  .1387، چ دوم، تهران، میزان، حقوق اداريامامی، محمد و استوار سنگري، کورش، 
  .1384، چ هفتم، تهران، دراك، آیین دادرسی مدنیشمس، عبداهللا، 

  .1372، تهران، شهریار، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداريصدر الحفاظی، سیدنصراهللا، 
، تهران، اداره کل امور فرهنگی و نهائی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی 

  .3، ج 1364روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی، 
  .1384، چ دهم، تهران، سمت، حقوق اداريطباطبائی مؤتمنی، منوچهر، 

  .1378هاي حقوق اساسی، چاپ چهارم، تهران، دادگستر، قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته
  .1369، چ دوم، دانشگاه تهران، مسئولیت مدنیـ  ضمانت قهريـ  حقوق مدنیکاتوزیان، ناصر، 

  تا.، تهران، بهنشر، بیقواعد عمومی قراردادهاـــــ ، 
  .1382، چ چهارم، تهران، آگاه، مجموعه قوانین و مقرّرات حقوقیمنصور، جهانگیر، 

  .1386ان، میزان، ، چ هشتم، تهر)1-2حقوق اداري (زاده، رضا، موسی
  .1377، تهران، سکه، مجموعه آراي وحدت رویه دیوان عدالت ادارينصیرائی، سعید، 

، رواق اندیشه، »هاي دولتیجایگاه دیوان عدالت اداري در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه«اهللا، نیا، فرجهدایت
  .19سال چهارم ش 

  


