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 یادار عدالت دیوان شعب در صحیح حکم صدور هایدشواری

 1رفیعی محمدرضا

 چکیده
 صحیحی آرای که دارد وجود انتظار این اداری عدالت دیوان شعب جمله از و قضایی مرجع هر از

 ماهوی و آیینی مختلف هایچالش با دیوان، شعب در آرایی چنین صدور حال، این با کنند. صادر

 با حکم صدور رسیدگی، ترتیبات و صالحیت به ناظر گوناگونِ هایچالش بر عالوه است. همراه

 حاکم حقوقی هنجار صحیح تعیین مستلزم صحیح حکم صدور است. مواجه نیز متعددی هایدشواری

 هنجار صحیح تطبیق نهایت در و حاکم هنجار صحیح تفسیر ،دعوا موضوع صحیح تشخیص ،دعوا بر

 چون مختلفی علل به که باشدمی مواجه هاییدشواری با هاآن از کدام هر است. دعوا موضوع بر حاکم

 اند.یافته بروز ... و اداری حقوق دانش ضعف گذاری،مقررات و گذاریقانون نظام شدیدِ هایکاستی

 این از و باشدمی دیوان شعب سوی از متعارض و حیصحریغ آرای صدور فراوانی هاچالش این ینتیجه

 است. ضروری هاآن رفع و ییشناسا برای تالش رو،

 

 تعیین ،دعوا موضوع بر حاکم هنجار صحیح تطبیق ،دعوا موضوع صحیح تشخیص کلیدواژگان:

 .حاکم هنجار صحیح تفسیر ،حقوقی هنجار صحیح

                                                   
 .ی حقوق، دانشگاه تهران )پردیس فارابی(قاضی دادگستری، دکتری حقوق عمومی، دانشکده. 1

mrrafiey@gmail.com   

 29/03/1400تاریخ ارسال:

 18/05/1400تاریخ پذیرش:

mailto:mrrafiey@gmail.com


   228  در شعب دیوان عدالت اداریهای صدور حکم صحیح دشواری

 

 مقدمه
 صحیحی آرای که دارد وجود انتظار این 1اداری عدالت دیوان شعب جمله از و قضایی مرجع هر از

 کند.می برآورده را حق احقاق یعنی قضایی، نظام غایی هدف قضایی، مراجع یآرا صحت کنند. صادر

 از نیز دیوان شعب هستند، مواجه هاییچالش با صحیح آرای صدور برای قضایی مراجع حال، این با

 استناد مورد مقررات و قوانین گسترده حجم جمله از عللی به بسا چه و نیستند مستثنا وضعیت این

 ترتیبات و صالحیت به ناظر گوناگونِ هایچالش بر عالوه هستند. مواجه حادتری یهادشواری با

 هایدشواری با نیز حکم صدور کند،می مواجه هاییدشواری با را مربوط قرارهای صدور که رسیدگی

 از کدام هر برداشتن که باشدمی هاییگام متضمن دیوان شعب در حکم صدور است. همراه متعددی

 هاگام این سازد؛می دشوار را صحیح حکم صدور نتیجه در و باشدمی مواجه هاییچالش با هاآن

 تعیین سوم ،دعوا موضوع تشخیص دوم ،دعوا بر حاکم حقوقی هنجار تعیین نخست از: اندعبارت

 موضوع بر حاکم هنجار تطبیق نهایت در و حاکم( هنجار )تفسیر حاکم هنجار موضوعیِ قلمروی

 ضعف گذاری،مقررات و گذاریقانون نظام شدیدِ هایکاستی چون مختلفی علل به هالشچا این 2دعوا.

 شعب در متعارض و صحیح غیر آرای صدور فراوانی هاآسیب این اند.یافته بروز ... و اداری حقوق دانش

 یبرا اول گام شکبی است. ضروری هاآن رفع برای تالش رو، این از و است داشته پی در را دیوان

 باشد.می نوشتار این اصلی هدف که هاستچالش این شناسایی مهم، این انجام
 باید صحیح رأی کند.نمی کفایت آن صحت صرفاً رأی، یک مطلوبیت برای است ذکر به الزم

 رأی یک بسا چه باشد. داشته را الزم استحکام و اتقان اینکه جمله از باشد؛ داشته نیز دیگری اوصاف

 الزم اتقان از است، نداده درخوری پاسخ دعوا طرفین از یکی ایرادات به که آنجا از اما باشد، صحیح

 نیز نکته این به اشاره است. صحت مقوله بر صرفاً تمرکز نوشتار، این در حال، این با نباشد. برخوردار

 دعوا هر خصوص در آیا که پرداخت پرسش این به باید آرا صحت ارزیابی مقام در که است ضروری

                                                   
 شود.استفاده می« دیوان»از این پس به اختصار از عنوان  1

2. See: Bertolini, D. “Unmixing the Mixed Questions: A Framework for 

Distinguishing Between Questions of Fact and Questions of Law in Contractual 

Interpretation,” UBCL Rev., Vol. 52, No. 2, 2019: 373-374. 
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 یک صرفاً حقوقی مسئله هر برای آیا تر،مشخص تعبیر به خیر؟ یا دارد وجود صحیح رأی یک صرفاً

 که اندغامض چنانآن حقوقی مسائل از برخی گفت، خواهیم همچنان که دارد؟ وجود درست پاسخ

 تصورم صحیحِ  پاسخ تنها پاسخ، این لزوماً که امر این به اذعان و هاآن برای معقول پاسخی یافتن

 است. ترنزدیک صواب به نیست،

 دیوان شعب صالحیتیِ هایچالش ویژه به و آیینی مباحث به تربیش مربوط، هاینوشته در

 است. 1اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون ایرادات از ناشی عمدتاً که شده پرداخته

 است خارج نوشتار این قلمروی از هستند، قرار صدور مدار دایر عمدتاً که هاچالش قسم این بررسی

 قرار توجه مورد ترکم که است صحیح حکم صدور برای دیوان شعب فراروی هایچالش بر تمرکز و

 است. گرفته

 به اول گفتار است. یافته سامان تارگف چهار در و شده نگارش تحلیلی-توصیفی روش با متن این

 حکم ورصد مختلف هایگام بر ناظر هایچالش به یگرد گفتار سه در دارد. اختصاص کلی هایچالش

 .پردازیممی

 کلی هایچالش اول. گفتار

 است مواجه کلی هایچالش برخی با دیوان شعب در صحیح حکم جمله از و صحیح رأی صدور

 ضعف ،نوپدید دعاوی طرح فراوانی دیوان، شعب به ارجاعی هایپرونده شمار افزایش جمله از که

 گفتار این در است. اشاره قابل قضایی تجربه بسط هایزمینه گیریشکل عدم و داریا حقوق دانش

 2پردازیم.می هاآن به

                                                   
 شود.استفاده می« قانون دیوان»این پس به اختصار از عنوان  از .1

تصدی امر قضا در دیوان با توجه به حدود »است:  اشاره کردهین چن های کلیاین چالشاستاد صدرالحفاظی به  .2

های مطالعاتی و سابقه شکایات و تازگی بسیاری از دعاوی مطروحه از لحاظ موضوعی و قلت زمینهصالحیت و تنوع بی
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 دیوان شعب به ارجاعی هایپرونده شمار افزایش. بند اول

 شعب متناسبِ افزایش عدم و 1دیوان به واردشده هایپرونده افزایش جهینت در اخیر هایسال در

 به رو رأی صدور میزان آن تبع به و دیوان شعب به ارجاعی هایپرونده شمار معموالً کننده،رسیدگی

 آرا صدور در ورزیدقت کاهش و زدهشتاب هایرسیدگی روند، این محتمل نتیجه است. بوده افزایش

 بود. خواهد

 نوپدید دعاوی طرح فراوانی. ند دومب

 قابل وانت و وقت صرف به هاآن رفع که است همراه جدیدی مجهوالت با غالباً جدید دعوای هر

 کار قبلی، فراوان عناوین کنار در باشد، تربیش دعاوی گونهاین تعداد چه هر است. نیازمند توجهی

 با ررات،مق و قوانین مکرر تغییرات چون عللی به دیوان شعب بود. خواهد دشوارتر صحیح رأی صدور

 ماده خصوص در دیمتعد قوانین اخیر سالیان در ،مثال طور به اند؛مواجه نوپدید دعاوی طرح فراوانی

 دعاوی طرح هاآن از کدام هر که است شده تصویب ایثارگران به رسانیخدمات جامع قانون 21

 است. زده دامن را رویه وحدت آرای صدور و آرا تعارض آن تبع به و جدیدی

 اداری حقوق دانش ضعف. بند سوم

 ت.اس نحیف مختلف علل به آن، کاربردی هایسویه وصخص به ما، کشور در اداری حقوق دانش

 استخدام ون)قان استخدامی هایحوزه در مادر قوانین بر اتکا قابل هایشرح نبودِ  مدعا، این شاهد

 بر که هاییشرح با کنید مقایسه را وضعیت این است. کشوری( خدمات مدیریت قانون و کشوری

 تند.هس راهگشا قضایی مراجع در و است شده نگاشته جزایی و حقوقی هایحوزه در مادر قوانین

                                                   
ولت در نظارت قضایی بر اعمال دصدرالحفاظی، سید نصراهلل، ر.ک: « های قضایی کاری بس دشوار ... است.فقد رویه

 .83ص ، 1372 ،رنشر شهریا مرکز فرهنگی :، تهراندیوان عدالت اداری

 1395هزار پرونده وارد دیوان شده است، حال آنکه در سال  161تعداد  1398دیوان در سال  سیرئ. بنا به اعالم 1

، شهرداری ۱00بط با ماده هزار پرونده مرت ۱3تشکیل ساالنه هزار بوده است. ر.ک: دیوان عدالت اداری،  108این آمار 

 :1399آذر  21، 2425کد خبر 
https://divan-edalat.ir/detail/2425. 

https://divan-edalat.ir/detail/2425
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 قضایی تجربه بسط هایزمینه گیریشکل عدمبند چهارم. 

 جایگاه قضایی تجربه دیوان، شعب هایرسیدگی در شد، اشاره آن به ترپیش که آسیبی به توجه با

 جمعی تجربه یریگشکل 1است، پرهزینه و برزمان امری فردی تجربه که جاآن از اما ؛داردمی مه

 هایفرصت تمهید به باید جمله از که است مقتضی بسترهای ایجاد مستلزم مهم این اما ؛دارد ضرورت

 که هادادگستری برخالف اداری عدالت دیوان در امر این متأسفانه کرد. اشاره یافتهسازمان اندیشیِهم

 ذکر به الزم است. نشده فتهگر جدی چندان است، برقرار هفتگی هاینشست برگزاری حسنه سنت

 اقدامی که شده تدوین آموزشی هایکتابچه دیوان آموزش معاونت سوی از اخیر سالیان در است

 استقالل اگر که کرد اشاره نیز صحیح( )رأی ساعد سامانه اندازیراه به باید جااین در است. پسندیده

 تثبیت و نینجامد قضات ورزیدقت و ییجوحقیقت هایانگیزه تضعیف به نسازد، دارخدشه را قضایی

 باشد. مناسبی اقدام تواندمی باشد، نداشته پی در را غیرصحیح هایدیدگاه

 دعوا بر حاکم حقوقی هنجار تعیین هایچالش .دوم گفتار

 مهم هایمؤلفه به ادامه، در ست.دعوا بر حاکم حقوقی هنجار تعیین حکم، صدور برای اول گام

 کنیم.می اشاره نیز مربوط هایچالش نیز و رایج اشتباهات به و مپردازیمی گام این

                                                   
شود )همانند دریافت بازخورد فشار پا بر دریافت می عاًیسراقدامات « بازخورد»ها مثل هوشبری، در برخی حرفه. 1

اما قضاوت، از جمله مشاغلی است که دریافت ؛ آیدین( و از این رو، فرصت تصحیح اشتباهات به دست میپدال ترمز ماش
پس از نقض رأی توسط مرجع عالی( است. گفتن ندارد که در  مثالًطوالنی ) نسبتاًبازخوردها مستلزم گذشت زمان 

 مقایسه در نوشته زیر آمده است؛ ر.ک: این !شودموکول می« آخرت»بسیاری از موارد نیز دریافت بازخوردها به 

 .1397، ترجمه ابراهیم دهنوی، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، مروری بر مفهوم شم قضاییبرگر، لیندا ال، 
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 نظام شناخت و دعوا موضوع از اجمالی شناخت پایه بر دعوا، بر حاکم حقوقی هنجار تعیین. 1

 2دارد. 1«اولی نظر» ماهیت و گیردمی صورت حقوقی

 بر لیکام اشراف رام ابتدای در شعبه که است حیث این از حاکم هنجار تعیین بودن اولی نظر

 رو، این زا است. برخوردار اجمالی علم از و ندارد نظر مورد هنجار موضوعی قلمروی و دعوا موضوع

 جارهن موضوعی قلمروی یا و دعوا موضوع تردقیق شناخت مبنای بر و بعد مراحل در است ممکن

 ت.اس ضروری جددم تعیین صورت این در نیست. صحیح نظر مورد گزینه که شود مشخص نظر، مورد

 حقوقی ارهنج شوندمی باعث که هستند عواملی جمله از قضایی تجربه و دانش ضعف و زدگیشتاب

 نشود. تعیین صحیحی صورت به دعوا بر حاکم

-بی شده،نسخ غیرمرتبط، هنجارهای تعیین حاکم، هنجار تعیین در رایج اشتباهات جمله از. 2

 است. غیرمعتبر یا اعتبارشده

 با مرتبط غیر که کنندمی تعیین حاکم هنجار عنوان به را هنجاری دیوان شعب اتاوق گاهی

 عمومی هیئت 15/1/1396 مورخ 33 شماره رویه وحدت رأی صدور مثال، طور به است؛ دعوا موضوع

 منسوخ هنجار دیوان شعب است ممکن بود. تعارض موضوع آرای از برخی در اشتباه این بروز از ناشی

 رویه وحدت رأی موضوع متعارضِ آرای از برخی مثال، طور به کنند؛ تعیین حاکم هنجار عنوان به را

-بی هنجار یک نیز گاهی بودند. اشتباه این دچار عمومی هیئت 16/5/1397 مورخ 1324 شماره

 وضع لحاظ به شدهنییتع هنجار که توضیح این با شود؛می تعیین حاکم هنجار عنوان به اعتبارشده

 به آن تعیین بعد، به زمان این از نتیجه در و داده دست از را خود حقوقی اعتبار برتر، هنجار مؤخر

 وحدت رأی موضوع تعارضِ بروز علت مثال، طور به است؛ نداشته وجهی دعوا بر حاکم هنجار عنوان

 هنجار دیوان شعب گاهی بود. سنخ این از عمومی هیئت 19/3/1393 مورخ 449-450 شماره رویه

 اعتبارشده،بی هنجار خالف بر که توضیح این با کنند؛می تعیین حاکم هنجار عنوان به را برغیرمعت

                                                   
1. Prima facie. االمری()بادی 

2. Bertolini, D. “Unmixing the Mixed Questions: A Framework for Distinguishing 

Between Questions of Fact and Questions of Law in Contractual Interpretation,” UBCL 

Rev., Vol. 52, No. 2, 2019: 379. 
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 از موجود، برترِ هنجار با مغایرت یا وضع قانونیِ تشریفات رعایت عدم چون عللی به غیرمعتبر هنجار

 موجه گاههیچ دعوا بر حاکم هنجار عنوان به آن تعیین نتیجه در و نداشته حقوقی اعتبار ابتدا همان

 3/9/1393 مورخ 1380 شماره رویه وحدت رأی موضوع آرای از برخی مثال، طور به 1است؛ نبوده

 بودند. قانون مغایر مصوبه به دادن اثر ترتیب متضمن عمومی، هیئت

 صحیح تعیین برای هاآن بین مراتبسلسله و االتباعالزم حقوقیِ هنجارهای بودن مشخص. 3

 دارد. ضرورت حاکم هنجار

 مراتبسلسله در هاآن جایگاه و حقوقی هنجارهای برخی بودن االتباعالزم باب در دیوان شعب

 از است. دعاوی بر حاکم هنجار تعیین دشواری هاآن ینتیجه که اندمواجه تردیدهایی با هنجارها

 در اداری تعدال دیوان شعب تکلیف کرد. اشاره فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات باید به جمله

 هاآن از حال هر در قانون، همچون اند،مکلف آیا چیست؟ فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات قبال

 جاری و ساری نیز مصوبات این مورد در اساسی قانون 170 اصل در مقرر تکلیف اینکه یا کنند تبعیت

 از باید بدانند، شورا این اتاختیار حدود از خارج یا قانون مخالف را هاآن چنانچه رو، این از و است

 29/10/1398 مورخ 2896-2897 شماره رویه وحدت رأی 2کنند؟ خودداری هاآن به دادن اثر ترتیب

 بود. شورا این مصوبات از یکی مورد در شعب تعارض رفع اداری عدالت دیوان عمومی هیئت

 قوه رئیس مصوبات وردم در شد، گفته فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات مورد در که اینکته

 20/8/1399 مورخ 1107 شماره رویه وحدت رأی موجب به عمومی هیئت کند.می صدق نیز قضاییه

 همچنین، کرد. اعالم اثر ترتیب غیرقابل قانون با مغایرت علت به را قضاییه قوه رئیس مصوبات از یکی

 ابطالی آرای آیا که ندارند نیروش پاسخ نیز پرسش این برای دیوان شعب دیوان، قانون سکوت علت به

                                                   
 تفاوتی ندارند.« اعتبارشدهبی»و « غیرمعتبر»نگارنده اذعان دارد که از حیث ادبی مفاهیم . 1

شود. به طور م مقررات را شامل میکدا 170اند که تکلیف مقرر در اصل با این چالش کلی مواجه وانید. شعب 2
این دیدگاه نیز قائالنی دارد که منظور  ضمناًاند. مشخص، برخی از شعب، این تکلیف را منصرف از مصوبات شوراها دانسته

 عمومی است. ئتیهاز خودداری از اجرا، صدور قرار اناطه برای طرح دعوای ابطال در 
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 برای ابطال، عدم آرای ترمشخص طور به و اداری عدالت دیوان تخصصی هایهیئت و عمومی هیئت

 خیر؟ یا است االتباعالزم هاآن

 دشوار را حاکم هنجار صحیح تعیین حقوقی، هنجارهای تکرار و پراکندگی چون نقایصی. 4

 سازد.می

 در 1است. حقوقی هنجارهای تکرار و پراکندگی گرفتار مختلف یهاحوزه در ما حقوقی نظام 

 هنجار تعیین تعارض، فرض در و هنجارها تعارض عدم یا تعارض تشخیص وضعیت، این ینتیجه

 و 1082 الی 1064 شماره رویه وحدت رأی موضوع آرای تعارض مثال، طور به است؛ دشوار معتبر

 موعد از پیش بازنشستگی به مربوط قوانین اکندگیپر از ناشی 18/9/1399 مورخ 1203 و 1204

 ماده 1 تبصره آیا که بودند مواجه مسئله این با دیوان شعب و بود آورزیان و سخت مشاغل شاغالن

 ... جانبازان بازنشستگی نحوه قانون واحده ماده 3 تبصره مغایر کشوری خدمات مدیریت قانون 103

 مورخ 157 شماره رویه وحدت رأی موضوع آرای ضتعار به توانمی همچنین خیر؟ یا است

 دیوان شعب و بود وظیفه حقوق دریافت مستحق اشخاص به مربوط قوانین تکرار از ناشی 24/1/1400

 بند و خانواده حمایت قانون 48 ماده 3 بند در نوادگان به اشاره عدم آیا که بودند مواجه مسئله این با

 پرداخت اجازه قانون 2 تبصره اصالح قانون واحده ماده ،وریکش خدمات مدیریت قانون 111 ماده 2

 اناث نوادگان و فرزندان مورد در وظیفه حقوق برقراری و 1338 سال کارمندان وراث مستمری وظیفه

 خیر؟ یا است کرده نسخ را 1379 سال اصالحی 1363 سال

 قابل بخش بودن رمحومقرره و است شدیدتر مقررات حوزه در تکرار و پراکندگی هایچالش 

 مثال، طور به است؛ کرده ترجدی را هاآن از ناشی هایآسیب 2دیوان، در مطرح دعاوی از توجهی

 3کرد. اشاره شهرهاکالن و تهران از دولت کارکنان انتقال باب در متعدد هایگذاریمقرره به توانمی

                                                   
تعالی  ، فصلنامهآنای مصادیق و علل و عوامل پاره ؛ین در حقوق ایرانتناقض قوان ،علیاقبال ،میرزائی.ک: ر .1

 .193-200، صص 1، شماره 1399، بهار حقوق
ها اشاره کرد که مصوبات جمله باید به دعاوی استخدامی کارکنان هیئت علمی و غیرهیئت علمی دانشگاه از .2

 ها حاکمیت دارد.های امنای دانشگاههیئت

 ست طوالنی این مقررات، ر.ک:برای دیدن فهر. 3
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 به را حاکم مقرره یافتن موارد از بسیاری در رسمی، روزنامه در مقررات از ایعمده بخش انتشار عدم

 کند.می تبدیل فرساطاقت کاری

 صحیح تعیین باشد، نشده روشن قانون نقص و سکوت چون هاییوضعیت تکلیف چنانچه. 5

 بود. خواهد دشوار حاکم هنجار

 در اکمح هنجارهای عنوان به را معتبر فتاوای یا اسالمی معتبر منابع اساسی، قانون 167 اصل

 و عمومی یهادادگاه دادرسی آیین قانون 3 ماده است. کرده تعیین ... یا قانون نقص سکوت، موارد

 اگر که ستا افزوده نیز را «نباشد شرعی موازین با مغایر که حقوقی اصول» مدنی( امور )در انقالب

 باید هگفتپیش 3 ماده قانون، این 122 ماده تجویز به بدانیم، ساکت خصوص این در را دیوان قانون

 اصول و عتبرم فتاوای اسالمی، معتبر منابع که مهم پرسش این برای اما ؛ردیگ قرار دیوان شعب مبنای

 .نیست دست در روشنی پاسخ اند،کدم دیوان شعب در استناد قابل حقوقیِ

 دعوا موضوع تشخیص هایچالش سوم. گفتار

 مهم هایمؤلفه به اشاره ضمن ادامه، در ست.ا دعوا موضوع تشخیص حکم، صدور برای دوم گام

 پردازیم.می مربوط هایچالش نیز و رایج اشتباهات به گام، این

 شود.می انجام حاکم حقوقی هنجار لحاظ با دعوا موضوع تشخیص .1

 دعوا در دخیل موضوعی هایمؤلفه شناسایی به نسبت ابتدا نظر مورد هنجار لحاظ با دیوان شعب

 شودمی بندیصورت گزاره، یک قالب در فرایند این پردازند.می هاآن یارزیاب به سپس و کنندمی اقدام

 آن، بر حاکم هنجار که دعوایی در مثال، طور به دهد؛می شکل را حقوقی استدالل صغروی مقدمه که

                                                   
 19، شناسنامه قانون، شهرها(تنقیح مصوبات انتقال کارکنان دولت از شهر تهران )کالنرضایی، رسول، 

 :1393شهریور 
https://shenasname.ir/doctrin/2783-enteghal. 

https://shenasname.ir/doctrin/2783-enteghal
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 جمله از شغل نوع و سن خدمت، سابقه 1است، کشوری خدمات مدیریت قانون 103 ماده 2 تبصره

 چنین تواندمی نتیجه شوند. ارزیابی شاکی مورد در باید که هستند دعوا در دخیل موضوعی هایمؤلفه

 «است. حسابداری پست در شاغل و سن سال 62 خدمت، سابقه سال 31 داری شاکی» باشد: ایگزاره

 باشد. اختالفی موضوعی گزاره ،دعاوی همه در که نیست گونهاین  .2

 نیست. اختالفی موضوعی گزاره و است دیگر هایمؤلفه در اختالف ،دعوا ایجاد منشأ اوقات گاهی

 فرضی مصداق در مثال، طور به باشند؛ اختالفی موضوعی یهامؤلفه از برخی است ممکن البته

 اختالف، مورد یهامؤلفه دقیقِ تشخیص عدم باشد. اختالف محل خدمت سابقه میزان گفته،پیش

 موضوعی، اختالف موارد در صحیح رأی صدور اصوالً ضمناً باشد. صحیح حکم صدور از مانع تواندمی

 .است دشوارتر اختالفات، سایر با مقایسه در

 .دارند متفاوتی تکالیف ،دعوا موضوعی امور به راجع 2کنندهبازنگری قضایی مراجع .3

 پرداختن برای قضایی مراجع اختیار عدم از اصوالً اداری، تصمیمات قضایی بازنگری خصوص در

 اداره، بهتر موقعیت چون دالیلی اتکای به اداره، یابیواقع به «احترام» ضرورت و موضوعی گزاره به

 اشتباه قاطع، دلیل چون معیارهایی قالب در ،حقوقی هاینظام حال، این با است. شده گفته سخن

 3اند.کرده تجویز قضایی مراجع برای را اختیار از درجاتی ... و آشکار

 اختیار حدود (64 ماده مشمول موارد جز )به قانون 10 دهما 3 و 1 بندهای دعاوی خصوص در

 قانون 10 ماده 2 بند دعاوی درباره است. نیامده حکمی قانون در موضوعی امور به راجع دیوان شعب

 ورود صریحاً که است آمده «هاآن با مخالفت یا مقررات و قوانین نقض حیث از منحصراً» قید دیوان

 آمده «مؤثر ماهوی یا شکلی ایراد» عبارت 63 ماده در اما ؛است کرده نفی را موضوعی امور به شعب

                                                   
اند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای های اجرایی مکلفدستگاه»ن آمده است: در این تبصره چنی. 1

پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل وکه دارای سیرا مشاغل غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی 

 «.رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند ،باشندوپنج سال سن میتخصصی و شصت

 تواند تصمیمات اداری باشد یا آرای مراجع قضایی تالی )در قالب تجدیدنظر و فرجام(.موضوع بازنگری می. 2

)گزارش پژوهشی(، تهران، پژوهشگاه قوه  معیارهای بازنگری قضایی.ک: پیترز، آماندا و مارتا اس دیویس، ر .3

 .1398قضاییه، 



 237  ن حقوق اداریدو فصلنامه جستارهای نوی    

          1400، بهار و تابستان 2و  1سال اول، شماره                                                          

 

 

 

 دعاوی خصوص در دیوان شعب صورت این در بدانیم، «موضوعی» را «ماهوی» از منظور اگر .است

 صریح قید با برداشت این حال، این با داشت. خواهند را موضوعی امور به ورود صالحیت مربوط،

 برخی تعارض، این ایجاد از جلوگیری برای بود. خواهد متعارض 10 ماده 2 بند آخر در مذکور

 ایرادات یعنی ؛است قوانین به ناظر ماهوی و شکلی عبارت که اندکرده طرح را دیدگاه این نویسندگان

 1ماهوی. و شکلی قوانین به ناظر

 شمولم مراجع خصوص در 64 ماده دوم فراز در دیوان، قانون 63 ماده در موجود ابهام برخالف

 دگیرسی ،63 ماده برخالف البته، است. شده تعریف موضوعی رسیدگی صالحیت صریحاً ماده، این

 ،ماده دو این نیز حیث این از که است شده مشروط شکات سوی از موضوعی شکایت طرح به شعب

 اند.کرده تجویز را متفاوتی هاینسخه

 موضوعی، امور به پرداختن در دیوان شعب اختیار فرض با که است ضروری نیز مطلب این به اشاره

 با است، شده گفته دیگری جای در همچنان که است. مهمی مسئله جایگزین تصمیم اتخاذ امکان

 گریزناپذیر امری دیوان شعب برای صالحیت این تجویز رسدمی نظر به نظری، جدی تردیدهای وجود

 در است، شده تجویز مجدد شکایت همرحل در جایگزین تصمیم اتخاذ که 63 ماده برخالف 2است.

 البته که است شده فراهم کارشناسی، تخصصی هیئت نظر کسب با امکان، این ابتدا همان در 64 ماده

 به ترپیش که ماده این مشمول مراجع به ناظر تردیدهای با همراه موضوع، این است. سنگینی تکلیف

 بماند. مهجور تقریباً شعب رویه در 64 ماده که است شده موجب شد، اشاره آن

 لحاظ مربوط، هایمؤلفه تمامی لحاظ عدم موضوع، تشخیص باب در رایج اشتباهات جمله از .4

 3است. مربوط هایمؤلفه ارزیابی در اشتباه و غیرمربوط هایمؤلفه

                                                   
 .66-67، صص 1393، ، تهران: جنگلیوان عدالت اداریصالحیت و آیین دادرسی دغالمرضا، ی، گیموالب .1

، تهران: مرکز مطبوعات های طرح دعوا و صدور حکم در شعب دیوان عدالت اداریقالبی، محمدرضا، عیرف .2

 .52-55، صص 1399و انتشارات قوه قضاییه، 
3. See: Bell, E. “An Introduction to Judicial Fact-Finding.” Commonwealth Law 

Bulletin, Vol. 39, No. 3, 2013: 519-552. 
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 برخی و نکرده لحاظ را مربوط هایمؤلفه تمامی که شوندمی اشتباه این دچار گاهی دیوان شعب

 خدمات مدیریت نونقا 103 ماده 2 تبصره ناظر مصداق در مثال، طور به اندازند؛می قلم از را هاآن از

 طور هب است؛ رایج اشتباهات دیگر از نیز غیرمربوط هایمؤلفه لحاظ نشود. لحاظ «سن» کشوری،

 دیگر از .است اشتباه آن لحاظ و بوده غیرمربوط مؤلفه «جنسیت» گفته،پیش مصداق در مثال،

 زمانی تباهاش این است. مربوط هایمؤلفه ارزیابی در اشتباه موضوع، تشخیص باب در رایج تباهاتاش

 شده خطا ردچا آن ارزیابی در اما است، کرده لحاظ درستی به را مربوط مؤلفه شعبه که دهدمی رخ

 است. کرده اشتباه شاکی سن احتساب در مثال، طور به است؛

 است. کنندهنییتع دعوا موضوعی هایمؤلفه ارکتد در شکایت طرف و شاکی نقش .5

 دعاوی هایپیچیدگی لحاظ به اما کنندمی دعوا طرح به اقدام رأساً شکات موارد از بسیاری در

 تدارک در است، شایسته چنان کهآن توانندنمی الزم، حقوقی تجربه و دانش نداشتن دلیل به و اداری

 مدارک و اطالعات ارائه مقرر، موعد در پاسخ ارسال عدم 1د.کنن آفرینینقش دعوا موضوعی هایمؤلفه

 دفاع به ناظر جدی هایچالش جمله از شکات نفع به غیرواقعی هایپاسخ ارائه کننده،گمراه یا ناقص

 است. روشن صحیح رأی صدور بر اقدامات این اثرات 2است. شکایت هایطرف

 یضرور موضوع صحیح تشخیص برای ،اثبات ادله و اثبات بار مشخص نظام از برخورداری .6

 .است

 کرده اکتفا 41 ماده قالب در مدنی، دادرسی آیین قانون 199 ماده مفاد تکرار به دیوان، قانون

 یا است حقوقی دعاوی همانند دیوان شعب هایرسیدگی در اثبات بار که است این پرسش اما ؛است

 با خود جای در که است حقوقی عاوید در اثبات بار شناخت مستلزم پرسش این به پاسخ خیر؟

                                                   
وکال در برخی از دعاوی مطرح در شعب دیوان )از جمله، دعاوی استخدامی( چندان پررنگ نیست. به نظر  نقش .1

 ها و فراوانی این دعاوی و نیز ارزش مالی پایینِ غالب این دعاوی موجب این امر شده است.رسد پیچیدگیمی

 بر تأملیهای شکایت، این مقاله قابل توجه است: شیبانی، عادل و همکاران، های طرفراشیتخصوص مانع در .2

 اداری دادرسی آیین الگوی بر نگاهی با دادرسی ناظر به هایصالحیت و اختیارات از اداری مقامات انحراف

 .155-175، صص 23، شماره 1399، فصلنامه حقوق اداری، سال هفتم، تابستان افتراقی
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 مدنی منفعل دادرس اداری/ فعال دادرس دوگانه حال، این با 1باشد.می روبرو توجهی قابل تردیدهای

 است ضروری نیز نکته این به اشاره دارد. تأمل جای گفتهپیش مطالب به توجه با که 2است شده طرح

 آن به ترپیش که است موضوعی امور باب در عبش اختیار حدود مقوله از تابعی اثبات بار بحث که

 شد. اشاره

 شعب یهارسیدگی در قانونی، ادله از برخی جایگاه که است گفتنی نیز اثبات ادله خصوص در 

 پاسخ مسئله نای برای دیوان شعب کرد. اشاره اقرار به باید جمله از است. تأمل و تردید محل دیوان،

 هایفتهگ یا دفاعیه الیحه قالب )در خودشان علیه شکایت طرف ایواحده اظهارات که ندارند قاطعی

 برخی جایگاه شود؟یم اقرار قانونی ضوابط مشمول آیا و اعتناستقابل حد چه تا شده( معرفی نماینده

 باشد.نمی روشن دیوان شعب برای نیز سوگند، جمله از ادله، از دیگر

 است. امکانات و مقدمات برخی تمهید مستلزم موضوع صحیح تشخیص .7

 تمرکز است. پرونده ... و مستندات مدارک، طرفین، به دسترسی مستلزم موضوع درست تشخیص

 استماع طرفین، از توضیح اخذ تمرکز این است. دسترسی این جدیِ مانع تهران در دیوان شعب

 دشوار را ... و کارشناس به امر ارجاع محل، معاینه و محلی تحقیق انجام مطلعان، و گواهان اظهارات

 از تشخیص» به ناگزیرند گاهی دیوان شعب 3قضایی، نیابت اعطای معضالت به توجه با است. ساخته

 کنند. اکتفا «دور راه

 از برخورداری دارد. ضرورت خبره کارشناسان از استفاده موضوع، تشخیص برای همچنین

 است. نداشته دوام مالی( تاً)عمد مشکالت برخی علت به دیوان، قانون 7 ماده موضوع کارشناسان

                                                   
، فصلنامه اداری دادرسی در دلیل تحصیل مشروعیت قاعده اعمال بر تحلیلیقمری، اسماعیل و همکاران، . 1

 .173-178، صص 24، شماره 1399حقوق اداری، پاییز 

تجدیدنظر به این دیدگاه پرداخته شده است. این  28های صادره از شعبه . به طور مشخص، در یکی از دادنامه2

 نظران نیز قرار گرفت.ی منتشر شده است و مورد استقبال برخی از صاحبدادنامه در فضای مجاز
جمله، اطاله دادرسی، نبود انگیزه قوی نزد مرجع مجری نیابت، عدم اشراف به جزییات پرونده و به طور خاص،  از .3

 نبود تجربه الزم در رسیدگی به دعاوی اداری قابل اشاره است.
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 پرونده طرفین سوی از هاآن دستمزد پرداخت مستلزم دادگستری، رسمی کارشناسان به امر ارجاع

 شکات به مبلغ این پرداخت تحمیل خواسته، ارزش به توجه با موارد، برخی در که است شکات( )غالباً

 .باشدنمی منصفانه

 تطبیق و حاکم هنجار وضوعیم قلمروی تعیین هایچالش چهارم. گفتار

 دعوا موضوع بر آن

 ادعو موضوع بر آن تطبیق و حاکم هنجار موضوعی قلمروی تعیین حکم، صدور بعدی هایگام

 مربوط هایچالش و رایج اشتباهات به همچنین ،هاآن مهم هایمؤلفه به اشاره ضمن ادامه، در ست.ا

 پردازیم.می نیز

 متن (تفسیر) معنایابی طریق از دعوا موضوع بر آن بیقتط و دعوا موضوعی قلمروی تعیین .1

 گیرد.می صورت

 به معنایابی، قالب در تواندمی هافهم از برخی یا گذردمی تفسیر مجرای از لزوماً متن فهم اینکه

 نظرانصاحب برخی است. اختالف محل شود، محقق تفسیر، از ترسرراست و ترساده ایمقوله عنوان

 هایمؤلفه به ارجاع به نیاز بدون که کنندمی مراد آن ادبی هایداللت اساس بر متن فهم را یابیمعنا

 موجه فرض با دوگانگی، این به توجه 1شود.می انجام ...( و گذارقانون قصد قانون، هدف )چون دیگر

 شود مشخص باید است، شده ارائه متن از مختلفی هایبرداشت که مواردی در است؛ مهم بودنش،

 نشده پرداخته جدی طور به مباحث این به تاکنون تفسیر؟ یا و گیرد قرار مالک باید معنایابی صرفاً

 ندارند. اعمال برای مشخصی هایچارچوب هم دیوان شعب رو، این از و است

                                                   
 .174-184 ، صص1399ترجمه سعید عابدی و مجید نیکویی، تهران: نگاه معاصر، ، فلسفه حقوقمارمور، آندره، . 1
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 حکم تطبیق منظور به و آغاز دعوا موضوع از فارغ انتزاعیِ سطوح از متن )تفسیر( معنایابی .2

 1.شودمی ختم دعوا موضوع به ناظر انضمامیِ  ئلمسا به موضوع، بر

 است؛ ضروری موضوع بر حکم صحیح تطبیق برای انضمامی به انتزاعی از منطقی سیر به توجه

 باب در کشوری خدمات مدیریت قانون 103 ماده 2 تبصره به ناظر دعوای خصوص در مثال، طور به

 بندیسطح است: قرار این از طرح قابل کلی سؤاالت «تخصصی مشاغل» عبارت )تفسیر( معنایابی

 تفکیک معیار چیست؟ تخصصی مشاغل از منظور است؟ شده انجام چگونه تخصصی حیث از مشاغل

 سؤال این به موضوع، بر حکم تطبیق منظور به نهایت، در و است؟ چگونه مشاغل سایر از مشاغل این

 خیر؟ یا است تخصصی مشاغل هجمل از حسابداری( مثالً) شاکی شغل که شودمی ختم انضمامی

 اردشو دعوا موضوع بر آن تطبیق و داوریارزش متضمن هنجارِ موضوعی قلمروی تعیین .3

 است.

 بودن، متعارف چون معیارهایی قالب در که است داوریارزش متضمن حاکم هنجار اوقات گاهی

 بند مفاد به توانمی ل،مثا طور به 2شوند؛می محقق ... و بودن معقول بودن، منصفانه بودن، متناسب

 شئون خالف رفتار و اعمال) آن حسب که کرد اشاره اداری تخلفات به رسیدگی قانون 8 ماده 1

 معیارهای موضوعی قلمروی تعیین اصوالً 3است. شده برشمرده اداری تخلفات جمله از (اداری یا شغلی

 نخواهد ممکن قاطع داوری اهیگ و است دشواری کار هاآن مبنای بر دعوا موضوع ارزیابی و ارزشی

 بود.

                                                   
1. Bertolini, D. “Unmixing the Mixed Questions: A Framework for Distinguishing 

Between Questions of Fact and Questions of Law in Contractual Interpretation,” UBCL 

Rev., Vol. 52, No. 2, 2019: 382-385. 

2. Warner, R. H. “All Mixed Up About Mixed Questions.” APP. PRAC. & PROCESS, 

Vol. 7, 2005: 129. 

. این فرض را در نظر بگیرید که هیئت تخلفات اداری شاکی را به علت پوشیدن پیراهن آستین کوتاه، به استناد 3
به خالف شأن تلقی کردن آن معترض  صرفاًبلکه  نباشد،ششی محکوم کرده است. ممکن است وی منکر چنین پو 1بند 

 شود.انجام می« عرف خاص»بر مبنای  غالباًباشد. الزم به ذکر است احراز خالف شأن، 
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 1.سازدمی دشوار را تطبیق و موضوعی قلمروی تعیین هنجاری متون تعین عدم .4

 جدی صورت به نیز ما حقوقی نظام و هستند تعین عدم گرفتار مختلفی انحای به هنجاری متون

 موضوع بر هاآن تطبیق و موضوعی قلمروی تعیین هنجاری، متون تعین عدم 2است. مشکل این گرفتار

 تعین عدم محورهای جمله از ایهام دارای واژگان از استفاده 3سازد.می دشوار دیوان شعب برای را دعوا

 سال» عبارت ایهام از ناشی عمومی هیئت 495-496 شماره رویه وحدت رأی مثال، طور به است؛

 همچنین بود. جنگی و دورافتاده محروم، نقاط به انسانی نیروی جذب قانون 2 ماده در «تقویمی

 و 808 شماره رویه وحدت رأی مثال، طور به شود؛می منجر تعین عدم به نیز مبهم واژگان وجود

 در «کارمندان» مبهم عبارت به ناظر که است ذکر قابل عمومی هیئت 06/12/1385 مورخ 809

 ابطالی رأی است. هنجاری متون تعین عدم محورهای از نیز دستوری ابهامات است. مربوط قانون

 آرای نیز دیوان شعب مربوط، موضوع خصوص در که عمومی هیئت 6/6/1391 مورخ 300 شماره

 4است. تعین عدم قسم این به ناظر اند،کرده صادر متعارضی

 ریضرو حاکم، هنجار موضوعیِ قلمروی تعیین برای موجه، تفسیری های() کردیرو وجود .5

 است.

                                                   
ساز توانند مشکلعدم تعین متون هنجاری در تعیین هنجار حاکم، نیز میهای ناشی از به ذکر است دشواری الزم .1

 باشند.

، صص 111، شماره 1399پاییز  ،مجله حقوقی دادگستری ،نحق بر فهم قانو، نوروزی و حامد احمد ی،خسرو .2

79-75. 

های هیئت عمومی پرداخته شده است؛ ر.ک: حلها و نیز راه. در مقاله زیر به مصادیق مختلفی از این دشواری3

در رویه قضایی دیوان عدالت گذاری قضایی ی تقنینی به قاعدهقاعدهذر از و مینا اکبری، گ حسنوند، محمد

 .112، شماره 1399، زمستان 84، مجله حقوقی دادگستری، دوره اداری با تأکید بر حقوق استخدامی

، بعد از واژه «تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند». محل ابهام این بود که آیا در عبارت قانونیِ 4

 ویرگول جا افتاده است یا خیر؟« حقوق»
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 چون مختلفی هایمؤلفه بر که است شده ابراز کردهاییروی هنجاری متون تعین عدم رفع برای

-بخش دیگر با سازگاری حقوقی، اصول اقتصادی، کارآمدی عمومی، مصالح قانون، هدف مقنن، مراد

 حقوقی نظام در 1هستند. مبتنی انصاف خاص اقتضائات و قوانین دیگر با سازگاری مربوط، قانون های

 طور به و مبحث این به جدی صورتی به تاکنون حال، این با 2است، غالب رویکرد مقنن مراد ما

است. نشده پرداخته دیوان شعب سوی از اعمال قابل حقوقیِ اصول مشخص،

                                                   
1. Schauer, F. Thinking Like a Lawyer. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 

2009: 163. 

شورای نگهبان قابل توجه است. همچنین برخی از آرای وحدت رویه  22/12/1373مورخ  78108تفسیری  هینظر .2

مورخ  205طور مثال، شماره اند )به صادر شده« هدف و حکم مقنن»و « مراد مقنن»هیئت عمومی مبتنی بر 

رسد در غالب موارد، برداشت اعضای هیئت عمومی . البته به نظر می(24/06/1387مورخ  440شماره و  30/11/1372
گذار منتسب شده است. نسبت رویکرد مراد مقنن با هدف قانون جای تأمل دارد. در باب تفاوت از هدف قانون به قانون

؛ آن، قابل استنباط است چهارگوشهاز  غالباًهدف خودش را اعالم نکرده باشد، باز هم  حاًیصرون اند که اگر قاناین دو گفته

گذاران، نیاز است و نیز اما برای کشف مراد مقنن کاوش در اسناد و مستنداتی خارج از متن، مثل مشروح مذاکرات قانون

یب رسیده، متن قانون بوده و تمسک به مراد مقنن اینکه هدف قانون بر مراد مقنن مرجح است. چه اینکه، آنچه به تصو
 غیردموکراتیک است. ر.ک: قاًیعم

Schauer, F. Thinking Like a Lawyer. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 

2009: 161-163. 
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 گیرینتیجه
 دگیپیچی زبان، ذاتی ابهام هستند. غیرصحیح آرای صدور چالش گرفتار کمابیش قضایی مراجع

 حدودی تا را گرفتاری این که هستند لیعوام جمله از انسانی هایمحدودیت و هاپدیده کمابیشِ

 را آرا رصدو در صحت از درجاتی قضایی هاینظام بنیادین اهداف تحقق اما ؛است کرده گریزناپذیر

 هروندانشش برای را پذیریبینیپیش و قضایی عدالت از حداقلی باید قضایی نظام هر دارد. اقتضا

 از افاهد این بود. خواهد مواجه جدی تردید با اشوجودی فلسفه صورت این غیر در کند، فراهم

 شود.می محقق قضایی مراجع آرای غالبِ صحت رهگذر

 نآیی و تشکیالت قانون هایکاستی از دیوان، شعب فراروی هایچالش از توجهی قابل بخش

 قانون، این در موجود اجمال و ابهام سکوت، متعددِ موارد شود.می ناشی اداری عدالت دیوان دادرسی

 اممق در است شایسته است. کرده روبرو جدی موانع با را دیوان شعب سوی از صحیح رأی صدور

 از یکی ،«دیوان شعب سوی از صحیح رأی صدور قانونیِ الزامات» جدید، قانون تدوین یا آن اصالح

 ینکها نخست شود؛می اشاره اجماالً نیز دیگر نکته دو به خصوص این در باشد. توجه مورد رویکردهای

 اقتضائات و نآ غیر از اداری دعاوی تفکیک کلی، بیان به و جمله )از مربوط مباحث از بسیاری درباره

 سخت نکهای دوم است. نیاز تریجدی تطبیقی و نظری تأمالت اداری(، دعاوی به رسیدگی آیینیِ 

 گامی ست،ا فتهگر قرار اسالمی شورای مجلس کار دستور در اخیر هایسال در که را هاییطرح بتوان

 دانست. جلو به

 قضات، تجربه و دانش افزایش برای تالش اداری، عدالت دیوان برای مناسب قانونی تدوین بر افزون

 رویه وحدت آرای صدور جدید(، دعاوی درباره ویژه )به ایشان اندیشیهم هایزمینه آمدن فراهم

 تواندمی مربوط قضایی مسائل به وقیحق نظرانصاحب و مجامع ترِجدی توجه نیز و بهنگام و متقن

  شود. افزون دیوان شعب آرای صحت میزان تا کند کمک
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 منابع فهرست

 فارسی منابع

 هاکتاب الف.

 شگاهپژوه تهران: دهنوی، ابراهیم ترجمه ،قضایی شم مفهوم بر مروری ال، لیندا برگر، .1

 .1397 قضاییه، قوه

 ،اداری عدالت دیوان شعب در حکم صدور و دعوا طرح هایقالب محمدرضا، رفیعی، .2

 .1399 قضاییه، قوه انتشارات و مطبوعات مرکز تهران:

 ،اداری عدالت دیوان در دولت اعمال بر قضایی نظارت نصراهلل، سید صدرالحفاظی، .3

 .1372 ،رشهریا نشر فرهنگی مرکز :تهران

 اصر،مع نگاه :تهران نیکویی، مجید و عابدی سعید ترجمه ،حقوق فلسفه آندره، مارمور، .4

1399. 

 ،جنگل تهران: ،اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و صالحیت غالمرضا، موالبیگی، .5

1393. 

 هامقاله ب.

 ران،ته پژوهشی(، )گزارش قضایی بازنگری معیارهای دیویس، اس مارتا و آماندا پیترز، .6

 .1398 قضاییه، قوه پژوهشگاه

 در قضایی گذاریقاعده به تقنینی یقاعده از گذر اکبری، مینا و محمد حسنوند، .7

 حقوقی مجله ،استخدامی حقوق بر تأکید با اداری عدالت دیوان قضایی رویه

 .112 شماره ،1399 زمستان دادگستری،
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 ،1399 پاییز ،دادگستری حقوقی مجله ،نقانو فهم بر حق ،نوروزی حامد و احمد ،خسروی .8

 .65-87 صص ،111 شماره

 هایصالحیت و اختیارات از اداری مقامات انحراف بر أملیت همکاران، و عادل شیبانی، .9

 حقوق فصلنامه ،افتراقی اداری دادرسی آیین الگوی بر نگاهی با دادرسی به ناظر

 .155-175 صص ،23 شماره ،1399 تابستان اداری،

 در دلیل تحصیل مشروعیت قاعده اعمال بر تحلیلی همکاران، و اسماعیل قمری، .10

 .161-186 صص ،24 شماره ،1399 پاییز اداری، حقوق امهفصلن اداری، دادرسی

 عدالت دیوان آرای در حقوقی اصول به استناد ،طوق آقایی مسلم و سجاد ،مردانی .11

-188 صص ،6 شماره ،1400 بهار ،اداری حقوق نوین هایپژوهش علمی فصلنامه ،اداری

161. 

 لعوام و علل و مصادیق ایپاره ایران؛ حقوق در قوانین تناقض ،علیاقبال ،میرزائی .12

 .178-203 صص ،1 شماره ،1399 بهار ،حقوق تعالی فصلنامه ،آن

 الکترونیک منابع ج.

 کد ،شهرداری ۱00 ماده با مرتبط پرونده هزار ۱3 ساالنه تشکیل اداری، عدالت دیوان .13

 :1399 آذر 21 ،2425 خبر
https://divan-edalat.ir/detail/2425. 

 ،(شهرهاکالن) تهران شهر از دولت کارکنان انتقال مصوبات تنقیح رسول، رضایی، .14
 :1393 شهریور 19 قانون، شناسنامه

https://shenasname.ir/doctrin/2783-enteghal. 
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