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 .دهدی مرا مورد بررسی قرار  های اداریقواعد حاکم بر روابط اداره با مردم و روابط میان سازمان حقوق اداری 

بوده که بر اعمال و رفتار   قواعد حقوقی متقاوت با قواعد حقوق خصوصی از سوی دیگر حقوق اداری مجموعه 

 .کندی مروابط حاکم را با افراد تنظیم و تنسیق  دستگاههای اداری حاکم بوده و

این   .باشدی ماداری زیر نظر قوه مجریه  یهاسازمان هنگامی که از اداره سخن می گوییم منظورمان در میان قوای عمومی، 

ادرس قانون  قوه افزون بر روابط با مردم یا اداره شوندگان، ارتباطی با دیگر قوا و نهادهای عمومی از جمله قوه مقننه، د

که دارای قواعد و ضمانت اجراهای   ردیگی مروابط اخیر در چهارچوب حقوق اساسی مورد مطالعه قرار  .دارد...اساسی و

 .باشدی مخاص خود  

و این امر به   در میان قوای عمومی قوه مجریه مشمول بیشترین نظارت از سوی نهادها و مردم است البته 

 دالیل زیر است: 

خدمات عمومی و نیازهای همگانی شهروندان و حفظ نظم عمومی( و مداخالت آن در   ن یتأم ل شامدولت )اعمال  ❖

 . مناسبات مختلف شهروندان گسترش پیدا کرده است

های اداری و از سوی دیگر سوء استفاده مقامات این  به دلیل تشکیالت گسترده اداری و تعداد روزافزون سازمان  ❖

 .باشدو ضروری می   بر این مقامات الزمها از اختیارات خود، نظارت دستگاه

 دو اصل در حقوق اداری بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است:  نکته:

سازمان اداری باید در چهارچوب قانون بوده  یهات ی فعالبه این معنا که اعمال و  اصل حاکمیت قانون بر اداره:  ❖

 )دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی( .وندو اختیارات اجرایی خود خارج نش هاتی صالحو ادارات از حدود 

 .باشدی م که در واقع، تضمین تحقق اصل حاکمیت قانون  اصل دوم، نظارت قضایی بر اداره: ❖

 شود:اصل نظارت قضایی به دو صورت ممکن است انجام می  معموالً

عمومی دادگستری که در کشورهای انگلوساکسون مانند انگلستان   یهادادگاه نظارت از طریق  -1 •

 . شودانجام می 

آنها یک نهاد عالی وابسته به قضاییه یا مجریه و یا   رأساداری که در  یهادادگاهنظارت از طریق  -2 •

 مانند شورای دولتی در کشور فرانسه و دیوان عدالت اداری در ایران()  . مستقل وجود دارد

  ردیگی م دگان دولت مرکزی در محل صورت دیگری هم وجود دارد که برخی از طریق نماین یهانظارتالبته در این میان 

دارد؛ مانند نظارت سیاسی پارلمان بر دولت و کابینه، نظارت دیوان   نظارت سیاسی یا اداری و برخی دیگر حالت

 حقوق اداریمباحث مبنایی بخش اول: 



 

 3    انتشارات حقوقی عدلیه

 

 

سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه  اداری نظارت  .قانون اساسی( 55اصل )باشدی ممحاسبات که متعلق به پارلمان 

استاندار، فرماندار و  کشور ) و نظارت دولت مرکزی از طریق وزارت  .دکنی م اداری نظارت  یهاسازمان بر قضاییه بوده و 

 )سوال دکتری سراسری( مانند شوراهای اسالمی شهر و روستا() یمحل بخشدار( بر مقامات  

 بندی است: قابل تقسیم  ماهوی و شکلی اداره از دو بعد  دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی به نظر 

و هدف   ردیگی م که توسط قدرت عمومی و یا زیر نظر او انجام  هاتی فعالبه مجموعه کارها و اداره  مادی یا ماهوی، ❖

 .باشدی م  ت عمومیخدم -2عمومی و  نظم  -1آن 

وضع   اداره قوانین و مقررات ماهویِامکانات، وسایل و ابزاری که برای اجرای  اداره به ،از لحاظ صوری یا شکلی ❖

 .شودی م

اداری   یهادستگاه شکلی اداره یا به بیان دیگر مجموعه  مسائلشویم حقوق اداری از لحاظ صوری یعنی نابرای متوجه می ب

   .مشغول کار کردن هستند بدون توجه به ماهیت و قواعد حاکم بر آنها که هاییانسان و 

 است:  کرده بررسی ه را  ادارطباطبایی موتمنی از دو لحاظ  الذکر، دکتر با توجه به موارد فوق   نکته:

 

 : توان برای اداره بیان کردتعاریف زیر را می  الف: از لحاظ صوری 

 حقوق عمومی داخلی  از:  یاشعبه  ✓

، ادارات،  هاسازمان یعنی مجموع های اداری ، وظایف و فعالیت دستگاه مطالعه سازمان موضوع: ✓

به حفظ نظم عمومی در جامعه و  مقامات و مامورینی است که زیر نظر هیات حاکمه و مقامات سیاسی 

 . پردازندی منیازها و خدمات همگانی  نیتأم

 حقوق اداری با حقوق اساسی:  تفاوت 

مقننه، مجریه و قضاییه( و  ) ی حکومتحقوق اساسی از شکل دولت و سازمان قوای عالیه   ❖

در صورتی که حقوق اداری، سازمان،   .کندی مصالحیت و وظایف هر یک از آنها بحث 

 . کندی مبحث  ، و وظایف قوه مجریه را بیشتر صالحیت
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اعمال  دولت )کلِی دولت و اصول سیاست توسط هیات  یهای مشدر حقوق اساسی خط و  ❖

اجرا  اداری ماموران اداری آن را  ؛ اما در حقوقشودی محکومتی و سیاسی( طرح و تعیین 

 . کنندی ( ماعمال اداری و اجرایی )

 تفاوت اعمال اداری و اعمال سیاسی: 

یعنی عمل اداری جزئی از عمل   .است عموم و خصوص مطلق رابطه اعمال اداری با اعمال سیاسی  ❖

 سیاسی است: 

 

 اعمال سیاسی                                                                                     

 اعمال اداری                                                                                                    

 

،  (اجتماعی نی تأم ) یاجتماع اعمال عادی و روزمره زندگی اجتماعی )اعمال دم دستی( مانند خدمات  ❖

آب، برق و گاز و تلفن(، حفظ روزمره نظم و  ) یشهرهای فرهنگ در مترو(، تعاونی و ایجاد خانه ) یفرهنگ

راه  نان، گوشت و میوه(، ایجاد ) ی عمومهبانی در سطح شهر(، تهیه ارزاق پلیس و نگجامعه )امنیت در 

اگر دقت کنید اعمال   .( جزء اعمال اداری هستند...ایجاد بیمارستان وبهداشت )  ن یتأم اتوبان، بزرگراه(، )

اما   .شودی مبه خدمات عمومی گفته  مأموراداری به اعمال دم دستی و روزمره و جزئی اداره و نهادهای 

مانند اعالن جنگ و   شودی م اعمال سیاسی به اعمال کلی که سیاستگذاری و خط و مشی ساز بوده گفته 

،  ، برقرار کردن روابط سیاسی و دیپلماتیک با خارج(قانون اساسی 110در اصل  مقرر)  روهاینصلح و بسیج 

ول تا ششم(، ارتباطات  توسعه ا یهابرنامهمانند ) یفرهنگ سیاستگذاری های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 

که اعمال   دیکنی م (؛ مشاهده ....اعم از مذاکرات مجلس، پیشنهاد لوایح و) ه ییقضاقوه مقننه، مجریه و 

حال فرض کنید در مورد برقراری روابط سیاسی و   .باشدی م سیاسی نوعی کلیت داشته و خط و مشی ساز 

و در آن جلسه بایستی طرفین   کنندی م دیپلماتیک وزیر امور خارجه یک نشست در نیویورک برگزار 

یک جزء از روابط سیاسی و دیپلماتیک   مسلماًکارهایی را انجام دهند؛ این کارها و حضور در نشست 

 .محسوب شده و عمل اداری است

  ن یتأمپلیس اداری( و ) ی عمومحفظ نظم در هر حال موضوع عمل اداری به معنای مضیق کلمه؛  ❖

تمایز بین اعمال سیاسی و اعمال اداری از آن رو   .باشدی م عمومی(خدمات روزانه )خدمات عادی 

پلیس اداری و خدمات عمومی( موضوع حقوق اداری را  فوق )فقط اعمال  ؛اوالًدارای اهمیت است که: 

؛ و دستگاه اداری در  کندی نم عمل اداری و سیاسی از نظام حقوقی واحدی پیروی  ؛ اًیثان .دهدی م تشکیل 

و با   کندی معمل  شودی م و وظایفی که برای او توسط مقامات باالی قوه مجریه تعیین  هااست یسچهارچوب 
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  ابزار قدرت عمومی یا امتیازات ناشی از قدرت عمومی( )  ابزارها و وسایل قانونی که در اختیار دارد؛ 

 )نظر دکتر بیژن عباسی( .پردازدی منظم عمومی و ارائه خدمات عمومی  ن یتأم به 

مواردی که گفته شد؛ باید خاطرنشان کرد که تعیین مرز مشخصی میان اعمال اداری و اعمال سیاسی کار با همه  نکته:

حفظ نظم و امنیت عمومی، تهیه ارزاق عمومی که ممکن است در نظر او یک نیست؛ زیرا بسیاری از امور مانند  یاساده

یا تغییر فرماندار یک شهر که یک عمل   .بگذارد ریتأثعمل اداری ساده جلوه کند، امر سیاسی باشد و در وضع آینده کشور 

 .و جز از نظر آکادمیک ارزش دیگری ندارد .ای از تغییر سیاست کشور باشداداری است؛ همزمان نشانه

عمل اداری عبارت است از اعمال قوه مجریه، به استثنای آنچه به روابط قوه مزبور با   ؛ عمل اداری چیست؟سؤال  ❖

و فقط این اعمال موضوع عمل   شودی مروابط دیپلماتیک( مربوط خارج )و نیز روابط او با دول سایر قوای حاکمه 

 . اداری است

نظر مخالف تعریف فوق از عمل اداری را دارند به نظر اینها برخی از   دکتر محمد امامی و دکتر کورش استوارسنگری

این امر در   .اها ماهیت شبه قضایی و شبه تقنینی داردعمل اداری نیست و گ دهدی ماعمالی که دولت و قوه مجریه انجام 

چرا   .تقسیم بندی اعمال اداره که به اعمال یکجانبه اداری و اعمال دو جانبه اداری قابل تقسیم بوده قابل مشاهده است

  ه که اعمال اداری از این نظر تقسیم به اعمال اداری یکجانبه انفرادی )مانند گواهی وجواز( و اعمال یکجانب 

  یی قضاکه برخی از اعمال اداره در اینجا شبه  مینیبی منوعی مانند تصمیمات عام الشمول شده و بنابراین 

مانند وضع آیین نامه و مصوبه( بوده و  ) ی نیتقن هیات های رسیدگی به تخلفات اداری( یا شبه  یرأمانند )

 . کنیمبنابراین الزم است به جای کاربرد عمل اداری از عمل اداره استفاده 

)نظر دکتر کورش  .پس؛ به نظر برخی حقوقدانان به کار بردن نام عمل اداره مناسبتر از اعمال اداری است ✓

 استوارسنگری( 

حقوق اداری برخالف حقوق خصوصی که حاکم بر روابط بین افراد با یکدیگر و حافظ   حقوق اداری از نظر ماهوی: -ب

فراد دولت و حافظ منافع و مصالح عمومی است و وجود همین اختالف  منافع خصوصی است؛ حاکم بر روابط حقوقی بین ا

به نام امتیازات قدرت عمومی و یا   یاژه ی وقواعد سبب شده است که دستگاه اداری برای انجام وظایف خود از 

بر  اضافه  .که در اکثر موارد متفاوت از اصول و قواعد حقوق خصوصی است تبعیت کند اختیارات ناشی از حق حاکمیت

اشد و هر زمان که بخواهد به طور یکجانبه  که دولت آزادی عمل بیشتری داشته ب کندی مایجاب  مقتضیات عمومیآن 

یا اضافه بر آن در   .در وضع مستخدمان و کارکنان خود تغییراتی داده و در صورت لزوم به خدمت آنان خاتمه دهد

به طور یکجانبه تعهدات  تواندی مراستای خدمات عمومی دولت  مانند ساخت سد( در صورت لزوم و در) یادارقراردادهای 

البته با پرداخت  کند )اضافی بر پیمانکار خود تحمیل کند و یا این قراردادها را تنها به لحاظ منافع عمومی فسخ و لغو 

 . چنین اعمالی خالف اصول و قواعد حقوق مدنی استخسارت( در حالی که 
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در   تواند ی مد با افراد همواره تابع نظام و اصول و قواعد ویژه است یا آنکه : آیا اداره در روابط خوسؤال 

 حقوق خصوصی( استفاده کند؟افراد )مواردی از قوانین حاکم بر 

 در پاسخ باید گفت: 

مقتضیات و منافع عمومی به گونه دیگر ممکن و میسر   ن یتأم تبعیت اداره از قانون و نظام ویژه تا آنجاست که  ؛اوالً

این منافع از راه اجرای قوانین مدنی امکانپذیر باشد، موجبی برای استفاده از امتیازات و قوانین ویژه   ن یتأم شد؛ آنجا که نبا

قوانین مدنی، بازرگانی و تجارت( تبعیت  افراد )از قواعد حقوق خصوصی حاکم بر  تواندی م نخواهد بود و در این صورت 

از اینکه فقط اسمش   تواندی نمنافع عمومی دولت هم برابر با شهروندان است و م ن یتأم به عبارت دیگر به غیر از  .کند

 . دولت است از این اختیارات سوء استفاده کند

و کارآمد بر اعمال اداره   مؤثربرای اینکه اداره در چهارچوب قوانین حرکت کند الزم است حاکمیت قانون به صورت  ؛اًی ثان

قانون   170اصل ) اراتیاختنجام اقدامات غیرقانونی، غیرشرعی و خروج از حدود و کارمندان حاکم باشد و در صورت ا

 . اساسی( تحت نظارت قضایی دولت قرار گیرد

)نظرات دکتر محمدحسین  بنابراین برای روشن نمودن مفهوم اداره باید این دو مرز را ترسیم نمود

 داری این اساتید( زارعی و دکتر اردشیر امیر ارجمند برگرفته شده از جزوات حقوق ا

 اداره و اعمال افراد خصوصی  -اول ❖

دهند درصدد تحقق اهدافی هستند و در این راستا از وسایل و  اداره و همچنین اشخاص خصوصی در اعمالی که انجام می  

 . رددر اهداف و وسایل به کار رفته جستجو ک توانی م تفاوت بین اداره و اشخاص خصوصی را  .کنندامکاناتی استفاده می 

 .هدف اداره نفع عمومی است و هدف اشخاص خصوصی اصوالً نفع شخصی است -1

با تقسیم کار، اشخاص بر اساس ابتکار شخصی از   .موجوداتی اجتماعی هستند که نیاز متقابل به یکدیگر دارندها انسان  

 هاآن  .کار شخصی قابل تأمین نیستنداما برخی از این نیازها از طریق ابت .آیند عهده برخی از حوایج و نیازهای خود بر می 

یا نیازهای مشترک افراد جامعه هستند که به جهت اهمیت و گستردگی خارج از امکانات شخصی افراد و ابتکارات 

همراه با سود اقتصادی نیست و در نتیجه هیچ شخصی داوطلب تأمینشان   هاآن گیرند یا این که برآوردن شخصی قرار می 

نیست و در عین حال  هاآن ها که ابتکار شخصی افراد جامعه جوابگوی ل امنیت ملی، این ضرورتبه تنهایی نیست، مث

 .توان نفع عمومی نامیدگیرند و آن را می تأمین آن برای جامعه و یک یک افراد آن حیاتی است در قلمرو اداره قرار می 

به   مثالً – کندی م از نیازهای جامعه را تأمین  البته فردی که یکی .برای تحصیل سود شخصی است اصوالًفعالیت افراد 

برد، به کلیه افراد در حین این که از آن بهره مادی و احتماالً معنوی می  -پردازدی متوزیع مواد خوراکی یا پختن نان 

حال   ولی به هر تواند متضمن نفع اجتماعی نیز باشد های اشخاص می بنابراین غالباً فعالیت .کندجامعه نیز خدمت می 

کند، سیر کردن  مثالً هدف شخصی که مواد خوراکی توزیع می  . العلل و هدف غایی این کار، نفع شخصی استعلت 

اعمال اداری اصوالً غیر انتفاعی هستند یا به  اما برعکس،  .فقط نیست؛ بلکه قبل از هر چیز نفع شخصی خود او است
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یعنی   -د نیست بلکه نفع و فایده عمومی استتحصیل سو هاآن و انگیزه انجام  هاآنعبارت بهتر هدف 

تواند تأمین کننده مناسبی برای آن باشد هر های بشری که مکانیزم آزادی افراد و بازار آزاد نمی ای از ضرورت مجموعه 

محتوی نفع عمومی ثابت نیست و در هر عصری با  .چند سرنوشت یک یک افراد جامعه به تأمین این نیازها بستگی دارد

عمل اداری یابد اما هدف آن همواره ثابت است: به عوامل اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیکی و فرهنگی تغییر می  توجه

 . کوششی در جهت تأمین نفع عمومی است 

 ابزار اعمال اداری قدرت عمومی است-2

خص دیگر نیست و هیچ  اراده هیچ شخصی برتر از اراده ش .رابطه بین افراد خصوصی مبتنی بر آزادی اراده و برابری است 

لذا رابطه حقوقی بین اشخاص خصوصی اصوالً مبتنی بر قرارداد و   . تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کندشخصی نمی 

زیرا اداره درصد  .توانند مبنای مناسبی برای اعمال اداری باشنداما برابری اراده و قرارداد همیشه نمی  .توافق اراده است

توانند مانع اتخاذ و اجرای تصمیماتی شوند که  است و اگر با افراد خصوصی برابر باشد، این افراد می  تأمین منافع عمومی 

 .کندنیست یا از خود گذشتگی از جانب آحاد مردم را طلب می  هاآن به نفع 

به همین جهت اداره قدرت و صالحیت در هم شکستن مقاومت اشخاص خصوصی را بر طبق موازین قانونی  

 . االجرا استآور و الزمالزام  هاآن  رغم رضایت افراد خصوصی، برایتصمیمات اداره، علی  . ستدارا ا 

ها است که قانون برای اداره قائل شده است تا  ها و برتری منظور از »قدرت عمومی« همین صالحیت ➢

 . در صورت تعارض بین منافع خصوصی و عمومی، منافع عمومی ارجحیت داشته باشند

تواند از  ها و امتیازات خاص نیست و در برخی از مواقع اداره می ه در انجام وظیفه خود همیشه دارای این برتریالبته ادار 

طریق قرارداد رابطه خود با اشخاص خصوصی را تنظیم و رفع تعارض منافع نماید؛ ولی اتخاذ تصمیمات یک جانبه و  

 . شاخصه عمل اداری استتر بوده و اعمال یکجانبه دولت« جاری» قاعاتیا توسل به 

دولت در این روابط خود را   .کندتر؛ کفه تراوزی قدرت به نفع دولت در برابر شهروندان سنگینی می به بیان ساده

ای از قانون داشته باشد در جهت منافع عموم وی را نقره داغ  داند و حتی ممکن است شهروندی که تخطی قدرتمندتر می 

 .بکند

متیازات عمومی در اعمال حاکمیتی و تصدی گری آشکار می شود. دولت در اعمال  ارتباط قدرت و انکته: 

حاکمیتی مطابق قانون مسئولیت مدنی پاسخگو نیست؛ البته در مورد اعمال تصدی گیری مختار است که  

جبران خسارت بکند یا خیر؟ از نظر تطبیقی در فرانسه و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی مسئولیت  

 ت در اعمال تصدی گری و حاکمیتی پذیرفته شده است. مدنی دول
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 . ابزار اعمال اداره قدرت عمومی است  -1             بین اداره و اشخاص خصوصی تفاوت 

 . هدف اداره نفع عمومی است  -2                                                                        

 های عمومی الیتجایگاه اداره در مجموعه فع  -دوم ❖

 گذاری، قضاوت کردن و حکومت کردن تفکیک شود: عمل اداره کردن باید از قانون  

 گذاریتفاوت اداره و قانون -1-1

گذاری وضع و تدوین قواعد کلی حاکم بر جامعه است اعم از آن که موضوع این قواعد روابط خصوصی یا عمومی  قانون  

اما اداره  .شودموازین قانونی قاعده حقوقی را وضع کرد کارش پایان یافته تلقی می گذار با رعایت هنگامی که قانون  .باشد

دار مدیریت است، اداره کردن نیاز به انجام یک دسته از اعمال به صورت مستمر و مشخص در زندگی روزمره جامعه  عهده

   .در جهت تحقق هدف مورد نظر دارد

در این است که اولی باید مستمر بوده، موردی و مشخص باشد در حالی که  گذاری وجه ممیزه اداره کردن و قانون  نکته:

 .پذیرددومی نوعی بوده، یک بار انجام گرفته و پایان می 

 تفاوت اداره کردن و قضاوت کردن -2-1

 .پردازدوفصل دعوا می قاضی تابع قانون است و حکم را با موضوع منطبق و به حل .وظیفه قاضی اعمال قانون است 

کار و وظیفه   .کند که یکی از طرفین معترض باشد و درخواست رسیدگی کندنابراین قاضی اساساً هنگامی مداخله می ب

اداره نیز مانند قاضی تابع قانون است ولی اداره برای مداخله در یک  .پذیردقاضی با ختم دادرسی و صدور رأی پایان می 

 .شوداداره راساً و بدون نیاز به درخواست خاص وارد عمل می امر نیاز به وجود اختالفات یا درخواست ندارد، 

تواند از مرزی که قانون  اداره نمی  .واقع مرز و حد اعمال اداره است و نه هدف اداره به عالوه باید توجه داشت که قانون در 

نیازهای همگانی است که  اداره باید در چارچوب قانون عمل کند اما هدف اصلی او برآوردن  .کند عبور نمایدترسیم می 

اداره در ایفاء تعهدات خود  .را به عهده گرفته است و نه به مانند قاضی منحصراً رعایت قانون هاآن مسئولیت برآوردن 

 .های فنی توجه نمایدها و صالحیت ها، موقعیت عالوه بر رعایت قانون باید به ضرورت 

 تفاوت اداره کردن و حکومت کردن  -3-1

تواند معیار تفاوت اداره البته تفاوت بین امر اداری و امر سیاسی، می  .ین این دو از دو مورد قبل دشوارتر استترسیم مرز ب 

 کردن و حکومت کردن باشد:

از نظر معنای  است )مدیریت مردم جامعه و فن رام کردن مردم  مسائل بوده و مربوط به  1حکومت کردن امری سیاسی 

 مسائلرود(؛ برخالف اداره که مربوط به بی، سیاست در مفهوم رام کردن اسب به کار می شناسی در زبان عرلغوی و ریشه 

 .امضای یک نامه توسط رئیس اداره مثالً  . مره یا دم دستی و تکالیف جزیی یک کارمند اداره یا موسسه استروزه 

 
  .است یا علم حکومت کردن یجوامع انسان  بر یاست، فن حکومتس - 1
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به بیان دیگر خطی و   .کندحکومت کردن متضمن اتخاذ تصمیمات اساسی و کلی است که سرنوشت ملت را تعیین می 

برجام  ای یا همان مثل شروع مذاکرات انعقاد پیمان مودت با یک کشور یا بحث در مورد توافق هسته  . مشی ساز است

ها و  در حالی که اداره کردن متضمن تالش  .های اقتصادی و غیرهبرنامه جامع اقدامات مشترک«، تعیین سیاست»

رسانی، کنترل ترافیک و عبور و مرور در شهر، کارهایی که  مانند نامه .ح استترین سطهای روزمره تا پایین فعالیت 

 .دهندمأمورین پست و تلگراف یا وزارت نیرو انجام می 

ی اداری و حکومتی غالباً به عهده هات ی فعالزیرا هدایت  .همانطور که گفتیم؛ ترسیم مرز بین این دو امر مشکل است 

دار تأمین خدمات عمومی و  پس باید گفت؛ اداره مجموعه تشکیالتی است که عهده .ندباشی م دستگاه و نهادهای واحدی 

 . « و با حکومت کردن متمایز استغالباً » ستیننفع رسانی است و این امر سیاسی 

که قواعد آن بر   بوده  ای است از حقوق عمومی و متمایز از حقوق خصوصینتیجه اینکه حقوق اداری شاخه  

 . امر خدمت رسانی هستند مشغول ها مقامات عمومی الت اداری حاکم بوده و به کمک آن ها و تشکیسازمان

ای این تعریف را مورد انتقاد قرار داده و حقوق اداری را، بدون هیچ گونه تفکیکی، مجموعه قواعد حاکم بر اداره البته عده  

اره را مجزا نموده و فقط این دسته از قواعد را  اما درواقع در این مجموعه باید قواعد خاص حاکم بر اد . کنندتعریف می 

 .باشندی نمتحت عنوان حقوق اداری نامید بدون آن که فراموش نکنیم این قواعد بر کلیه اعمال اداره حاکم 

از سوی دیگر در اداره ممکن است اعمال مختلفی انجام شود و اموری رتق و فتق شود که مربوط به حوزه سیاست یا  

 پس با توضیحاتی که داده شد با مفهوم حقوق اداری و قواعد خاص آن آشنا شدیم:  .اشدب ...اقتصاد و

های اداری بیشتر به فکر منفعت جمعی و عمومی شهروندان هستند تا منفعت خود؛ اداره و دستگاه -1

 .اندیشندشان میبرخالف اشخاص خصوصی که بیشتر به منافع خود و خانواده

به این  .این است که دولت زور و قدرت بیشتری در برابر شهروندان دارد وجه ممیزه اعمال اداری-2

چرا که اگر دولت هیچ قدرتی نداشته باشد  .شودجایگاه برتر امتیازات ناشی از قدرت عمومی گفته می

 .کنددیگر هیچ کسی به حرف دولت گوش نمی

 .پارلمان تفاوت دارد یقانونگذاراختصاصاً با قضاوت قضات و  شود؛یکه در اداره انجام م یاعمال -3

 )دکتر محمدحسین زارعی و دکتر اردشیر امیر ارجمند( های حقوقجایگاه حقوق اداری در بین رشته 

کند؛ برای اینکه بتوانیم جایگاه حقوق اداری را تشخیص دهیم  با توجه به اینکه حقوق اداری با واژه دولت معنا پیدا می  

البته پاسخ را به جای ذکر در آخر بحث در   .شویم  قائلی و حقوق خصوصی تفکیک بایستی بین دو شاخه حقوق عموم 

شود و هر کدام از اینها کنیم؛ با این عنوان که حقوق ابتدا خود تقسیم به دو شاخه عمومی و خصوصی می اینجا مطرح می 

   . ق عمومی داخلی استای از حقودر این تفکیک حقوق اداری شاخه .شودالمللی تقسیم می هم به داخلی و بین 
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 دکتر اردشیر امیر ارجمند(  -)دکتر محمدحسین زارعی تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی 

 بند اول: مبنای تفکیک

شاید عجیب باشد اگر گفته شود که تفکیک بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی حاصل و نتیجه اجتماع یک گروه و  

 توان به دو مورد اشاره داشت: که می  .هاستدسته از وقایع و شانس و بدشانسی 

شناختی طبیعتاً ما را راهنمایی  این واقعیت جامعه  .اولین واقعه وجود یک قدرت سیاسی و اداری در جامعه ماست ❖

کند تا بین موضوعاتی که در حیطه اقتدار و عمل قدرت حاکم است و آنچه به اشخاص عادی واگذار شده است  می 

 .تفکیک قائل شویم 

مطالعات حقوقی بر اساس موضوعات   .قوق نیز نقش مهمی در ایجاد این تفکیک داشته استتدریس ح ❖

( نه بر اساس دسته یا شاخه  ...حقوق مدنی، حقوق کیفری، حقوق اداری، حقوق تجارت و شوند ) بندی می تقسیم 

در  حقوق خصوصی( اما ضرورت متخصص شدن موجب شد که خیلی سریع اساتید )خصوصاً  –)حقوق عمومی 

ای را  مند شوند تا تخصص حقوقی ویژهکشورهای رومی و ژرمن( به صورت خاص به گروهی از موضوعات عالقه

ی حقوق خصوصی، حقوق عمومی و تاریخ حقوق و اقتصاد سیاسی در فرانسه این  های کرسایجاد  . کسب نمایند

های ویژه خود را پیدا  و آموزه  هاه ینظر از این به بعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی  .بندی را تقویت نمودتقسیم 

تحت تأثیر   .ها دانشجویان خاص خود را پیدا کردنددر فرانسه هر یک از این رشته  1954نمودند و پس از سال 

های درسی کامالً متداول  گیری گروه های ایران در شکل حقوق فرانسه، تفکیک بین این دو رشته حقوق در دانشگاه 

 . و معمول شد

 وجود قدرت سیاسی در دستان دولت                                        

 مبنای تفکیک 

 ها تدریس حقوق در دانشگاه  ر یتأثنحوه و                                                          

 بند دوم: محتوای تفکیک

 این تفکیک مبتنی بر چند عامل است:  

حقوق خصوصی مبنی بر یک اندیشه و تفکر ساده است: حقوق   تفکیک مادی حقوق عمومی و  تفکیک مادی: ❖

عمومی حقوق قابل اعتماد نسبت به دولت و اشخاص اداری است، لذا معیار و شاخص تفکیک بین حقوق عمومی و  

ای صورت پذیرد، حقوق  به محض این که چنین مداخله  .است دخالت دولت در روابط حقوقیحقوق خصوصی 

بدین ترتیب، حقوق مربوط به تشکیالت دولت و روابط آن با   .نمایدعمومی را پیدا می  قابل اعمال ویژگی حقوق

 . افراد خاصی، حقوق عمومی است

بدین ترتیب، حقوق مدنی و حقوق تجارت از   .شود که به سادگی قابل استفاده استدر این جا معیاری عرضه می  

 . کنندصوصی را تنظیم می موضوعات حقوق خصوصی هستند زیرا تنها روابط بین افراد خ
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بخشند، جزء برعکس حقوق اساسی و حقوق اداری که تشکیالت و سازمان و مداخالت دولت را تنظیم کرده و سازمان می  

بندی بر اساس مفهوم مداخله دولت استوار شده است در حالی که مداخله دولت مفهومی  این طبقه  .حقوق عمومی هستند

نماید که از   تواند برای تنظیم روابط اجتماعی مبادرت به اعمالیدولت می  مثالً .دارداست که مبنای روشن و دقیقی ن

 آنهابنابراین اگر ما این فرض را قبول کنیم که حقوق عمومی کلیه موضوعات حقوقی است که در   . عمومیت برخوردار است

عمومی است زیرا اصوالً قواعد حقوقی  شود، باید قبول کنیم هر موضوع حقوقی داخل در حقوق مداخله دولت مشاهده می 

بدین ترتیب تفکیک  .گیردشود یعنی وضع قاعده حقوقی از طریق دولت صورت می از طریق دولت به مردم تحمیل می 

رود، زیرا دولت ضرورتاً حتی در روابط بین  و حقوق خصوصی کم رنگ شده و از بین می  بین حقوق اساسی، حقوق عمومی

و   هان آاالجرا، تضمین اجرای کند: دخالت برای تنظیم این روابط از طریق وضع قواعد حقوقی الزم افراد خصوصی دخالت می 

 1. مجازات متخلفین

توان از حقوق عمومی از نقطه نظر شکلی و صوری و بر مبنای فنون مورد  حقوق خصوصی را می  تفکیک صوری: ❖

م و فنون حقوقی که متعلق به حقوق عام )تنظیم  در این مفهوم، هر گاه از مفاهی .تفکیک نماییم  هاآن استفاده 

 . کننده روابط خصوصی( نیستند استفاده شود آن موضوع مربوط به حقوق عمومی است

این اعمال یک جانبه بیان و نماد   .شوددر رابطه با اعمال، در حقوق عمومی از اعمال یک جانبه )ایقاعات( استفاده می  

در حقوق عمومی از قرارداد که توافق اراده برابر  . ها تحمیل شودای بر سایر ارادههدهد اراداقتداری است که اجازه می 

عنوان فن حقوق عمومی استفاده شود، این قرارداد دگرگون شده و  شود و حتی اگر از قرارداد به طرفین است استفاده نمی 

ت به طرف دیگر قرارداد دارای برتری و  شود که یکی از طرفین یعنی دولت نسب های نابرابر می تبدیل به توافق اراده

 . ستارجحیت ا

از نقطه نظر وضعیت حقوقی، حقوق خصوصی بر مفهوم حقوق شخصی بنا شده است و حقوق عمومی بر مفهوم صالحیت،   

حقوق خصوصی هنگامی وجود دارد که یک فرد بتواند مطابق میل خود در یک چارچوب حقوقی بیش و کم وسیعی عمل  

اصل حاکمیت اراده( بر عکس، صالحیت  ) .شودها مشخص می ن به صورت سلبی و از طریق ممنوعیت کند که حدود آ 

شود که قدرتشان به صورت اثباتی معین شده و به ترتیب و صورت  برای یک صاحب قدرت و کارگزاران عمومی مطرح می 

عنوان مثال با توجه و  دی باشد، بهتواند مکمل تفکیک مااین تفکیک فنی خوشبختانه می  .شودکامالً مشخص اعمال می 

شود پس جزء های حقوق عام استفاده می توان توجیه کرد که چون در حقوق کیفری از تکنیک عنایت به این معیار، می 

  مثالً . تواند مورد اعتراض و انتقاد قرار گیردبا وجود این، این معیار مثل معیار سابق می  .شودحقوق خصوصی محسوب می 

های اختصاصی حقوق عمومی با حقوق خصوصی بسیار اندک ها غالباً مشترک است و تکنیک ت که این تکنیک توان گفمی 

 . هستند

 
 .ر استبه همین خاطر برخی از علمای حقوق عمومی معتقدند که قواعد حقوق عمومی استثنا بر قواعد حقوق خصوصی نیستند، بلکه حقوق عمومی حقوق ماد - 1
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 .گیردتفکیک کارکردی با توجه به اهداف قواعد حقوق عمومی و حقوق خصوصی صورت می  تفکیک کارکردی: ❖

واعد حقوق عمومی حفاظت  هدف قواعد حقوق خصوصی تنها حمایت از منافع خصوصی است، در حالی که هدف ق

 . از حقوق و منافع عمومی است

نفع عمومی عبارت است از  توان گفت می  .مفهوم نفع عمومی، بدون این که خالی از ارزش باشد، بسیار مبهم است 

نفع مشترک بین تمامی افراد یک گروه، لذا تعیین معیار حقوقی برای تشخیص نفع عمومی بسیار مشکل  

توان یافت که تنها با هدف  ین معیار ایراد دیگری هم وارد است و آن این که، کمتر قاعده حقوقی را می به عالوه بر ا  . است

 .حمایت از نفع خصوصی و یا نفع عمومی وضع شده باشد

دارای ارزش مطلق   هاآن نهایتاً با توجه به نقاط ضعف هر یک از معیارهای سه گانه عرضه شده باید گفت که هیچ یک از  

تواند موجب شود که یک موضوع خاص را در چارچوب حقوق اما آیا جمع این سه معیار می  .باشندن کننده نمی و تعیی

تواند به تفکیک مورد نظر  رسد حتی جمع سه معیار نیز نمی به نظر می عمومی یا حقوق خصوصی قرار دهیم؟ 

 .نسبی است چرا که این تفکیک ماهیتاً   .قطعیت دهد و آن را غیر قابل اعتراض نماید

ی  هاتی فعال تفکیک بین این دو شاخه از حقوق )حقوق خصوصی و حقوق عمومی( متعلق به آن عصر حقوقی است که  

لذا قواعد  .های افراد خصوصی به صورت مشخص به جهت، موضوع، هدف و کیفیت از یکدیگر متمایز بودنددولت و فعالیت 

طور که گفته  اگرچه همان  .شد به سهولت از یکدیگر تمیز داد ها را می ت حقوقی قابل اعمال نسبت به این دو دسته از فعالی

توانست منتج به ایجاد یک برداشت کلی شده می  هاآن شد هیچ یک از معیارهای تفکیک به تنهایی مطلق نبود، ولی جمع 

ا توجه به گسترش  اما در هر حال حاضر ب .و قاعده مورد بحث را در چارچوب حقوق عمومی یا حقوق خصوصی قرار دهد

توان به  نمی  هاآن شوند که در های عمومی، فروضی مطرح می های خصوصی و فعالیت های دولت و تداخل فعالیت فعالیت 

  ی عمومهای دولتی و خصوصی، دولت گاهی از فنون حقوق با نفوذ متقابل فعالیت  .چنین برداشت کلی دست یافت

بینند که به صورت  پیش مشمول قواعدی می  از که افراد خصوصی خود را بیش کند، در حالی امتیازات ویژه( استفاده می )

های اداری هستند که بر  های دولتی دستگاهدولتی یا شرکت مؤسسات مثالً  .شودسنتی قواعد حقوق عمومی تلقی می 

ی تحت  خصوص  مؤسسات ی هات ی فعالحقوق تجارت حاکم است، برعکس در حقوق تأمین اجتماعی،  هاآن های فعالیت 

لذا واژه حقوق نیمه عمومی یا حقوق نیمه خصوصی امروز   .شودی م نظارت قواعدی است که از طرف دولت وضع 

در برخی از کشور رواج یافته که خود نشان دهنده نسبیت تفکیکی است که اساساً مبتنی بر مفهوم دولت 

ت اشخاص خصوصی در ایفاء  بوده است و این مبدأ )دولت ناظم( با صنعتی شدن جوامع و مشارک 1ناظم

 2. (گزار خدمت )تبدیل دولت ناظم به دولت رفاهی یا  هستوظایف دولت در حال محو شدن و استحاله 

 

 
1 - Etat - gendarme 

2 - Etat- Providenle 
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 تفکیک مادی                                       

 تفکیک صوری                                محتوای تفکیک 

 تفکیک کارکردی                                                        

 ی حقوق عمومی هاشاخه بند سوم: جایگاه حقوق اداری در بین 

  . ترین شاخه سیاست به صورت سنتی، دارای چهار شاخه استترین شاخه حقوق و حقوقی حقوق عمومی به عنوان سیاسی 

هایی هم بدان اضافه اخیر شاخهاما در چند سال  . المللی عمومیحقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی و حقوق بین 

های این رشته حقوق اساسی و  ترین شاخه اما مهم  . شده است: حقوق محیط زیست، حقوق شهر و شهرسازی، حقوق ثبت

 . حقوق اداری است

ای بسیار  خصوصاً حقوق اساسی و حقوق اداری که رابطه  . ی مختلف حقوق عمومی ساده نیستهاشاخه تفکیک بین 

 گفت: توانی م اما  .بایکدیگر قرابت فراوان دارد هاآن دارند و موضوعات مطروحه در نزدیک با یکدیگر 

ی حقوقی  بندقالب ی قدرت و خالصتا هادهیپد تر برخی از حقوق اساسی معطوف به پدیده قدرت یا به صورت دقیق  ❖

ه جریان افتادن و  در این راستا این شاخه از حقوق به کسب و استقرار قدرت سیاسی، ب  .ی سیاسی است هادهیپد

 .پردازدی م انتقال آن 

اما حقوق اداری مجموعه قواعد و مقررات حقوقی حاکم بر اداره است، یعنی قوانین و مقررات حاکم بر مقامات و   ❖

در   .ندینمای م های معین شده توسط قدرت عمومی یا سیاسی را اجرا مشی و خط  هابرنامهیی است که هاسازمان 

باید بین امر   –اگر بتوان چنین حد و مرزی را قائل شد  –و مرز بین این دو رشته حقوق حقیقت برای تعیین حد 

  نیتری عال امر سیاسی امری است که از طریق  .سیاسی و امر اداری و مقام سیاسی و مقام اداری تفکیک قائل شویم 

و نحوه حکومت کردن  مقامات کشور، در سطح کلی و برای جهت دادن به زندگی در جامعه و تعیین خط و مشی 

)پس هم تصمیم باید خط و مشی ساز باشد و هم تصمیم گیرنده در رده   .شودی مگیری نسبت به آن تصمیم 

تر و اقداماتی که در جهت اعمال  امر اداری عبارت است از تصمیمات جزئی  . عالی یعنی کارگزار سیاسی باشد(

البته نباید   .دشوی مست یعنی مقامات اداری اتخاذ و اجرای تصمیمات سیاسی از طریق مقامات واسط یا زیر د

مثالً یک وزیر در   .ای از مقامات به یک اعتبار مقام سیاسی و به اعتبار دیگر مقام اداری هستندفراموش کرد که پاره 

 .شودی مهنگام شرکت در هیأت دولت و تقدیم یک الیحه قانونی به مجلس شورای اسالمی، مقام سیاسی محسوب 

ای که مسئولیت اجرای  گذار برسد، همین وزیر در رأس هرم وزارتخانه ر این الیحه قانونی به تصویب قانون حال اگ

بنابراین شاید بتوان گفت که رابطه حقوق اساسی و حقوق   .شودی مدارد، مقام اداری محسوب آن قانون را به عهده

 . تری از حقوق اداری دارداست که در آن حقوق اساسی حوزه گسترده عموم و خصوص مطلق اداری  

منابعی است که   ارائههای حقوق آشنا شدیم گام بعدی حال که با تعریف حقوق اداری و جایگاه آن در بین رشته  

 . کندحقوق اداری از آن تغذیه می 
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 منابع حقوق اداری 

حقوق  یهای ژگیو وان همانطور که می دانیم حقوق اداری دو ویژگی اصلی دارد که در برخی کتب حقوق اداری با عن 

 اداری به آن اشاره شده است:

 حقوق اداری رشته نوپایی بوده و قواعد آن در یک مجموعه جامع تدوین نشده است؛ ❖

دیگر گسترده بوده و اشراف بر همه ابعاد و زوایای آن   یهارشته دامنه حقوق اداری برخالف برخی  ❖

آنها در یک قانون عام و واحد اداری   مشکل است و به همین دلیل امکان گردآوری و تدوین همه

 . مانند قانون اساسی ناممکن است 

 یروهاینرود، مثالً منابع حقوق، یعنی خاستگاه حقوق و منابع جمع منبع، به معنای سرچشمه و خاستگاه اصلی به کار می 

تی که قواعد الزامی وضع  مردم، و یا هر مقام و قدر ارادهخداوند، عرف و  ارادهقواعد حقوقی، نظیر شریعت و  سازنده

 .کندمی 

های اداری است که در مقام  قواعد و مقررات حاکم بر دستگاه مجموعهاصلی مبنای ، منظور از منابع حقوق اداری،  نیبنابرا 

ها، ها، بخشنامه نامهنامه، تصویب نظیر قانون اساسی، قوانین عادی، آیین  .العین قرار داده شودبایست نصب عمل و اجرا می 

 .شودی م ها اشاره ای از آن به پاره  ادامهها که در المللی و احکام محاکم قضایی و نظایر آن اصول کلی حقوقی، معاهدات بین 

 قانون اساسی اول:  

ی قدرت دولت و  دهسازمان ای از حقوق عمومی داخلی بوده که به بررسی قواعد مربوط به عنوان شاخه حقوق اساسی به  

های حقوق عمومی را به طورکلی  اضافه بر آن حقوق اساسی هر یک از شاخه  .پردازدای ملت می هتضمین حقوق و آزادی 

 . (...المللی، حقوق اداری ومانند اصول مربوط به مالیه عمومی، حقوق بین کند )تنظیم می 

  امانوئل سی یس انقالبی نامدار فرانسه، قانون اساسی متن نوشته شده توسط یک قدرت از دیدگاه نکته: 

قانون اساسی،  1. این قوه به طور قطع یک قدرت سیاسی است )سوال دکتری(.باشد می  مؤسسسیاسی به نام قوه 

گذاری، اجرای قوانین  قانوندولت )های اعمال قدرت و سه اختیار مهم حقوقی کنندگان است و به شیوه اساسنامه حکومت 

را تنظیم   هاآن را تعیین و روابط میان  هاآن ، صالحیت پردازد و در این راستا قوای عمومی را ایجادو دادرسی( می 

 .نمایدمی 

و برآیند آن   قانون اساسی یک میثاق ملی و یک سند مقدس و به قول جان الک یک قرارداد اجتماعی است 

نون  در صورتی که قا . این است که قدرت نامحدود نیست و باید مبتنی بر حاکمیت قانون باشد تا حقوق افراد تضمین شود

 .« خواهد بودانسان گرگ انسانهابز »در یک کشور حاکم نباشد بشر در وضعیت اولیه زندگی خواهد کرد و به بیان 

 
ای مقید به حقوق نیست و به قوه مؤسسی یعنی قوای سازماندهی شده توسط قانون اساسی، قوه سیتأسشود که برخالف قوای یر حاصل میتعب از این تعریف این - 1

 .بخشدماند که به قانون اساسی اعتبار و ارزش حقوقی میمی
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بر این جمع   1« لویاتان به معنای اژدها یا نهنگ عنوان اثر زیبای هابز استانسان قدرتمند » بنابراین بایستی یک 

کند و بر این اساس حقوق ون بر همه شئون اجتماع حکومت می این قان .حکومت کند که البته قانون را محترم شمارد

 .شهروندان و حدود اختیارات مسئوالن مطابق قانون خواهد بود

  .شودبندی می از یک دیدگاه، قانون اساسی به قانون اساسی شکلی و قانون اساسی ماهوی تقسیم نکته: 

وص یک متن رسمی و تشریفاتی است که به  قانون اساسی شکلی به ظاهر قانون معطوف بوده که در این خص

قانون اساسی مادی نیز مربوط به ماهیت قانون و ساختار، بنیان و   .شودوسیله مراجع صالح تصویب می 

 . ی جوامع سیاسی استبنداستخوان 

منابع حقوق  تریناز مهم این قانون بنیادی  عنوان منبع آن باید گفت کهبا حقوق اداری به قانون اساسیدر مورد ارتباط  

چهار   کننده زیرا قانون اساسی تعیین  ؛ های اداری قرار داده شودالعین دستگاهبایست نصب رود که می اداری به شمار می 

مبنا و اساس حقوق اداری در اصول  . مجریه است قوههای اداری تحت نظر چوب اصلی و اهداف کلی اداره دولت و سازمان 

های اداری است؛  قانون اساسی از یک طرف منبع مستقیم و یا غیرمستقیم کلیه صالحیت زیرا  .یابدقانون اساسی شکل می 

و از   .کندرا تعیین می  ... جمهور و مانند اصولی که حدود وظایف و اختیارات مقامات عالیه نظام اداری مانند رهبر و رییس 

های اداری مکلف به  را برشمرده که سازمان طرف دیگر، قانون اساسی برخی از اصول بنیادین در رابطه با اعمال اداری 

به هر حال  .ها شودای که عدم رعایت این اصول ممکن است موجب ابطال اعمال اداری آن ها هستند، به گونه رعایت آن 

)حاکمیت مردم و اتکا  ۶اصل   از  است  ها نام برد عبارت توان در قلمرو حقوق اداری از آن برخی اصول قانون اساسی که می 

الی   11۳ل و)حاکمیت قانون و مطابقت تصمیمات اداری با قانون(، اص 70)تفکیک قوا(، اصل  57ه آرای عمومی(، اصل ب

 .ارکان و اختیارات قوه مجریه() رانیا قانون اساسی جمهوری اسالمی  14۲

 قواعد و اصول کلی حاکم بر دولت جمهوری اسالمی ایران در قانون اساسی -الف

 (3اصل  نظام )رسیدن به اهداف تکالیف دولت برای  ✓

 ( 106و  100و  7، 6اصل کشور )شوراهای محلی یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور  ✓

فردی، جمعی، سیاسی، فکری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و   یهای آزاداحترام به حقوق و  ✓

 (31الی  28، 25از جمله در اصول  آنها ) کوشش در جهت تحقق 

 (57اصل قوا ) قالل تفکیک و است ✓

 (142و   43  -50اصول ) یاسالم ضوابط اقتصاد و امور مالی جمهوری  ✓

 

 
ها را دردرجه اول من میل عمومی انسان»: دیگویلویاتان م کتاب در هابز .نیز حضور دارد مسیحیت و یهود ها و باورهای مذهبیای که در کتاباژدهایی اسطوره لویاتان  - 1

نشیند، به سبب این او همیشه آن نیست که شخص لذتی بیش از آنچه بدست دانم، این میلی است که فقط با مرگ فرو میبی قرار در جستجوی قدرت می ائم وخواهش د

ستن حفظ کند مگر آنکه قدرت تواند قدرت و وسیله وجود خود را برای خوب زیتواند خرسند باشد، بلکه آن است که او نمیجوید و با قدرت معتدل نمیآورده است می

 «جاه طلبی -بی اعتمادی ج -رقابت ب -الف :بنابراین ستیزه میان آدمیان سه انگیزه دارد .بیشتر به چنگ آورد
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
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 قوه مجریه در قانون اساسی:  یهات یمسئولاختیارات و  -ب

 قانون اساسی( 141اصل مشاغل ) ممنوعیت جمع  ✓

 ( 149اصل قانون ) ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب   ✓

 ( 138و  4اصول  )  نی قوان می و متن و روح مطابقت مقررات دولتی با موازین اسال ✓

 ( 138اصل بخشنامه ) صالحیت قوه مجریه در وضع تصویب نامه، آیین نامه اجرایی و مستقل و  ✓

 (137جمهور )اصل مسئولیت فردی و جمعی وزیران و حتی رئیس  ✓

 (... و 31،  21، 10، 3اصول  )  ی عمومتکالیف دولت در رابطه با خدمات   ✓

افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور در صدا و سیما و نظارت   آزادی بیان و نشر نی تأم ✓

 شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسالمی بر این سازمان

 نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در قانون اساسی  -ج

  ی نظامقراری حکومت تصویب برخی از امور خاص و مهم اجرایی توسط مجلس شورای اسالمی مانند بر ✓

(، استخدام  80اصل )  ی خارجبدون عوض داخلی و  یهاکمک (، گرفتن و دادن وام یا 79اصل )

 (83اصل )  ی مل(، انتقال بناها و اموال دولتی از جمله نفایس 82اصل  )  گانه یبکارشناسان  

، استیضاح  سؤالنظارت مجلس شورای اسالمی بر دولت و تشکیالت اداری از راه تحقیق، تفحص، تذکر،  ✓

 90و کمیسیون اصل  

دولت و مصوبات   یهانامه و آیین  هانامهنظارت رئیس مجلس شورای اسالمی بر مطابقت تصویب  ✓

 ( 138اصل مجلس ) با قوانین مصوب  138یاد شده در اصل  یهاون یس یکم

 نظارت قوه قضاییه بر قوه مجریه در قانون اساسی -د

 (156و   49اصول )  اتیشکادر مورد تظلمات و   تکلیف قوه قضاییه به رسیدگی و صدور حکم ✓

دولتی مخالف با قوانین و   یهانامه و آیین  هانامه به عدم اجرای تصویب  هادادگاهتکلیف دادرسان  ✓

 یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه  مقررات اسالمی 

ولتی و احقاق د یهانامه رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین  ✓

 حقوق آنها در دیوان عدالت اداری 

اداری توسط   یهادستگاهنظارت قوه قضاییه نسبت به حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در  ✓

 ( 174اصل کشور ) سازمان بازرسی کل 
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 قوانین عادی دوم: 

 .رسدی مساسی به تصویب قانون قاعده عام، کلی، الزم االجرا و متنی است که توسط مجلس و در حدود قانون ا 

البته   .های مجلس شورای اسالمی برشمرده شده استصالحیتقانون اساسی وضع قانون را جزو  نکته:

ضمن اینکه در   .های فرعی و تخصصی خود تفویض نمایدتواند وضع برخی قوانین را به کمیسیون مجلس می 

ی عالی انقالب فرهنگی مبادرت به  عمل برخی نهادهای دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورا

 .نمایند االجرا می وضع قواعد حقوقی الزم

گونه که گفتیم، حقوق اداری  روند، لیکن همان به هرحال اگرچه قوانین عادی از منابع مهم حقوق اداری به شمار می  

 .ات حقوق اداری قرار دهیم دارای قانون عادی واحد و مدونی نیست که بتوانیم آن را محور و مبنای کشف قواعد و مقرر

ها، از خصوصیات اساسی این دسته از  بنابراین تنوع قوانین عادی مربوط به موضوعات حقوق اداری و تغییرات مداوم آن 

 .سازدمنابع حقوق اداری است که همواره مشکالتی را برای علما و پژوهشگران حقوق اداری فراهم می 

 قوق اداری:برخی قوانین عادی حاکم بر موضوعات ح 

 کشوری؛   خدمات  مدیریت قانون ❖

 نامه آن؛ اداری و آیین  تخلفات به  رسیدگی قانون ❖

 تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛  قانون ❖

 . شهرداران انتخاب  و  کشور اسالمی شوراهای و تشکیالت  اختیارات ، وظایف قانون ❖

 مصوبات دولتی سوم: 

سیاستگذاری و   .ذاری و برنامه ریزی عمومی را در کشور بر عهده داردقوه مجریه اختیار تعیین خط مشی و سیاستگ

هدایت سیاست ملی به این معنا است که این قوه نه تنها سیاست داخلی بلکه سیاست خارجی را نیز تعیین و اداره 

اگون و کارکنان  دولتی گون یهاسازمان همچنین این قوه مجری قوانین بوده و متناسب با آن دارای ادارات و  .دینمای م

اقدام به تصویب مصوبات  تواندی م بدین منظور این نهاد  .متعددی است و وظیفه استخدام و هدایت آنها را بر عهده دارد

 . دولتی نماید

است که توسط مقامات قوه مجریه مانند هیأت   یدولتی آن دسته از قواعد و مقررات  یا مصوبات منظور از مقررات  نکته:

 .شودی م یا مصوبه وضع  به صورت آیین نامه غالباً که شود استانداران، فرمانداران و سایر مقامات وضع می  وزیران، وزیران، 

  به دلیل اینکه .کنداالجرایی است که برای افراد به طور عام و عینی ایجاد حق و تکلیف می نامه، قواعد کلی الزم آیین 

شوند، گفته  که در شرایط و وضع مشابه باشند، مشمول آن می  نامه، جنبه آمریت و کلیت دارد و تمامی افرادیآیین 

 . نامه در حکم قانون استشود آیین می 

نامه مستقل  نامه اجرایی و آیین ها را به دو قسم آیین نامه بندی کالسیک، آیین در یک تقسیم   نکته:

 . کنندبندی می دسته 
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دار اداری با اجازه و بنا به دعوت  قامات صالحیت نامه اجرایی، نظامات و مقرراتی را گویند که مآیین  نکته:

  1۳8مطابق اصل  .کندگذار برای تکمیل و یا تشریح جزئیات قانون مصوب، وضع می صریح و یا ضمنی قانون 

  ن ی همچن  .قانون اساسی، هیات وزیران، کمیسیونی از وزیران و هر یک از وزیران صالحیت وضع مقررات داده شده است

،  هاشرکت، هاسازمان اجازه دایمی تصویب اساسنامه  تواندی م نون اساسی، مجلس شورای اسالمی قا 85مطابق اصل 

 اند از:نامه اجرایی دارند عبارت وضع آیین   تیصالحمقاماتی که   .دولتی یا وابسته به دولت را به قوه مجریه بدهد مؤسسات

نامه  ادره از طرف وزیر را آیین نامه ص )آیین  .جمهور، هیأت وزیران و هر یک از وزیران رئیس  -1*

اولی یک عمل حقوقی عام و عینی است، در   . نامندنامه می های هیأت وزیران را تصویب نامه وزارتی و آیین 

 ( . حالی که دومی ممکن است عام یا خاص باشد

 ؛ استانداران و فرمانداران   -2*

است طبق اساسنامه   اند، ممکنشخصیت حقوقی  دارای که عمومی  مؤسسات) عمومی  مؤسسات -3*

نامه اجرایی داشته باشند مانند دانشگاه تهران، بانک  قانونی خود، در حدود وظایفشان حق وضع آیین 

 ( ...مرکزی، 

 ؛ هااستان و شورای عالی   استان ،شوراهای شهر، بخش، شهرستان  -4*

 .اداری شوراهای -۵*

 . رئیس قوه قضاییه  -6*

نامه اجرایی به موجب قانون به طور صریح یا ضمنی به قوه مجریه  یت وضع آیین الزم به ذکر است در مواردی که مأمور 

 :شودها بار می بر آن داده شده باشد، آثار حقوقی زیر 

  که  داشت  خواهند ای ویژه قضایی تکلیف و تعهد مأموریت، تفویض  صورت در اداری، مقامات ▪

 . ن موجب مسئولیت استآ  ندادن انجام

آنکه در خود قانون، اجرای آن را به    مگر اجراست،  قابل تصویب از پس  بالفاصله قانونی، چنین  ▪

نامه اجرایی ممکن  نامه موکول کرده باشند یا آنکه اجرای قانون عمالً بدون آیین وضع آیین 

 . نباشد

ه  دار اداری در اجرای وظایف خود بدون اینکای است که از طرف مقامات صالحیتنامهنامه مستقل آیین آیین  نکته:

نامند این است  ها را مستقل می نامهدلیل اینکه این آیین  .شودمی گذار داده شده باشد وضع مأموریت خاصی از طرف قانون 

که مقامات اداری با توجه به وظایف و مسئولیتی که به موجب قانون اساسی در اجرای قوانین و مقررات و حفظ نظم و  

 اجازهمقررات قانونی وجود ندارد و یا ناقص است راساً و مستقالً بدون  دارند، در مواردی که  عهدهاداره عمومی به 

 .کنندگذار به وضع آن مبادرت می قانون
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اما این اختیار مطلق و نامحدود  نامه مستقل، ناشی از ماهیت وظایف اجرایی قوه مجریه است، اختیار وضع آیین  نکته:

از   .کرد که آن موارد، داخل در صالحیت قوه مقننه نباشدنامه مستقل وضع توان آیین نیست و در مواردی می

های عمومی، تعیین ضوابط مالکیت شخصی،  های اختصاصی قوه مقننه تعیین حدود حقوق و آزادیجمله صالحیت 

 .باشدها، تأسیس دادگاه می خانهها، ایجاد وزارت ها، تعیین جرائم و مجازات تصویب بودجه کل کشور، تصویب مالیات 

قانون اساسی تنها در صالحیت وزیران و هیأت وزیران است و نه   1۳8های مستقل به موجب اصل نامهب آیین تصوی

ازنظر  .نامه اداری منوط به رعایت برخی شرایط ماهوی و شکلی استباید توجه داشت صحت و اعتبار آیین  .مقامات دیگر

 ماهوی شرایط زیر الزم است:

 ؛ گذار باشد حیت ویژه قانون نباید داخل در صال نامه آیین  -

 ؛ باشد عادی و احکام شرع  قوانین یا  و  اساسی  قانون ناقض نباید  نامه آیین  -

 . شود صادر  اداری دارصالحیت مقامات  طرف   از باید  نامه آیین  -

نامه در  ن چون آیی  ثانیاًد و شو نامه باید کتبی و ممضی به امضای مقام صالح اداری صادر آیین  اوالً همچنین ازنظر شکلی 

کند، باید از راه درج در روزنامه رسمی کشور و یا به وسیله  حکم قانون است و معموالً برای افراد ایجاد حق و تکلیف می 

های مختلفی برای نظارت بر  گذار روش ذکر این نکته ضروری است که قانوندر پایان  .مناسب دیگری به اطالع عموم برسد

نظارت  نامه اداری به دو شکلبه طور کلی نظارت بر آیین  .بینی کرده استداری پیش های انامهتصویب و اجرای آیین 

     . متصور استپارلمانی و نظارت قضایی 

 مستقل عبارتند از: یهانامهانواع آیین   نیترمهم 

 ؛ قانون اساسی   138اصل  سازمان دهنده خدمات عمومی  یهانامه آیین   ✓

 ؛ نظم عمومی یا پلیس اداریانتظامی در راستای حفظ  یهانامه آیین   ✓

 . قانون اساسی  79ضروری موضوع اصل   یهات یمحدودبرقراری  یهانامه آیین   ✓

مانند وزیران و   به تعلیمات عام، کلی و الزم االجرای مقامات اداری یکی دیگر از مقررات دولتی بخشنامه بوده که 

  . جهت ارشاد و راهنمایی آنها در انجام وظایفشان استکه برای کارکنان مادون و  شودی م و ادارات گفته  هاسازمان روسای 

بخشنامه همانند دیگر مقررات مصوب دولت باید در حدود قواعد مافوق خود مانند قانون اساسی، قوانین عادی، تصویب  

تکلیف ایجاد   بخشنامه برای کارمندان دولت ضمناً .صادره باشد و نباید با آنها مغایرتی داشته باشد یهانامه و آیین  هانامه

 . است یاادارهکرده و امری درون 

  یهانامه از مقررات دولتی عام و غیر انفرادی است که وضع آن را قوانین یا آیین  یا گونه دستورالعمل نیز 

درباره امور فنی و تخصصی است و توسط   هادستورالعمل  معموالً  .کنندی م پیش بینی  دولتی برای اجرای مقررات 

مانند صدور دستورالعمل پرداخت   ؛شودی میا دیگر مقامات اجرایی همانند استاندار وضع  هاون ی س یکم  وزیران، شوراها،

 .قانون مدیریت خدمات کشوری 80حقوق و مزایای کارمندان دولت در ماده  
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 نظارت بر آنها:  یهاوه یشمقررات دولتی و   یهات یمحدود شرایط و 

 عدم مغایرت با قانون اساسی  ✓

 رع عدم مغایرت با ش ✓

 عدم مغایرت با قوانین عادی  ✓

 توسط مقام تصویب کننده هات یصالحرعایت حدود اختیارات و  ✓

 عدم عطف به ماسبق شدن   ✓

 : نحوه نظارت بر مقررات دولتی مهم نکته

بر  رئیس مجلس شورای اسالمی  .ضمانت اجرای رعایت شرایط فوق در قانون اساسی و قوانین عادی ذکر شده است

 .دینمای مبا متن و روح قوانین مصوب مجلس نظارت  1۳8مقرر در اصل  ی هاون یسی کمو مصوبات  مطابق مقررات دولتی

طبق قانون انجام این امر توسط رئیس مجلس از راه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین که اعضای آن را رئیس مجلس  

مصوبات را برای تجدیدنظر به هیات دولت  این هیات در صورت مشاهده موارد مغایرت، آن  .ردیگی م صورت  کندی متعیین 

و   1۳۶8مصوب  1۳8اصل  قانون نحوه اجرای) .شود ن یتأمو در نهایت نیز باید نظر این هیات و رئیس مجلس  فرستدی م

ضمانت اجرای عدم رعایت مقرره مجلس یا قوانین لغو مصوبه دولت بوده و مصوبه   (1۳۶8اصالحی سال 

تقاضای ابطال مقرره را در دیوان عدالت اداری داشته   تواند ی مموردنظر بالاثر است و هر کس 

 )سوال دکتری( .باشد 

در قوه قضاییه نیز دادرسان مکلف به عدم اجرای مصوبات دولتی مخالف قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود  

ز دیوان عدالت اداری تقاضا ابطال این مصوبات را ا تواندی مقانون اساسی هر کسی  170اختیارات بوده و مطابق اصل 

 . داشته و همه موظف به رعایت آن هستنداعتبار امر مختومه به طور مطلق دیوان در این خصوص   یرأو  .نماید

اعتبار تصمیم دادرسان به عدم اجرای مقررات دولتی جنبه نسبی داشته و قضات دیگر تکلیفی به رعایت و پیروی   نکته:

 . این تصمیم ندارند

ورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به  در صنکته: 

 .نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی الزم االتباع است .شودی مشورای نگهبان فرستاده  
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 کتاب حقوق اداری دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی -الف ❖

ی از حقوق  اشعبه از نظر صوری  حقوق اداری  .قابل تقسیم بندی است صوری و ماهویاه حقوق اداری از دو دیدگ  ❖

حقوق اداری از نظر   .ی دستگاه اداری استهات ی فعالعمومی داخلی است که وظیفه آن مطالعه سازمان، وظایف و 

در این خصوص   ندتوای م و  امتیازات ناشی از قدرت عمومیی است با عنوان اژهیوماهوی برخوردار از قواعد 

البته در چارچوب قانون و با جبران خسارت و امکان نظارت قضایی بر تصمیمات   .بگیرد تصمیمات یکجانبه ای

 . یکجانبه

اما حقوق اداری به صورتی جزیی تر به   کندی محقوق اساسی از شکل دولت و سازمان قوای عالیه حکومتی صحبت  ❖

از سوی دیگر   .پردازدی م، دهدی م جموع آنها قوه مجریه را تشکیل یی که م هاسازمان سازمان، صالحیت و وظایف 

رابطه حقوق   .کنندی م و مقامات اداری آن را اجرا  کنندی مو اصول سیاست را مشخص  های مش هیات حاکمه خط و 

 .یا عموم و خصوص مطلق است  رابطه جزء به کلاداری و حقوق اساسی 

نیازهای روزانه   ن یتأمو چیز است یکی حفظ نظم عمومی و دیگری به معنای مضیق کلمه د  موضوع اعمال اداری  ❖

 .نامندی م خدمات یا امور عمومیو دومی را   پلیس اداری که اولی را در اصطالح 

گفت حقوق اداری مجموع قواعد حقوقی متفاوت از قواعد حقوق خصوصی است که بر اعمال و   توانی م در مجموع  ❖

   .کندی م ابط او را با افراد تنظیم و تنسیق افعال دستگاه اداری حاکم بوده، رو

حاکمیت داشت و مطابق آن دولت نباید در زندگی افراد   مکتب فرداگرایی یا دولت ژاندارم در ابتدا نظریه  ❖

دخالت کند؛ اما امروزه مفهوم کالسیک دولت که برای دولت یک نقش انفعالی و تنها حفظ نظم عمومی را بر عهده 

 . بوده که خواستار نقش فعالی برای دولت است دولت رفاهنظریه جدید موسوم به  .تداشت، مورد قبول نیس 

رژیم دولت هخامنشی سلطنتی مطلقه بود و پادشاهان در آن زمان ادعا داشتند از طرف خدا برگزیده  ❖

ر  ه رأسیا استان تقسیم کرده بود که در  بیست ساتراپی داریوش امپراطوری به  .)نظریه حقوق الهی(اندشده

 . استان یک ساتراپ حکومت داشت

❖  

❖  

❖  

❖  

❖  

در خاک  هادولت ی از امجموعه یعنی  .شدی م اداره  ملوک الطوایفی یا فدرالیدر دوره اشکانیان حکومت به شیوه  ❖

شاه را معین   شورای وزیران یا مجلس مهستاندر زمان اشکانیان مجلسی با عنوان  .ایران حکومت داشتند

 .کردندی م
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 ری دکتر بیژن عباسی کتاب حقوق ادا -ب ❖

است که به بررسی قواعد حاکم بر ادارات، وظایف و اختیارات آنها،   حقوق عمومی داخلیی از ارشته حقوق اداری  ❖

 .پردازدی م ی اداری هات یفعال روابط میان آنها، روابطشان با اشخاص خصوصی و 

جام اختیارات حاکمیتی یعنی  ی آن محدود به ان هات یفعال دولتی است که  دولت ژاندارم یا دولت حداقلی  ❖

 شودی م هم گفته  دولت پلیسیدر این دولت که  .باشدی منظم عمومی  عمدتاًقانونگذاری، اجرایی و دادگستری و 

 . ندارددادرس حق نظارت بر تصمیمات واعمال دولت را 

هدف   .یتی استی مربوط به حقوق و امتیازات حاکمهات یفعال از  ترگستردهدولتی است که نقش آن  دولت رفاه  ❖

از دیدگاه  . نیازهای اجتماعی و اقتصادی و به ارمغان آوردن رفاه و خوشبختی برای شهروندان است ن یتأم این دولت 

دخالت فزاینده دولت در امور مختلف جامعه و اراده آن در برآوردن مطالبات اجتماعی منجر به پیدایش   ماکس وبر

 . دولت رفاه شده است

معتقد بود دولت نباید به مفهوم قدرت عمومی بلکه   لئون دوگی مومی طرح شده توسط یا خدمت ع مکتب بوردو  ❖

(  دولت خدمتگزار یا خدمت عمومی).ی از خدمات عمومی توسط دولتمردان شمرده شودامجموعه باید به عنوان 

به طور مستقیم  خدمات دارای نفع عمومی و انجام این فعالیت  نیتأم به نظر دوگی دو کارکرد اداره عبارت است از 

 . است حقوق قدرت عمومیاما به نظر موریس هوریو حقوق اداری   .یا غیرمستقیم توسط شخص عمومی

از ضرورت محدود شدن دولت توسط حقوق و در نتیجه رضایت   حاکمیت قانون یا دولت قانونمداردر اندیشه  ❖

   .دیآی مدولت به خودمحدودیتی و پیروی از قانون سخن به میان  

 .شودی م از راه نظارت قضایی بر قانونی بودن اعمال اداره تضمین   عمدتاًحاکمیت قانون بر اداره   تحقق اصل ❖

زیرا به   . ی اداری مستقلی وجود نداردهادادگاهحاکم است و  وحدت سیستم قضاییدر کشورهای انگلوساکسون  ❖

غیرقانونی و خروج از اختیارات   بنابراین به اعمال . نظر آنها ایجاد دادگاه اداری مغایر با اصل تفکیک قواست

 مانند کشور انگلستان و آمریکا  .کنندی م رسیدگی   ی عمومیهادادگاه کارمندان در 

تفکیک دو دادارسی اداری و  در کشورهای رومی و ژرمنی همانند اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظام  ❖

 .ده استمنجر به تقسیم صالحیت دادرسی میان مراجع اداری و قضایی ش  عمومی

   .کنندی م ی اداری، تجدیدنظر و شورای دولتی به دعاوی شهروندان از اداره رسیدگی هادادگاه در فرانسه  ❖

متمایز از   کامالً ، اداره کردن بیشتر از هر چیزی دستور دادن است که مبدع نظریه قدرت عمومیاز نظر هوریو  ❖

 . عالیت عمومی تکیه داردهوریو بیشتر بر ابزارهای عمل و ف .اعمال اشخاص خصوصی است

❖  

❖  

❖  

❖  



 

 بسته تخصصی دکتری حقوق عمومی  

 

 

24 

 ج: کتاب کلیات حقوق اداری نوشته دکتر ولی اهلل انصاری  ❖

نفع   معموالً اداره یک سازمان رسمی است که برای نیل به هدفی که  .حقوق اداری پیوند حقوق و اداره است ❖

 .دیآی معمومی را در بردارد به وجود 

ی هات یفعال داری دولت است که ماهیت امر و نهی و تنظیم ی اهاتی فعالپلیس اداری یا نظم عمومی آن دسته از  ❖

 . مردم را بر عهده دارند و مصادیق آن عبارتند از امنیت عمومی و آسایش عمومی، بهداشت عمومی و اخالق حسنه

و   هانامه در فرانسه تصمیمات متخذه از جانب رئیس جمهور تحت کنترل قوه قضاییه نیست مگر در مورد آیین  ❖

 . دارای خصیصه اداری استاموری که 

منفعت عمومی است؛   نی تأمی حقوقی عمومی است؛ غرض و هدف حقوق اداری هارشته حقوق اداری یکی از  ❖

حقوق اداری قواعد   . قابل اجراست ماًیمستق و  مستقالًحقوق اداری دارای قواعد خاص امتیازی است؛ حقوق اداری 

 . ی اداری توسط قوه سیاسیهادستگاههدایت 

ی از احکام و مقررات ترجیحی، تحمیلی، حمایتی و هدایتی  امجموعه دکتر انصاری محتوای حقوق اداری را  به نظر ❖

  توان ی نمبه این مناسبت است که حقوق اداری دارای قواعد استقاللی و ویژه است که معادل آن را  .دهدی متشکیل 

 .در حقوق خصوصی یافت

و   . یت مدنی است و در این نظریه دولت از قدرت برخوردار استبر اساس نظریه قدرت عمومی دولت فاقد مسئول ❖

 .مطابق آن دو نوع اعمال تصدی و حاکمیتی وجود دارد

نظریه پرداز آن شخصی به نام لئون دوگی   .ی بالنکو پذیرفته شدرأ در  187۳دکترین خدمت عمومی در سال  ❖

 . رئیس مکتب بردو است

 نظریه خدمت عمومی شامل موارد ذیل است:  ❖

 ئولیت دولت و کارگزاران به مناسبت ایجاد ضرر ناشی از انجام وظایف اداری مس ✓

 نفی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیتی  ✓

 مسئولیت دولت در ارائه خدمات ارزان یا رایگان و بالتبعیض به مردم  ✓

 خدمات عام المنفعه ارائه شده به وسیله دولت مالک تمیز حقوق خصوصی از حقوق عمومی  ✓
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گرفته شده   و جزوات سرکالسی آنهانکته: مطالب این قسمت خالصه ای است که دقیقا از متن کتاب اساتید 

 . رفرنس در این است که حالت درسنامه ای خود را حفظ کرده است است و تفاوتش با نکات مهم کتب

 

 

 

 :های مختلف ادارینظام 

 )وحدت( نظام انگلیس  -الف
باشند و همه به یک دادگاه خصوصی اصوالً مقید به یک حقوق خصوصی )کامن ال ( می  در نظام انگلیس اداره و اشخاص 

به بیان دیگر در کشورهای پیرو حقوق کامن ال برای شکایت از مقامات اداری یا   .نمایندبرای حل اختالف مراجعه می 

)یکی بودن  نظام حقوقی وحدت این سیستم، به نوعی  .مراجعه کرد دادگاه های عمومی ابطال یک مصوبه باید به 

 . دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی اداری و یا خصوصی( است

 باشند: سه عامل تشکیل در این سیستم دخیل می 

 وابستگی بریتانیائیها به لیبرالیسم  -1

ای از  مفهوم بینش تجربی اداره که انعکاسی از تاریخ اداری بریتانیای کبیراست که اداره مجموعه -2

 )محتوای حقوق قابل اجرا (   . ختیارات حقوقی و وسایل مادی و انسانی است نهادها و ا

   .اصل براین است که اداره مقید به حقوق خصوصی است -3

 نظام حقوقی فرانسه)دوگانگی(  -ب
مربوط به نظام   محاکم را پذیرفته است که قسمت اعظم آن ، جدایی دادگاه های رسیدگی کننده ونظام دوگانه فرانسه

     .پادشاهی است قدیم 

سازد که تابع یک حقوق خاص  عمومی و حقوق خصوصی را جدا می  دعاوی حقوق نظارت قضات محاکم  ، حقوق اداری

به بیان دیگر در این کشورها دادگاه های اداری نخستین در حوزه شهرستان ها، دادگاه های استیناف در استان ها    .است

ه نقش نظارت قضایی بر دادگاه های فرودست و همچنین مشاوره به دولت در  د کو شورای عالی دولتی در مرکز قرار دار

 . تقانون اس  یت ازبعو تاستقالل  ضمنا از ویژگی دادگاه های اداری .خصوص بودجه را بر عهده دارد

شبه  نظام حقوقی ایران، سیستم دوگانه است؛ به بیان دیگر دعاوی اداری در زیر مجموعه دادگاه های اداری یا  نکته: 

قضایی و دیوان عدالت اداری مطرح می شوند اما دعاوی خصوصی در دادگاه های عمومی و زیرنظر دیوان عالی کشور طرح  

 . می شوند

در نظام حقوقی فرانسه، دادگاه های اداری جزئی از قوه مجریه هستند اما در نظام حقوقی ایران مراجع شبه قضایی   نکته:

اختار اداری  سازمانها و نهادهای ارائه کننده خدمات عمومی شکل می گیرند، دیوان  هر چند جزو قوه مجریه و یا در س

 دکتر محمد جواد رضایی زاده-1حقوق اداری
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بنابراین سیستم دوگانه)جدا بودن دادگاه های اداری از قوه قضاییه(   .عدالت اداری نهادی وابسته به قوه قضاییه است

 .کاملی را نمی توان در حقوق ایران مشاهده کرد

 ارزش حقوقی اصول کلی حقوقی 
   . توان این اصول را هم تراز قانون یعنی قواعدی که مجلس وضع کرده محسوب کرد؟ جواب بلی و خیر است می  آیا

تواند قواعدی وضع کند مخالف اصول کلی باشد و اال غیر قانونی است و خیر چون  جواب بلی است چون قوه مجریه نمی 

 .یم کلی بگیردتواند تصمقانون یا آیین نامه ندارند و قاضی نمی  اصول،این 

 :نظریات حقوق اداری 

   نظریه قدرت عمومی   -الف

های  ها از آئین نامه که اداره برای فرمان دادن و ایجاد ممنوعیت  ارائه شدنظریه قدرت عمومی تولوز و والفریر توسط 

   . فرق دارداست و با اعمال شخص خصوصی کامالً  دستور دادن ،کند و اداره کردن قبل از هر چیزیکجانبه استفاده می 

اعمالی که اداره بر طبق اختیار   برتلمی برطبق نظریه : اختالف بین فعالیت قدرت عمومی و فعالیت تصدی*

سازد و همیشه دولت از قدرت فرمان دهی خود استفاده همزمان دهی انجام شود آنرا از متعاقب حقوق خصوصی خارج می 

 .کندنمی 

است و رویه قضایی به عنوان خصیصه   رویه قضایی دو در  بین این فرق  : فرق بین مدیریت عمومی و خصوصی*

   . امتیازات قدرت عمومی را معیار قرارداده است که بعضی را شناسایی و بعضی را رد کرده است  ،تعیین کننده

طبق گفته رنه شاپو خدمت عمومی و قدرت عمومی همزمان است و حقوق اداری ابتدا  جدایی ماهیت و صالحیت: *

   .خدمت عمومی و پس حقوق قدرت عمومی استحقوق 

نظریه قدرت عمومی اولین بار در سیستم حقوقی انگلستان مطرح شد و به این امر اشاره دارد که دولت در جهت   نکته:

منافع افراد می تواند از قدرت و جایگاه خود استفاده کرده و حقوق خصوصی اشخاص را محدود کند؛ البته استفاده از ابزار  

 .ت عمومی بایستی با جبران خسارت و مسئولیت مدنی باشدقدر

در حقوق کشورهای خارجی مانند انگلستان مسئولیت مدنی هم برای اعمال تصدی گری و هم اعمال حاکمیتی به   نکته: 

رسمیت شناخته شده است اما در ایران دولت در مقابل اعمال تصدی گری فقط در صورتی که مسئولیت ناشی از نقص  

ضمنا در مورد مسئولیت مدنی   .اداره باشد دارای مسئولیت است اما در مورد اعمال حاکمیتی مسئولیتی ندارد وسائل

 .مهمترین قانون، فعال قانون مسئولیت مدنی است

 مکتب خدمت عمومی  -ب

دهد حقوق اداری حقوق خدمت عمومی است و دولت خود مجموعه ای از خدمات عمومی است که  توضیح می  بونار 

   .تواند برتمام اوضاع و احوال قابل اعمال باشد پس این نظریه رو به انحطاط است می ن

تحول زندگی اداری خصیصه خدمت عمومی را غیر مطمئن ساخت و رویه قضایی اداری   –انحطاط مکتب خدمت عمومی 

   .خصیصه خدمت عمومی را هرگز به عنوان مطلق در نظر نگرفته است
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   :عمومی و قدرت عمومی مالحظه نظریه خدمت *

اصول کامالً و به روشنی ماهیت  شود این نظریه خدمت عمومی است که اصول خاص عمومی حقوق اداری از آن ناشی می 

های  فعالیت رود و برتمام یت خصوصی فراتر می کند و از اختالف بین مدیریت عمومی و مدیربیان می  خدمت عمومی را 

  .گیرددهد که حقوق اداری الهامات اساسی را از نظریه خدمات عمومی می نشان می کند و این خدمت عمومی حکومت می 

 . نظریه خدمت عمومی ابتدا در فرانسه مطرح شد و مطابق سیستم حقوقی فرانسه است نکته:

 ( 1396)سوال دکتری .نظریه خدمت عمومی اولین بار توسط لئون دوگی ارائه شد نکته:

 نمایندگی قدرت عمومی  *
ریه بدین معنی است: اختیاراتی که هریک از مأمورین در اختیار دارند به وسیله رئیس دولت یا وزرا به آنها منتقل  این نظ

)این نظریه از نظر دکتر  .همه این اختیارات ناشی از یک منبع یعنی قدرت عمومی یا قدرت دولت استشده و 

 رضایی زاده دارای اشکال است( 

 ق اداری:در حقو  اتاختیار یمچگونگی تقس
 :دو راه حل اساسی تقسیم قدرت

 تمرکز است که درآن تمام اختیارات اداری دولت قرار دارد  *

عدم تمرکز که اختیارات جزئی را به اشخاص دیگر اداری یعنی اشخاص اداری محل مثل شوراهای *

   .کنداسالمی و یا بین اشخاص خاص اداری تقسیم می 

 تمرکز 
باشد که معموالً در پایتخت مملکت قرار دارد و امور مالی و  ز اخذ تصمیمات قوه مرکزی می نظام و شیوه ای که درآن مرک 

های مختلف زندگی  شود و در جنبه تمرکز اداری توسط وحدانیت فرمانده شناخته می  .گردد قوه اداره می آن  محلی توسط 

وسیله امتیازات سیاسی و فنی توجیه   تمرکز به  .شودعمومی تمایل به وحدت دارد و توسط مقامات دولتی هدایت می 

 .شودمی 

  . بوده کشور به سبک تمرکز اداره می شود اقتداری و یا دیکتاتورینکته: در کشورهایی که معموال به سبک 

البته هر چه کشورها به سمت دموکراسی پیش می روند؛ عدم تمرکز اداری و حتی سیاسی بیشتر و  

 . اختیارات محلی زیادتر می باشد 

در آمریکا که دارای سیستم فئودالیسم است در حقیقت هم عدم تمرکز اداری وجود دارد و هم عدم   نکته: 

 تمرکز سیاسی 

در ایران نمونه   .نکته: در ایران عدم تمرکز اداری وجود دارد اما سیاست به سبک تمرکز اداره می شود

زارت کشور)از وزیر تا دهیار( و  شوراهای اسالمی شهر و نمونه تمرکز سیاسی، و بارز عدم تمرکز اداری،

 . نمونه عدم تمرکز فنی، شهرداری می باشد

 )توجیحات تمرکز (  

   .شود تمرکز به وسیله امتیازات سیاسی و فنی توجیه می 
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بخشد و دولت تمام  از این نقطه نظر که تمرکز قدرت خارجی و داخلی دولت را تحکیم می  امتیازات سیاسی :  -الف

دهد که به  تمرکز اجازه می  .کندحفظ و برقراری منظم هم در داخل و هم در مرزهای کشور برقرار می  وسایل الزم را برای 

   .، مبارزه کندشکندهایی که یگانگی دولت را در هم می طور مؤثر علیه همه عناصر و گروه 

گردد و این  می ومی تأمین و اداره بهتر خدمات عمتمرکز خصوصا این امتیاز را دارد که باعث  امتیازات فنی: -ب

   .شود می  عملکرد دادرسی باعث بهتر کردن 

 های تمرکز  روش 

شود که این سیستم  اختیار تصمیم گیری بطور کامل به مقامات باالی سلسله مراتب اداری می  یشامل اعطا  –تراکم -1

  .نند دارای معایبی است زیرا مقامات مرکزی قادر نیستند تمام تصمیمات را با سرعت الزم اخذ ک

اختیار تصمیم   یعدم تراکم اعطا .رودبرای تلطیف تمرکز و برطرف کردن معایبی که دارد به کار می  –عدم تراکم -۲

   .باشند  گیری به نمایندگان محل قوه مرکزی می 

 . تراکم و عدم تراکم اداری نوعی از تمرکز اداری است نکته:

 چگونگی تحقق تمرکز 
 د :  بای محقق شودبرای اینکه تمرکز 

   .اوالً : نیروی اجبار و زور به نفع ادارات مرکزی دولت متمرکز گردد*

   .ثانیاً  : تمرکز اختیار تصمیم گیری در دست قوه مرکزی باشد  *

   .ثالثاً : تمرکز اختیار انتخاب و استخدام مأمورین وجود داشته باشد *

 . ظارت ها از طریق مقامات باالدست اعمال می شوددر تمرکز اداری، سلسه مراتب به شدت تاثیرگذار بوده و ننکته: 

 سلسله مراتب  
یکی از نتایج تمرکز ایجاد سلسله مراتب اداری  سلسله مراتب اداری یعنی تبعیت مقامات فرودست از مقامات فرادست؛ 

را تحت اطاعت   است یعنی استقرار درجه در یک سازمان اقتدار مأمورین به طوری که مأمورین پایین تر فعالیت و کار خود

کنند تا  دهند بلکه تحت اطاعت رئیس که واسط بین آنها و قانون است انجام وظیفه می مستقیم واحد قوانین انجام نمی 

 .باشدها وزیر می رسد به سلسله مراتب اداری درآن سازمان که در وزارت خانه می 

 سلسله مراتب از نقطه نظر حقوقی از عناصر زیر تشکیل شده است :  

 نیابت )وکالت در توکیل (  -1

 نظارت سلسله مراتبی روی اعمال صورت گرفته توسط آنها -2

 قدرت انتظامی روی اشخاص زیر دست  -3

 سلسله مراتبی  ی ارتقا-4

 (  ها در اداره دولت)سلسله مراتب در قالب استان 

ط به نظارت و کنترل است اعمال  شود و آنچه که مربوباال رفته و بعد متوقف می  تا وزیرسلسله مراتب مأمورین دولتی 

، کسی که وزیران و  تا رئیس دولتاص است سلسله مراتب گردد ولی آنچه که مربوط به اختیار انتظامی بر اشخمی 

 .رودنماید باال می کارمندان زیاد دیگری را منصوب و عزل می 
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 عدم تمرکز 

ن اداره  امور مالی  آ  رود و در بکار می  کشورهای بسیطهای اداره امور کشور است که معموالً در عدم تمرکز یکی از شیوه 

  .شود های محلی و شورای محلی سپرده می به قوه مرکزی و اداره امور محلی به صورت غیر متمرکز به حکومت 

نماید  های اداری خویش را به مقاماتی که به او وابسته نیستند منتقل می در عدم تمرکز قوه مرکزی بعضی از صالحیت 

   :یابد پسراین امور تصمیم گیری مستقل افزایش می بناب

امور خاص خود را به وسیله خود به کمک نهادهایی که خود به وسیله عدم تمرکز هایی مثل شوراهای محلی گروه

   .کنند ند مدیریت می ه اانتخاب کرد

 انواع عدم تمرکز  
 . غرافیایی ذینفع هستندهایی که از لحاظ جشامل اجتماعات گروه –عدم تمرکز جغرافیایی -1

 هاها یا بیمارستان ای خاص به عنوان مثال دانشگاهاستقالل به اداره  یشامل اعطا –عدم تمرکز فنی  -۲

دلیل عدم تمرکز فنی این است که واحدهایی که خدمات عمومی انجام می دهند و یا حوزه کاری تخصصی دارند  نکته:

ی سیاسی باشند؛ بنابراین دانشگاه تهران استقالل نسبی دارد برای اینکه بتواند بایستی به دور از نفوذ قدرت و زد و بندها

 .مستقالنه و به صورت تخصصی انجام وظیفه در حوزه علمی و دانشگاهی کند

 تمرکز نظارت اداری در قالب تمرکز و عدم  
مرکز قدرت سلسله مراتبی و نسبت  نسبت به ت  ؛قوه مرکزی باید بر فعالیت اداری آنها نظارت کند ،در تمرکز و عدم تمرکز

ی مورد نظارت مرکز قانونی بودن اعمال حقوقی نهادهای محل  ، به عدم تمرکز فنی قیومیت اداری و عدم تمرکز جغرافیایی

   .گیردقرار می 

نکته: در تمرکز اداری سلسله مراتب اداری وجود داشته و نظارت مستقیم است اما در عدم تمرکز نظارت قیمومتی و به  

 .صورت غیر مستقیم است

 تعریف قیومیت 
دهد به تعداد انواع مؤسسات عمومی به همان  نظارتی که دولت بر نهادها و مؤسسات عمومی بر طبق قانون انجام می  

   .اندازه نیز قیومیت وجود دارد و قیومیت بدون قانون وجود ندارد

در قانون شوراهای اسالمی بیشتر   .کنداعمال می  ورین خود قیومیت را دولت است که به وسیله مأم :مقامات قیومیتی

   .گیرد صورت می  هیات حل اختالف استان و هیات حل اختالف مرکزیها از طریق نظارت

   .از طریق قیومیت بر اشخاص و قیومیت بر اعمال است   :های قیومیتراه 

ومیت روی اعمال روی مناسب بودن  قی .قیومیت براشخاص از طریق اعمال بعضی از کیفرهای انتظامی به صورت موقت

   .باشد باشد و اگر مقام قیومیتی در یک مهلت معین سکوت نماید تصمیم قابل اجرا می عمل و هم روی مشروعیت آن می 

  .گیرد اعمال غیر قانونی به وسیله مقام قیومیتی خواه به تقاضای وی و یا دادگاه صورت می  :ابطال

  .تواند به جایش عمل نماید میتی می مقام قیو ،لی نسبت به یک تکلیف قانونی سرباز زندمتمرکز محغیر اگر نهاد: جانشین

  نظارت بر قانونی بودن اعمال مقامات محلی 

به  که  کندرا به طور انحصاری اعمال می  گذاری کنترل قانونی بودن اعمال ؛ قانوناعمال مقامات محلی قانونی نباشد اگر

   .است  ن و در راستای اصل حاکمیت قانونقوانی منظور حسن و اجرای صحیح
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مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است ولی بهتر است   قانون اساسی،  159طبق اصل  :مداخله مراجع قضایی

مساله ای حقوقی و   اعتراض به انحاللابتدا در هیاتهای حل اختالف باشد ولی  در مورد شوراها که رسیدگی قضایی

 )سوال دکتری( .های عمومی رسیدگی شوددادگاهر قضایی است و باید د

 امتیازات و معایب تمرکز 
آید و کندی جریان امور و تراکم با اختیار و تصمیم گیری که به دولت داده شده است احتمال تفرقه و جدایی پیش می  

   .کند کارها در ادارات مرکزی با کاری ادارات مرکزی را زیاد می 

 ز  امتیازات و معایب عدم تمرک 
کاهد و عدم تمرکز نیروی قدرت  دهد و از تراکم کارها در مرکز می عدم تمرکز بر عکس تمرکز فعالیت عملی را توسعه می 

 . تواند دولت را ضعیف کندکند و می مرکزی را کم می 
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های رسیدن به قدرت سیاسی و اعمال و  وشبه منظور تعیین رقانون اساسی  مجموعه ای از قواعد نوشته یا نانوشته 

از مسایلی که مورد توجه قانون اساسی است جایگاه دولت در جامعه و و ظایف   )سوال کارشناسی ارشد(.آن است انتقال

قوانین اداری در رتبه پایین تری از قانون اساسی قرار داشته و به مسایل مربوط به    . تکالیف ان نسبت به شهروندان است و

قوه مجریه اختیار تعیین خط مشی و سیاست ملت یا سیاستگذاری و برنامه ریزی  در این خصوص  . ره می پردازندادا

همچنین قوه مجریه مجری قوانین است و قوانین را اجرا کند و بدین منظور دارای حق    .عمومی را در کشور برعهده دارد 

   .پردازدقوانین می  تکمیل و تبیین ، بهع مقررات دولتی است و از این راهوض

 مراجع وضع مقررات دولتی 
، آئین  مقررات دولتی همانند تصویب نامه همانگونه که قوه مقننه صالحیت وضع قانون را دارد قوه مجریه نیز حق وضع 

 .مه و بخشنامه را داردرئیس قوه قضائیه نیز به موجب قوانین متعددی صالحیت وضع آیین نا  . نامه، بخشنامه  را دارد 

ها و تصمیمات رئیس  ها، بخشنامهنامهآیین   1392قانون دیوان عدالت اداری مصوب  13نکته: مطابق ماده 

 . قابلیت ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد قوه قضائیه

 انواع مقررات دولتی 
 دستورالعمل  -4بخشنامه  -۳آئین نامه -۲تصویب نامه -1

 : تصویب نامه-1

* 
* 
* 
* 
* 
  

 های اداریاشخاص حقوقی اداری یا سازمان 
های مشترک گفته  شخص حقوقی به اجتماع اشخاص اموال یا منافعی برای دستیابی به هدف  –مفهوم شخص حقوقی 

   .اش مورد شناسایی قرار داده است شود که قدرت عمومی آن را به عنوان واحدی مستقل از عناصر تشکیل دهنده می 

 د : اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی  اندسته ۲اشخاص حقوقی 

های خصوصی که معموالً با هدف نفع خصوصی و سودجویی و گاه برای اهداف غیر  اشخاص حقوقی خصوصی مانند شرکت 

 .شوندانتفاعی و معنوی و توسط اشخاص خصوصی ایجاد می 

توسط اشخاص و مراجع   اشخاص حقوقی عمومی با هدف نفع عمومی، انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی ایجاد و 

  .گردند عمومی مانند قوه مقننه و مجریه به موجب قوانین و مقررات تأسیس می 

   . دولت به معنای عامل کلمه شامل همه قوای عمومی و به معنای خاص شامل قوه مجریه است –دولت 

 

 دکتر بیژن عباسی-حقوق اداری
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 خانه وزارت*

 . و اجرایی استخانه یک واحد سازمانی اداری ت حقوقی یا عنصر سازمانی : وزارتوضعی-1

   .هدف دولت اداره امور کشور اجرای قوانین، تأمین نیازهای عمومی است   –ویژگی ماهوی یا هدف -2

شوند و برای تشکیالت نیازمند ها به موجب قانون مصوب مجلس ایجاد می خانه وزارت –منشأ ایجاد -3

   .پذیرش و تصویب نمایندگان مردم در مجلس است  

ها توسط وزیر که مورد اعتماد رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمی دست اداره  خانه وزارت  –مدیریت -4

   .گردد می 

 موسسه دولتی  *
واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده و دارای استقالل حقوقی است و بخشی از وظایف و اموری را  

   .دهد م می انجاگانه و سایر مراجع قانونی است؛  ۳که برعهده یکی از قوای 

  :های موسسه دولتی ویژگی 

 . مانند وزارت خانه که یک واحد سازمانی ، اداری و اجرایی است –عنصر سازمانی  -1

 . شودموسسه دولتی به موجب قانون مصوب مجلس ایجاد شده یا می  –منشأ ایجاد  -2

   . موسسه دولتی دارای استقالل حقوقی مستقل از دولت است  –وضعیت حقوقی   -3

موسسه دولتی بخش از وظایف اموری که برعهده یکی از قوای سه   –ی یا هدف ویژگی ماهو -4

 . وزارت خانه در اختیار قوه مجریه است  لمث . دهد گانه است انجام می 

 . صدا و سیما و تمام سازمانهایی که در قانون اساسی ذکر شده، موسسه دولتی محسوب می شود نکته: 

 : موسسه یا نهادعمومی غیر دولتی  

شود و  سازمانی مشخصی است که دارای استقالل حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا می واحد 

گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه  ن از محل منابع غیر دولتی تأمین می آدرصد بودجه ساالنه  50بیش از 

 . عمومی دارد

دارای  -3منشأ ایجاد آن توسط قانون مصوب مجلس است -2است عنصر سازمانی -1 های موسسه غیردولتی : ویژگی 

بیش از   بودجه آن  -5دهد انجام می  خدمات عمومی عام المنفعه ویژگی ماهوی دارد یعنی  -4استقالل حقوقی است 

 .گرددتأمین می  محل منابع غیر دولتیاز  از  50%

 شرکت دولتی  *

های است که برای انجام قسمتی از تصدی  بنگاه اقتصادیی شرکت دولت قانون مدیریت خدمات کشوری، 4طبق ماده 

وظایف دولت محسوب   وقانون اساسی، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری جز 44های اصل دولت به موجب سیاست

 . سرمایه سهام متعلق به دولت استاز درصد  50گردد و بیش از می 

به موجب  -2نگاه اقتصادی است مانند مجمع عمومی عنصر سازمانی است یعنی یک ب-1 های شرکت دولتی :ویژگی 

درصد  50بیش از -5ویژگی ماهوی دارد -4باشد دارای استقالل حقوقی می -3شود قانون مصوب مجلس ایجاد می 

   . های دولتی است ، مؤسسات دولتی و یا شرکتسهام شرکت دولتی متعلق به دولت سرمایه
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 امتیازهای حقوق عمومی    اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برخوردار از برخی 
 مانند نظام حرفه ای مثل کانون وکال  ؛کننداین اشخاص در انجام خدمات عمومی با اشخاص عمومی همکاری می 

 تمرکز و عدم تمرکز اداری

و تصمیم گیری ها  باشدمی دارای همه وظایف و اختیارات سیاسی اجرایی اداری خود است که  ینظام  تمرکز اداری

شده و سلسله مراتب اداری حاکم بوده و نظارت به صورت مستقیم بوده و اضافه بر آن تمرکز هم سیاسی  از مرکز انجام 

   است و هم اداری

عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی و اختیار تصمیم گیری اداری و اجرایی توسط قدرت   عدم تمرکز اداری 

  .ط به طور آزادانه و مستقل زیر نظر دولت مرکزی انجام بدهدمرکزی به واحدهای فنی و محلی تا امور فنی و محلی مربو

 عدم تمرکز فنی  
های دولتی یا  های فنی و تخصصی مانند شرکت شخصیت حقوقی حقوق عمومی است توسط قدرت مرکزی به سازمان 

به طور مستقل  های سیاسی و جناحی و مؤسسات عمومی دولتی یا غیردولتی تا آنها امور فنی و تخصصی را فارغ از بازی 

 مانند سازمان هواشناسی    ؛ ولی زیرنظر قیومتی دولت مرکزی اداره نمایند

 تمرکز و عدم تمرکز محلی و اشکال حقوقی گوناگون دولت از نظر ساختار سرزمینی  

دولت  -2ا یک پارچه یدولت ساده شود : گونه سازماندهی سرزمینی دولت دیده می دو در حقوق اساسی و اداری  

 مرکب 

شود که  های یک پارچه متمرکز و غیر متمرکز دولت با وحدت انتظامی می شامل دولت  دولت ساده یا یک پارچه -1

   .شود و تنها دارای یک قانون اساسی است درآن تنها یک قدرت سیاسی و یک نظم حقوقی وجود دارد و اعمال می 

باشد و  است که دارای چند نظم حقوقی می  ها و دولت کنفدرال و دولت فدرالدولت  شامل اتحادیه دولت مرکب -2

،  هاها، شهرستانپارچه وجود دارد مانند استان  تصمیماتی که در درون دولت یک . دارای چند قدرت سیاسی است

از لحاظ اداری ممکن است متمرکز یا غیر  دولت یک پارچه از لحاظ سیاسی متمرکز است ولی  .تتقسیمات اداری اس 

   . ی یا منطقه گرا باشدوحدت انضمام متمرکز با

   :دولت یکپارچه متمرکز &

و همچنین وحدت در تصمیم گیری دیده  .دولتی است که درآن افزون بر تمرکز سیاسی ، تمرکز اداری نیز وجود دارد 

  .شود می 

 :های سازماندهی دولت یکپارچه روش&

 دولت منطقه گرا -4دولت با وحدت انضمامی -3عدم تمرکز  -2عدم تراکم -1

، میان  تصمیمات مهم برای نهادهای مرکزی ضمن حفط مسئولیت همه: عدم تراکم یا واگذاری اختیارات اداری-1

دارند   بیشتر جنبه اجرایی، فرماندار به آنها برخی از اختیارات دولت مرکزی که ولت مرکزی و مردم مانند استاندارد

   .تحت اوامر و نظارت مقامات مرکز واگذار شود

هایی از سرزمین مثل روستا و  به بخش  دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومیعبارت از محلی عدم تمرکز -2

   .شهر،آنها به طور آزادانه اداره شوند و اختیار تصمیم گیری اداری و اجرایی در محل را نیز داشته باشند
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قوانین در همه   ،دولتی که با وجود آنکه کشور دارای قوه قانون گذاری واحدی است: دولت با وحدت انضمامی -3

گذار به برخی از مناطق کشور برحسب موقعیت و اوضاع اجتماعی و سیاسی آن  طق کشور یکسان نیستند بلکه قانونمنا

   .استقالل اداری داده است 

شود و به موجب قوانین ویژه مصوب دولت  در این دولت کشور به مناطقی خود گردان تقسیم می دولت منطقه گرا  -4

 . ی یک هیات دولت و در رأس آن یک رئیس استمرکزی که دارا

 نظارت براشخاص حقوقی حقوق عمومی 
واحدهای غیر متمرکز   نظارت به صورت سلسله مراتبی است زیرا نظارت درون سازمانی است نظارت دولت مرکزی بر

   .نظارتی خفیف و قیومیتی است 

 نظارت دولت مرکزی بر واحدهای متمرکز 
  اساس دستورات مقام ما فوق عمل کرده و تصمیم بگیرند و مقام اخیر حق نصب و استخدام و مقامات زیردست باید بر 

   .ترفیع شغلی آنها را دارد 

 نظارت دولت مرکزی برواحدهای غیر متمرکز 

شامل سلب عضویت  تواند با وجود شرایطی این نظارت می  .مانند نظارت قیمومتی ؛ این نظارت نیاز به نص قانون دارد

  .ها گردد آن  ن شوراها یا انحاللاعضای ای
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 تعریف موضوع حقوق اداری  
ای از حقوق عمومی است که حاکم بر سازمانهای اداری و مأمورین آنها و کیفیت روابط آنها با مردم  حقوق اداری شاخه 

 . است

شوند که هرکدام به ارگانهای دسته تقسیم می  وظایف و اختیارات دولت به سه در یک نگاه کلی)نگاه تفکیک قوایی(،

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران   57طبق اصل  .ای محول گردیده استویژه

 ، قوه قضائیه  اند از: قوه مقننه، قوه مجریهعبارت 

های دادگستری و اعمال قوه مجریه از  له دادگاه اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی اعمال قوه قضائیه به وسی

   .گیرد طرق رئیس جمهور و وزرا انجام می 

   تأمین خدمات عمومی -2حفظ نظم عمومی  -1باشند : هدف می   ۲اعمال عمومی دارای  

سایش و بهداشت  شود که برای ایجاد امنیت و آنظم عمومی به مجموع شرایط عمومی و کلی اطالق می -1

   .باشد  می  عمومی ضروری

ولی بعضی نیازهای عمومی  را شامل می شود؛  بسیاری از نیازهای همگانی  هم تامین  خدمات عمومی  -2

 مثل آموزش و پرورش   :شوند شوند که به خدمات عمومی تعبیر می به اندازه ای مهم می 

 های دولتی های اداری در میان سایر فعالیت موقعیت فعالیت 
است از وضع قواعد گذاری عبارت توان گفت که اعمال قانون باشد و می های دولتی می یت های اداری از فعالفعالیت 

  .شود ، یعنی قواعد عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می الشمولعام

 فعالیت اداری  
انتخاب  از،است ارند و حکومت کردن عبارت عبارت است از برآوردن نیازهایی که شهروندان به طور روزانه از آن انتظار د

 خط مشی کلی جهت هدایت جامعه یا انتخاب خط مشی سیاسی به طور کلی 

 حقوق اداری  
نها مقامات عمومی برای مجموع شهروندان  آکه به کمک  بوده مجموعه ای از قواعد و مقررات که بر سازمانها و تشکیالتی

سازند و همچنین تعیین اقدامات و  تی که مردم از آنها انتظار دارند برآورده می و خدما د نمایننظم و امنیت را تأمین می 

، ماموران دولتی باید دارا باشند و همچنین تعیین حدود این اختیارات به منظور  ختیاراتی که بر اعتبار وظایف فوقا

 حمایت از شهروندان در مقابل خودکامگی سازمانهای اداری  

   : منابع حقوق اداری

 (قانون الف*

 ب(عرف *

 ج(رویه قضایی *

 حقوق اداری دکتر طباطبایی موتمنی
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نین قانون اساسی و قوا، قانون است که دارای سلسله مراتب ترین منبعسی: اولین و مهمقانون اسا الف(

شود مثل آئین مقررات دولتی که به وسیله قوه مجریه وضع می .باشدعادی و مقررات دولتی می

  .عادی یا شرع باشدها نباید مخالف قانون اساسی یا ها و تصویب نامهنامه

نکته: مقامات پایین دست ملزم به رعایت دستورات مقامات فوق می باشند و با قیاس قوانین پایین دست بایستی 

 مطابقت با قوانین فرادست داشته باشند؛ از پایین به باال: 

 بخشنامه؛ ➢

 آیین نامه؛ ➢

 قانون عادی؛ ➢

 دازها؛سیاست های کلی و چشم ان –قوانین و برنامه های توسعه  ➢

 قوانین ارگانیک؛ ➢

 .قانون اساسی ➢

  .وه اجرای قوانین قابل استناد استب(کاربرد عرف بسیار محدود است و برای تشخیص چگونگی و شی

 با تصویب قانون دیوان عدالت اداری اهمیت خود را پیدا کرده است؛ج(رویه قضایی: رویه قضایی 

  .دارندنکته: در این خصوص آرای وحدت رویه جایگاه باالیی 

 نمفهوم خدمات عمومی و تحوالت آ

خدمات عمومی اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تأمین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا 

  .کند ن را اداره یا بر آنها نظارت میآقواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی 

 ل حاکم بر خدمات عمومی واص

 :است یا استمرار و اصل انطباق اصل ثبات اصل تساوی،

  خدمات عمومی اقتضا دارد که همه افراد جامعه به طور مساوی و یکسان از خدمات عمومی برخوردارند و  اصل تساوی *

، نژادی مبنای برخورداری یا اولویت افراد در استفاده از این خدمات قرار گیرد و دولت  نباید معیارهای سیاسی، عقیده ای

 .این بهانه میان شهروندان تبعیض قائل شود و افرادی را از خدمات عمومی محروم کندتواند به نمی 

   .خدمات عمومی باید به صورت مداوم و بدون وقفه ارائه شود :اصل ثبات یا استمرار *

ر و  ، توقف اشخاص حقوق عمومی امکانپذیر نیست؛ این امر به دلیل استمرا 9۲مطابق قانون مجازات اسالمی مصوب  نکته: 

 .تعطیل ناپذیری خدمت عمومی است

 .ت که حق تقدم با امور عمومی استباید گف مطابق این اصل  : اصل تقدم* 

 ارائه می شود: به سه شیوه خدمت عمومی  :نحوه اداره خدمات عمومی 

 اداره خدمات عمومی توسط دولت به شکل انحصاری   ➢

 ارکتی  ارائه خدمات عمومی توسط دولت و بخش غیر دولتی به شکل مش  ➢

 خدمات عمومی به وسیله بخش غیر دولتی  ➢
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حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی است که حاکم بر سازمانهای اداری و مـأمورین آن و کیفیت روابط آنها با مردم  

اداره بـه معنـی یـک فعالیت یا در جنبه   .اداره گاهی به معنی یـک فعالیـت و گـاهی بـه معنـی سـازمان اسـت .است

راهنمایی او به منظور حفظ نظم عمومی و یا   ا مادی آن به همه کارهایی اطـالق مـی شـود کـه بـه وسـیله دولـت و یـا بـ

 . کارهای قوه مجریـه اسـت منظور از اعمال عمومی یا کارهای همگانی، .تأمین نیازهای همگانی انجام می گیرد

اعمال عمومی   .تارگانهای ویژه ای محول گردیده اسهر کدام به  وظـایف و اختیـارات دولت به سه دسته تقسیم شده که

 :دارای دو هدف می باشد 

آسایش و بهداشت عمومی   به مجموع شرایط کلی و عمومی اطالق می شود که برای ایجاد امنیت،: حفظ نظم عمومی  

 .است پلیس اداریدر حقوق اداری وظایف مزبور بر عهده  . ضروری می باشند

بسیاری از نیازهای همگانی به وسیله اشخاص خـصوصی اداره مـی شـوند ولـی بعـضی از   :عمومی تأمین خدمات 

 . ماننـد آموزش و پرورش .نیازهای عمومی به اندازه ای مهم می باشـند کـه دخالـت دولـت را ایجـاب مـی نماینـد

  :ست برحقوق اداری عبارت است از بررسی مجموعه ای از قواعد و مقرراتی که ناظر ا 

سازمانها و تشکیالتی که به کمک آنها قدرتهای عمومی برای مجموع شـهروندان نظـم و امنیت را تأمین مـی   یک: 

 .نماینـد و خـدماتی را کـه مـردم از آنهـا انتظـار دارنـد بـرآورده مـی سازند

باشند و تعیـین حدود این اختیارات بـه   مأموران دولتی دارا  عیین اقتدارات و اختیاراتی که به اعتبار وظایف فوق، ت ب:

 .منظـور حمایـت از شـهروندان در مقابـل خودکـامگی سـازمانهای اداری

 : قلمرو حقوق اداری  

 ؛ مطالعه سازمانهای اداری کشور شامل سازمانهای اداری مرکزی و سـازمانهای محلـی است . 1 

 ؛ تی و کیفیـت سـازمان بنــدی اداری نیستمطالعـه حقـوق اداری محــدود بـه مقـررات تــشکیال. 2 

در   .حاکم بر روابط اداره و مردم یا اداره کنندگان و اداره شـوندگان را بررسی می کند ینظام حقوق ،حقوق اداری. 3 

مواردی که خساراتی از اعمال اداری متوجه شخص یا اشـخاص می گردد مـسئله مـسئولیت مـدنی دولـت و حـدود آن  

 ت؛ اس اهـد شـد کـه یکـی از مسائل مهم حقوق اداری مطـرح خو 

اداره بــرای انجــام وظــایف خــود نیــروی انــسانی در اختیــار دارد لــذا بررســی وضــعیت مستخدمین و  . 4 

 . روابط متقابل آنان با دولت مبحث مهمی از حقـوق اداری را تـشکیل مـی دهد

مـستخدمین و دولـت و دعـاوی اشـخاص حقیقـی یـا حقوقی علیه دولت از دیگر   نحـوه رسـیدگی بـه دعـاوی بـین. 5 

 . موضوعات مطالعه حقوق اداری است

را قانون، عرف و رویه قضایی می دانند و عقایـد علمـای حقـوق هـم بـه   اداری حقـوق اصلی منبع : منابع حقوق اداری

 .عمومی موثرنداعتبـاری در ایجـاد قواعـد حقوقی به وسیله قدرتهای 

 :قانون است که از نظر سلسله مراتب به سه دسته تقسیم مـی شود اولین و مهمترین منبع حقوق، :قانون الف(

 

 دکتر محمد امامی و دکتر کورش استوارسنگری -2و 1حقوق اداری 
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برای آگاهی از حـدود اختیـارات قدرتهای  .پایه و اساس حقوق اداری را قانون اساسی تشکیل می دهد ی:انون اساسق* 

باید  ه در عـین حـال عـالی تـرین مقـام اداری کشور را تشکیل می دهند،عالیه کشوری مانند رهبر و رئـیس جمهـور کـ

 . به قانون اساسی مراجعه کنند

اصوال یکـی از مـشکالت نظام   .ایران بسیار متنوع و پراکنده استقوانین عادی مستند حقوق اداری  :قوانین عادی*

 ور بودن آنها است اداری ایران و به تبع آن حقوق اداری ایران تورم قوانین و شنا

  مقرراتی که به وسیله قـوه مجریـه وضـع مـی شـود و تحـت عنـاوینی ماننـد آئـین نامه،  :مقررات دولتی*

 .اعالمیه یا حکم قرار دارند   مصوبه،  دستورالعمل،  نامه،بخش نامه،تـصویب 

ف قانون اساسـی اینگونـه مـوازین کـه توسط مقامات صالح قوه مجریه وضع می شود نباید مخال نکته: 

 . یـا عـادی یـا شـرع باشد

بررسی و   رئیس مجلس شورای اسالمی نکته: اینگونه مصوبات حین ابالغ برای اجرا بایستی به اطالع 

در صورتی که رئیس مجلس آنها را مخالف قوانین برتر بداند به دولت اخطار می دهد که آن مصوبه را  

 )نکته بسیار مهم( .استملغی اثر و در صورت عدم اصالح  در صورت اصالح اجرا می شود .اصالح نماید

اما کـاربرد و اسـتناد بـه آن در حقـوق اداری بـسیار محدود   ند که عرف دومین منبع حقـوق اسـت، چهر  :ب(عرف

 . است و در حد رویه و رفتار اداری برای تشخیص چگـونگی و شـیوه اجـرای قـوانین قابـل استناد است

از دیوان   رویه قضایی به بعد آراء ارزشمندی در زمینه 1۳۶1با تشکیل دیوان عدالت اداری از سال  :ج(رویه قضایی

 . .صادر گردیده است و به تدریج رویه قضایی در حقوق اداری ایران به عنوان یک منبع موثر قرار می گیرد

 کارکردهای اداره

ومتی است که آن را هدایت می کند و اداره به سختی قابل تفکیک از حک از دید یک شهروند،نکته: 

  .اداره بایستی از ان تبعیت کند

او می تواند این اطالعات پراکنده را  .اولین کارکرد اداره جمع آوری واطالع رسانی است  گردآوری اطالعات:  -یک

باره نیاز حال و آینده  درباره عملکرد دستگاه دولتی و ارتباط آن با شهروند،در .تغییر دهد و آن را قابل استفاده نماید

اداره بایستی این  .شهروندان ،مجموعه اداره بایستی به مقامات عمومی اجازه دهدتا بهترین انتخاب را به عمل آورند

چون اداره ابزار مقامات سیاسی است این اطالعات در انحصار این  .اطالعات را در اختیار مقامات سیاسی و مردم قراردهد

 .دمقامات قرار می گیر

اداره تصمیمات مقامات سیاسی را تهیه می نماید و بایستی این مقامات را قادر سازد که اولویت   :تهیه تصمیمات -دو 

حتی زمانی که اختیار تصمیم گیری به مقامات  .مقامات در این زمینه به اداره اعتماد می کنند .های خود را اعمال نمایند

 . نها به اداره اعتماد کنندآب می شود که سیاسی تعلق دارد روند رو به رشد مسائل موج 

مشغول   مات سیاسی اغلب دل در حالی که مقا .حال و آینده است ،اداره حلقه ارتباطی بین گذشته :پیش بینی سه: 

گرچه ظاهرا مقامات سیاسی  .مسائل حال است و همین امر موجب شده که وظیفه پیش بینی بر عهده اداره واگذار گردد

پیش بینی های پیشنهادی اداره گزینش نهایی به عمل می آورند ولی به علت برخوردار بودن اداره از  هستند که از بین 

 .تخصص عمال پیش بینی قطعی به وسیله اداره به عمل آید
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 . آمده است  ذیلب در اکت اداری این فقط قسمت های   :نکته

 های اداری سیاست 
های اداری است که مدیریت سیاسی در مورد مسائل کلی نظام و  مدیریت سیاسی و مدیریت اداری دو بعد از سیسات 

مربوط به مصالح جمعی است و اعمال آن در سطح زمامداری و از طریق قوه عالیه )رهبری و قوای سه گانه ( صورت  

  .گیردمی 

آن در سطح های همگانی است و اعمال مدیریت اداری مربوط به استقرار نظم، احقاق حقوق مردم و تأمین نیازمندی 

  .باشدمسئولین اداری از طریق ارتباط روزمره با مردم می 

 ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور  
کلیه   .گیردنظام اداری هر جامعه در ادامه نظام سیاسی آن است و مدیریت اداری در مقام اجرای مدیریت سیاسی قرار می  

ها هستند که به  در واقع همین دستگاه  .شودهای اداری اعمال می دستگاه های هر نظام از طریق ها و خط مشی سیاست 

توفیق دولت در انجام کلیه وظایف و اختیارات خود در گرو این   . کنندطور روزمره بین مردم و زمامداری ارتباط برقرار می 

 .باشدنظام صحیح می 
در پیوست خود  1۳۶8/ 11/ 11سالمی ایران مصوب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری ا

   .موضوع نظام اداری و اجرایی و ضرورت تنظیم و اصالح آن را در ردیف یکی از عناوین و اهداف برنامه قرار داده است

 بهبود تشکیالت و سازماندهی دولت    –اول 

 تمرکز اداری و تشکیالت )امور ملی و اعمال حاکمیت واحد( الف(

به  این قوه  .می ایران نظام اجرایی کشور در قوه مجریه با شخصیت حقوقی واحد متمرکز شده استدر جمهوری اسل 

   .شودباشد توسط رئیس جمهور و وزرا اعمال می جز اموری که مستقیماً مربوط به رهبری می 

 .باالترین مقام اداری و اجرایی کشور مقام رهبری است :نکته آزمونی 

 : است از  تواند مدنظر باشد عبارت ه به عنوان یک سیاست صحیح می در نظام عدم تمرکز آنچه ک

 محدود کردن منطقی مراجع تصمیم گیری و سیاستگذاری  -1

 برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیم گیری -2

 ها تجدید تشکیالت دولت با رعایت تجانس وظایف و عدم تکرار و تداخل وظایف و مسئولیت -3

 ی و مدیریتی در تشکیالت دولت  رعایت ثبات سازمان -4

 )استفاده از امکانات و توجه به مقتضیات محلی (  عدم تراکم اداری و تشکیالتی دولت  ب(

بلکه  ،عدم تراکم به هیچ وجه به منزله اعطای شخصیت حقوقی محلی و تضعیف کننده قدرت مرکزی نیست

که همواره زیر نظر مرکز ابتکار عمل  باشندمی ماموران مرکزی به منزله عضو منفصل دولت در حوزه مأموریت خود

  .دارند

 حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران )اصول و مبانی کلی نظام( دکتر سید محمد هاشمی 
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 :فصل چهارم

 نکات فوق العاده ضروری

 قوانین اداری 
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سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان  است. مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسالمیدیوان محاسبات کشور  نکته:

های دولتی و سایر شرکت ت،موسسا ها،های وزارتخانهها به موجب قانون تعیین خواهد شد. دیوان محاسبات به کلیه حساب

رسیدگی یا  داردبه ترتیبی که قانون مقرر می کنند هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میدستگاه

ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده هیچ هزینهنماید که حسابرسی می

آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعحساب دیوان محاسبات، باشد.

 گذاشته شود.  باید در دسترس عموماین گزارش   نماید.نظرات خود به مجلس شورای اسالمی تسلیم می

د اختیار قانونگذاری را به توانمجلس نمیسمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.  نکته:

تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می

نماید به صورت آزمایشی اجرا کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می تفویضهای داخلی خود کمیسیون

تواند تصویب دائمی اساسنامه همچنین مجلس شورای اسالمی می ب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.تصویشود و می

ها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا ها،شرکتسازمان

ولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی  اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.در این صورت مصوبات د

مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.عالوه بر این، مصوبات دولت 

ضمن ابالغ ا قوانین مزبور باید نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعالم عدم مغایرت آنها ب

 برسد.  برای اجرا به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی
ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحالل شوراها و  انحراف از وظایف قانونیانحالل شوراها جز در صورت  نکته:

شکایت کند و  1دادگاه صالححق دارد به  کند. شورا در صورت اعتراض به انحاللطرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می

 دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

در حدود اختیارات شوراها شوند استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می نکته:

 ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

دارد و با اتخاذ تدابیر الزم به هماهنگ ساختن  ۲رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت ریاست هیأت وزیران با نکته:

کند. در مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خطهای وزیران و هیأت دولت میتصمیم

ی دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته هاهموارد اختالف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا

االجرا است. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول  شود الزمباشد،تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می

 اقدامات هیأت وزیران است.
 

 

 
 های عمومی است.منظور دادگاه - 1
 ضمانت اجرای نظارت بر کار وزیران عزل آنان می باشد.  - ۲

 جمهوری اسالمی ایران قانون اساسینکات مهم 
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 شود.م مؤسسه دولتی شناخته میکلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحک  نکته:

با تصویب مجلس است و : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقالل حقوقی1مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نکته:

(بودجه ساالنه آن از محل منابع غیردولتی تأمین %50بیش از پنجاه درصد)شود و ایجاد شده یا میشورای اسالمی 

 دارد.خدماتی است که جنبه عمومی    ودار وظایف  وعهده  گردد

پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای 

شود.پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میمشخص)ثابت و موقت( پیش

 دارد ایجاد خواهد شد.  جنبه استمرار

و منافع آن بدون   تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است:آن دسته از اموری است که امورحاکمیتی نکته:

موجب محدودیت برای استفاده دیگران مندی از این نوع خدمات جامعه گردیده و بهره  شامل همه اقشارمحدودیت 

 شود.نمی

( قانون اساسی جمهوری ۳0ام )( و سی۲9نگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم )،فره امور تصدیهای اجتماعی نکته:

اسالمی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صالحیت شده و با نظارت و 

 گردد:های ذیل انجام میحمایت دولت و با استفاده از شیوه

 .الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایفاعمال حمایتهای -1

 خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.-۲

ع  ،واگذاری امکانات و تجهیزات و منابمشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره-۳

 .فیزیکی  

واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا -4

 .بخشی از هزینه سرانه خدمات

 ایجاد و اداره واحدهای دولتی توسط دستگاههای اجرائی.-5

رائی توسط بخش غیردولتی، )تعاونی و خصوصی و نهادها و ،حمایت و نظارت دستگاههای اجامور زیربنایی با مدیریت نکته:

 مؤسسات عمومی غیردولتی( انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

 

 

 
 50های تابعه آنان مادام که بیش از ها و شرکتبا الحاقات بعدی موضوع تبصره ماده پنج قانون محاسبات عمومی عبارتند از: شهرداری 1۳7۳مصوب فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی  - 1

-بنیاد مسکن انقالب اسالمی-بنیاد شهید انقالب اسالمی-کمیته امداد امام خمینی)ره(-هالل احمر-بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی-ها باشددرصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری

  موسسه جهاد نصر، جهاد استقالل و جهاد-های ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون-سازمان تامین اجتماعی-سازمان تبلیغات اسالمی-بنیاد پانزده خرداد -کمیته ملی المپیک ایران

هیات امنای صرفه جویی  -سازمان دهیاری -های خاصبنیاد امور بیماری-جهاد دانشگاهی-کتابخانه حضرت آیت اهلل مرعشی نجفی-اهنگی تبلیغات اسالمیشورای هم-توسعه زیر نظر جهاد سازندگی

 .های بدنیصندوق تأمین خسارت -صندوق بیمه روستاییان و عشایر -سازمان دانش آموزی-بنیاد فرهنگی ورزشی رودکی -ارزی در معالجه بیماران
 

 شوریمدیریت خدمات کقانون نکات مهم 
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ون مذکور به پست قان 5که براساس تبصرع ماده  1کشوری مستخدمین موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام نکته:

در مدت مأموریت تابع مقررات این آیین مشمول این آیین نامه منصوب می شوند  ثابت سازمانی تخصصی در دستگاههای

 .بود نامه خواهند

باشد و تمدید آن تا زمان می یکسال تا سه سال ذیربطمدت قرارداد استخدام پیمانی بنا به تشخیص دستگاه  نکته:

از خدمات مستخدم و طی دوره آموزشی مربوط برای ارتقای سطوح علمی و  جود اعتبار و رضایتبازنشستگی در صورت و

توسط سازمان مدیریت و  رضایت مدیران ذیربط و ارباب رجوع بالمانع خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده توانمندی و جلب

 برنامه ریزی کشور تهیه و ابالغ خواهد شد.

امکانپذیر خواهد بود مگر آنکه در  با یکماه اعالم قبلیقرارداد  تخدام پیمانی توسط هر یک از طرفینفسخ قرارداد اس نکته:

 . تعیین شده باشد قرارداد مدت کمتری

استحقاقی به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوق  حق استفاده از مرخصیسالی یکماه مستخدمین پیمانی  نکته:

مربوط می باشد.   رئیس با تقاضای مستخدم و موافقتاستفاده از مرخصی استحقاقی  . داشت ندالعاده های مربوط را خواه 

حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه   منظور خواهدشد. تعطیالت واقع در بین دو مرخصی استحقاقی جزء مرخصی استحقاقی

را ذخیره  انزده روز مرخصی استحقاقی خودبیش از پمحفوظ است ولی مستخدمی نمی تواند در هر سال  برای ماههای بعد

 ذخیره نخواهد شد. و هرگاه از بقیه مرخصی مذکور استفاده ننماید مدت زائد بر پانزده روز  نماید

موسسات غیردولتی که طرف معامله با دستگاه  اشتغال مستخدم پیمانی در سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیز نکته:

رعایت مقررات مربوط  تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصالح قرارداد منعقده و ممنوع است.رار دارند دولتی متبوع مستخدم ق

 بالمانع است.

حقوق و مزایا توسط دستگاه مأمور گیرنده( در طی مدت  انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی )مشروط به پرداخت نکته:

ز اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی کوتاه مدت )حداکثر موسسات دولتی و نی قرارداد به سایر وزارتخانه ها و

 مربوط بالمانع است شش ماه( مربوط به شغل ارجاعی در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات

ه در آنان و موافقت دستگاه ذیربط امکانپذیر خواهد بود ک تبدیل وضع مستخدمین رسمی به پیمانی با درخواست کتبی نکته:

 خدمت مستخدمین رسمی و پرداخت وجوه مربوط به حق بیمه مربوط به سالهای خدمت دولتی اینصورت با درخواست بازخرید

 . ادامه خدمت خواهند داد توسط مستخدمین به سازمان تأمین اجتماعی براساس مقررات به صورت پیمانی

 

 

 

 

 

 
 اکنون قانون مدیریت خدمات کشوری - 1

 آیین نامه استخدام پیمانینکات مهم 
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( قانون اساسی 1۳8( و یکصد و سی و هشتم )85اصل هشتاد و پنجم )های مربوط در مورد مصوبات دولت و کمیسیون نکته:

 برسد  اطالع رئیس مجلس شورای اسالمیاز تاریخ تصویب ضمن ابالغ، برای اجراء به    باید ظرف یک هفته

أت وزیران، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسالمی قرار گیرد و پس از اعالم ایراد به هی نکته:

در قانون، نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه ظرف مدت مقرر

 خواهد بود.االثر ملغیمورد ایراد،  

 

 

 

 

 

و اصالحات  81۳۶/ ۲۶/10قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مصوب  1۳8و  85در اجرای قانون نحوه اجرای اصول  نکته:

با حکم رئیس رئیس و اعضای هیأت . بعدی، »هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین« تشکیل و انجام وظیفه می نماید

هیأت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر   .منصوب می شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود مجلس

ت، پس از مشورت با اعضاء و کسب موافقت رئیس مجلس با حکم رئیس هیأت منصوب می خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیأ

 .شوند

تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یکی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود.  

 .، در اختیار کلیه اعضاء قرار می گیرددستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه

رئیس هیأت می تواند بررسی مصوبات را به »کار گروه های تخصصی« منتخب از اعضاء هیأت واگذار نماید. گزارش کار  نکته:

گروه ها در جلسات هیأت مطرح و نسبت به مواردی که کار گروه، مغایر با قانون تشخیص داده است بحث، بررسی و رأی گیری 

ی شود. درصورتیکه هریک از اعضاء هیأت درخصوص مواردی که توسط کارگروه مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، نظری م

اعالم نمایند، نظرات ابرازی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. درغیر اینصورت موارد مذکور، عدم مغایر با قانون  

 .شناخته می شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قانون اساسی جمهوری اسالمی  138و  8۵قانون نحوه اجرای اصول نکات مهم 

 در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسالمی  ایران
 

 قانون( 138) و( 85) اصل اجرای نحوه قانون به تبصره پنج الحاق قانوننکات مهم 

 اسالمی شورای مجلس رئیس مسئولیتهای با رابطه در ایران اسالمی جمهوری اساسی
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 نظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می  البدل و هر شعبه تجدیدهر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی نکته:

نظر اکثریت است.آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی  یابد و مالک صدور رأی،شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می شود.

 است.

در مورد قضات  باشند. سال سابقه کار قضائیده  شوند و باید دارایمنصوب می قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه نکته:

داشتن پنج سال سابقه  در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، کارشناسی ارشد یا دکترادارای مدرک 

 کار قضائی کافی است. 

قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی داشتن حداقل ده سال سابقه  برای دادرسان اجرای احکام، نکته:

 .های حقوق و الهیات)گرایش فقه ومبانی حقوق اسالمی(یا همتراز حوزوی آن الزم استارشد یا دکترا در رشته

ل کشور دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی ک منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان،به  نکته:

 عهده دارند:گردد.این دفاتر وظایف زیر را به  در هر یک از مراکز استانها تأسیس می

 الف ـراهنمایی و ارشاد مراجعان

 ب ـپذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان

الکترونیکی یا به هر  پ ـابالغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست

 اند.طریق دیگری از دیوان دریافت کرده

 ت ـانجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر

سال سابقه کار اداری و مدرک  های مختلف که حداقل دارای ده تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشتهدیوان می نکته:

در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی،به  عنوان مشاور دیوان داشته باشد.  به ر باشند،کارشناسی یا باالت

در این صورت  شود.درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان،کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می

قاضی شعبه با مالحظه  کند تا در پرونده درج شود.می طور مکتوب به شعبه ارائه نتیجه را به  کارشناس پس از بررسی موضوع،

در  ،بدون داشتن حق رأیتوانند با دعوت رئیس دیوان نماید. مشاوران و کارشناسان مینظر وی مبادرت به صدور رأی می

 جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

 

 
 
 
 
 

 

 نکات مهم قانون دیوان عدالت اداری
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 است.  پیمانی و قراردادی دایم، ثابت، ر از تخلفات کارمندان کلیه کارکنان رسمی،منظو نکته:

 

 

 

قانون   174و در اجرای اصل  قوانین در دستگاههای اداری به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح نکته:

شود زیر  می قانون به اختصار»سازمان«نامیدهبازرسی کل کشور«که در این ایران،سازمانی به نام»سازمان اساسی جمهوری اسالمی

نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت  .شودمی وظایف مندرج در این قانون تشکیلنظر رئیس قوه قضاییه و با اختیارات و 

از  بعددرباره مراحل قبل، حین و آوری اطالعات الزم مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع است از مجموعه فعالیتهای

دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای  تطبیق عملکرد تجزیه و تحلیل آنها، ،های اجرایی اقدامات دستگاه

 .امور مناسب در جهت حسن جریان

ه نامجمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون آیینریزی و نظارت راهبردی رئیسمعاونت برنامه نکته:

اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء،نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطالعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت 

قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز   العات قراردادها را ایجاد نماید.وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اط

باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی ین،افشاء اطالعات آنها ممنوع میمواردی که به موجب قوان

است.تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطالعات و امور اقتصادی و دارایی و  

 مربوط حسب مورد است.جمهور و معاون دستگاه  ریزی و نظارت راهبردی رئیسمعاون برنامه

 

 

 

 .دار شودیک شغل دولتی را عهده تواند تنهاقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هر شخص می  141با توجه به اصل   نکته:

 .باشندمی  مستثنیمؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم   ها وهای آموزشی در دانشگاهسمت

 

 

 

اصلی پیمان،مانند مشخصات دو طرف،موضوع،مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده  موافقت نامه سندی است که مشخصات نکته:

 است . 

مدیر طرح،شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار،در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک  نکته:

 شود. پیمان،از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می

 

 آیین نامه رسیدگی به تخلفات ادارینکات مهم 

 تشکیل سازمان بازرسی کل کشورنکات مهم قانون 

 منع تصدی بیش از یک شغل دولتینکات مهم قانون 

 شرایط عمومی پیماننکات مهم قانون 
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 نکات مهم قانون برگزاری مناقصات
 

 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشورینکات مهم 

 و آیین نامه اجرایی آن

 ساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاریهاا نکات مهم 
 

 ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان قانوننکات مهم 

 

 قانون دیوان محاسبات کشورنکات مهم 
 

 قانون محاسبات عمومی کشورنکات مهم 

 

دستور العمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری نکات مهم 

 تجمعات
 

 تشکیالت شورهای اسالمی شهر و روستاقانون نکات مهم 

 

 قانون هدفمند کردن یارانه ها 10نکات مهم آیین نامه اجرایی ماده 

 

 سه و مزایا به اعضای شوراهای اسالمیآیین نامه نحوه پرداخت حق جل نکات مهم 
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 شهر یشورا داخلی آیین نامه نکات مهم 
 

 سایر نکات مهم
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 :پنجمفصل 
 نکات بیرون کشیده شده

 از 

 دکتری های  آزمون 
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  مجاز است. یاسالم  یتنها با اجازه مجلس شورا یادار تداریمقامات صالح ینامه از سو نییوضع آ ➢

ترسـیم  یاسالم  یمجلس شوراکشـور را  ماتیتقس یمسئوالن واحدها اراتیو اخت فیحدود وظا رانیدر ا ➢

  کند. می

 از قواعد و مقررات خاص تیو تبع تیولئل مساص رشیپذ منطبق بردر ایـران  دولت یمدن تیمسئول ➢

 است. 

     وزارتخانه مربوطه شود؟یم  لیکدام مقام تشک میوزارتخانه بنا به تصم کیمؤسسه وابسته به  رانیدر ا ➢

بدانـد تعهـدات  یچنانچه مقتض یبدون شرط قبل یادار یاداره حق دارد در قراردادها مطابق اصل انطباق ➢

 . دینما لیکار تحم مانیبه پ یدیجد

 منطبـق بـر کـدام اصـل اسـت؟ تداریمقامـات صـالح یکارمند دولت و قبول آن از سو یاستعفا یاعالم قبل ➢

   یعموم  استمرار خدمات

 . نظارت دارد سه گانه یهمه قوا یادار یهاتیبر فعال یمقررات حقوق ادار ➢

 بیتصو پذیر اسـت؟کانام  یچه شرایط یط یارجاع آن داور ای یو دولت یراجع به اموال عموم  یصلح دعاو  ➢

    و اطالع مجلس رانیوز أتیه

  . شده است دادگاه اداریمستقل  یریگموجب شکل  هیدر امور قوه مجر هیدغدغه عدم مداخله قوه قضائ ➢

 اتیــ نگهبان بــا ه یشورا یفقها تیپس از کسب نظر اکثر ست؟یحکم ابطال مصوبه خالف شرع با ک ➢

  یعدالت ادار وانید یعموم 

 رـی درآمـده اسـت نـامبرده را در کـدام پسـت ز رانـی ا تیاست که به تابع یمدت ده سال گانهیب از اتباع یکی ➢

 گمارد؟ توانیم 

  کدامچیه(4  یامور شهر تیری( مد۳ قضاوت( ۲ مجلس یندگینما( 1

 یونـه از وگشـوند چ ریتقـص  اـی مرتکب قصور  یقانون فیشهر از انجام وظا یشورا یاز اعضا کیچنانچه هر   ➢

  اختالف استان حل  یشورا بیاستاندار و تصو ایاستان و  یشورا شنهادیبه پ  شود؟یم  تیسلب عضو

و مقـررات  نیکارکنان آن تابع قوان یاستخدام  تیواگذار شود وضع یبه بخش خصوص یشرکت دولت کیاگر  ➢

 بمانند.  یباق یفعل یتابع صندوق بازنشستگ توانندیم  یکار است ول

 یاب یارزشــ بـر اسـاس  یـیاجرا یهانظام پرداخت کارمندان دستگاه یخدمات کشور تیریمطابق قانون مد ➢

 است.  عوامل شغل شاغل 
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   ستند؟ین یمستثن یکشور اتیاز شمول مال ریکدام مورد ز ➢

 یعلمــ  أتیــ ه یاعضــا( 4         یدولتــ  یشــرکتها( ۳  هایشهردار( ۲ یافراد نظام ( 1

 دانشگاه ها

جمهور )موضـوع اصـل  سیرئ ژهیو ندگانینما ای ندهیمان تینگهبان، صالح یشورا یریتفس اتیبراساس نظر ➢

  .شودیمن و اساسنامه  نامه نییآ نامه،بیشامل صدور تصو( یقانون اساس 1۲7

و ابـالغ مصـوبات  بیمصلحت نظام پـس از تصـو صینگهبان، مجمع تشخ یشورا یریتفس اتیمطابق با نظر ➢

 .دینظر نما دیجدمصوبه خود ت  یدر مواد قانون  تواندیمن مجمع  ،مستقالخود 

 یاندازو راه جادیادر مورد   یقانون اساس( 44نگهبان و با توجه به اصل ) یشورا یریتفس اتیبر اساس نظر   ➢

و  یوب یــ راد یخصوصــ  هــای شــبکه یانــدازو راه سیتاس، ونیزیو تلو ویراد یخصوص های شبکه

 .باشدیم  44ر با اصل ینحو مغابه هر  یون یزیتلو

   گسترده ازیامتکند؟یبروز م  یقیاقتدار از چه طر یاصلچهره  یدر حقوق عموم  ➢

 یندگینما است؟ کیشرط دموکرات شیمستلزم قبول پ ،یکدام فن حقوق عموم   ➢

 است. یضع تمام مقررات دولتو ،قانون یبه استنا هیمجر یقوه  ینیتقن تیصالح ➢

 د. کن یدگیرس یاداربه تخلفات  یدگیرس یها أتیه یتواند رأساٌ به آرا قطع یم  هیات عالی نظارت ➢

با قرار دستور موقت موجــب   یعـدالت ادار وانیدر د یادار ینامه ها نییو آ ماتیاز تصم تیطرح شکا ➢

 گردد. یم  یاعاده به وضع قبل

 شود؟ یم  فیو تکل نییتع رانیوز أتیمصوبه ه قیاز طر کیکدام  ➢

          اتیمال فیتخف

 استان  لیتشک

 تردُد   تیمحدود

  یاسان خارجکارشن یریبه کارگ ➢

 مشروطبا احکام شرع و قانون  رتیکننده و عدم مغا بیمرجع تصو تیعالوه بر صالح یاعتبار مقررات دولت ➢

 است. اراتیو در حدود اخت یصور فاتیتشر تیبه عطف به ماسبق نشدن همراه با رعا

قاهره ،اصالٌ  یقوه  ل یبه دل ؛وارد شود انیز یاز اشخاص خصوص یبرق به برخ انیچنانچه در اثر قطع جر ➢

 .ستیدولت ن  متوجه یتیمسؤول
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به دلیل اینکه مقاله ها اطالعات شما را نسبت به مسائل و سواالت دکتری بیشتر می کند بایستی تسلط نسبی بر مقاالت ذیل   نکته:

د. ضمنا فونت مطالب این ضمنا انتخاب این مقاله ها کامال هدفدار بوده و به قدرت استدالل شما کمک خواهد کر داشته باشید؛

 قسمت با فصول قبلی متغیر بوده و دلیل این امر ایجاد یک تنوع در نوع مطالعه مطالب است. 

 حاکمیت قانون و قوه مقننه جمهوری اسالمی ایران 

میت در دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاک1ریشه در آراء عمومیقوه مقننه در ایران نهادی است که 

نظام سیاسی کشور را اعمال می نماید. قوه مقننه حق خدادادی مردم و مظهر اراده ملت است، که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی 

زندگی آنان پس از برخورد اندیشه ها به صورت مجموعه ای مدون در مجاری اجرا قرار می گیرد. البته  هو برنام مردم رقم می خورد

به قانون اساسی سرریز شده و سر از  56سالمیت نظام هم در اصول متعدد قانون اساسی ذکر شده است که از اصل در کنار این امر ا

 در می آورد.  57-12-5-4-1و اصول   110اصل 

 بند اول: محدودیت های صالحیت تقنینی مجلس

قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر  در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از:

( قانونگذار اساسی اعمال قوه مقننه را در صالحیت 58اعمال می شوند. به دنبال این حکم در اصل بعدی) والیت مطلقه امرنظر 

ت در واقع مجلس شورای اسالمی قرار داده است و همه پرسی که در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته اس

استثنایی است بر صالحیت مجلس نسبت به تقنین که در موارد بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و 

صورت می گیرد و در این حالت اعمال قوه مقننه از طریقی غیر از تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس  البته آن نیز با

اصل پنجاه و نهم قانون اساسی »همه پرسی« مورد دیگری که در قانون  به جزمجلس شورای اسالمی صورت می پذیرد، 

اساسی، قانونگذاری به مرجعی غیر از مجلس واگذار گردیده، تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان 

 رهبری و کیفیت انتخاب آن هاست که بر اساس اصل یکصد و هشتم برعهده فقهای اولین شورای نگهبان قرار داده

شده که پس از تصویب اکثریت آنان باید به تصویب مقام رهبری نیز برسد و از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر 

به جز موارد فوق، استثناء دیگری  در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به خبرگان در صالحیت خود آنان است.

نوان که قانون به تصویب مرجعی غیر از مجس برسد، ذکر نگردیده و در بر صالحیت قانونگذاری مجلس در قانون اساسی با این ع

 همین راستا اصل هفتاد و یک قانون اساسی، مجلس شورای اسالمی را نهاد صالح برای وضع قانون در عموم مسائل دانسته است.

 
 .اصل ششم قانون اساسی - 1

 حاکمیت قانون و نظام حقوقی ایراناول:  مقاله 
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ترتیب از اصول  بنابر مراتب فوق، می توان گفت اطالق و عموم صالحیت تقنینی مجلس نسبت به قانونگذاری به

اما همانگونه که در اصول فقه گفته شده است، »ما من عام اال  پنجاه و هشت و هفتاد و یکم قانون اساسی قابل استنتاج است.

و قد خص« صالحیت عام و مطلق مجلس بنابر برخی اصول قانون اساسی یا محدودیت هایی مواجه است که می توان آن ها را در 

 اختیاری و محدودیت های غیر اختیاری تقسیم بندی کرد. دو دسته محدودیت های

تنهـا بـا اجـازه   یادار  تداریمقامات صالح  ینامه از سو  نییوضع آ  نکته ای که در سواالت دکتری سراسری آمده است:

   مجاز است. یاسالم یمجلس شورا 

 بند دوم: نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسالمی 

ی آمده است: »مجلس شورای اسالمی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب در اصل هفتاد و دوم قانون اساس

رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده، بر عهده شورای نگهبان 

عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام همچنین در اصل نود و ششم قانون اساسی آمده است: »تشخیص  است«. 

با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم مغایرت آن ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای اسالم 

 «. شورای نگهبان است

ن مصوب قوه مقننه برای به منظور نظارت بر قوانین اساسی در کشورهای مختلف، ارگان های گوناگونی به منظور نظارت بر قوانی

حفاظت از ارزش ها و مبانی عقیدتی هر کشور وجود دارد، گاه این وظیفه بر عهده یک نهاد سیاسی است و گاه یک رکن قضایی این 

مسئولیت را بر عهده دارد. به همین دلیل قانون اساسی ایران هم تدابیری را اندیشیده است. مطابق اصول هفتاد و دوم و نود و ششم 

انون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نظارت بر قوانین مصوب مقننه به یک نهاد سیاسی و غیرقضایی به نام شورای نگهبان سپرده ق

 شده که به بررسی نحوه نظارت، آن بر مصوبات مجلس می پردازیم.

 ضرورت تطبیق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی  الف:

دی مادون قانون اساسی است، پس تطابق قانون عادی با هنجار برتر یعنی قانون اساسی منطقی به از نظر سلسله مراتبی، قانون عا

 نظر می رسد. از طرف دیگر، نوع حاکمیت در ایران، جمهوری اسالمی است یعنی قانون اساسی تلفیقی از جمهوری و اسالمی است. 

البته به  ق آن ها با موازین و احکام اسالمی نیز بدیهی به نظر می رسد. بنابراین عالوه بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، تطاب

نظر می رسد که یکی از موانع و مشکالت قانون گذاری در جمهوری اسالمی، اختالفات مجلس شورای اسالمی یا شورای نگهبان 

»حکومت  می توان به صورت مختصر گفت: بود؛ به این دلیل که این دو نهاد مجموعاً قوه قانونگذاری در کشور ما می باشد. لذا 

بدین ترتیب قانون اساسی برای تحقق   ایران، جمهوری اسالمی« و »دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است«.

. مطابقت کلیه قوانین و مقررات را بر اساس موازین اسالمی مقرر داشته استحاکمیت اسالم در امر قانونگذاری، 

انچه مصوبه ای خالف شرع صادر شده باشد هر کسی می تواند ابطال آن را از هیات عمومی دیوان بنابراین چن 
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عدالت اداری درخواست کند؛ بنابراین در این خصوص نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان گرفته شده و با تصمیم 

 اسری(هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه داده می شود.)سوال دکتری سر

قانون اساسی به عنوان یک قانون برتر مورد توجه مقننن قانون اساسی قرار گرفته است. این قانون تبلور خواسته های انقالبی 

مردم و مبین نهادها، تعیین کننده حقوق و تکالیف زمامداران و مردم و تضمین کننده حقوق ملت است. بنابراین، برای اداره امور 

 قانون اساسی باید مبنا قرار گیرد و لزوماً مجلس در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند وضع قانون کند. کشور در تمام موارد،

 یعموم اتینگهبان با ه یشورا یفقها تیپس از کسب نظر اکثر ست؟ی حکم ابطال مصوبه خالف شرع با کسوال دکتری: 

  یعدالت ادار وانید

 نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس  ب:

همانطور که ذکر شد؛ طبق اصل نود و ششم قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم 

با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم مخالفت آن ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است؛ که 

نان منتخب مجلس شوراست. و شورای نگهبان حافظ چارچوب قانون اساسی و موازین متشکل از فقهای منصوب رهبر و حقوقدا

اسالم است تا تمام مصوبات مجلس را کنترل کند. به همین دلیل است که مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود. در 

ه شود، هر چند که حاکمیت اسالم و قانون اساسی اصل نود و چهارم قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاد

بر مصوبات مجلس امر محرزی به نظر می رسد، اما اجرای قانون خود یک مصلحت است و تعطیل آن ممکن است امور کشور را 

ت مشخص مختل سازد. لذا در ادامه این اصل راه حلی بیان شده و آن اینکه، شورای نگهبان موظف به اعالم نظر خود، در ظرف مد

 شده است.

 )سابقه طرح سوال دکتری دارد(امضای مصوبات مجلس شورای اسالمی توسط رئیس جمهور  ج:

قانون اساسی رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی  113بر طبق اصل )سابقه طرح سوال دکتری دارد(

از حقوق مردم و قانون اساسی را بر عهده دارد. بنابراین در این خصوص نسبت به قوای دیگر در جهت پاسداری 

حق نظارت دارد.) نسبت به قوه مقننه و قضاییه حق اخطار)نظارت استطالعی( و نسبت به قوه مجریه نظارت 

بنابراین لزوم امضای قوانین را مطرح می سازد، امضای قوانین و لزوم آن مبتنی بر اصل تفکیک قوای سه گانه است. قوه  استصوابی(

 قانون را دارد، اما نمی تواند آن را اجرا کند و یا دستور اجرای آن را بدهد.  مقننه صالحیت وضع 

به همین منظور طبق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی رئیس جمهور موظف است )سابقه طرح سوال دکتری دارد(

اجرا در اختیار مسئوالن بگذارد و  مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابالغ به وی امضا کند و برای

که در صورت  تشریفاتی استصالحیت رئیس جمهور در این مورد، »صالحیت تکلیفی« است. اما امضای وی صرفاً امری 

استنکاف رئیس جمهور، حتی موجبات مسئولیت وی را به همراه خواهد داشت و در این خصوص ماده یک قانون مدنی در اجرای 
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مصوبات مجلس شورای اسالمی و نتیجه همه پرسی پس از طی و سوم قانون اساسی مقرر می دارد: » اصل یکصد و بیست 

مراحل قانونی به رئیس جمهور ابالغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان 

ساعت پس از ابالغ  72ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 

  72.« و در صورت استنکاف وی به دستور رئیس مجلس شورای اسالمی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدّت منتشر نماید

ساعت، مصوبه را چاپ و منتشر نماید. با این وجود به نظر می رسد این تکلیف در صورتی است که قانون با رعایت تشریفات مقرر 

صورت عدم رعایت تشریفات، به نظر می رسد که وی حق خودداری از امضای مصوبات را داشته باشد. در  تصویب شده باشد، که در

 نتیجه می توان به این موضوع، به عنوان راهکاری برای تحدید اقتدار قوه مقننه نگریست.
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. این کنترل قوه مجریه به وسیله دادگاه هاست کنترل مصوبات قوه مقننه و اعمال و مصوباتبه معنای کنترل قضایی 

که چه بسا به لغو مصوبه یا تصمیم یکی از قوا منجر شود، تأثیری مهم بر مطابقت و سازگاری مصوبه ها و عملکردهای قوای 

ریه به حکومتی با قانون اساسی دارد و برای دادگاه ها، قدرتی قابل توجه را در نظارت و کنترل عملکرد قوای مقننه و مج

 رسمیت می شناسد.

کنترل قضایی به معنایی نظارت قضایی بر مصوبات و اعمال قوای مقننه و مجریه از لحاظ مطابقت یا مغایرت با قانون  نکته:

اساسی، در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ویژگی های خاص نظام مربوطه،در اشکال متنوعی نمایان شده است. این در دو 

 ام کنترل قضایی غیر متمرکز یا آمریکایی و نظام کنترل قضایی متمرکز یا اروپایی قابل بررسی است.الگوی کلی نظ

این است که دادگاهها در چنین الگویی از صلحیت عام رسیدگی به  مدل غیر متمرکز کنترل قضاییویژگی اصلی  نکته: 

صلحیت رسیدگی به چنین موضوعی  تمرکز کنترل قضایی،موضوع انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ در حالی که در الگوی م

 خاص و غالبا در شکل یک دیوان یا شورای قانون اساسی شناسایی شده است. ادگاهبرای یک د

به عنوان عالیترین مرجع کنترل قضایی به نهادی موثر در جهت سیاسگذاری  دیوان عالی ایاالت متحده،امروزه  نکته:

 دکتر محمد حسین زارعی( -مقاله کنترل قضایی ).ام فدارالیسم تبدیل شده استعمومی و بهبود کارکرد نظ

نظارت قضایی یکی از مهمترین ابزارهای تضمین حاکمیت قانون و تحدید قدرت حکومت و حفظ حقوق و آزادی ها  نکته:

 شهروندان در چارچوب سازوکار مهار و تعادل است.

ل قوانین و اصولی همچون عدالت، اعمال اختیارات را در قوای مقننه و بدین ترتیب صلحیت قضات در نظارت بر اعما

مجریه کنترل می کند و آن ها به وسیله ساز و کار کنترل قضایی، از صلحیت ابطال تصمیمات غیرقانونی قوای حکومتی 

مترین مبنای توجیه مه برخوردار می شوند. اعمال این کنترل بر اعمال و تصمیمات قوه مجریه امری پذیرفته شده است.

کنترل قدرت مقامات اداری برای تضمین حقوق شهروندی از سوی مقام قضایی   :کنترل قضایی بر اعمال اداری

بنابراین کنترل قضایی به راه ها و سازوکارهایی گفته می شود که مراجع ذی صلح قضایی کشور در مقام  است. بی طرف

والن مقننه و مجریه اتخاذ می نمایند. ریشه چنین کنترلی را باید در ضمانت های تصمیم گیری در مورد اعمال و اقدامات مسئ

حقوق اساسی از حقوق و منافع مردم که از طریق تفکیک قوا و حاکمیت قانون اعمال می شود، جستجو کرد. هدف از کنترل  

 اصول حقوقی قرار گیرد.قضایی این است که فعالیت ها و اقدامات مقننه و مجریه در چارچوب ضوابط قانونی و 

کنترل قضایی است. کنترل قضایی نیز توسط دیوان عدالت  ردیگیممهمترین کنترلی که بر مراجع شبه قضایی صورت نکته: 

ی قوه قضاییه نظارتی بر هامجموعهو سازمان بازرسی کشور به عنوان یکی از زیر  ردیگیماداری و محاکم عمومی صورت 

 مراجع شبه قضایی ندارد.

 کنترل قضایی  مقاله دوم: مفهوم



 

 59    انتشارات حقوقی عدلیه

 

 

 است؟ یادار ییکنترل قضا اتی)چراغ قرمز( در ادب دانگاریبا یتئور جهیکدام مورد، نت سوال دکتری سراسری:

 یاریاخت تی صالح عی( عرصه وس1 ➢

 ییکنترل قضا یبه جا یکنترل ادار( ۲ ➢

 منعطف دادگاهها به دولت کردی( رو۳ ➢

کنترل قدرت  کدام است؟ری مهمترین مبنای توجیه کنترل قضایی بر اعمال ادا سوال دکتری سراسری:

 مقامات اداری برای تضمین حقوق شهروندی از سوی مقام قضایی بی طرف

دکتر  -)مقاله اصول و معیارهای کنترل قضایی اداریاصول و معیارهای کنترل قضایی اداری: 

 علی مشهدی(

های حقوقی  اصول و معیارهای هستند که از خالل رویه های قضایی مطرح و به مرور زمان در سیستم 

توسعه یافته اند. این اصول مسبوق به متن قانونی نبوده ولی اغلب دارای ارزشی برابر قانون هستند لذا برای 

اداره الزم االجرا بوده و رعایت آنها در فرایند اتخاذ تصمیمات اداری ضروری است. تضمین این اصول ناشی از 

 سم از تصمیمات اعمال می کنند. کنترلی است که دادگاه های اداری بر محتوای این ق
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متن به  این )1کنند؟مفهوم مقررات گذاری یا رگولیشن یا مداخالت اقتصادی دولت به چه معناست؟ این سازمانها چه اهدافی را دنبال می 

 صورت مصاحبه و از زبان دکتر مهدی هداوند بیان است( 
بکنم که دولتها به لحاظ اقتصادی نقش های متفاوتی را بازی می کنند ولی دولتهای کلسیک سه نقش در مورد مفهوم مقررات گذاری باید عرض 

دولتهای کالسیک بزرگ ترین مالک، بزرگترین  مهم داشتند . این سه نقش در دنیای جدید کمرنگ شده و نقش های دیگری جایگزین شدند. 

در این دولتها بیشترین اموال به دولت اختصاص داشت اما جریان  فرما بودند. تولید کننده و عرضه کننده خدمات و نیز بزرگترین کار

خصوصی سازی منجر به کم کردن دارایی های دولت و انتقال آنها به شهروندان شده است. مفهوم تامین خدمت عمومی به این معنا بود که دولت 

امروز تالش دولتها این است که از تصدی و ارایه خدمات   ولیگرفتند ها تمام خدمات عمومی را در قالب تصدی گری بر عهده می 

 . عمومی به صورت مستقیم به شهروندان پرهیز کنند و آن را به بخش خصوصی منتقل نمایند تا آنها چنین کاری کنند

دولت و مستخدمین آن در دولتهای کلسیک دولت ها بزرگ ترین کارفرما نیز بودند اما با واگذاری این امور به بخش خصوصی حجم  نکته:

سه نقش سیاستگذاری، مقررات گذاری و عدالت اجتماعی یا بهبود برابری جایگزین این وظایف در دولتهای مدرن  کاهش پیدا کرد. 

 این سه جنبه دولت مدرن در ایران که در وضعیت گذار است و علرغم اینکه در قالب برنامه سوم و چهارم توسعه به موارد مذکور تاکید  شد.

 شده اما مفاهیم اشاره شده خیلی خوب جا نیفتاده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی -مصاحبه روزنامه حمایت با دکتر مهدی هداوند - 1

 مفهوم مقرراتگذاری یا ریگولیشن 
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با واگذاری کنترل مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجر می  فراگیر و متنوع است که عملیاتی  خصوصی سازی    

یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ و همراه مالکیت، قدرت، نیز به مردم منتقل می گردد. خصوصی سازی  شود

بافت اصلی فعالیت، صرفا فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر موسسه طوری تاثیرگذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملک 

 تصمیم گیری در موسسه قرار گیرد.

افزایش کارایی در اقتصاد توسط سپردن فعالیت های اقتصادی به دست نیروهای  رین هدف در رابطه با اهداف خصوصی سازی، عمده ت نکته:

عرضه و تقاضا یا بازار یا بطور خالصه بخش خصوصی و نیز کاهش فشار مالی بر بخش عمومی و نیز کسب درآمد توسط دولت برای 

 اجرای پروژه های صنعتی و سرمایه می باشد. 

: »یکی از اجزای مهم مجموعه سیاست های ادعا می کنند می دانند و چنین آزاد سازی ی را جزئی از برنامه خصوصی سازهر چند بعضی   نکته:

مربوط به آزادسازی اقتصادی و شاید غامضترین سیاست هایی که اعمال آن به زمانی طوالنی نیاز دارد، خصوصی کردن موسسات دولتی است،  

توسعه در جهت تکیه بیشتر به مکانیزم بازار و افزایش بهره وری تولید و کاهش اندازه بخش  خصوصی کردن جزء منطقی تغییر مسیراستراتژی 

دولتی است.«به عبارت دیگر خصوصی سازی عبارت از انتقال تجاری موسسات دولتی، دارایی های تولیدی دولتی، مانند ماشین آالت تولیدی 

  بخش خصوصی است.حمل و نقل و ارتباطات و کشاورزی به  نظیرخدمات عمومی، 

خصوصی سازی شامل مجموعه عملیات حقوقی، اقتصادی برای انتقال دارایی ها و فعالیت های عمومی به افراد جهت استفاده خصوصی از   نکته:

 باشد:با »غیرملی کردن« موسسات دو نکته الزم به ذکر می برابر است  این تعریف کهآنها توسط یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی می باشد.

اینکه خصوصی سازی به این روش یعنی فروش موسسات دولتی به بخش خصوصی،نهایتا موجب کاهش بوروکراسی   :اول* 

 نخواهد شد. 

با توسعه و گسترش بورس و ادغام موسسات و پدیدارشدن شرکت های بزرگ واژه خصوصی و مالکیت خصوصی بیشتر   :ثانیا* 

یب و انسجام موسسات و سرمایه ها قدرت کنترل در شرکتهای مورد بحث نه بوسیله جنبه نشانه ای نخواهد داشت زیرا با ترک 

مالکین خصوصی، بلکه توسط مدیران خصوصی که به شیوه خود گزینی عمل می کنند، اعمال می شود. این مدیران در واقع 

بنابراین باید گفت که  بدست می آورند.تکنوکراتهایی هستند که توان قدرت علمشان را نه از حق مالکیت، بلکه از پیچیدگی نظام 

ی دیوانساالری و درگمخصوصی سازی عبارت است از مجموعه عملیات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر کاهش و حتی حذف سر 

 ی تکنوکراسی اداری بر موسسات بخش عموم

به قدرت رسید نسبت می دهند؛ در حالی که  نگلستاندر ا1979که در  "مارگارت تاچر " خصوصی سازی را بیشتر به دولت محافظه کار   نکته:

مارگارت "در آلمان غربی بر می گردد. دولت  "کنراد آدنائر "نخستین برنامه از این دست با انگیزه ایدئولوژیک پس از جنگ جهانی دوم به دولت 

تجاری شدن شرکت  در جهت داشت ها و شعارها ، خصوصی سازی را مورد توجه قرارداد. در آغاز کار، بر" توریس"با برنامه  1979در  "تاچر

های دولتی بود، اما دست اندرکاران دولت تاچر به نکات اساسی و اصیل تری توجه داشتند و می خواستند دولت مسئولیت های خود را واگذار 

 .رهای توسعه یافته نداشت کند. بدین سان کسب و کار جدیدی ایجاد شد که اصطلح خصوصی سازی نام گرفت و هیچ گونه سرمشقی در کشو

موفقیت برنامه خصوصی سازی در انگلستان، دیگر کشورهای صنعتی بویژه کشورهای اروپایی را مجاب کرد که شرکت های دولتی را واگذار 

 .دکنن

با  1980اوایل دهه  آغاز کرد. در فرانسه از "THA"آلمان اجرای سیاست خصوصی سازی را با برپائی سازمان عمومی تازه ای با عنوان   نکته:

، ملی کردن بنگاه های بزرگ خصوصی به شدت گسترش یافت. اما با اجرای این سیاست " فرانسوا میتران"روی کار آمدن دولت سوسیالیست، 

 خصوصی سازی
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سرمایه از  کم شد. دالیل عمده کاهش در کارآیی این بنگاه ها را می توان در دو عامل بسیار مهم فرار هبنگاه های ملی شد و سود آوری کارآیی

 کشور و عدم اعتماد کارفرمایان با سیاستهای اجرائی دولت دانست. 

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ "

یرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشت رادیو و تلویزیون،آبرسانی، 

 " اختیار دولت است.

 

  
 

 

 

 اختیارات و وظایف فرمانداران 
 در خصوص وظایف و اختیارات فرمانداران سه منبع قابل استناد وجود دارد: 

 وضوع تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران( هشتادمین جلسه شورای عالی اداری )م  30/7/1377مورخ  602/12مصوبه شماره 

مصوبه شورای عالی اداری، کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است، فرمانداران نیز  24از آنجایی که بر اساس ماده 

در شهرستان محل مأموریت خود دارا هستند، لذا وظایف و  مقام شورای شهر«(»قائم  2ماده  15استثنای بند )بههمان وظایف و اختیارات را 

 اختیارات فرمانداران به شرح ذیل قابل استخراج است:

های عمومی کشور در ارتباط با ، مسئولیت اجرای سیاست عنوان نماینده عالی دولت به فرمانداران در قلمرو مأموریت خویش : 1ماده 

نمایند، نهادهای انقلب اسلمی، های که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می و سایر دستگاه های دولتیها و مؤسسات و شرکت وزارتخانه 

 دار خواهند بود.ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده نیروهای انتظامی، شوراهای اسلمی شهر و شهرداری 

 فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است  نکته:

 گردد موجب قانون برگزار میهایی که به پرسی و کلیه انتخاب را و نظارت بر همه اج  نکته:

 نصب و عزل فرماندار به پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور خواهد بود. نکته:

 نصب و عزل بخشدار به پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود  نکته:

و یا باالترین مقامات اداری شهرستان و مسئولین نهادهای انقلب اسلمی، فرمانده انتظامی و نماینده صداوسیما توسط مدیران نصب روسا  نکته:

 سراسری(  .)سوال دکتریگیردکل با هماهنگی فرماندار صورت می

 .گیردط با اطلع فرماندار صورت میربهای ذی های مجاز دستگاه عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام   نکته:

 تواند با کلیه مقامات استان ارتباط برقرار نماید، لیکن برای خارج از استان باید از طریق استانداری ارتباط برقرار نماید. فرماندار می نکته:

های عمومی و مسائل های توسعه و سیاست تواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در شهرستان که به نحوی با برنامه فرماندار می    نکته:

ها با رعایت قوانین و مقررات امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آن

 های اجرایی نماید. مبادرت به تهیه و ابلغ دستورالعمل

 

 

 

 وظایف و اختیارات مقامات سیاسی وزارت کشور
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ائه داده اند ؛ قرارداد اداری ، قراردادی است که یکی از سازمانها یا موسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها ، با ار دکتر انصاریمطابق تعریفی که 

و رسیدگی به  کند مى، با احکام خاص منعقد  هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی

مطابق این تعریف؛ قرارداد اداری را با اثبات چهار عنصر مىتوان شناسایی کرد . این . حیت دادگاههای اداری است اختلفات ناشی از آن در صل

 ف: عناصر تعری.کنیم ی عناصر را در زیر مرور م

  لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی: اول 

 وجود هدف عمومی :  دوم

 (  ری ، ترجیحیپیروی قراردادهای اداری از احکام خاص ) قواعد اقتدا : سوم

 صالحیت دادگاههای اداری برای حل اختالف  :م چهار

در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلف قراردادی بین اشخاص با دستگاههای دولتی ) آنهم در صورتی  نکته:

ی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلحیت اختصاصی برای به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ول که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت( 

ی  رسیدگی به اختلفهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاهها 

 . شودی عمومی رسیدگی م

 مقاالت(  پایان) 
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 وق اداری: منابع درس حق

 استوار سنگری  کوررش ( دکتر محمد امامی و دکتر 2و   1حقوق ادرای ) •

 حقوق اداری دکتر طباطبایی  •

 حقوق اداری دکتر موسی زاده •

 اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری  دکتر مهدی هداوند و مشهدی •

 مقدمه:

 عمومی تنظیم قدرت است و قدرت نیز موضوع حقوق اساسی می باشد. در حقوق عمومی رابطه فرد با قدرت می باشد. پس هدف حقوق 

ابزارهای قدرت: مالی، نظامی، تبلیغات است. و ابزار قدرت نیز در دست قوه مجریه می باشد. موضوع حقوق عمومی نیز تعدیل و یا تنظیم 

 اره و اجراء می پردازد.قدرت است و حقوق اداری نیز از زیر مجموعه های این رشته بوده و عمدتاً به کار اد

 اعمال عمومی:   

 اداره و تعریف آن: 

 اداره از دو بُعد تعریف می گردد:

  : مادی یا ماهوی، به مجموعه کارها و فعالیت ها که توسط قدرت عمومی و یا زیر نظر او انجام می گیرد و هدف آن .1

 می باشد، گفته می شود.  خدمات عمومی -2نظم عمومی و  -1

 ات، وسایل و ابزاری که وضع می شود برای اجرای مفهوم مادی ادارهسازمانی: امکان .2

 عمل عمومی: 

 برای منافع عمومی انجام می دهد گفته می شود.   1عمل عمومی به کارهای که قدرت عمومی

 عمل در دو صورت تجلی می یابد:

 صوصی است.خصوصی: رابطه ای کاماًل شخصی است و انجام دهنده آن شخص می باشد. و هدف آن نفع خ .1

 عمومی: توسط قدرت عمومی انجام می گیرد و قدرت عمومی برای نفع عمومی است.  .2

 اجزای عمل عمومی: 

 موضوع و ماهیت عمل شامل: اعمال حاکمیتی و تصدی گری می باشد.  .1

 اعمال سیاسی و اداری  .2

 موضوع قلمرو و گستره شامل: ملی و محلی  .3

 ی از منظر شکلی شامل: اعمال شخصی و اعمال موضوع .4

 اعمال عمومی حاکمیتی:

 توجه به اعمال حاکمیتی از گذشته های دور در ایران وجود داشته است ولی در قوانین بسیار پراکنده به آن پرداخته شده است.  

 اعمال عمومی را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بیان گردیده است.  44در قانون اساسی اصل 

 

 
 قدرت عمومی باید از یک امتیازات عمومی )در دسترس افراد نیست( برخوردار باشد تا اعمال قدرت نمایند.  1

 دکتر محمد جاللی -جزوه حقوق اداری 
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 ش یک بخ  – دکتری تست های شبیه ساز

 1شماره آزمون  ❖

   باشندی م ... مقامات عالی قوه مجریه شامل -1

 ، فرمانداران  رهبری، رئیس جمهور، استانداران -الف

 ، استانداران  رهبری، رئیس جمهور، وزیران -ب

 ، استانداران  وزیران، وزیران، هیات  رهبری، رئیس جمهور -ج

 ، وزیران  رانیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، هیات وزی، رئرهبری -د

 ...وزیران و معاونان وزیر و مدیران کل و روسای ادارات   -2

در این صورت رضایت تفویض کننده  .اجرای اختیارات غیر اساسی خود را به مقامات مادون تفویض کنند توانندی م -الف

 شرط الزم نیست  

در این صورت رضایت تفویض کننده  .ننداجرای  اختیارات غیر اساسی خود را به مقامات مادون تفویض ک  توانندی م -ب

 . شرط الزم است

اجرای اختیارات اساسی خود را به مقامات مادون تفویض کنند و عالوه بر آن رضایت تفویض گیرنده الزم   توانندی م -ج

   .است

یرنده الزم  اجرای اختیارات اساسی خود را به مقامات مادون تفویض کنند و عالوه بر آن رضایت تفویض گ توانندی م -د

   . نیست

اعم از مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت   هاآنتصویب معامالت و نظارت بر  -3

 ؛ردیپذیم

 با شهرداری است با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معامالت شهرداری   -الف

 با شهردار است با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معامالت شهرداری -ب

به   تواندی مبا شورای اسالمی شهر است، اما اختیار تصویب و انجام معامالت را با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری  -ج

 . شهرداری واگذار نماید

به   تواندی نم با شورای اسالمی شهر است اما اختیار تصویب و انجام معامالت را با رعایت آیین نامه معامالت شهردرای  -د

 .ار نمایدشهردار واگذ

  ... رسیدگی به تخلفات ساختمانی داخل حریم شهر و خارج از حریم شهر به ترتیب بر عهده -4

     های شهردار 99و   100کمیسیون ماده  -الف

 های شهردار  55و  100کمیسیون ماده   -ب
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 بخش دو  –تست های شبیه ساز دکتری 

 ؟ شودی مکدام یک از موارد ذیل قرارداد اداری محسوب  ❑

 ی اداری هاسازمان ردادهای تجاری قرا -الف

 ی اداری هاسازمان قراردادهای بین المللی -ب

 ی اداری هاسازمان قرار دادهای  -ج

 قراردادهای مطابق اصول و قواعد حقوق اداری -د

 558ص  -1۳9۲  -نشر دادگستر -حقوق اداری موسی زاده  -د صحیح است

 ... قراردادهای اداری ❑

 شودی ممومی منعقد ی عهاخدمت به منظور انجام  -الف

 شودی م بر طبق احکام خاصه ترجیحی  و یا امتیازی منعقد  -ب

 شودی م ی اداری منعقد هاسازمان توسط  -ج

 همه موارد  -د

 5۶0-5۶1همان، صص  -موسی زاده  -د صحیح است

 کدام یک از قراردادهای زیر به صورت قرار داد معین است؟  ❑

 قرضه عمومی  -پیمان استخدام عمومی   -قرارداد مقاطعه مربوط به خدمت عمومی -الف

 قرضه عمومی  -پیمان استخدام عمومی -قرارداد عاملیت مربوط به خدمت عمومی -ب

 قرضه عمومی   -پیمان استخدام خصوصی -قرارداد مقاطعه -ج

 الف و ب  -د

 5۶1همان، ص -موسی زاده  -د صحیح است

ومی تناقضی وجود داشته باشد  در  ی عم هاطرح در صورتی که بین اسناد و مدارک پیمان مربوط به   ❑

 معتبر است؟  ....... در درجه پنجم ..... در درجه چهارم  .... در درجه سوم .... در درجه دوم .... درجه اول

 ی تفصیلی  هانقشه  -شرایط عمومی پیمان -فهرست بها -مسخصات فنی خصوصی-پیمان -الف

 ی تفصیلی هانقشه  -مانشرایط عمومی پی  -مشخصات فنی خصوصی -فهرست بها  -پیمان -ب

 ی تفصیلی هانقشه  -شرایط عمومی پیمان -مشخصات فنی خصوصی  -پیمان -فهرست بها-ج

 ی تفصیلی هانقشه  -مشخصات فنی خصوصی  -شرایط عمومی پیمان  -پیمان -فهرست بها-د

 دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب سازمان برنامه و بودجه ۲ماده   ۲تبصره  -الف صحیح است

جهت انجام امور قانونی و فعالتی های   توانند ی می دولتی ایران هادستگاه ی خارجی طرف هاتشرکآیا  ❑

 خود در حدود قراردادهای منعقد در ایران به ثبت رسند؟ 

 ممنوع است  مطلقاً قانون اساسی   81بر اساس اصل   -الف
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 :و مآخذ منابع

اما    ب مورد استناد قرار گرفته است.کلیه منابعی که در ذیل ذکر می شود به طور واقعی در کتا نکته: 

به دلیل اینکه جزوات و مقاالت و برخی کتب به صورت موضوعی و موردی در این کتاب مورد  

و دلیل موفقیت این کتاب هم بررسی موضوعات ریز و تخصصی بوده که گاها برای یک   استفاده شده 

.  ود ت جواب صحیح را انتخاب نمدر تس مطالعه قرار گرفته شده تا بتوانمقاله مورد  20موضوع 

بنابراین سایر منابع جزو محتوای محرمانه در اختیار انتشارات بوده و قابل ارائه نیست. و منابع ذیل  

هم به دلیل رعایت و احترام به حقوق مولفان در ذیل ذکر شده است. مسلما تفاوت کتاب حقوق  

استفاده فراوان از  گر امتیازات کتاب دکتری با سایر منابع، تخصصی بودن آن است. از دی اداری 

و حتی استناد به آرای دیوان   نظریات اساتید و حتی در مواقعی نکات کتب رفرنس ،قوانین و مقررات 

 است.  عدالت اداری

 انتشارات سمت   -دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی  -کتاب حقوق اداری ایران  ➢

 انتشارات سمت  -ی دکتر منوچهر طباطبائی موتمن  -کتاب حقوق اداری تطبیقی  ➢

 دکتر کورش استوار سنگری و دکتر محمد امامی  -کتاب حقوق اداری جلد اول و دوم ➢

 -مهستی سلیمانی  -سید مجتبی واعظی  -کتاب نحوه طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری ➢

 نشر دادگستر –دکتر بیژن عباسی   -کتاب حقوق اداری   ➢

 دگستر نشر دا  -دکتر بیژن عباسی   -کتاب حقوق اداری تطبیقی  ➢

 نشر دادگستر   –دکتر بیژن عباسی  -کتاب مبانی حقوق عمومی  ➢

 نشر میزان  -ولی اهلل انصاری –کتاب کلیات حقوق اداری  ➢

 نشر میزان  -رضا موسی زاده -2و   1کتاب حقوق اداری  ➢

 نشر میزان   -دکتر محمد جواد رضایی زاده  -کتاب حقوق اداری  ➢

 زاده  دکتر محمد جواد رضایی   -کتاب حقوق اداری تطبیقی  ➢

 انتشارات دانشگاه تهران  -ابراهیم موسی زاده  -کتاب نظارت بر اعمال حکومت ➢

 دکتر علی مشهدی  -کتاب قانون دیوان عدالت اداری در نظم  ➢

 دکتر اردشیر امیر ارجمند  -جزوه حقوق اداری  ➢

 دکتر محمد جاللی  -جزوه حقوق اداری  ➢

 دانشگاه شهید بهشتی  -رساله دکتری دکتر مهدی هداوند  ➢


