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چکیده
بی شــک بــا وجــود خــأ، نقــص، اجمــال و تعــارض قوانیــن، تفســیر قضایــی امــری اجتناب ناپذیــر و 
پذیرفته شــده در همــه نظام هــای حقوقــی اســت. صالحیــت تفســیری قاضــی بایــد ضابطه منــد باشــد 
ــه  ــا موضــوع، شــاهد رویه هــای متعــددی نباشــیم. از طرفــی اصــول حقوقــی ب ــا در تطبیــق حکــم ب ت
عنــوان چتــر گســترده و بســتر موجــد و پیونددهنــدۀ عناصــر نظــم حقوقــی شــناخته می شــود کــه یــک 
ســر در مبانــی و ســردیگری در احــکام دارد. نســبت اصــول حقوقــی و تفســیر رویه ســاز قضایــی از ایــن 
ــه دام اعمــال ســلیقه و شخصی ســازی حقــوق  ــا در فقــدان اســلوب تفســیری ب ــد ت رو اهمیــت می یاب
ــر  ــای اعمال پذی ــۀ ضابطه ه ــی و ارائ ــیر قضای ــازی تفس ــی استانداردس ــم. چگونگ ــات نیفتی ــط قض توس
بــر اســاس اصــول حقوقــی هــدف ایــن پژوهــش اســت کــه بــه روش کتابخانــه ای و رویکــرد توصیفــی-
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مقدمه
بــدون تردیــد قوانیــن در هــر نظــام حقوقــی الجــرم دچــار نقــص، ابهــام و اجمــال خواهنــد بــود و 
ایــن امــر لــزوم تفســیر قضایــی را بــه همــراه دارد. تفســیر قضایــی عبــارت اســت از برداشــت قاضــی از 
قوانیــن در مقــام تطبیــق حکــم بــا موضــوع هنگامــی کــه مقصــود قانــون پشــت ظاهــر الفــاظ یــا در 
تاریکــی نقــص و اجمــال و تعــارض قوانیــن پنهــان می مانــد. در حقــوق عمومــی نیــز قضــات مراجــع 
نظــارت قضایــی بــر اداره چــه در نظام هــای مبتنــی بــر حقــوق نوشــته و چــه در نظام هــای حقوقــی 
مبتنــی بــر رویــۀ قضایــی، الجــرم بــا نیــاز بــه تفســیر قوانیــن و مقــررات مواجــه می شــوند. قضــات در 
اینگونــه مــوارد عــالوه بــر قوانیــن و مقــررات نیــاز بــه منابعــی دارنــد کــه حکــم قضیــه را از آن اســتباط 

کننــد کــه اصــول حقوقــی یکــی از ایــن منابــع اســت.

ــا احــکام حقوقــی و قوانیــن اســت. ایــن  ــی حقــوق ت اصــول حقوقــی حلقــۀ واســط سلســلۀ مبان
ــه  ــی ب ــول حقوق ــت. اص ــن اس ــۀ قوانی ــر پای ــوی دیگ ــی دارد و از س ــه در مبان ــو ریش ــول از یکس اص
 مثابــۀ بســتر یــا چتــر قوانیــن، راهنمــای وضــع، تفســیر و اجــرای قوانیــن اســت. جوهــر ایــن اصــول 
درحقیقــت قاعــده اســت امــا قاعــده ای کلــی کــه در مــواردی در قالــب مــواد قوانیــن موضوعــه هــم 

ــد.  ــداق یافته ان ــم مص ــده و ه ــن ش تضمی

ــز  ــوارد نی ــد، در برخــی م ــن نکرده ان ــه ت ــون ب ــۀ قان ــن اصــول جام ــه ای ــواردی ک ــر م ــالوه ب    ع
ــه  ــد ب ــه عم ــا ب ــع شــده ی ــول واق ــذار مغف ــگاه قانونگ ــی از ن ــد کل ــن قواع ــی ای ــای جزئ بعضــی زوای
آن پرداختــه نشــده اســت. ایــن عــدم تضمیــن قانونــی یــا انصــراف از محصــل کــردن تمــام زوایــای 
ایــن اصــول و هــر خــأ قانونــی بــه هــر علــت، موجــب فقــدان نــص و موجــد وضعیت هــای حقوقــی 
ــه هــر دلیــل و ناشــی از هــر منشــأ کــه باشــد،  ــه نــص، ب بی حکــم می شــود. عــدم امــکان اســتناد ب

ــد. ــم می کن ــی را فراه ــۀ تفســیر قضای ــا موضــوع، زمین ــم ب ــق حک ــام تطبی در مق

اســتناد بــه اصــول حقوقــی در آرای دیــوان عدالــت اداری، نقــش اصــول حقوقــی در تفســیر و رفــع 
تعــارض قوانیــن، مطالعــۀ مــوردی قوانیــن کیفــری و مدنــی ایــران، تفســیر قضایــی در حقــوق عمومــی، 
عناویــن پژوهش هایــی اســت کــه در ایــن حــوزه بــه ابعــادی از موضــوع تفســیر قضایــی و در مــواردی 
ــودن  ــرد ب ــر منحصربه ف ــالوه ب ــر ع ــش حاض ــن پژوه ــد لک ــی پرداخته ان ــول حقوق ــا اص ــاط آن ب ارتب
آن بــه لحــاظ نــگاه تطبیقــی، ســعی در ارائــۀ ضابطــه و ســنجه های استاندارد ســازی تفســیر قضایــی 

مبتنــی بــر اصــول حقوقــی دارد.

ضابطه منــدی صالحیت تفســیری در پرتو اصــول حقوقی با نگاهی 
تطبیقی به رویۀ مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا
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از همیــن رو در ایــن پژوهــش ســؤال اساســی ایــن اســت کــه کیفیــت برداشــت منجــر بــه حکــم 
قاضــی بــر اســاس معیارهایــی ســنجش پذیر اســت یــا بــه تعــداد قضــات راه بــرای رســیدن بــه حکــم 
وجــود دارد؟ ضابطه منــدی تفســیر قضایــی بــا کــدام ابــزار حقوقــی قابــل تحقــق اســت؟ نقــش اصــول 
حقوقــی در ایــن استانداردســازی تفســیر قضایــی چیســت و چگونــه قابــل تحقــق اســت؟ رویــۀ مراجــع 
نظــارت قضایــی بــر اداره در ایــران و امریــکا در ایــن خصــوص چــه ســنجه هایی را بــه دســت می دهــد؟

ــه شــفافیت رویه هــا و نیــز عدالــت و انصــاف رویــه ای اســت و از همــه  اهمیــت ایــن روشــنگری ب
مهم تــر اینکــه روشــی بــا ثبــات و قابــل بررســی حقوقــی نســبت احــکام صــادره در ایــن وضعیــت بــه  
دســت دهــد. ایــن مهــم درســت در موضعــی ضــرورت می یابــد کــه قاضــی از قیــد قوانیــن موضوعــه 
رهــا شــده اســت و ممکــن اســت بــه پرتــگاه سوءاســتفاده از اختیــار، اعمــال ســلیقه یــا فهــم و حکــم 

غلــط نســبت بــه موضــوع درغلتــد.

ــی نظــام  ــه از مبان ــول ک ــی مقب ــای حقوق ــر اســاس معیاره ــی ب ــدان ضابطــه در تفســیر قضای فق
حقوقــی تغذیــه می شــود عدالــت و انصــاف را محــذوف خواهــد کــرد و اینجاســت کــه اصــول حقوقــی 
به مثابــۀ ضابطه هــای مقبــول و مســتقر و معیارهــای ســنجش درســتی حکــم در فقــدان یــا نقصــان یــا 
اجمــال و تعــارض قوانیــن، نســبتی ســازنده بــا تفســیر قضایــی می یابنــد کــه در حــوزۀ حقــوق عمومــی 
ــر اداره چــه در نظام هــای کامن لــو و چــه در نظام هــای رمــی  و آراء صــادره مراجــع نظــارت قضایــی ب
ـ ژرمنــی قابــل رصــد و پی جویــی اســت. بررســی مصادیــق بــارز ایــن پیونــد مبــارک، در رویــۀ دیــوان 
عدالــت اداری و دیــوان عالــی فــدرال آمریــکا راه گشــای قضــات و حقوق پژوهــان خواهــد بــود و تــالش 
بــرای توســعۀ رویــه ای حقــوق عمومــی بــر مبنــای تفســیر اصول مدارانــه از حقــوق، بــه مــدد چنیــن 

ــیند. ــدف می نش ــه ه ــی ب پژوهش های

ایــن پژوهــش در دو بخــش ســازمان دهی شــده اســت. بخــش اول تحــت عنــوان جایــگاه و نقــش 
ــزار  ــی اب ــد کــه اصــول حقوق ــرداری می کن ــن واقعیــت پرده ب ــی از ای ــی در تفســیر قضای اصــول حقوق
مناســب ضابطه منــد شــدن تفســیر قضایــی هســتند و در بخــش دوم عــالوه بــر معرفــی و ارائــۀ مصادیــق 
پیشــنهادی و تــالش بــرای توســعۀ آن، بــه نمونــه هــای عملــی و بهره برداری هــای رویــه ای در دیــوان 

عدالــت اداری و دیــوان عالــی فــدرال امریــکا از ایــن اصــول پرداختــه اســت.
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گفتار اول. جایگاه اصول حقوقی در تفسیر قضایی

تفســیر قضایــی عــالوه بــر آنکــه »الزم« اســت، بایــد در چهارچــوب روش خــاص انجــام پذیــرد تــا 
بــه عدالــت و انصــاف منتهــی شــود؛ چراکــه عدالــت، روح حقــوق اســت. قانونگــذار هــر انــدازه هــم کــه 
ــه  ــرو می گــردد، از رســیدن ب ــا تفســیر نادرســت دادرســان روب ــگاه کــه ب خــوب قانونگــذاری کنــد، آن
هــدف واالی حقــوق و تحقــق عدالــت و انصــاف بــاز می مانــد. درواقــع می تــوان گفــت تفســیر صحیــح 
قضایــی می توانــد عدالــت را در جامعــه محقــق نمایــد. هــرگاه قانونگــذار فقــط مصداقــی از یــک اصــل 
ــا خــأ قاعــده  کلــی حقوقــی را بیــان کــرده اســت، دادرس آن را تفســیر موّســع کنــد و آن گاه کــه ب
ــه  ــیری ک ــد. تفس ــل را برگزین ــن راه ح ــه و بهتری ــاری گرفت ــول ی ــردد، از اص ــه رو می گ ــی روب حقوق
دادرس ارائــه می دهــد، شــاید مربــوط بــه یــک قاعــده باشــد امــا بایــد اجــزای تفســیر چنــان بــه هــم 
مرتبــط باشــند کــه یــک کل معنــادار و بی تناقــض را بــه وجــود آورد و بــه بخشــی ســازگار بــا پیکــره 
نظــام حقوقــی حاکــم بــر یــک جامعــه تبدیــل شــود. اینجاســت کــه اصــول حقوقــی به عنــوان رشــتۀ 
پیونــد دهنــده قواعــد حقوقــی، راهگشــای دادرس هســتند؛ بنابرایــن تفســیری کــه از ســوی محاکــم 

مبتنــی بــر اصــول حقوقــی صــورت گرفتــه، تفســیر مطلــوب قضایــی اســت. 

بند اول.  اصول حقوقی به مثابۀ راهنمای قاضی

از آنجاکــه اصــول کلــی بــا عــادات، رســوم، اخــالق و مذهــب جامعــه همبســتگی دارد، قضــات در 
صــدور رأی می کوشــند بــا در نظــر گرفتــن ایــن اصــول یــا اســتناد بدان هــا، رأی خــود را بــا خواســت 
و اندیشــه حاکــم بــر اجتمــاع هماهنــگ ســازند. آراء قضایــی بایــد در راســتای اصــول حقوقــی باشــد 
ــر  ــی ب ــه مبتن ــل شــود ک ــه تبدی ــه روی ــد ب ــی می توان ــد، وقت ــه دادرس اتخــاذ می کن ــی ک و تصمیمات
ــه  ــی و پای ــای رأی قضای ــوان راهنم ــی را می ت ــول حقوق ــه اص ــت ک ــد. ازاین روس ــی باش ــول حقوق اص

رویــه قضایــی دانســت. 

اســتناد بــه اصــول حقوقــی در فراســوی قوانیــن و مقــررات وســیع و پراکنــده، از یــک ســو گویــای 
گرایــش مراجــع قضایــی اســت تــا دادرس در حــل مســائل تــازه درنمانــد و بــه ایــن ترتیــب انعطــاف 
الزم را کــه مقتضــای تــوأم کــردن عدالــت و انصــاف اســت بــه رأی قاضــی هدیــه کنــد. از دیگــر ســو 
ــظ  ــرای حف ــد ب ــیله ای مفی ــد و وس ــیر می کاه ــان در تفس ــاری دادرس ــول، از بی بندوب ــه اص ــتناد ب اس

حیثیــت قانــون اســت نــه اینکــه اصــول مزبــور وســیله فــرار از اجــرای احــکام قــرار گیــرد. 

ضابطه منــدی صالحیت تفســیری در پرتو اصــول حقوقی با نگاهی 
تطبیقی به رویۀ مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا
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ــه، ویرایــش دوم، تهــران: نشــر میــزان، 1394. ــوق موضوع ــگاه آن در حق ــی و جای ــول حقوق 1. صادقــی، محســن، اص

ص147.

2. رأی شماره 1465- 1317/6/2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

3. صادقی، پیشین، ص147.

4. همان، ص148.

بهره بــرداری از اصــول حقوقــی در نظــام هــای مبتنــی بــر رژیــم حقوقــی کامــن لــو یــک ســنت 
بنیادیــن حقوقــی اســت. بــرای مثــال در ایــاالت متحــده امریــکا حقــوق، محصــول تفســیری اســت کــه 
ــه ســنت ها و رعایــت  ــا احتــرام ب قضــات آن کشــور در ســایه اصــول قانــون اساســی و بنــای عقــال ب
ــه قوانیــن مصــوب  ــرای اســتناد ب ــی تمایــل محاکــم ب ــد. در آراء کنون ــه کرده ان ــی ارائ نیازهــای کنون
افزایــش یافتــه اســت؛ امــا قضــات می کوشــند روح نظــام حقوقــی را بــا توجــه بــه کشــف اصــول کلــی 
حقــوق امریــکا احــراز کــرده و بــر همیــن اســاس اســت کــه رویــه قضایــی در ایــن کشــور، جلــودار 

نظــم حقوقــی و بیانگــر ارزش هــای اخالقــی جامعــه اســت.1

ــاری می رســانند، بلکــه آنهــا را در تفســیر  ــون ی اصــول حقوقــی نه تنهــا قضــات را در تفســیر قان
ــن  ــه همیــن دلیــل اســت کــه دادرس، آنجــا کــه در صحــت ای قراردادهــا نیــز کمــک می کننــد و ب
ــوع  ــته و موض ــروع داش ــت نامش ــد جه ــا عق ــارض دارد ی ــی تع ــد باطن ــا قص ــان اراده ب ــه بی ــا ک ادع
ــرده و  ــتناد ک ــا اس ــوذ قرارداده ــه اصــل نف ــردد، ب ــد می گ ــار تردی ــوده اســت، دچ ــال نب آن قابل انتق
ــه  ــت ک ــد. ازاین روس ــوذ باش ــوق، دارای نف ــم حق ــه در عال ــد ک ــیر می کن ــه ای تفس ــرارداد را به گون ق
دیــوان عالــی کشــور مــا در تعــارض دو رأی از دو دادگاه مختلــف، رأیــی را برمی گزینــد کــه در تفســیر 

قــرارداد، حکــم بــه صحــت آن داده شــده اســت.2و3

اســتناد بــه اصــول بدیهــی و مســّلم حقوقــی و اســتدالل رأی بــر پایــه آن، دارای ایــن مزیــت اســت 
ــز  ــده ریگ ــه در پرون ــوان نمون ــازد. به عن ــد می س ــون را هنجارمن ــیر قان ــی در تفس ــه قاض ــه مداخل ک
علیــه پالمــر در 1889 در ایالــت نیویــورک، بــرای قاضــی ایــن ســؤال مطــرح شــد کــه آیــا موصی لــه 
کــه بــه قصــد رســیدن بــه موصــی بــه، وصیت کننــده را کشــته اســت، می توانــد حقــی داشــته باشــد 
یــا خیــر؟ او کــه در قوانیــن نوشــته، راهــکاری عادالنــه نیافــت، ســرانجام بــا اســتناد بــه ایــن اصــل 
حقوقــی کــه »هیچ کــس نمی توانــد از خطــای خــود بهــره ببــرد« علیــه موصی لــه رأی داد. ایــن رأی 

بعدهــا از ســوی دیگــر قضــات مــورد تبعیــت قــرار گرفــت.4
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1-. Édouard Laferrière.

2- Jeanneau, B. «Les Principes gènèraux du droit dans la jurisprudence administrative» Revue Internationale de 

droit compare 8. 1956: 172. 

3-.Infra Legem. 

4-Praeter Legem.

5-Contra Legem.

 6.  امیر ارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درست تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای آراء. 

 .دیوان عدالت اداری، دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1387

7-V. CE, ass., 11 janv. 1963, Synd. national des administrateurs de la France d’outre-mer, Rec. CE, p. 16, AJDA 

1963: 289. 

8-grande que les textes, par leurs silences sur les notions de base du droit administrative, lui ont laisseune grande 

latitude», Repertoire Cont. Adm. Dalloz, V Principes generaux du droit, oct., 2004:31

بنددوم. اصول حقوقی به مثابۀ ابزار ارتقای تفسیر قانون توسط قضات

ــول ال  ــه ق ــند. ب ــیر باش ــر تفس ــات اداری در ام ــر قض ــد یاری گ ــی می توانن ــی حقوق ــول کل اص
فاریــر1 هنگامی کــه متــن قانونــی نارســا باشــد، همــواره در حقــوق عمومــی و اداری مــا اصولــی وجــود 
دارنــد )نوشــته یــا نانوشــته( کــه راهگشــا هســتند.2 ایــن اصــول می تواننــد مســئله پیــِش روی قاضــی 
ــا  را »تعدیــل« نمــوده یــا »تکمیــل« کــرده یــا حتــی در برخــی نظام هــای حقوقــی بــه »مخالفــت« ب
وضــع موجــود برخیزنــد. در فــرض نخســت قاضــی اداری بــه انصافــی دســت می یــازد کــه »ذاتــی« آن 
ــی از  ــا قاض ــع در اینج ــده(.3 درواق ــاف معتدل کنن ــد )انص ــدل می نمای ــن آن را معت ــوده، لیک ــده ب قاع
خشــونت و زبــری قاعــده می کاهــد. در فــرض دوم قاضــی بــا کمــک اصــول، کمبودهــا را جبــران نمــوده 
ــده اســت )انصــاف متمــم  ــد. در اینجــا انصــاف تکمیل کنن ــر می کن ــون را پ ــود قان و خــأ ناشــی از نب
ــم  شــود؛  ــه خت ــج غیرعادالن ــه نتای ــون ب ــرض ســوم ممکــن اســت خــود قان ــت در ف ــده(.4 درنهای قاع

بنابرایــن ممکــن اســت انصــاف مغایــر بــا متــن باشــد )انصــاف مغایــر قانــون5 (.6

بســیاری از قوانیــن موجــود نــه در یــک فضــای خنثــی، بلکــه در پرتــو اصــول حقوقــی و توســط قضات 
ــا  ــه دهنــد کــه چنــدان ب ــد. حتــی در برخــی مــوارد قضــات توانســته اند تفســیری ارائ تفســیر می گردن
حقــوق موضوعــه ســازگار نیســت.7 به ویــژه هنگامــی کــه یــک متــن قانونــی مســتعد تفســیرهای متعــدد 
ــذارده و در  ــرام گ ــی احت ــه اصــول حقوق ــه ب ــه دهــد ک ــد ارائ ــف باشــد، قاضــی تفســیری را بای و مختل
راســتای ایــن اصــول باشــد.8 درواقــع ایــن »تطابــق تفســیرها بــا اصــول« نوعــی تفســیر منطقــی و طبیعی 

ــد. ــاری می نمای ــز نمــوده و قاضــی را در انتخــاب گزینه هــای پیــِش رو ی را تجوی

ضابطه منــدی صالحیت تفســیری در پرتو اصــول حقوقی با نگاهی 
تطبیقی به رویۀ مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا
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 1. هداوند، مهدی، تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی،
 نیمسال اول سال تحصیلی 84-85

2-Gouvernement des juges. 

 3.طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، تهران: نشر سمت، 1385، ص150
 4. ر.ک: همان. 

 5. هداوند، مهدی و علی مشهدی، اصول حقوق اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، تهران: معاونت حقوقی و . 
توسعه قضایی قوه قضائیه، 1389، ص32-33

بند سوم. اصول حقوقی به مثابۀ معیاری جهت ارزیابی حقوق موضوعه

اصــول کلــی حقوقــی به عنــوان »معیــاری جهــت ارزیابــی قانــون موضوعــه« نیــز تلقــی می شــوند. 
بــه ایــن صــورت کــه قاضــی می توانــد بــا تمســک بــه ایــن اصــول تفســیر خاصــی از قوانیــن ارائــه دهــد 
کــه مخالــف یــا موافــق بــا انصــاف و تضمیــن حقــوق شــهروندان باشــد و ایــن نقشــی کلیــدی اســت.1  
اهمیــت ایــن اصــول در فرآینــد دادرســی  به گونــه ای اســت کــه بــرای مثــال در حقــوق ایــاالت متحــده 
امریــکا قضــات در برابــر کنگــره و حکومــت فــدرال قدرتــی برهــم زده انــد و قدرتــی در برابــر قــوای دیگر 
محســوب شــده تــا آنجاکــه برخــی قــدرت قضــات را بــه »حکومــت قضــات«2 تعبیــر می کننــد. قضــات 
ــدرال و  ــذار ف ــه قانونگ ــی ب ــود را در تحــوالت اجتماع ــر خ ــان نظ ــول زم ــی توانســته اند در ط امریکای
قانونگــذاران ایالتــی بقبوالننــد.3 ازجملــه اصولــی کــه دیــوان عدالــت عالــی ایــاالت متحــده بــا اســتناد 
بــه آنهــا رأی داده اســت، عبارتنــد از: اصــل رعایــت تشــریفات قانونــی، معقــول بــودن اعمــال دولــت، 
ــا  ــون.4 امــا ایــن موضــوع علی رغــم مزای ــر قان رعایــت آزادی هــای فــردی و تســاوی شــهروندان در براب
ممکــن اســت خطرنــاک باشــد؛ چنان کــه برخــی نویســندگان فرانســوی یــادآور گردیده انــد، حکومــت 

ــد.5 ــهروندان باش ــوق ش ــر حق ــده و تضمین گ ــاًل تأمین کنن ــد کام قضــات نمی توان

گفتار دوم. ضابطه مندسازی تفسیر قضایی با اصول حقوقی

ــو و رمی ژرمنــی اگرچــه  ــر حقــوق کامن ل ــه ای در نظــام هــای مبتنــی ب ایجــاد اســتانداردهای روی
متفاوت انــد و قضــات در ایــن دو نظــام حقوقــی بــه یــک انــدازه از وســعت حــوزه صالحیــت و اختیــار 
ــت گذاری  ــداف سیاس ــی از اه ــیر قضای ــازی تفس ــا قاعده مندس ــد، ام ــره ندارن ــی به ــیر قضای در تفس

قضایــی آنهاســت.

در ایــن میــان اصــول حقوقــی کــه چتــر گســترده و ســتون و چســب نظــام حقوقــی اســت و منابــع 
دیگــر از جملــه قوانیــن را شــاکله و چارچــوب می بخشــد، نســبت بــه تفســیر قضایــی هــم کــه نهایتــًا 

منجــر بــه رویه قضایــی بــه عنــوان یکــی از منابــع حقــوق اســت، موقعیتــی مشــابه دارد.
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از ایــن رو احصــاء اصــول حقوقــی حاکــم بــر تفســیر قضایــی در قالــب یــک تقســیم بندی ســه گانه 
مشــتمل بــر اصــول کلــی حقوقــی، اصــول حقــوق عمومــی. اصــول حقــوق اداری در ایــن بخــش، عــالوه 
بــر امــکان توســعۀ قاعده منــدی، اگــر همــراه بــا اشــاره بــه مصادیــق عینــی و تجربــه شــدۀ اســتفاده از 
اصــول حقوقــی در تفســیر قضایــی باشــد، راه گشــاتر خواهــد بــود؛ لــذا تجربــۀ قضــات دیــوان عدالــت 
اداری و دیــوان عالــی فــدرال آمریــکا در البــالی اصــول حقوقــی پیشــنهادی مــورد کاوش قــرار گرفتــه 

اســت. 

بند اول. اصول کلی حقوقی

1. اصل حسن نیت
حســن نیــت ذاتــًا امــری اخالقــی اســت کــه اصــول حقوقــی را بــه مفاهیــم بنیادیــن عدالــت مرتبــط 
ــول باشــد را  ــرف مقب ــه در ع ــی، به نحوی ک ــه اعمــال حقوق ــای درســت و منصفان ــد. برخــی ایف می کن
بــه حســن نیــت تعبیــر کرده انــد. گروهــی معتقدنــد ایــن اصــل بــرای نزدیــک ســاختن ضوابــط خشــک 
ــک  ــاده اســت.1 به طــور عمــده در ی ــوق نه ــه عرصــه حق ــا ب ــت و انصــاف پ ــن عدال ــا موازی ــی ب حقوق
ــوان  ــا از آن به عن ــه حقوقدان ه ــل شــد ک ــت قائ ــرای حســن نی ــوان ب ــف را می ت تقســیم بندی دو تعری

تعریــف مثبــت از حســن نیــت و تعریــف منفــی از حســن نیــت یــاد می کننــد.2

در نظــام حقوقــی ایــران حســن نیــت به عنــوان یــک اصــل تکلیفــی مــورد پذیــرش قــرار نگرفتــه 
ــر  ــده ای ب ــر تعیین کنن ــت اشــخاص، اث ــا حســن نی ــه ســوءنیت ی ــد ک ــن رو برخــی معتقدن اســت؛ ازای
اعتبــار و آثــار عمــل حقوقــی نــدارد. اصــل 40 قانــون اساســی، یکــی از جلوه هــای اعمــال حســن نیــت 
ــس،  ــار مجل ــارات مثــل خی ــه جــز در برخــی از خی ــران ب ــی ای ــون مدن در اعمــال حــق اســت. در قان
ــرارداد دانســت.  ــا حســن نیــت در ق ــوان مرتبــط و همســو ب ــارات را می ت ــوان و شــرط، دیگــر خی حی
ــن اصــل  ــه ای ــزام ب ــا، الت ــه قراردادهــا بحــث شــده ام ــا آنکــه حســن نیت بیشــتر در مباحــث راجع ب ب
در اعمــال کارگــزاران دولتــی، به خصــوص قضــات ضــروری اســت. بنــد1 مــاده 17 قانــون نظــارت بــر 
رفتــار قضــات گــزارش مغرضانــه را از مصادیــق تخلفــات انتظامــِی مســتلزم مجــازات انتظامــی درجــه 

هشــت تــا ســیزده دانســته اســت. 

ضابطه منــدی صالحیت تفســیری در پرتو اصــول حقوقی با نگاهی 
تطبیقی به رویۀ مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا
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در همیــن راســتا اصــل حســن نیــت در مــوارد ســکوت قانــون بارهــا مــورد اســتناد محاکــم قضایــی 
ــران مطــرح شــده  ــی ته ــی حقوق ــه در دادگاه عموم ــی ک ــه در دعوای ــرای نمون ــه اســت. ب ــرار گرفت ق
اســت، شــعبه 36 دادگاه عمومــی حقوقــی تهــران در دعــوی شــرکت نفــت خلیــج فــارس بــه طرفیــت 
شــرکت مهندســین مشــاور بینــا و شــرکت فنــی و ســاختمانی تهــران جنــوب بــه خواســته ابطــال رأی 
ــخ 93/8/28 برخــالف بســیاری از آراء  ــه تاری ــه شــماره 9309972160100633 ب داور، ضمــن دادنام
ــی  ــوان نظــم داخل ــت اصــل 139 ق. ا به عن ــزوم رعای ــر ل ــق ب ــه نحــو مطل ــه ب ــی ک ــای داخل دادگاه ه
ــر رعایــت اجــرای موافقت نامــه  ــب و قابل توجهــی ب ــد، قضــات دادگاه اســتدالل های جال تأکیــد کرده ان
داوری و لــزوم رعایــت اصــل حســن نیــت در روابــط قــراردادی بیــان داشــته اند کــه ایــن امــر در رأی 

دادگاه تجدیدنظــر نیــز تکــرار شــده اســت.1

2. اصل تسلیط
مطابــق مــاده 30 قانــون مدنــی، »هــر مالکــی نســبت بــه مایملــک خــود حــق همه گونــه تصــرف 
و انتفــاع دارد، مگــر در مــواردی کــه قانــون اســتثنا کــرده باشــد«. ایــن حکــم قانونــی، مبنــای اصــل 
تســلیط اســت. ایــن اصــل در اصــول 46 و 47 قانــون اساســی منعکــس شــده کــه مطابــق آن، »مالکیــت 
شــخصی کــه از راه مشــروع باشــد محتــرم اســت... « و »هرکــس مالــک حاصــل کســب وکار مشــروع 
خویــش اســت... «. ایــن اصــل در آرای متعــددی مســتند و مســتدل حکــم قضــات قــرار گرفتــه اســت. 
چنانچــه در پرونــده بــا موضــوع اخیرالذکــر مالحظــه می شــود، قاضــی بــه اصــل تســلیط نیــز اســتناد 
نمــوده، یــا به عنــوان نمونــه ای دیگــر، در پرونــده ای بــا موضــوع اقــدام دولــت در منــع انتقــال ملــک،2 
قاضــی دیــوان چنیــن حکــم داده کــه در صــورت احــراز مالکیــت شــاکی، جلوگیــری از انتقــال آن بــه 
ــوده و برخــالف اصــل تســلیط  ــی ب ــت قانون ــد وجاه ــالک، فاق ــت اســناد و ام ــر، از ســوی اداره ثب غی

اســت.3

ازجملــه تبعــات اصــل تســلیط، عــدم تعــرض بــه حقــوق مالکانــه منتــج از آن و منــع ایجــاد هرگونــه 
مشــکالت و هزینــه ناعادالنــه در انتفــاع از ملــک اســت. ایــن امــر در پرونــده بــا موضــوع »ابطــال مصوبــه 
بیســت و چهارمیــن جلســه شــورای اســالمی شــهر تهــران«4 به خوبــی منعکــس شــده اســت. شــکات 
ــده،  ــخص گردی ــم مش ــزان تراک ــب می ــور در قال ــوارض مذک ــی ع ــه وقت ــد ک ــا می نماین ــده ادع پرون
ــه  ــد توجی ــک فاق ــب ی ــا ضری ــری ب ــر کارب ــوارض تغیی ــوان ع ــری به عن ــوارض دیگ ــذ ع ــن اخ بنابرای
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قانونــی می باشــد و بــه نظــر می رســد شــورای شــهر قصــد دارد از یــک ملــک بــه دو حالــت عــوارض 
اخــذ نمایــد. به ویــژه بنــد 2 مصوبــه کــه در مــورد ملکــی اســت کــه مســکونی باشــد و در طــرح قــرار 

گرفتــه باشــد. 

درواقــع شــاکی بــه دو مســئله مهــم اشــاره می کنــد: اول اینکــه تعییــن عــوارض مربوطــه از ســوی 
شــورای شــهر، موجــب تحمــل عــوارض مضاعفــی از ســوی مالکیــن می شــود کــه بــا مقتضــای کلــی 
اصــل الضــرر و نیــز هــدف مقنــن در تعــارض اســت. دوم اینکــه ایجــاد این گونــه صعوبــت در تصــرف 
بــر ملــک شــخصی و نیــز عــدم تســهیل مراتــب انتفــای ملــک بــرای مالــک، مغایــر بــا ضوابــط کلــی 
اصــل تســلیط و حقــوق مالکانــه فــردی اســت؛ لــذا مصوبــه شــورا در مغایــرت بــا ایــن اصــول حقوقــی 

قــرار دارد و موجــب تعــرض بــه حقــوق شــهروندی شــده اســت. 

متعاقــب شــکایت فــوق، در رأی اصــداری هیــأت عمومــی دیــوان مقــرر می شــود کــه »قانونگــذار 
بــه منظــور رفــع بالتکلیفــی مالکیــن اراضــی و امــالک واقــع در طرح هــای عمومــی و عمرانــی و تأکیــد 
ــون تعییــن وضعیــت  ــه شــرح قان ــی اشــخاص و اصــل تســلیط ب ــار مالکیــت مشــروع و قانون ــر اعتب ب
ــه  ــف ب ــهرداری ها را مکل ــی و ش ــای دولت ــهرداری ها، واحده ــی و ش ــای دولت ــع در طرح ه ــالک واق ام
ــون  ــرر در قان ــای مق ــوب در مهلت ه ــی مص ــا عمران ــی ی ــای عموم ــرای طرح ه ــک و اج ــد و تمل خری
ــد  ــاب می کن ــلیط ایج ــل تس ــوان، اص ــی دی ــه قضای ــم از اندیش ــف و مله ــن وص ــا ای ــد... «. ب می نمای
کــه مقــام قضایــی عــالوه بــر احتــرام بــه حقــوق مالکانــه،  بایــد اقداماتــی را بــه عمــل آورد کــه امــکان 

ــد.  ــا را تســهیل نمای ــن حق ه اســتیفای ای

3. اصل منع اشتباه
ایــن اصــل حقوقــی تحــت دو ضابطــه کلــی »منــع اشــتباه حکمــی« و »منــع اشــتباه موضوعــی« 

بــه طــور خــاص در نظــام حقوقــی کامــن ال مرســوم اســت.

اصــل منــع اشــتباه، شــباهت بســیار زیــادی بــه اصــل منــع خــروج از صالحیــت دارد؛ چراکــه در 
مفهــوم اشــتباه مقــام قضایــی نیــز بــه گونــه ای خــروج از صالحیــت وجــود دارد؛ امــا نقطــه تمایــز ایــن 
دو اصــل در ایــن اســت کــه اشــتباه مقــام اداری اگــر بــا تســامح بــه نوعــی نقــض اصــل عــدم صالحیــت 
تعبیــر شــود، نوعــی خــروج از صالحیــت از حیــث ماهــوی اســت و از حیــث شــکلی )متــن و صــورت 
حکــم قانــون( مقــام عمومــی از حــدود اختیــارات خــود تجــاوز نکــرده اســت. بــه عبــارت روشــن تر، وی 

در قلمــرو دســتور قانــون عمــل کــرده، امــا ماهیتــًا دچــار اشــتباه شــده اســت. 

ضابطه منــدی صالحیت تفســیری در پرتو اصــول حقوقی با نگاهی 
تطبیقی به رویۀ مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا
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مقــام قضایــی ذی صــالح اگــر تلقــی نادرســتی از صالحیــت خــود داشــته باشــد، مراتــب نقــض اصــل 
منــع اشــتباه حکمــی را پدیــد مــی آورد. اشــتباه حکمــی بــه معنــای خطــا در تفســیر قانــون نســبت 
ــه ایــن فصــل حقوقــی در قضیــه سامرِســت منعکــس شــده اســت.  ــه صالحیــت قاضــی اســت. نمون ب
ــوع شــکار  در ایــن قضیــه یــک دادســتان محلــی تصمیــم می گیــرد کــه طــی وضــع مقــرره ای هــر ن
توســط متهــم خــاص را در محــدوده قضایــی خــود ممنــوع نمایــد. به تبــِع شــکایت یکــی از شــکارچیان 
در دادگاه، شــورای مزبــور در توجیــه قانونــی تصمیــم خویــش بیــان مــی دارد کــه بــه موجــب قانــون، 
ایــن شــورا نســبت بــه حفاظــت از محیط زیســت و زیســت بوم صالحیــت یافتــه اســت و شــکار گــوزن 
صدمــه جــدی بــه ایــن امــر وارد مــی آورد. دادگاه بیــان مــی دارد کــه مقــام محلــی مزبــور در پنداشــت 
از صالحیــت قانونــی خویــش دچــار اشــتباه شــده اســت و نبایــد در تبییــن صالحیــت قانونــی خویــش 
بــا تفســیر موســع از حکــم قانــون، حــدود اختیــارات خویــش را بــه نحــو قابل توجهــی گســترش دهــد. 
ــد  ــتی درک کن ــون را به درس ــر قان ــالح تصمیم گی ــام ذی ص ــه »... مق ــت ک ــواره الزم اس ــع هم درواق
و... [ بــا تفســیر صحیــح از قانــون] اختیــار خــود را تنظیــم نمایــد و بــدان ترتیــب اثــر دهــد... «. نکتــه 
ــد تفســیر موســع از  ــن اســت کــه مقــام عمومــی نبای مهمــی کــه در رأی ایــن دادگاه وجــود دارد، ای
صالحیت هــای اعطایــی خــود داشــته باشــد. ایــن امــر، خــود از تبعــات اصــل عــدم صالحیــت )ماهــوی( 

اســت کــه در مفهــوم اصــل منــع اشــتباه حکمــی گــره خــورده اســت. 

در مــوارد اشــتباه موضوعــی، برداشــت قاضــی از قانــون صحیــح بــوده، امــا در تعییــن مصــداق عینی 
ــی  ــه قضای ــوط، خطــا کــرده اســت. در روی ــی مرب اِعمــال صالحیــت خویــش در ایفــای تکالیــف قانون
ایــاالت متحــده بــرای جلوگیــری از هرگونــه اشــتباه مقــام قضایــی، بــر توجــه آنــان بــه مســائل و وقایــع 
مشــابه پیشــین در مــوارد مشــابه بــا موضــوع تصمیــم خــود تأکیــد شــده اســت کــه البتــه ایــن امــر 

بیشــتر، اشــتباه موضوعــی را کاهــش می دهــد. 

4. اصل الضرر
ــوب 1390،  ــت اداری مص ــوان عدال ــی دی ــن دادرس ــکیالت و آیی ــون تش ــاده 11 قان ــق م مطاب
»درصورتی کــه تصمیمــات و اقدامــات موضــوع شــکایت، موجــب تضییــع حقــوق اشــخاص شــده باشــد، 
شــعبه رســیدگی کننده، حکــم بــر نقــض رأی یــا لغــو اثــر از تصمیــم و اقــدام مــورد شــکایت یــا الــزام 
ــد«. همچنیــن شــمول کلــی اصــل 40  ــه اعــاده حقــوق تضییع شــده صــادر می نمای طــرف شــکایت ب
قانــون اساســی بــه »منــع اضــرار بــه غیــر« حکــم می نمایــد و نیــز مطابــق آنچــه پیش تــر بیــان شــد، 
بنــد 14 اصــل 3 قانــون اساســی، دولــت را موظــف می دانــد تــا همــه امکانــات خــود را بــرای تأمیــن 
حقــوق همه جانبــة افــراد بــه کار بگیــرد و پاســداری از آن مطابــق حکــم اصــل 173 بــا دیــوان عدالــت 
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اداری اســت. لــذا اصــل الضــرر از اصــول مقــرر در قانــون و شــرع اســالم اســت کــه در رویــه قضایــی 
ــًا بایــد براســاس  ــه ایــن اصــل، مقــام دولتــی صرف ــر پای ــه رســمیت شــناخته شــده اســت. ب دیــوان ب
منافــع عمومــی عمــل کــرده و خدمتگــزار باشــد، نــه اینکــه موجــب تضــرر بــه حقــوق افــراد شــود؛ مگــر 
مصلحــت عمومــی و منافــع جمعــی در کار باشــد؛ بنابرایــن اساســًا اصــل بــر ایــن اســت کــه اقــدام مقــام 

دولتــی بــه شــهروندان ضــرر نرســاند و موجــب تضییــع حقــوق افــراد نشــود.1

اصــل الضــرر در غالــب آرای دیــوان به طــور ضمنــی یــا صریــح، مســتند و مســتدل حکــم قاضــی 
ــه ســاختمانی توســط  ــا موضــوع عــدم صــدور پروان ــده ای ب ــه، در پرون ــرای نمون ــرار گرفتــه اســت. ب ق
ــک اراضــی  ــی جهــت تمل ــج ســال اقدام ــر شــهرداری ظــرف پن ــد اگ ــان می کن شــهرداری،2 قاضــی بی
واقــع در طــرح ننمایــد، ملــزم بــه صــدور پروانــه ســاخت می باشــد و بالتکلیــف گذاشــتن ملــک مالــک، 
ــر  ــا اصــل تســلیط مباینــت دارد. عــالوه ب ــا اصــل الضــرر منافــات داشــته و معلــق نمــودن موضــوع ب ب
اینهــا، برخــالف قانــون اصــالح تبصــره 1 مــاده واحــد قانــون تعییــن وضعیــت امــالک واقــع در طرح هــای 
ــماره 394  ــورخ 1378/2/25، ش ــماره 47 م ــه ش ــدت روی ــوب 67 و آراء وح ــهرداری ها مص ــی و ش دولت
ــوان عدالــت اداری می باشــد.  مــورخ 1378/12/1 و شــماره 168 مــورخ 1381/5/27 هیــأت عمومــی دی

ــی  ــه قضای ــران خســارت در روی ــزوم جب ــای اصــل الضــرر اســت کــه ل ــر مبن در مــوردی دیگــر ب
دیــوان، مرســوم می باشــد. بــر پایــه ایــن اصــل، اگــر مســئولیت مدنــی دولــت اثبــات شــده و خســارت 
ــر ایــن اســت کــه دولــت  ــه دولتــی احــراز گــردد، اصــل ب ــه شــهروند ناشــی از عمــل متخلفان وارده ب
ــزوم پرداخــت  ــه ل ــوان ب ــال، رأی دی ــرای مث ــه شــهروند اســت. ب ــران خســارت وارده ب ــه جب ــزم ب مل
خســارت ناشــی از عبــور کانــال بــرق و لولــه گاز از اراضــی زراعــی در ایــن ارتبــاط صــادر شــده اســت.3

ــار  ــک هنج ــوان ی ــرر به عن ــل الض ــود، اص ــخص می ش ــوان مش ــی از آرای دی ــه به خوب همان طورک
ــا  ــتدالل ی ــزار اس ــًا اب ــد و صرف ــکیل ده ــی را تش ــم قاض ــای حک ــد مبن ــتقل می توان ــی مس حقوق
ــدم تضــرر  ــاوی خصوصــی، آنچــه مطــرح می شــود ع ــده حکــم دادگاه نیســت. در حــوزه دع قوام دهن
بــه منافــع فــردی طرفیــن دعــوی اســت؛ امــا در میــان آراء دیــوان به خوبــی روشــن اســت کــه اصــل 
الضــرر در دادرســی اداری عــالوه بــر حمایــت از حقــوق فــردی، بــه طــور مؤکــد و جدی تــری حقــوق 

ــد.  ــرار می ده ــی ق ــت قضای ــورد حمای ــی را م جمع

ضابطه منــدی صالحیت تفســیری در پرتو اصــول حقوقی با نگاهی 
تطبیقی به رویۀ مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا
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5. ممنوعیت تفسیر، تعمیم و توسیع دایره شمول قانون
تفســیر قضایــی از منابــع موجــد قاعــده حقوقــی بــه حســاب می آیــد؛ امــا ایــن صالحیــت مجــوزی 
بــرای توســعه قلمــرو قانــون توســط قاضــی نمی باشــد؛ بنابرایــن اگــر در حیــن تفســیر قضــات دایــره 
ــیر  ــام تفس ــی در مق ــد، قاض ــق نماین ــد و تضیی ــا آن را تحدی ــد ی ــترش دهن ــن را گس ــمول قوانی ش

ــند.  ــره باش ــده آم ــع قاع ــد واض ــد، نمی توان ــر قواع ــول و بناب علی األص

ــه  ــوان در دادنام ــا تشــدید آن را می ت ــون ی ــره قان ــیع دای ــرانه و توس ــت تفســیر خودس    ممنوعی
ــن  ــه این چنی ــرد. در دادنام ــاهده ک ــت اداری1 مش ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــماره 272-271 هی ش
بیــان شــده: »هرچنــد بــه موجــب مــاده 35 قانــون تخلفــات رانندگــی مصــوب 1389/12/24 و از تاریــخ 
تصویــب ایــن قانــون، حکــم مقــرر در مــاده 18 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت مصــوب 
1380/11/27 در اخــذ صرفــًا جریمــه نقــدی بــرای تخلفــات رانندگــی لغــو شــده اســت، لیکــن نظــر بــه 
اینکــه در زمــان حاکمیــت قانــون اخیرالذکــر، هیئت وزیــران و پلیــس راهــور نیــروی انتظامــی بــه موجــب 
ــی  ــات رانندگ ــورخ 1388/2/30، در تخلف ــتورالعمل م ــماره 202600/ت40096 و دس ــه ش تصویب نام
ــات  ــن مصوب ــد؛ بنابرای ــی کرده ان ــز پیش بین ــودرو را نی ــف خ ــازات توقی ــدی، مج ــه نق ــر جریم ــالوه ب ع
شــکایت، مغایــر حکــم قانونگــذار و خــارج از حــدود اختیــارات مراجــع وضــع تشــخیص داده می شــود«. 

پیــرو شــکایت دیگــری هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــا عنایــت بــه نظــرات و مســتندات 
خواهــان، اطــالق مــاده 12 و بندهــای یــک الــی شــش مــاده 32 آیین نامــه اجرایــی قانــون تشــکیالت 
ــای  ــتعالم از فقه ــال اس ــه دنب ــوب 1356/2/10 را ب ــه مص ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــارات س و اختی
ــاده 12  ــالق م ــاس اط ــود.2 براس ــال نم ــرده و ابط ــالم ک ــرع اع ــن ش ــالف موازی ــان، خ ــورای نگهب ش
ــایر  ــوم، در اداره س ــوع س ــای ن ــر موقوفه ه ــالوه ب ــود ع ــاز ب ــاف مج ــازمان اوق ــور، س ــای مزب و بنده

ــد.  ــه نمای ــز مداخل ــا نی موقوفه ه

بــرای مشــاهده نمونه هــای دیگــری از این دســت آرا می تــوان بــه دادنامه هــای شــماره 165 
ــورخ  ــه 378، م ــده 205/79-163/79-211/78؛ دادنام ــه پرون ــورخ 80/5/21، کالس و 164 و 163، م
80/11/28، کالســه پرونــده 268/79؛ دادنامــه 146، مــورخ 82/4/15، کالســه پرونــده 17/81؛ دادنامــه 
ــده  ــه پرون ــورخ 87/7/28، کالس ــه 486، م ــده 433/80؛ دادنام ــه پرون ــورخ 81/10/29، کالس 386، م

ــد. ــه نمایی 484/87 مراجع

 1. دادنامه شماره 272-271، مورخ 1390/7/4، کالسه پرونده 522/89-271/88؛ نقل از: روزنامه رسمی 19400-90/7/18

2. دادنامه شماره 250-249، مورخ 1390/6/21، کالسه پرونده 512/87 و 511؛ نقل از: روزنامه رسمی 19391-1390/7/7 
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بند دوم. اصول حقوق عمومی

1. اصل قانونی بودن
ایــن اصــل متضّمــن پایبنــدی مراجــع و مقامــات قضایــی بــه قوانیــن و مقــررات ماهــوی می باشــد. 
ــات  ــان، قض ــذاران، مجری ــر قانونگ ــه مدنظ ــی ک ــی حقوق ــل کل ــده ترین اص ــن و شناخته ش قدیمی تری
ــا عناویــن دیگــری همچــون اصــل تفــّوق  و مــردم بــوده، همیــن اصــل »قانونــی بــودن« اســت کــه ب
قانــون، اصــل حاکمیــت قانــون و اصــل مشــروعیت نیــز یــاد می شــود. اصــل قانونــی بــودن، دارای دو 
وجــه اســت: نخســت »وجــه ایجابــی« کــه براســاس آن کلیــه َاعمــال اداری بایــد مطابــق قانــون باشــد و 

دیگــری »وجــه ســلبی« کــه مقامــات اداری نبایــد خــارج از چهارچــوب قانــون اقــدام نماینــد.1

ــون اساســی،  ــا قوانیــن ماهــوی همچــون قان ــه انطبــاق عمــل اداره ب ــودن ناظــر ب ــی ب اصــل قانون
ــه ای  ــن شــکلی و روی ــه قوانی ــزام اداره ب ــه الت ــی می باشــد. البت ــررات دولت ــی مق ــادی و حت ــن ع قوانی
ــه  ــزام ب ــق، الت ــز و دقی ــه در تقســیم بندی های بســیار ری ــن اصــل اســت ک ــز نتیجــه طبیعــی همی نی
ایــن قســم قوانیــن را در قالــب »اصــل رعایــت قوانیــن شــکلی و تشــریفات آیینــی« به طــور مســتقل 
ــژه  ــی به وی ــا آراء قضای ــق ب ــد منطب ــل اداره بای ــررات، عم ــن و مق ــته از قوانی ــد. گذش ــر می کنن ذک
ــد بخشــنامه  ــه مانن ــط خودانگیخت ــه ضواب ــد اداره ب ــی باشــد. همچنیــن تقی ــه قضای آرای وحــدت روی
ــک  ــه، ی ــه Yabbicom Vs. Kim در فرانس ــه در قضی ــوان نمون ــد. به عن ــب می کن ــیوه نامه را طل و ش
ــا  ــًا پــس از مشــورت ب ــود کــه معیارهــای ســلیقه ای خــود را صرف مؤسســه دولتــی تصمیــم گرفتــه ب
یــک کمیتــه بــه کار گیــرد. مرجــع رســیدگی کننده، یکــی از تصمیمــات آن مؤسســه را بــه دلیــل عــدم 

رعایــت الزامــات خودســاخته نهــاد مزبــور، باطــل اعــالم کــرد. 

بــا مــرور در آراء دیــوان در ارزیابــی قضایــا و صــدور احــکام، همانــا »اصــل قانونــی بــودن و خــروج 
ــه  ــه قرارگرفت ــورد توج ــت آراء م ــه در اکثری ــد ک ــودن« می باش ــروع ب ــی و نامش ــارات قانون از اختی
اســت. در دیگــر نظام هــای حقوقــی نیــز هنــوز طرفــداران سرســختی در توجــه بــه ایــن اصــل وجــود 
ــری  ــی و برت ــت پارلمان ــاس اصــل حاکمی ــان انگلیســی براس ــه برخــی حقوقدان ــوان نمون ــد. به عن دارن
ــد  ــت آن می پندارن ــروی قانونی ــی را در گ ــه اعمــال قضای ــا نادرســتی کلی پارلمــان، محــک درســتی ی
ــودن،  ــری و معقــول ب ــر ســایر اصــول و ســنجه ها همچــون اصــل تناســب، اصــل انعطاف پذی و در براب
ــی در  ــات غیرانتخاب ــت اندازی مقام ــرای دس ــه ای ب ــا را زمین ــد و آنه ــان می دهن ــری نش ــاف کمت انعط

1. هداوند، مهدی و علی مشهدی، پیشین، ص89

ضابطه منــدی صالحیت تفســیری در پرتو اصــول حقوقی با نگاهی 
تطبیقی به رویه ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا
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ــی  ــل قانون ــرای اص ــمند،2 ب ــی ارزش ــر پژوهش ــک اث ــد.1 در ی ــردم می دانن ــب م ــاد منتخ ــات نه مصوب
ــب  ــار مترت ــه آث ــت کلی ــزوم رعای ــد از: ل ــه عبارتن ــددی ترســیم شــده اســت ک ــای متع ــودن جلوه ه ب
بــر قانــون، رعایــت تشــریفات قانونــی، مخالفــت بــا هــدف و حکــم مقنــن، رعایــت زمــان مقــرر بــرای 
ــت تفســیر،  ــون، ممنوعی ــره شــمول قان ــق و تخصیــص دای ــد و تضیی ــت تقیی ــون، ممنوعی اجــرای قان

ــون.3 تعمیــم و توســیع دایــره شــمول قان

2. اصل برابری و منع تبعیض
رفتــار برابــر و بــدون تبعیــض بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه مقامــات قضایــی در فرآینــد صــدور 
رأی بایــد احکامــی یکســان بــرای اشــخاصی کــه در وضعیــت یکســان هســتند، صــادر نماینــد.4 یکــی از 
مصادیــق برابــری را مــی تــوان در بــی طرفــی قاضــی کــه از اصــول دادرســی منصفانــه اســت جســتجو 
کــرد. بنــد 5 مــاده 17 قانــون نظــارت بــر رفتــار قضــات، خــروج از بی طرفــی را از مصادیــق تخلفــات 

انتظامــِی مســتلزم مجــازات انتظامــی درجــه هشــت تــا ســیزده دانســته اســت. 
جلوه های اصل برابری را می توان به ترتیب ذیل احصا نمود:

الف. اصل برابری در پیشگاه قانون
اصــل بیســتم قانــون اساســی بیــان مــی دارد: »همــه افــراد اعــم از زن و مــرد یکســان در حمایــت 
قانــون قــرار دارنــد... «. طبــق قســمت اخیــر اصــل 107 قانــون اساســی نیــز »رهبــر در برابــر قوانیــن 
ــه  ــا ســایر افــراد کشــور مســاوی اســت«. همچنیــن بنــد 14 اصــل ســوم قانــون اساســی، تصریــح ب ب

»تســاوی عمــوم در برابــر قانــون« دارد. 

ب. اصل برابری در ورود به خدمت عمومی
مهم تریــن مــوارد ایــن اصــل کــه در رویــه قضایــی ایــران بــر آن تأکیــد گردیــده اســت، عبارتنــد 
از: اصــل برابــری در ورود بــه اســتخدام دولتــی، برابــری میــان نامزدهــای اخــذ رتبه هــای دانشــگاهی، 
ــت اداری  ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــیتی. هی ــری جنس ــور و براب ــان کنک ــان داوطلب ــری می ــل براب اص
بــا اســتناد بــه احــکام مقــرر در بنــد 3 اصــل ســوم و اصــل بیســتم و ســی ام قانــون اساســی در بــاب 
ضــرورت تعمیــم آمــوزش و پــرورش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه در تمــام ســطوح و تســهیل 

1-Elliot, M. The Constitutional Foundations of Judicial Review. 1st Ed. Oxford- Portland: Hart Publishing, 2001:440

2. هداوند، مهدی و علی مشهدی، پیشین. 

3. پتفت، آرین و احمد مرکز مالمیری، مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری، پژوهشگاه قوه قضائیه، 1397، صص209- . 
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و تعمیــم آمــوزش عالــی و تکلیــف دولــت درخصــوص گســترش وســایل تحصیــالت عالــی تــا ســرحد 
خودکفایــی و تأکیــد بــر تســاوی اشــخاص در اســتفاده از کلیــه حقــوق انســانی، اقــدام بــه ابطــال بنــد 
ــورخ  ــوزش پزشــکی و تخصصــی کشــور م ــن نشســت شــورای آم ــه چهــل و نهمی ــاده 4 مصوب 4/4 م
1377/4/28 نمــود کــه بــا ایجــاد محدودیــت ســنی، اشــخاص متجــاوز از 40 ســال را از ورود بــه دوره 

دســتیاری و ارتقــای ســطح علمــی و تجربــی خــود محــروم کــرده بــود.1

ج. اصل برابری در مقابل تحمیالت ناشی از امر عمومی
ــر، شــهروندان  ــر ایــن اســاس، هزینه هــا و تحمیــالت ناشــی از امــر عمومــی بایــد به گونــه ای براب ب
را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. مصــداق بــارز ایــن اصــل »اصــل برابــری در مالیــات و عــوارض« می باشــد. 
ــب آن  ــه موج ــه ب ــت ک ــت اس ــی دول ــئولیت مدن ــوزه مس ــم در ح ــم مه ــی از مفاهی ــل یک ــن اص ای

خســارات ناشــی از اعمــال حاکمیتــی و عــام المنفعــه دولــت بایــد جبــران شــود. 

در حقــوق ایــران در خــأ ناشــی از ضعــف مقــررات مســئولیت مدنــی، اســتناد برخــی دادگاه هــا در 
ــدون تقصیــر شــده اســت. به عنــوان  ــی ب ــه ایــن اصــل، موجــب پذیــرش مســئولیت مدن آرای خــود ب
ــیروان   ــتان ش ــی شهرس ــعبه اول دادگاه حقوق ــورخ 91/3/31 ش ــماره 910997 م ــه ش ــال دادنام مث
چــرداول راجع بــه دعــوی خواهــان بــه طرفیــت شــرکت توزیــع بــرق اســتان ایــالم بــه خواســته مطالبــه 
ــد: »...  ــتدالل می نمای ــه اس ــرق این گون ــه دکل ب ــی از جرق ــدم ناش ــه گن ــوزی مزرع ــارت آتش س خس
علی رغــم اینکــه مطابــق نظریــه کارشناســان کــه مطابــق بــا واقــع و اوضــاع و احــوال بــوده و اعتراضــی 
نســبت بــه آن صــورت نگرفتــه اســت، اهمــال و قصــور اداراه بــرق در نگهــداری از خطــوط توزیــع محــرز 
نبــوده و میــان عنصــر تقصیــر و خســارت وارده رابطــه ســببیت مســتقیم برقــرار نمی باشــد، مســئولیت 
خوانــده بــه جبــران خســارت وارده بــه اســتناد قاعــده الضــرر )ال ضــرر و الضــرار فــی االســالم( محــرز 
و مســجل اســت، و بــه اعتبــار اصــل برابــری شــهروندان در برابــر هزینه هــای عمومــی، ادارات موظــف 
بــه جبــران خســارت ناشــی از اعمــال خــود در برابــر دیگــران می باشــند. لــذا دادگاه دعــوی خواهــان 
ــی و  ــون مســئولیت مدن ــی 3 از قان ــواد 1 ال ــه م ــا اســتناد ب ــه صحــت تشــخیص داده و ب را مقــرون ب
مــواد 331، 1258، 1324 از قانــون مدنــی و مــواد 259 و 515 و 519 از قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب، حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 16،170،000 ریــال 
بابــت اصــل خواســته و ایضــًا محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت خســارت دادرســی بــه جهــت ضمــان 
ناشــی از تســبیب در طــرح دعــوی )توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهنــد شــد( در حــق خواهــان 

صــادر و اعــالم مــی دارد... «.

1. دادنامه شماره 201، مورخ 1383/5/18، کالسه پرونده 374/81؛ نقل از: مجموعه قوانین و مقررات سال 1383، ص71  

ضابطه منــدی صالحیت تفســیری در پرتو اصــول حقوقی با نگاهی 
تطبیقی به رویۀ مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا
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3. اصل ثبات و پیش بینی پذیری
ــر  ــن ام ــی اســت و ای ــی آراء قضای ــت پیش بین ــن ال، قابلی ــی کام ــای نظــام حقوق یکــی از ویژگی ه
ــر رویه ســازی اســت؛ بنابرایــن  ــر ایــن واقعیــت اســت کــه حقــوق کامــن ال مبتنــی ب دقیقــًا مبتنــی ب
چــون در هــر دعوایــی، از قبــل رأیــی مشــابه صــادر شــده اســت، احتمــال اینکــه در دعــوای بعــدی نیــز 
ــدارد و  ــاد اســت. ایــن ویژگــی در حقــوق رومی ـ ژرمنــی وجــود ن همــان رأی صــادر گــردد، بســیار زی

دلیــل آن کلیــت قواعــد حقوقــی در ایــن خانــواده اســت.1

   در نظــام حقوقــی امریــکا ریشــه چنیــن مســئله ای بــه بیانیــه معــروف رئیــس دیــوان عالــی فــدرال 
ــد  ــان می ده ــه نش ــردد ک ــون بازمی گ ــروف ماربری ـ مادیس ــوای مع ــال در دع ــی مارش ــکا یعن امری
وظیفــه قــوه قضائیــه بیــان ایــن امــر اســت کــه قانــون دقیقــًا چیســت؟2  بــرای بیــان ایــن امــر، قضــات 
ــون، هــدف  ــب قان ــخ و پیش زمینه هــای تصوی ــون، تاری ــن قان ــد. مت ــی دارن ابزارهــای تفســیری متفاوت
قانــون، ســاختار و نیــز نتایــج تصمیمــات آنهــا. علی رغــم اعتمــاد مــردم بــه قــوه قضائیــه، تعــداد زیــادی 
ــی و  ــون اساس ــیر قان ــدرال در تفس ــات ف ــناختی قض ــای آزادی روش ش ــان از محدودیت ه از حقوقدان

ــد.3 ــت می کنن ــه حمای ــن موضوع قوانی

   یکنواختــی تفســیر و پیش بینــی منافعــی ماننــد اصــل حاکمیــت قانــون را بــه همــراه دارد؛ امــا 
ــد.  ــم می کن ــی فراه ــت پیش بین ــن قابلی ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــاختاری را ب ــع س ــی، موان ــون اساس قان
قضــات می تواننــد فراتــر از تفســیر بحــث کننــد؛ امــا بــه نظــر می رســد کــه در دیــوان عالــی فــدرال 
تغییــر بســیار کمــی صــورت می گیــرد. پروفســور ســیدنی فاســتر، اســتدالل می کنــد کــه ایــن نتیجــه 
ــه  ــت نظــر در آموزه هــای تفســیری ک ــوی از دق ــاده ق ــک نســخه فوق الع ــا اســتفاده از ی ــوان ب را می ت
ــای تفســیر  ــر روش ه ــی ب ــرد. اســتدالل وی مبتن ــب رســیده اســت، درک ک ــه تصوی توســط دادگاه ب
بــر مبنــای انتخــاب قواعــد حقوقــی اســت. برخــی دادگاه هــای فــدرال چنیــن رأی صــادر کردنــد کــه 
هنــگام تفســیر مقــررات دولتــی در دعــوای Erie Railroad Co. v. Tompkins، ایــن دادگاه هــا بایــد از 

ــد.  ــا اســتفاده کنن روش هــای تفســیری ایالت ه

ــات  ــوذ تصمیم ــدون نف ــدرال ب ــن ف ــود را از قوانی ــیر خ ــی تفس ــای دولت ــه دادگاه ه    هنگامی ک
ــیر  ــتن تفاس ــود. داش ــل می ش ــدرال مخت ــون ف ــات در قان ــدف ثب ــد، ه ــعه می دهن ــدرال توس دادگاه ف

1. شیروی، عبدالحسین، حقوق تطبیقی، ویرایش یازدهم، تهران، نشر سمت، 1391، ص143.

2-Marbury v. Madison, 5 U. S. )1 Cranch( 1803:137 

3-R. Gluck, A. »The States as Laboratories of Statutory Interpretation: Methodological Consensus and the New Modified 

Textualism«, The Yale Law Journal 119. 2010. 1750-1862.
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متفــاوت توســط ایالت هــای مختلــف نیــز، یکپارچگــی و یکنواختــی تفســیر را در قانــون فــدرال ترویــج 
ــدرال اســت.  ــای ف ــای مســتقل و دادگاه ه ــان ایالت ه ــازگاری می ــز ناس ــر نی ــن ام ــل ای ــد. دلی نمی کن
عــدم تقــارن میــان دادگاه هــای ایالتــی و فــدرال ســبب می شــود دیــوان عالــی فــدرال خــود در راســتای 
ــع  ــن مرج ــوان عالی تری ــور، به عن ــی کش ــوان عال ــری، دی ــاظ نظ ــردارد.1 از لح ــازی گام ب یکنواخت س

ــه ســمت ثبــات تفســیر کنــد.  ــد تفاســیر متناقــض را در نهایــت ب می توان

بند سوم. اصول حقوق اداری

1. اصل انطباق
ــررات  ــد و مق ــده قواع ــی و دربردارن ــور حکومت ــی منش ــای سیاس ــه نظام ه ــی در هم ــون اساس قان
ــا  ــت ب ــط حکوم ــم رواب ــز تنظی ــدرت و نی ــرای ق ــال و اج ــی انتق ــاختار سیاس ــه س ــادی در زمین بنی
شــهروندان محســوب می شــود کــه نظــام تقنینــی، اجرایــی و قضایــی و ســاختارهای مربــوط بــر مبنــای 
ــتن آن از  ــون داش ــور مص ــه منظ ــل، ب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــکل می گیرن ــوند و ش ــزی می ش آن پایه ری
هیجانــات و تغییــرات زودگــذر سیاســی، بازنگــری در قانــون اساســی تابــع شــیوه خــاص و تشــریفات 
پیچیــده ای اســت. اغلــب قوانیــن اساســی از نظــر بازنگــری انعطاف ناپذیرنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــای  ــه راه حل ه ــد ب ــد بتوانن ــی بای ــی و اجتماع ــای سیاس ــا بحران ه ــه ب ــی در مواجه ــای سیاس نظام ه

مقتضــی مبتنــی بــر اصــول قانــون اساســی دســت یابنــد. 

   بــه عنــوان مثــال بازنگــری در قانــون اساســی آمریــکا بســیار دشــوار اســت؛ زیــرا الزامــات مــاده 
ــق  ــانی تحق ــه  آس ــی( ب ــس ایالت ــه چهارم مجال ــوی س ــی از س ــون اساس ــه قان ــب اصالحی 7 آن )تصوی
ــار و در  ــط 27 ب ــون فق ــال 1787 تاکن ــور از س ــی مزب ــون اساس ــل قان ــن دلی ــه همی ــرد و ب نمی پذی
بیشــتر مــوارد بــه صــورت جزئــی بازنگــری شــده اســت. ضمــن اینکــه ده اصالحیــه اول آن مربــوط بــه 
حقــوق و آزادی هــای فــردی موســوم بــه منشــور حقــوق بشــر در ســال 1791 اســت کــه بــه صــورت 
متمــم بــه قانــون اساســی اضافــه شــده اســت و درواقــع بخشــی از متــن اصلــی محســوب می شــوند. 
ســازوکار نظــارت قضایــی ضمــن تضمیــن صیانــت از قانــون اساســی، ازآنجاکــه عمــاًل بــا تفســیر اصــول 
آن همــراه اســت، موجــب ســازگاری و انطبــاق آن بــا تحــوالت سیاســی و اجتماعــی می شــود. دیــوان 
ــی در چارچــوب ســاختارهای موجــود در  ــون اساســی، تغییرات ــا از قان ــه تفســیرهای پوی ــا ارائ ــی ب عال
نظــام سیاســی امریــکا ایجــاد کــرده اســت؛ به گونــه ای کــه نیروهــای رقیــب نیــز منافــع و دیدگاه هــای 

ــد.2 ــب می کنن ــن چارچــوب تعقی خــود را در همی

1- Andrew A and Matthews, Jr. The State Courts and the Federal Common Law, university of Pennsylvania, 1963.

 2. حبیب زاده، توکل، نظارت قضایی و رویکردهای دیوان عالی فدرال امریکا در تفسیر قانون اساسی در پرتوی تحوالت
سیاسی و اجتماعی، تهران: فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره 10، 1393، ص 125
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در نظــام حقوقــی ایــران دیــوان عدالــت اداری بــا افزایــش تعــداد هنجارهــای مرجــع و نیــز تفســیر 
گســترده آنهــا می کوشــد محــدوده حقــوق و آزادی هــای بنیادیــن شــهروندان را به ویــژه در رابطــه نابرابــر 
میــان طرفیــن دعــاوی اداری، افزایــش دهــد و بــا تفســیر پویــای هنجارهــای مربــوط بــه قانــون اساســی، 
گامــی در حمایــت از حقــوق و آزادی هــای بنیادیــن بــردارد. تفســیر قضایــی نقــص ناشــی از عــدم انعطــاف 
ــر  ــه مســائل اجتماعــی جدیــد کــه شــاید مبانــی کلــی نظــام حقوقــی را در ب قانــون اساســی نســبت ب

می گیــرد و بــه نوعــی مــورد اشــاره قانــون اساســی واقــع نشــده اســت، جبــران می کنــد.

2. اصل انصاف رویه ای یا آیین مندی تصمیم گیری
ــه کــه در اصــل ممنوعیــت تفســیر، تعمیــم و توســیع دایــره شــمول قانــون بیــان شــد،  همان گون
نفســیر قضایــی نمی توانــد موجــد قاعــده آمــره باشــد. لــذا تغییــر تشــریفات قانونــی در حیــن تفســیر 
ــه  ــد نظــر دارد ک ــف، تشــریفاتی را م ــور مختل ــرای ام ــذار ب ــه قانونگ ــن شــرح ک ممکــن نیســت؛ بدی
ــد عمــل ثبــت دادخواســت را منــوط  ــر نیســتند. مثــاًل قاضــی نمی توان وســیله قــوه قضائیــه  تغییرپذی
بــه تأییــد مقامــی خــاص یــا ســازمانی ویــژه کنــد.1 آنچــه باعــث شــد انصــاف رویــه ای یــا آیین منــد 
نمــودن تصمیمــات به عنــوان یــک ناجــی وارد ادبیــات حقوقــی معاصــر شــود، پاســخگویی بــه نیازهــای 
جدیــد حقــوق اســت.2 در ایــن میــان ظهــور رویکــرد جدیــدی موســوم بــه »حکمرانــی شایســته« روی 

ــد. ــکار می کن ــش آش ــش از پی ــری را بی ــازی تصمیم گی ــرورت آیین مندس ــم ض ه

3. اصل تناسب3
ــوق  ــن تمــام و کمــال حق ــرای تضمی ــزاری ب ــوان اب ــر به عن اصــل تناســب4 در طــول دهه هــای اخی
ــا  ــده ی ــام تصمیم گیرن ــه مق ــت ک ــب آن اس ــل تناس ــاره اص ــد. عص ــناخته می ش ــر ش ــای بش و آزادی ه
قاضــی بایــد میــزان فوایــد و مضــرات یــک تصمیــم را اندازه گیــری کنــد و چنانچــه کفــه تــرازو بــه طــرف 
فوایــد ســنگینی نمایــد، آن وقــت می تــوان مدعــی شــد کــه یــک تصمیــم منطقــی اتخــاذ شــده اســت. 
ــرای تبییــن مفهــوم اصــل تناســب  ــع و هزینه هــا« ب ــان مناف ــوازن می ــارت »ت در حقــوق فرانســه از عب
اســتفاده می شــود. در حقــوق اســپانیا گفتــه می شــود کــه یــک تصمیــم زمانــی متناســب5 می باشــد کــه 
ــر ارزش هــای رقیــب باشــد.6 منافــع و دســتاوردهای عمومــی آن بیــش از هزینه هــا و زیان هــای وارده ب

1-Zarei, Mohammad Hossein, “The Applicability of The Principles of Judicial Review to The Delegated Legislative Powers 

of Ministers”.PhD diss, Univesity of Manctester , 1998..

 2. هداوند، مهدی و دیگران، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری )مطالعه تطبیقی(، ویرایش اول، تهران: نشر خرسندی،
.1389، ص21

3-Proportionality.

4-The Principle of Proportionality.

5-Stricto Sensu.

6-Cianciardo. J. "The Principle Of Proportionality: Its Dimensions And Limits", National Research Council Of Argentina 

)conicet(, 2009:3
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اصــل تناســب خــود دارای ســه زیرشــاخه می باشــد: 1. اصــل کفایــت،1 یعنــی تصمیــم اتخاذشــده 
ــی از  ــول یک ــه ق ــد. ب ــته باش ــی داش ــذار همخوان ــدف قانونگ ــا ه ــد ب ــده بای ــای به کارگرفته ش و ابزاره
نویســندگان از پتــک بــرای شکســتن گــردو یــا از تفنــگ بــرای کشــتن پشــه اســتفاده نشــود.2 2. اصــل 
ضــرورت،3 یعنــی مقــام تصمیم گیرنــده بایــد از میــان گزینه هــای پیــِش رو، تصمیمــی را اتخــاذ نمایــد 
کــه کمتریــن هزینــه و زیــان را متوجــه حقــوق فــرد کنــد. به عبارت دیگــر مضــرات ناشــی از تصمیــم 
نبایــد از حــد ضــرورت تجــاوز کنــد. 3. اصــل تعــادل کــه براســاس آن بایــد میــزان ســود و ضــرر آثــار 

تصمیــم مقــام عمومــی، از لحــاظ آثــار شــخصی و اجتماعــی مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.4

در چهارچــوب نظــام حقوقــی جمهــوری اســالمی ایــران، براســاس حکــم مــاده 20 قانــون مجــازات 
اســالمی مصــوب 1392، »محرومیــت از بعــض یــا همــه حقــوق اجتماعــی... بایــد متناســب بــا جــرم 
و خصوصیــات مجــرم در مــدت معّیــن باشــد... «. بــر مبنــای ایــن حکــم و شــمول کلــی اصــول 61 و 
156 قانــون اساســی بــه تحقــق عدالــت قضایــی، اصــل تناســب در رویــه قضایــی دیــوان عدالــت اداری 
ــزوم »تناســب میــان تخلــف و مجــازات« کــه از اصــول مســتخرج از قوانیــن جزایــی و  ــا محتــوای ل ب
مدنــی و بــر پایــه عدالــت کیفــری و مدنــی نظــام حقوقــی ایــران اســت، بــه طــور صریــح بــه رســمیت 
ــا اســتناد بــه اصــل  شــناخته شــده اســت. بنابــر نظــر دیــوان، »... بــه داللــت اصــول کلــی حقوقــی ب
176 قانــون اساســی،... علی الوصــول، تشــدید مجــازات بــدون دلیــل... فاقــد وجاهــت قانونــی اســت... «5 
و همچنیــن، »... اعمــال تناســب مجــازات... از تکالیــف قانونــی بــوده... «6 و عــدم تناســب میــان تخلــف 

و مجــازات، »... مغایــر بــا اصــول حقوقــی اســت... «.7

اصــل تناســب در آرای متعــدد دیــوان، مســتند و مســتدل رأی قضــات قــرار گرفتــه اســت؛ ازجملــه 
نقــض رأی هیئــت تخلفــات اداری کارکنــان بانــک ملــی ایــران بــه دلیــل عــدم لحــاظ وضعیــت متهــم،8  
ــم،9 و نقــض رأی  ــود ســوءنیت مته ــه نب ــدم توجــه ب ــل ع ــه دلی ــات اداری ب ــت تخلف نقــض رأی هیئ

1-Adequacy.

2. هداوند، مهدی و علی مشهدی، پیشین، ص28 . 

3-Necessity.

4. پتفت، آرین و احمد مرکز مالمیری، پیشین، ص258 . 

 5. شماره دادنامه: 9109970900102902 مورخ 1391/12/13 . 

 6. شماره دادنامه: 9109970902202914 مورخ 1391/12/26 . 

 7. شماره دادنامه: 9109970902905097 مورخ 1391/12/26 . 

 8. کالسه پرونده: 3418/90/21

9. کالسه پرونده: 3276/90/22 . 

ضابطه منــدی صالحیت تفســیری در پرتو اصــول حقوقی با نگاهی 
تطبیقی به رویه ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا
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1. شماره دادنامه: 9109970900302512 

2. مرادی برلیان، مهدی، اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، تهران: انتشارات خرسندی، 1392، ص3

3. رحیمی نژاد، اسماعیل، کرامت انسانی در حقوق کیفری، ویرایش اول، تهران: میزان، 1385، ص138-139

4. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1389، ص154 . 

کمیســیون مــاده 20 داروخانه هــا بــه دلیــل عــدم تناســب تخلفــات انتســابی بــا مجــازات تعیین شــده.1 
ــران،  ــد کــه در صــورت شناســایی اصــل تناســب در نظــام حقــوق ای ــی وجــود دارن همچنیــن قضایای
ــه دیــوان  ــه ایــن اصــل توســط قضــات دیــوان وجــود داشــته اســت.2 به عنــوان نمون امــکان اســتناد ب
عدالــت اداری در پرونــده شــماره 18/34/2190 شــعبه 21 دیــوان رأی هیئــت رســیدگی بــه تخلفــات 

اداری را نقــض نمــوده اســت:

»درخصــوص دعــوای )م. الــف.( بــه طرفیــت هیئــت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان 
بانــک ملــی ایــران بــه خواســته ی فوق الذکــر نظــر بــه اینکــه اواًل نظــارت بــر عملکــرد رئیــس شــعبه 
از وظایــف معــاون شــعبه نبــوده اســت و اتهــام انتســابی بــه وی درواقــع زیــر نظــر رئیــس بــا همــکاری 
کارمنــد مربــوط صــورت می گرفتــه اســت. ثانیــًا شــاکی نامبــرده تاکنــون مرتکــب هیچ گونــه تخلفــی 
ــت  ــف می بایس ــاب تخل ــت انتس ــرض صح ــی برف ــه اجرای ــاده 21 آیین نام ــق م ــت و وف ــده اس نش
ــر در  ــن ام ــه ای ــت ک ــرار می گرف ــاظ ق ــورد لح ــز م ــازات آن نی ــف و مج ــب تخل ــت وی و تناس وضعی
تعییــن مجــازات اتفــاق نیفتــاده اســت. لــذا مســتنداً بــه مــاده 13 قانــون دیــوان عدالــت اداری حکــم 
بــه ورود دعــوای مطروحــه و ارجــاع پرونــده جهــت رســیدگی مجــدد بــه هیئــت هم عــرض بــا رعایــت 

ــت اداری صــادر و اعــالم می گــردد. ایــن رأی قطعــی اســت.«  ــوان عدال ــون دی تبصــره مــاده 14 قان

اصــل تناســب در فقــدان درجه بنــدی مجازات هــا و رعایــت تناســب بــا تخفــات در قانــون رســیدگی 
بــه تخلفــات اداری نقــش مهمــی در صیانــت از حقــوق کارکنــان دولــت دارد. آنچــه از ظاهــر الفــاظ و 
روح مــاده 9 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری متبــادر بــه ذهــن می شــود ایــن اســت کــه قانونگــذار 
مجــازات اداری را بــه ترتیــب از مجــازات کمتریــن تــا شــدیدترین مجــازات بیــان نمــوده اســت. ایــرادی 
کــه بــر ایــن مــاده وارد اســت، عــدم رعایــت اصــل تناســب مجــازات بــا تخلــف ارتکابــی اســت. توضیــح 
ــرای کوچک تریــن  ــد ب ــگارش نادرســت ایــن مــاده ســبب شــده مرجــع رســیدگی کننده بتوان اینکــه ن
ــد  ــرای مثــال مرجــع رســیدگی کننده می توان ــد. ب تخلفــات اداری شــدیدترین مجــازات را اعمــال نمای

کارمنــدی را کــه صرفــًا غیبــت ناموجــه داشــته اســت، بــه اخــراج از دســتگاه متبــوع محکــوم نمایــد. 

ــد یکــی از اصــول حاکــم در تعییــن مجــازات، اصــل »تناســب بیــن جــرم و مجــازات«     بی تردی
اســت؛3 به طوری کــه نادیــده گرفتــن ایــن اصــل مفاســدی را بــه همــراه خواهــد داشــت.4 آنچــه در رأی 
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فــوق حائــز اهمیــت اســت، توجــه بــه اصــول فــوق و اعمــال »اصــل تناســب« و »اصــل قانونــی بــودن« 
ــۀ  ــه تخلفــات اســت؛ کــه به نوب ــر رأی صادرشــده از هیئــت رســیدگی ب ــی ب ــی فراقانون به عنــوان اصول
خــود می توانــد گام مهمــی در جبــران خأهــای موجــود در قانــون مذکــور باشــد. همچنیــن توجــه بــه 
وضعیــت خــاص متهــم بــر مبنــای اصــل فــردی بــودن مجــازات از نوآوری هــای ایــن رأی درخصــوص 

رســیدگی بــه تخلفــات اداری اســت.

نتیجه
قوانیــن و مقــررات حاصــل تدبیــر قانونگــذار و اراده ایجابــی اوســت، امــا خالــی از نقــص، اجمــال 
و تعــارض نیســت. در نظــام هــای حقوقــی نوشــته کــه تســلب قواعــد در چهارچــوب منحصــر قوانیــن 
مــدون را ایجــاد می کنــد، تنهــا راهــکار انعطاف پذیــر ســاختن حقــوق، تفســیر قضایــی اســت. اگرچــه 
ــارض و  ــال، تع ــران نقــص، اجم ــا موضــوع و جب ــم ب ــر حک ــق ت ــق دقی ــی موجــب تطبی تفســیر قضای
ســکوت قانونگــذار و عامــل پویایــی حقــوق اســت امــا، می توانــد آســیبی جــدی بــر حاکمیــت قانــون 
قلمــداد شــود. ایــن خدشــه بــه نظــم حقوقــی در صورتــی رخ می دهــد کــه بی ضابطــه بــودن تفســیر 
ــاز  ــوق ب ــازی حق ــلیقه و شخصی  س ــال س ــی و اعم ــذاری قضای ــرای قانونگ ــی دســت قضــات را ب قضای

بگــذارد.

جلوگیــری از آســیب های تفســیر قضایــی بــا معیــار و ســنجۀ  اصــول حقوقــی کــه خــود نه تنهــا از 
منابــع حقــوق کــه چتــر و بســتر شــکل گیری حقــوق و حلقــۀ واســط مبانــی و منابــع حقــوق هســتند، 

میســر اســت.

اصــول حقوقــی چــه بــه صــورت کلــی و چــه در حقــوق عمومــی و بــه طــور خــاص در حقــوق اداری، 
قابــل احصــاء اســت کــه در متــن پژوهــش حاضــر بررســی شــد. اســتناد بــه اصــول حقوقــی در مقــام 
تفســیر یــا عــدم امــکان اســتناد بــه قوانیــن، استانداردســازی رویــۀ قضایــی بــه عنــوان یکــی از منابــع 

حقــوق را بــه همــراه دارد.

ــه در  ــی چ ــول حقوق ــتر اص ــت اداری در بس ــوان عدال ــی در آراء دی ــیر قضای ــدی تفس ضابطه من
ــا قانــون مــورد  شــعب و چــه در هیــأت عمومــی می توانــد هــم در بررســی انطبــاق تصمیمــات اداره ب

ــن. ــتی های قوانی ــش کاس ــررات و پوش ــدان مق ــم در فق ــرد و ه ــرار گی ــات ق ــرداری قض بهره ب

ضابطه منــدی صالحیت تفســیری در پرتو اصــول حقوقی با نگاهی 
تطبیقی به رویه ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا
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در رویــه دیــوان عدالــت اداری اســتناد مســتقیم بــه اصــول حقوقــی بــه صــورت محــدود وجــود دارد 
و اشــارات غیــر مســتقیم نیــز بخشــی از آرای دیــوان را در مقــام تفســیر قضایــی اصول مدارانــه یــاری 
داده اســت. اســتناد بــه ایــن اصــول بــه تدریــج و در مقــام یــک ســبک دادرســی رو بــه تزایــد اســت و 

درنهایــت ســبب توســعۀ حقــوق عمومــی خواهــد شــد.
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Abstract: Undoubtedly in the absence of acts, deficiency, synopsis and conflict of 
law, Judicial Interpretation is compulsory and admitted to the all of Legal system. 
Competence in Judicial Interpretation should be standardized if distinct procedures 
not to be seen in adjust the cases to dictum. Recognizing as a wide spreading um-
brella and context of creating and splicer ingredients of law order, Principles of law 
has root in foundations and head in acts. The relation between principles of law 
and Judicial Interpretation that makes precedent is of importance when in lack of 
commentating method it is possible for judges to be entrapped by misconstruction 
and personalization of law which occurs via subjective interpretation. How to nor-
malize the judicial commentary and to present some applicable norms basis on law 
principles is why this research should have been done. The method of doing is desk 
research by descriptive-analytical approach and by reviewing precedent of adminis-
trative court of justice and supreme court of us, tending to represent existing expe-
rience. moreover, the proposed way to normalize judicial commentary in form of a 
variety of recognized principles of law generally and principles of public law partic
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ularly and principles of administrative law specially is given. Certainly the best way 
to formularization of judicial commentary is to give propositions and obvious rules 
by which principle-based interpretation might be done and in favor of enjoying the 
flexibility and efficiency of judicial commentary the function of judges would be 
predictable.  

Key Words: Principles of Law- Judicial Commentary- Precedent of Administrative 
Court of Justice-Precedent of Supreme Court of US


