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چکیده
صیانــت از حقــوق شــهروندان، یکــی از وظایف کلیــدی و مهم دولت هاســت. در این راســتا،   
حضــور فعــال شــهروندان در عرصه هــای عمومــی بــرای ترســیم حــدود کلــی منافع و حقــوق جمعی 
آن هــا و نیــز پاسخ گوســازی نهــاد قــدرت الزم اســت. بــه عــاوه بایــد مراجــع نظارتــی و کنترل کننده 
موجــود باشــند تــا عملکــرد متصدیــان عمومــی ارزیابــی شــود. در چنیــن وضعیتــی، مفهــوم اداره 
خــوب اهمیــت پیــدا می کنــد. نظریــه اداره  خــوب، نظریــه ای تلفیقــی اســت کــه دربردارنــده اصــول 
و شــاخص هایی بــرای بررســی اقدامــات و تصمیم هــای اداری و نیــز افزایــش کارآمــدی آن هاســت. 
ــت اداری  ــوان عدال ــی دی ــه قضای ــوب در روی ــاخص های اداره خ ــی ش ــه بررس ــر ب ــه حاض مقال
ــوم  ــه مفه ــران ب ــوق اداری ای ــه حق ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای ــت. نتای ــه اس پرداخت
ــه  ــز ک ــوارد نی ــیاری از م ــت. در بس ــه اس ــوب نپرداخت ــف اداره خ ــاد مختل ــه ابع ــه ب ــق کلم دقی
ــه  ــده ک ــن نش ــی تدوی ــی کاف ــت اجرای ــت دارد، ضمان ــوب دالل ــر اداره خ ــی ب ــورت نوع ــه ص ب
از جملــه نارســایی های موجــود در خصــوص اداره خــوب در حقــوق اداری ایــران اســت. 
ــا ایــن حــال، دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان مرجــع عالــی نظــارت قضایــی در آرای خــود بــه  ب
ــود در  ــایی های موج ــت نارس ــته اس ــته و توانس ــه داش ــوب توج ــای اداره خ ــیاری از مؤلفه ه بس
ــه،  ــن مقال ــق در ای ــد. روش تحقی ــادی برطــرف کن ــدازه زی ــا ان ــران را در عمــل ت ــوق اداری ای حق
توصیفــی ـ تحلیلــی اســت و بــا اســتفاده از روش کتاب خانــه ای، موضــوع را بررســی کــرده اســت.
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مقدمه
 گســترش تعامــل میــان اداره کننــدگان و اداره شــوندگان در جوامــع مــدرن امــروزی ســبب دخالــت 
ــه، محدودســازی حــوزه حقــوق خصوصــی و گســترش حــوزه  ــور جامع ــت در ام ــدازه دول بیــش از ان
حقــوق عمومــی و افزایــش عملکــرد دولت هاســت. ایــن فراخــی علمکــرد بــه حمایــت هــر چــه بیش تــر 
از حقــوق شــهروندان در برابــر اداره و مقام هــای اداری و بــه صــورت کلــی، قــدرت عمومــی نیــاز دارد.1  
ــن  ــی نوی ــروز اندیشــه های حمایتــی از اشــخاص ســبب ایجــاد نظریه های ــن اســاس، ظهــور و ب ــر ای ب

ماننــد »اداره خــوب« شــده اســت. 
ــی  ــزاران عموم ــتگاه های اداری و کارگ ــی دس ــای حکومت ــرل مقام ه ــوق اداری، کنت ــدف حق ه
ــن، از  ــر ای ــا ب ــه آن هــا واگــذار کــرده اســت.2 بن ــون ب ــی اســت کــه قان در اجــرای قوانیــن و اختیارات
ــده  ــارات واگذارش ــای اداری از اختی ــتفاده مقام ه ــوء اس ــری از س ــرای جلوگی ــر، ب ــوق بش ــر حق منظ
ــوان  ــه عن ــا ب ــه اروپ ــی اتحادی ــام حقوق ــت. نظ ــرط هایی اس ــت ش ــه رعای ــف ب ــا، اداره، مکل ــه آن ه ب
یکــی از نظام هــای حقوقــی پیشــرو، نخســتین بــار در منشــور حقــوق بنیادیــن خــود، ایــن نظریــه را 
پیش بینــی و برخــی ابعــاد آن را تبییــن کــرد.3 مفهــوم گســترده تر آن اســت کــه اقدامــات اداری نــه 
فقــط از نظــر رویــه ای بایــد کارآمــد و مؤثــر باشــند، بلکــه از جنبــه ماهــوی نیــز بایــد صحیــح باشــند. 

ــرد.4 ــت درک ک ــای مشــروعیت دول ــه معن ــی، ب ــه طــور کل ــوان ب اداره خــوب را می ت
اداره خــوب، یکــی از مفاهیــم مــدرن حقــوق اداری اســت کــه در منشــور حقــوق بنیادیــن اتحادیــه 
ــن موضــوع  ــای اساســی شــهروندان مطــرح  شــده اســت. ســپس ای ــوان یکــی از حق ه ــه عن ــا ب اروپ
در قانــون اروپایــی رفتــار خــوب اداری و برخــی مصوبــات کمیتــه وزیــران شــورای اروپــا بــه  تفصیــل 
تبییــن گردیــده اســت.5 یکــی از معضــات موجــود در نظــام حقوقــی ایــران کــه ســبب پررنــگ شــدن 
نقــش رویــه قضایــی می شــود، آن اســت کــه در ایــن نظــام، وضــوح قانــون کــه یکــی از اوصــاف اصلــی 

ــای  ــه پژوهش ه ــر اداری«، فصل نام ــوق بش ــر حق ــرآغازی ب ــک: خســروی، حســن و محمدجــواد حســینی، »س 1. ن

نویــن حقــوق اداری، ســال دوم، 1399، شــماره 5.

2. نک: هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی )جلد 1(، تهران: سمت، چاپ اول، 1386.

3. نــک: روزی طلــب، محمدمحســن، »اصــول نظریــه اداره خــوب در شــکل گیری، اجــرا و لغــو اعمــال 

تهــران، 1394. دانشــگاه  دانشــکده حقــوق،  ارشــد  کارشناســی  پایان نامــه  اداری«،  یک جانبــه 

4. نــک: رحمانــی، زهــره، »مطالعــه تطبیقــی حــِق اداره خــوب در کــد اروپایــی »رفتــار خــوب اداری« و نظــام 

حقوقــی ایــران بــا تأکیــد بــر دو اصــل قانونــی بــودن و تناســب«، فصل نامــه پژوهش هــای نویــن حقــوق اداری، 

1399، ســال دوم، شــماره 3.

ــران و  ــی ای ــام حقوق ــی نظ ــه تطبیق ــوب )مطالع ــی، اداره خ ــوق اداری تطبیق ــرز، حق ــان، فرام ــک: عطری 5. ن

ــزان، 1395. ــران: می ــا(، ته ــه اروپ اتحادی

تأملی بر شاخص های اداره خوب در
 رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری
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آن بــه عنــوان پیش شــرط تحقــق حاکمیــت قانــون محســوب می شــود، رعایــت نشــده اســت و اداره هــا 
و محاکــم را در تعییــن تکلیــف امــور دچــار ســردرگمی می کنــد.1

در زمــان پراکندگــی قوانیــن، نقــش قاعده گــذاری قضایــی از طریــق رویــه قضایــی اهمیــت بســیار 
ــه  ــول ک ــا و متح ــی پوی ــه قضای ــا روی ــت اداری ب ــوان عدال ــوص، دی ــن خص ــد. در ای ــری می یاب بیش ت
در نبــود قانــون عــام اداری و اشــاره نکــردن قانــون اساســی بــه اصــول جدیــد، راه گشــا خواهــد بــود، 
ــه  ــه ب ــا نگاهــی منتقدان ــه اصــول و حقــوق جدیــد منجــر شــود. در همیــن راســتا، ب ــه ارائ ــد ب می توان
رویــه قضایــی دیــوان عدالــت اداری می تــوان گفــت کــه قضــات دیــوان در عمــل، چنــدان کــه بایســته 

ــد.2 ــوق عمومــی و اصــول آن اســتفاده نکرده ان و شایســته اســت، از حق
پرســش اساســی ایــن مقالــه آن اســت کــه شــاخص ها و معیارهــای اداره خــوب در نظــام حقــوق 
ــوان عدالــت اداری چــه جایگاهــی دارد و  ــه قضایــی هیئــت عمومــی دی ــژه در روی ــه وی ــران ب اداری ای
اصــول حاکــم بــر خدمــات نظــام اداری در پرتــو نظریــه اداره خــوب چگونــه قابــل ارزیابــی اســت؟ بــرای 
بررســی و پاســخ گویی بــه ایــن ســؤال، اداره خــوب در رویــه قضایــی دیــوان تبییــن شــده اســت. نتایــج 
ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری برخــی اصــول  اداره خــوب 
ماننــد اصــل تناســب را پذیرفتــه اســت. دیگــر اصــول اداره خــوب نیــز بــه طــور غیــر مســتقیم از آرای 

هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری قابــل اســتخراج اســت. 

گفتار اول ـ مفهوم شناسی نظریه اداره خوب

نظریــه »اداره خــوب«، از جملــه رویکردهــای نوینــی اســت کــه در دوره معاصــر بــر بســیاری از نهادهــا 
و مفاهیــم موجــود در حقــوق اداری اثــر گذاشــته و موجــب تحــول ایــن مفاهیــم و نهادهــا در بســیاری 
ــر بررســی آیین هــای اداری و چگونگــی  از ابعــاد و زمینه هــا شــده اســت. تکیــه اصلــی ایــن دکتریــن ب
ــد  ــروزه در پیون ــت و ام ــای اداری اس ــری مقام ه ــد تصمیم گی ــی در فرآین ــارات قانون ــری اختی به کارگی
ــه،  ــان اعمــال ایــن نظری دادن فرآیندهــای گوناگــون اداری نقــش بســیار مهمــی ایفــا می کنــد. در جری
ــای اداری  ــه، مقام ه ــتین مرحل ــه در آن و در نخس ــتند ک ــیری هس ــیم کننده مس ــای اداری، ترس آیین ه
ــا را  ــای اداری، آن تصمیم ه ــز مقام ه ــر نی ــل دیگ ــد. در مراح ــروری را می گیرن ــای الزم و ض تصمیم ه
ــد. ــا، آن را حــل  و فصــل می کنن ــن تصمیم ه ــر ای ــر اث ــگام روی دادن اختــاف ب ــت، هن اجــرا و در نهای

1. نــک: حســنوند، محمــد و مینــا اکبــری، »گــذار از قاعــده تقنینــی بــه قاعده گــذاری قضایــی در رویــه قضایــی 

ــر حقــوق اســتخدامی«، مجلــه حقوقــی دادگســتری، دوره هشــتاد و چهــارم،  ــد ب ــا تأکی ــت  اداری ب ــوان عدال دی

1399، شــماره 112.

2. آقایــی طــوق، مســلم و ســجاد مردانــی، »اســتناد بــه اصــول حقوقــی در آرای دیــوان عدالــت اداری«، فصل نامــه 

پژوهش هــای نویــن حقــوق اداری، ســال ســوم، 1400، شــماره 6، ص 181.



298

ــای اداری  ــودن تصمیم ه ــتدل ب ــن مس ــوب، تضمی ــه اداره خ ــی نظری ــش اصل ــان، نق ــن می در ای
ــر  ــن ام ــای اداری مســئول اســت.1 ای ــی از ســوی مقام ه ــل و مســتندات کاف ــه دالی ــر ارائ ــه  ب ــا تکی ب
ــه  طــور غیــر مســتقیم، از حــق مشــارکت در تصمیم گیری هــای اداری  موجــب می شــود شــهروندان ب
بهره منــد شــوند کــه بــه  طــور مســتقیم بــر حقــوق و آزادی هایشــان اثــر می گــذارد تــا منافــع آن هــا 
ــن  ــر تضمی ــاوه ب ــوب ع ــه اداره خ ــود. نظری ــع نش ــای اداری تضیی ــن تصمیم ه ــرای ای ــه اج در نتیج
اعمــال اصــل حاکمیــت قانــون در تصمیم گیری هــای اداری و اجــرای آن هــا بــه کیفیــت اجــرای ایــن 
ــه  ــت ب ــرام دول ــوب، مســتلزم احت ــی، اداره مطل ــور کل ــه ط ــد. ب ــه نشــان می ده ــز توج ــا نی تصمیم ه

ــون اســت.2 حقــوق بشــر، اصــول دموکراســی و حاکمیــت قان
بــر اســاس عمومــات حاکــم بــر ایــن نظریــه، َاعمــال اداری بایــد هــم قانونــی و هــم صحیــح باشــند 
و ادّلــه مناســب و کافــی از آن هــا پشــتیبانی کنــد تــا از ایــن طریــق بتــوان اعمــال صحیــح اختیــارات 
ــد در حقــوق اداری مــدرن  گزینشــی را تضمیــن کــرد.3 دکتریــن اداره خــوب، رویکــردی نســبتًا جدی
ــوب  ــوم اداره خ ــرار دارد. مفه ــد ق ــوم اداره ب ــل مفه ــاختاری در مقاب ــر س ــی رود و از نظ ــمار م ــه ش ب
ــفافیت و  ــور، ش ــام ام ــرعت در انج ــور، س ــی در ام ــون بی طرف ــی چ ــا ویژگی های ــوان ب ــدا می ت را ابت

ــرد.4 ــف ک ــداری تعری قانون م
بــر اســاس نظریــه اداره خــوب، هــر اداره ای در نظــام اداری بایــد در عملکــرد خــود شــفافیت داشــته 
ــه  ــوب، توج ــی اداره خ ــدف اصل ــد. ه ــخ گو باش ــئول و پاس ــه، مس ــای صورت گرفت ــال اقدام ه و در قب
بــه حقــوق شــهروندان بــر پایــه رعایــت قوانیــن، نفــی تبعیــض و تناســب در خدمات رســانی عمومــی 
اســت.5 بــه ایــن ترتیــب، ظهــور نظریــه اداره خــوب، نتیجــه تحولــی مهــم در اصــول حاکــم بــر حقــوق 

اداری و کارکردهــای اداره اســت. 

گفتار دوم ـ منابع حقوقی اداره خوب در نظام حقوقی ایران

اداره خــوب،6 یکــی از مفاهیــم نوبنیــاد اســت و بــر بســیاری از مفاهیــم و نهادهــای حقــوق اداری 
ــای  ــری »صاحیت ه ــه کارگی ــی ب ــای اداری« و چگونگ ــه »آیین ه ــه ب ــت ک ــته اس ــر گذاش ــر اث معاص

1-Mendes, Joana, Good administration in EU law and the European Code of Good Administrative Behaviour, 2009

ــه  ــن اداری«، مجل ــای نوی ــو آیین ه ــهروندی در پرت ــوق ش ــت، »حق ــن پتف ــا و آری ــیدی، علی رض ــک: جمش 2. ن

ــماره 21. ــتی، 1395، ش ــاق زیس اخ

3-Abraham, Ann, “Good Administration: Why we need it more than ever”, The Political Quarterly, Vol. 80, 2009, No.1

 4-Vala Kristjansdottir, Margaret, “Good Administration as a fundamental Right”, Icelandic Review and of Politics,

Administration, Vol. 9, 2013

5. نک: محمودی، جواد، تحوالت حقوق اداری اتحادیه اروپا، تهران: خرسندی، چاپ اول، 1393.

6-Right to good administration.

تأملی بر شاخص های اداره خوب در
 رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری
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اختیــاری« در فرآینــد تصمیم گیــری مقام هــای اداری مربــوط می شــود. بــه  طــور خاصــه، بــر اســاس 
ــده مکلــف اســت  ــد مســتدل باشــد و مقــام تصمیم گیرن ــده »اداره خــوب«، تصمیم گیــری اداری بای ای
بــا ارائــه دالیــل و مســتندات کافــی، تصمیــم خــود را توجیــه کنــد. شــهروندان نیــز حــق مشــارکت در 
جریــان تصمیم گیری هایــی اداری را دارنــد کــه بــر حقــوق، آزادی هــا و منافــع آن هــا اثــر می گــذارد.1 
در ایــن مبحــث تــاش شــده اســت منابــع حقوقــی اداره خــوب در نظــام حقوقــی ایــران بررســی شــود. 
در همیــن راســتا، ابتــدا اداره خــوب در قانــون اساســی و ســپس اداره خــوب در قوانیــن عــادی بررســی 

می شــود.
در اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی ایــران، مفهــوم اداره خــوب بــه کار نرفتــه  اســت، امــا بــه 
ــال، در  ــرای  مث ــت. ب ــده اس ــاره  ش ــوب اش ــای اداره خ ــی مؤلفه ه ــه برخ ــح ب ــی و صری ــورت ضمن ص
ــف اداری  ــن مختل ــی و قوانی ــون اساس ــی در قان ــری و بی طرف ــل براب ــران، اص ــامی ای ــوری اس جمه
شناســایی شــده اســت. بنــد 9 اصــل ســوم قانــون اساســی بــه منــع تبعیــض و نابرابــری اشــاره کــرده 
و دولــت را از تبعیــض نــاروا بازداشــته اســت. البتــه بــا اســتنباط از مفهــوم مخالــف ایــن بنــد بــه نظــر 

ــی داشــته باشــد.  ــت، اشــکال حقوق ــا مثب ــض روا ی می رســد تبعی
در ســطح قوانیــن عــادی نیــز قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــا اشــاره بــه اصــل »ســرعت در 
انجــام وظایــف اداری«، در مــواد 36 و 38 بــه اصــل ســرعت  در پاســخ گویی اشــاره کرده اســت. طبــق 
مــاده 36، »دســتگاه های اجرایــی موظفنــد فرآیندهــای مــورد عمــل و روش هــای انجــام کار خــود را 
ــه مــورد اجــرا  ــا هــدف افزایــش بهــره وری نیــروی انســانی و کارآمــدی فعالیت هــا ماننــد ســرعت ب ب
گذارنــد«. مطابــق قســمتی از مــاده 38، »بــه منظــور تســریع و ســهولت در ارائــه خدمــات بــه مــردم، 
واحدهــای خدمت رســانی الکترونیکــی از طریــق بخــش دولتــی و غیــر دولتــی در مراکــز شهرســتان ها 

ــردد«. ــاد می گ ایج
در منشــور حقــوق شــهروندی نیــز بــه مســئله اداره خــوب توجــه شــده اســت. »حقــوق شــهروندی« 
از مفاهیمــی اســت کــه در ســال های اخیــر، کاربــرد آن در جامعــه ایــران بــه صــورت چشــم گیری رو 
بــه افزایــش نهــاده اســت.2 رابطــه دولــت و مردمــان در چارچــوب حقــوق شــهروندی، بیــش از آن کــه بــر 
پایــه آمریــت دولــت و اقتــدار آن اســتوار باشــد، بــر رابطــه دوســویه و همــکاری بنــا نهــاده شــده اســت. 

امــروزه حقــوق شــهروندی، بهتریــن زمینــه مشــارکت شــهروندان را فراهــم می ســازد.3

1. نک: هداوند، مهدی و مشهدی علی، اصول حقوق اداری، تهران: خرسندی، 1389.

ــه ای از آشــفتگی مفاهیــم در  ــا حقــوق شــهروندی؟ نمون 2. نــک: ســلطانی، ســید ناصــر، »حقــوق اجتماعــی ی

ــران«، مجلــس و پژوهــش، ســال ســیزدهم، 1385، شــماره 51. ــی ای ــام حقوق نظ

ــات سیاســی ـ اقتصــادی، 1389، شــماره های 279ـ280،  ــران«، اطاع ــهروندی در ای ــوق ش ــی، رســول، »حق 3. افضل

ص 267.



300

حقــوق شــهروندی در نظــام اداری، ترســیم فضایــی کلــی از آن چــه مراجعــان نظــام اداری بایــد از آن 
ــوان مفاهیمــی چــون اســتاندارد  ــی شــاید بت ــه شــمار مــی رود. در نظــام بین الملل بهره منــد باشــند، ب
خدمات رســانی عمومــی، چارچــوب خدمات رســانی و نظــام خدمات رســانی دولتــی باکیفیــت را 

معــادل حقــوق شــهروندی در نظــام اداری در نظــر گرفــت.1
ــا عنــوان »حــق اداره شایســته و حســن  ــر اداره خــوب« ب در منشــور حقــوق شــهروندی، »حــق ب
ــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای ایــن نظریــه در مــاده 19  ــه عنصــر »کارآمــدی« ب تدبیــر« آمــده کــه ب
آن اشــاره  شــده اســت. البتــه »منفعــت عمومــی« کــه بــا عنــوان »مصلحــت عمومــی« در پیش نویــس 
منشــور، اقدامــات و تصمیم هــای اداری بــه آن وابســته شــده بــود، در متــن اصلــی حــذف  شــده اســت.

گفتــار ســوم ـ مؤلفه هــای اداره خــوب در خدمات رســانی عمومــی 
در رویــه هیئــت عمومی دیــوان عدالــت اداری

ــا   ــد دارای ویژگی ه ــوق اداری بای ــانی اداری موضــوع حق ــه اداره خــوب، خدمات رس ــر نظری از منظ
ــه آن خواهیــم پرداخــت. و شــاخص هایی باشــد کــه ب

بند اول ـ اصل سرعت در پاسخ گویی
ایــن اصــل، تکلیفــی را بــر مقامــات عمومــی بــار می کنــد کــه پاســخ گویی در مــدت زمــان معقــول 
از لــوازم آن اســت. بــر ایــن اســاس، مقــام عمومــی بایــد قلمــروی زمانــی مــورد نظــر قانون گــذار را در 
رســیدگی های اداری رعایــت کنــد. افــزون بــر آن، هــر گونــه تقصیــر در ایــن زمینــه بــه نفــع اشــخاص 
تفســیر می شــود و اداره در ایــن مــورد، مســئول اســت.2 طوالنــی بــودن رونــد کارهــا ســبب می شــود 

کــه شــهروندان بــرای زودتــر رســیدن بــه نتیجــه، بــه فســاد تــن دهنــد.3
بــرای نمونــه، قانون گــذار طبــق مــاده 85 قانــون شــهرداری، بــه شــهردار اختیــار داده اســت کــه 
بــر اســاس تشــخیص خــود بــه تخریــب یــا اصــاح ســقف بازارهــا و داالن هــای عمومــی و خصوصــی 
ــن فــرض، مقــام عمومــی  ــّل ســامت عمومــی هســتند. در ای ــد کــه ُمِخ و ســاختمان هایی دســت بزن
بایــد بــا در نظــر گرفتــن موضوعــات در معــرض خطــر، در مــدت زمانــی معقــول بــه تخریــب یــا اصــاح 

دســت بزنــد تــا ســامت عمومــی بــه خطــر نیافتــد.4

ــرا«،  ــای اج ــر چالش ه ــی ب ــام اداری: تحلیل ــهروندی در نظ ــوق ش ــکاران، »حق ــعود و هم ــلیمانی، مس 1. س
فصل نامــه حقــوق اداری، ســال هفتــم، 1398، شــماره 20، ص 167.

2. نک: هداوند و مشهدی، پیشین.
ــا آن«، اطاعــات سیاســی ـ اقتصــادی،  ــارزه ب 3. نــک: جــدی، حســین، »ریشــه های فســاد اداری و شــیوه های مب

ســال بیســت و پنجــم، 1389، شــماره های 5 و 6.
ــران:  ــی(، ته ــه تطبیق ــوق اداری )مطالع ــری در حق ــای تصمیم گی ــران، آیین ه ــدی و دیگ ــد، مه ــک: هداون 4. ن

ــاپ اول، 1386. ــندی، چ خرس

تأملی بر شاخص های اداره خوب در
 رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری
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ــام  ــه در مق ــت اداری ک ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــورخ 1380/5/14 هیئ ــماره 160 م ــه ش دادنام
ــن اصــل  ــه ای ــه اســت، ضمــن توجــه ب ــوان اصــدار یافت ــان آرای صادرشــده از شــعب دی ــارض می تع
ــداث  ــه اح ــدور پروان ــهرداری از ص ــت ش ــدت ممنوعی ــه م ــر این ک ــاوه ب ــد: »ع ــان می کن ــن بی چنی
ســاختمان در اراضــی غــرب مســیل کــن پایــان  یافتــه اســت، اساســًا بــا عنایــت بــه بنــد 24 مــاده 55 
ــهرداری ها،  ــی و ش ــای دولت ــع در طرح ه ــاک واق ــت ام ــن وضعی ــن تعیی ــهرداری و هم چنی ــون ش قان
ــر در  ــه اســت، پــس تأخی ــد اصــل تســلیط و اعمــال حقــوق مالکان مصــوب 1367 کــه متضمــن تأیی
تهیــه و تصویــب نقشــه تفصیلــی نمی توانــد موجــب محرومیــت اشــخاص در اعمــال حقــوق مالکانــه در 
مدتــی طوالنــی یــا نامحــدود و رافــع مســئولیت شــهرداری در صــدور پروانــه احــداث بنــا باشــد.« بنــا 
بــر ایــن، آرای صادرشــده مبنــی بــر وارد بــودن شــکایت، صحیــح دانســته شــده اند. بــر ایــن اســاس، 
اقدامــات شــهرداری ها در تصویــب و تهیــه نقشــه طــرح تفصیلــی شــهر موجــب ســلب حقــوق مکتســب 
شــهروندان نیســت. البتــه اقدامــات شــهرداری ها در تهیــه و تصویــب طــرح تفصیلــی بایــد در مهلــت 

معقــول و مناســب صــورت گیــرد.
دیــوان عدالــت اداری در دادنامــه شــماره 369 مــورخ 1386/5/23، قســمتی از بخش نامــه شــماره 
7/292/119 مــورخ 1381/4/1 نیــروی انتظامــی را ابطــال کــرد. شــرح قضیــه بــه ایــن صــورت اســت 
کــه شــورای عالــی امنیــت ملــی، مصوبــه ای را دایــر بــر لــزوم رســیدگی بــه اتهــام قاچاقچیــان انســان 
ظــرف مــدت شــش مــاه از تاریــخ توقیــف وســیله نقلیــه مــورد اســتفاده متهمــان صــادر کــرد. ســپس 
ــدت  ــای م ــس از انقض ــه پ ــر این ک ــی ب ــرد مبن ــادر ک ــه ای ص ــی، بخش نام ــروی انتظام ــده نی فرمان
شــش ماهــه یادشــده نیــز امــکان رســیدگی بــه جــرم مالــک یــا مالــکان خودروهــای مــورد اســتفاده 

قاچاقچیــان انســان وجــود دارد.
 مطابــق برداشــت دیــوان عدالــت اداری، چنیــن بخش نامــه ای بــا هــدف مــورد نظــر شــورای عالــی 
امنیــت ملــی در رســیدگی بــه اتهام هــای یادشــده ظــرف حداقــل مــدت زمانــی مغایــرت دارد یــا بــه 
عبــارت دیگــر، خــاف اصــل ســرعت در پاســخ گویی اســت. بــه عقیــده نگارنــده، چنیــن اســتداللی بــا 
ــه نیــروی  ــاد بخش نام ــرا مف ــدارد؛ زی ــی ن ــن جــا مجرای وجــود حســن نیــت صادرکننــدگان آن، در ای
ــر آن، اصــل  ــزون ب ــدارد. اف ــی ن ــد رســیدگی ها مغایرت ــه رون ــزوم ســرعت بخشــیدن ب ــا ل ــی ب انتظام
ــه از آن  ــی ک ــا زمان ــراد ت ــام اف ــه اته ــد ب ــت ایجــاب می کن ــق عدال ــزوم تحق ــودن جــرم و ل ــی ب قانون

ــود. ــی نشــده اســت، رســیدگی ش جرم زدای
ــت  ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــورخ 1398/7/2 هیئ ــه شــماره 1332 م ــر اســاس دادنام ــن ب هم چنی
ــت  ــن دادرســی کار، مصــوب 1391/11/7 صــادر شــد، هیئ ــاده 32 آیی ــام ابطــال م ــه در مق اداری ک
عمومــی بــه صــورت غیــر مســتقیم بــه اصــل ســرعت در فرآینــد رســیدگی مراجــع شــبه قضایــی اشــاره 
ــان داشــته اســت: »دادخواســت  ــاده 31 آییــن دادرســی کار بی ــن توضیــح کــه م ــا ای کــرده اســت. ب
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بایــد حــاوی شــرایط ذیــل باشــد...« و بــرای آن ضمانــت اجــرا در نظــر گرفتــه اســت. در مــاده 32 نیــز 
چنیــن آمــده اســت: »چنان چــه دادخواســت فاقــد شــرایط منــدرج در مــاده 31 باشــد، ثبــت نشــده و 

ــان نمی افتــد و هیــچ اثــری نخواهــد داشــت«.  ــه جری ب
یکــی از دالیــل شــاکی بــرای ابطــال مــاده معتــرٌض عنــه، مغایــرت آن بــا اصل ســرعت در رســیدگی 
اســت. بــر ایــن اســاس، چنان چــه دادخواســت بــه هــر علتــی ثبــت شــده اســت، ولــی هیئــت تشــخیص 
یــا حــل اختــاف متوجــه نقــص آن شــود، در ایــن صــورت، برابــر نــص مــاده 32 آییــن دادرســی کار، 
ــل  ــا اص ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــت داده می ش ــودن دادخواس ــر ب ــه بی اث ــم ب حک
ــا آن را برطــرف کننــد. در نهایــت، هیئــت  ــه آگاهــی خواهــان برســد ت ســرعت، مــوارد نقــص بایــد ب
عمومــی دیــوان عدالــت اداری در رأی صادرشــده بــا وحــدت مــاک از بنــد 2 مــاده 53 قانــون آییــن 
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی، حکــم مقــرر در مــاده 32 آییــن دادرســی کار 
را خــاف اصــل غیــر تشــریفاتی بــودن دادرســی در مراجــع شــبه قضایــی دانســته و مســتند بــه مــواد 

12 و 88 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری، مــاده 32 را ابطــال کــرده اســت.

بند دوم ـ اصل شفاف سازی
ــده، توجیه هــای  ــه ایــن معناســت کــه ابعــاد تصمیــم اداری، مقام هــای تصمیم گیرن شفاف ســازی ب
تصمیم گیــری، محــل تأمیــن اعتبــارات بــه منظــور اجــرای تصمیــم، دامنــه مشــموالن تصمیــم و دیگــر 

عناصــر مرتبــط بــا آن، بــه دور از ابهــام و در معــرض قضــاوت همگانــی قــوام یابنــد. 
دیــوان عدالــت اداری بــه موجــب دادنامه شــماره 137 مــورخ 1382/4/8، مصوبه مــورخ 1381/4/30 
شــورای عالــی هواپیمایــی کشــور را ابطــال کــرد؛ چــون مــاده 5 قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، 
ــات دســتگاه ها و شــرکت های دولتــی  ــا و خدم ــود قیمــت کااله ــرر کــرده ب اجتماعــی و فرهنگــی مق
نبایــد بیــش از 10 درصــد نســبت بــه ســال قبــل افزایــش یابــد. بنــا بــر ایــن، مصوبــه مــورد اعتــراض 
کــه قیمــت کــف بلیــت یــک ســاعت صندلــی پــرواز را 180000 ریــال تعییــن کــرده و حداکثــر آن را 
تابــع شــرایط عرضــه و تقاضــا قــرار داده، خــاف قانــون اســت. دیــوان عدالــت اداری بــه صراحــت بــه 
ــه  ــن رأی هویداســت. مصوب ــار اصــل یادشــده در ای ــاد و آث ــا مف اصــل شفاف ســازی اشــاره نکــرده، ام
شــورای عالــی هواپیمایــی کشــور بــه صورتــی تنظیــم  شــده اســت کــه حداکثــر قیمــت بلیــت هواپیمــا 

ــه ای از ابهــام قــرار می دهــد و از ایــن نظــر، مغایــر اصــل شفاف ســازی اســت. را در هال
ــم  ــدور حک ــی و ص ــیدگی قضای ــای رس ــوان مبن ــه عن ــازی ب ــل شفاف س ــه اص ــتن ب ــزام نداش الت
ــره  ــاس، تبص ــن اس ــر ای ــت. ب ــه  اس ــی یافت ــورخ 12/9/ 83 تجل ــماره 5950 م ــه ش ــال، در دادنام ابط
مــاده 21 قانــون حمایــت از آزادگان بعــد از ورود بــه کشــور، مصــوب 1368 مقــرر داشــته اســت کــه 
»مــدرک تحصیلــی آزادگان از نظــر اســتخدامی، معــادل یــک مقطــع تحصیلــی باالتــر تلقــی می شــود.« 

تأملی بر شاخص های اداره خوب در
 رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری
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ــر هــر یــک از  ــب ب ــی گوناگــون مترت ــار مال ــی و تفــاوت آث ــه تفــاوت و تعــدد مــدارک تحصیل نظــر ب
ــان  ــت کارکن ــی و دســت مزد ثاب ــر، افزایــش حقــوق اصل ــی باالت ــا مقاطــع تحصیل ــی ب مقاطــع تحصیل
ــماره  ــه ش ــرح بخش نام ــه ش ــد ب ــت 15 درص ــزان ثاب ــه می ــت ب ــاغل در وزارت نف ــاز و آزاده، ش جانب
ــن و هماهنگــی مقــررات اداری و اســتخدامی  1390/ت هـــ م/18ـ312 مــورخ 1369/8/19 اداره تدوی
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه دلیــل انطبــاق نداشــتن بــا نظــر و حکــم قانون گــذار در تعییــن حقــوق 
ــه همیــن  ــرت دارد. ب ــان مغای ــا در نظــر گرفتــن مــدرک تحصیلــی آن ــه مســتخدمان مشــمول ب ماهان
ــرده  ــت را ابطــال ک ــه صادرشــده از وزارت نف ــت اداری، بخش نام ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــل، هیئ دلی
اســت. البتــه تحلیــل بــه کار رفتــه در ایــن دادنامــه هیئــت عمومــی را در راســتای اصــل برابــری نیــز 
می تــوان تفســیر کــرد. بخش نامــه معتــرٌض عنــه بــدون توجــه بــه نــوع مــدرک تحصیلــی دارنــدگان 
آن، بــرای همــه اشــخاص، 15 درصــد افزایــش حقــوق را در نظــر گرفتــه اســت کــه بــا اصــل برابــری و 

ــت. ــر اس ــازی مغای ــز شفاف س نی
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در یکــی از جدیدتریــن آرای خــود نیــز بــه اصــل شفاف ســازی 
ــام  ــه در مق ــورخ 1400/4/5 ک ــه شــماره 1146 م ــر اســاس رأی وحــدت روی توجــه داشــته اســت. ب
ابطــال مــاده 22 تعرفــه عــوارض و بهــای خدمــات، ســال 1399 و بــه همیــن ترتیــب، مــواد مربــوط در 
ــن  ســال های 1396، 1397و 1398 شــورای اســامی شــهر همــدان صــادر شــده، هیئــت عمومــی ای
دیــوان اســتدالل کــرده اســت: »مطابــق بــا مــاده 2 قانــون عمــران و نوســازی شــهری، در شــهر تهــران، 
از تاریــخ اول فروردیــن 1348 و در ســایر شــهرها، از تاریخــی کــه وزارت کشــور و مســتحدثات واقــع 
ــه اراضــی و ســاختمان ها،  ــر کلی ــد، ب ــی شــهر، عــوارض خــاص تعییــن و اعــام کن در محــدوده قانون
ســاالنه بــه مأخــذ یــک درصــد بهــای آن هــا را کــه طبــق مقــررات ایــن قانــون تعییــن خواهــد شــد، 
ــور را وصــول  ــوارض مذک ــون، ع ــن قان ــررات ای ــر اســاس مق ــد ب ــرار می شــود. شــهرداری ها مکلفن برق
کــرده و منحصــراً بــه مصــرف نوســازی و عمــران شــهری برســانند. مصــرف وجــوه حاصــل از اجــرای 
ایــن قانــون در غیــر مــوارد مصــّرح در ایــن قانــون، در حکــم تصویــب غیــر قانونــی در امــوال دولــت 

خواهــد بــود. 
ــول  ــرز وص ــخیص و ط ــزی و تش ــب ممی ــور، ترتی ــاده مزب ــک م ــره ی ــب تبص ــه موج ــن ب هم چنی
عــوارض مذکــور و ترتیــب تعییــن نســبتی از قیمــت ملــک کــه در شــرایط خــاص اقتصــادی، مأخــذ 
ــه از  ــات ک ــه مقتضی ــا توجــه ب ــر شــهر ب ــه  ه ــه موجــب آیین نام ــرد، ب ــرار می گی ــوارض ق ــت ع دریاف
طــرف وزارت کشــور تنظیــم و بــه تصویــب هیئــت وزیــران می رســد، تعییــن و اجــرا خواهــد شــد. بنــا 
بــر ایــن، اقدامــات طــرف شــکایت تحــت عنــوان عــوارض ســابقه دار کــردن امــاک و اراضــی از مــوارد 
عــوارض مضاعــف بــوده و مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات شــورای اســامی شــهر اســت و از 

ــود«. ــال می ش ــب ابط ــخ تصوی تاری
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ــه  ــه شــهرداری همــدان را ب در دادنامــه مــورد نظــر، هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، مصوب
ایــن دلیــل باطــل کــرد کــه خــارج از اصــل شفاف ســازی و در چارچــوب تفســیر موّســع از متــن مــواد 

یادشــده، بــرای دریافــت عــوارض مضاعــف اقــدام کــرده بــود.

ــای  ــای اداره و مقام ه ــودن تصمیم گیری ه ــی ب ــل عقالی ــوم ـ اص ــد س بن
اداری

در فرآینــد تصمیم گیــری اداری، آن تصمیمــی، منصفانــه و معقــول اســت کــه بــه همــه عوامــل و 
موضوعــات مرتبــط بــا یــک تصمیــم توجــه کنــد و از کارســازی عناصــر نامرتبــط بــا تصمیــم پرهیــز 
شــود.1 پرســش اصلــی آن اســت کــه بــه  راســتی، معیــار و مرجــع تشــخیص عناصــر مرتبــط و نامرتبــط 
کــدام اســت؟ در واقــع، پاســخ بــه ایــن پرســش، محــل اختــاف ســلیقه ها و منازعــات علمــی اســت. 
ــه  در خصــوص معیارهــای تشــخیص عناصــر مرتبــط نیــز گفتــه  شــده کــه عوامــل مرتبــط، توجــه ب

ــری اداری اســت.2 ــودن تصمیم گی ــه و متناســب ب ــول، منصفان ــای معق معیاره
ــم  ــده در محاک ــای مطرح ش ــی قضای ــه برخ ــودن ب ــی ب ــر عقای ــل غی ــال اص ــت اعم ــه عزیم نقط
ــا معیارهــای پیش گفتــه،  انگلســتان بازمی گــردد.3 ماهیــت مبهــم و انتزاعــی ایــن معیــار در مقایســه ب
ــن  ــرد گری ــباری،4 ل ــرکت ویدناس ــه ش ــد. در قضی ــرورت می بخش ــری آن را ض ــاط در به کارگی احتی
اعــام کــرد: »اگــر تصمیــم مقــام اداری آن  چنــان بــود کــه هیــچ مقامــی اداری عاقــل و متعارفــی هرگــز 
ــار  ــن معی ــد«.5 ای ــیدگی کنن ــه آن رس ــد ب ــا می توانن ــرد، دادگاه ه ــاذ نمی ک ــی را اتخ ــن تصمیم چنی
ــوان  ــا برخــی آرای دی ــه اســت، ام ــرار نگرفت ــوان ق ــای اســتدالل قضــات و دادرســان دی ــًا مبن صراحت

عدالــت اداری، قابلیــت تفســیر در پرتــوی مفهــوم عــام اصــل غیــر عقایــی بــودن را دارنــد.6
ــرار  ــم« ق ــودن تصمی ــول ب ــم »نامعق ــاک حک ــط، م ــر نامرتب ــه عناص ــر دادن ب ــب اث ــی ترتی گاه
ــه  ــت اداری ب ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــورخ 1389/1/20 هیئ ــماره 458 م ــه ش ــرد. در دادنام می گی

1. هداونــد، مهــدی و علــی مشــهدی، اصــول حقــوق اداری در پرتــو آرای دیــوان عدالــت اداری، تهــران: خرســندی، 
چــاپ اول، 1389، ج 2، ص 189.

 2-Basten, John, Administrative Law, “A Prespective from The Bench”, Paper of NSW Young Lawyers, Continuing

Legal Education, March 2008

ــی  ــام حقوق ــی در نظ ــررات دولت ــودن مق ــی ب ــل عقالی ــی اص 3. رحمت اللهــی، حســین و امیــد شــیرزاد، »بررس
ــه حقــوق خصوصــی، دوره دوازدهــم، 1394، شــماره 2، ص 331. ــران«، مجل ــتان و ای انگلس

4-Associated Provincial picture House Ltd V Wednusbury Coporation .

5. نــک: آقایــی طــوق، مســلم، »بررســی کاربــردی روش تحلیــل اقتصــادی در مهندســی قانــون اساســی )مطالعه 
مــوردی تفکیــک قــوا(«، پایان نامــه دکتــری دانشــکده حقــوق، دانشــگاه تهــران، 1391.

6. زارعــی، محمدحســین و خدیجــه شــجاعیان، »اصــل غیــر عقالیــی بــودن در حقــوق اداری و انعــکاس آن در آرای 
دیــوان عدالــت اداری«، فصل نامــه پژوهــش حقــوق عمومــی، ســال شــانزدهم، 1393، شــماره 45، ص 109.

تأملی بر شاخص های اداره خوب در
 رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری
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ــی اســت و مســتند  ــن موضــوع توجــه شــده اســت. شــاکی، واردکننــده مبلمــان و مصنوعــات چوب ای
بــه مــاده 10 قانــون امــور گمــرک، ارزش کاالهــای وارداتــی، مبنــای محاســبه حقــوق گمرکــی، ســود 
ــر همیــن اســاس، بخش نامه هــای صادرشــده  ــازرگان و 3 درصــد ارزش مالیــات شــناخته می شــود. ب ب
از ســوی مدیــرکل دفتــر تعییــن ارزش گمــرک ایــران کــه بــه ایــن شــاخص، بی اعتنــا بــوده و عناصــر 
یــا معیارهــای نامرتبــط را مــاک ارزیابــی قــرار داده اســت، بایــد ابطــال شــوند. طــرف شــکایت بــا ایــن 
اســتناد در مقــام دفــاع از خــود برآمــده کــه بــرای جلوگیــری از فاکتورســازی و کم اظهــاری، بــر اســاس 

ــون امــور گمــرک عمــل کــرده اســت. بنــد 3 مــاده 121 آیین نامــه اجرایــی قان
ــات  ــت ترتیب ــدون رعای ــه طــرف شــکایت ب ــرد ک ــام ک ــت اداری اع ــوان عدال ــی دی ــت عموم هیئ
ــش روی آن  ــد 1 و 2 پی ــاخص های بن ــه ش ــی  ک ــی و در حال ــور گمرک ــون ام ــاده 11 قان ــرر در م مق
ــه بنــد یــک مــاده  ــه بنــد 3 توســل جســته اســت. بخش نامه هــای مــورد اعتــراض مســتند ب ــوده، ب ب
ــی  ــل اصل ــه دلی ــه نظــر می رســد ک ــت اداری ابطــال می شــوند. ب ــوان عدال ــون دی ــاده 42 قان 19 و م
دیــوان عدالــت اداری در ابطــال ایــن بخش نامه هــا، چشم پوشــی طــرف شــکایت از کارســازی معیارهــا 

و عناصــر مرتبــط و ترتیــب اثــر بخشــیدن بــه یــک معیــار یــا مرحلــه نامرتبــط بــود.
هم چنیــن بــر اســاس رأی وحــدت رویــه شــماره 1137 مــورخ 1400/4/5 هیئــت عمومــی دیــوان 
عدالــت اداری کــه در مقــام ابطــال بنــد 19 دعوت نامــه شــرکت در مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای 
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی گلســتان صــادر شــده، آن را بــه دلیــل اشــتباه 
صورت گرفتــه ابطــال کــرده اســت. اشــتباه موضوعــی در مــواردی پیــش می آیــد کــه مقــام عمومــی، 
ــرد. از آن  ــرار نمی گی ــره شــمول آن ق ــه اصــواًل در دای ــد ک ــار می کن ــی ب ــر موضوع ــی را ب حکــم قانون
ــه صحــت حکــم نظــر  ــون و ن ــا قان ــورد مطابقــت ب ــد در م ــی بای ــا در نظــارت قضای جــا کــه دادگاه ه
بدهنــد، معمــواًل ارزیابــی مقــام عمومــی از مــدارک یــا واقعیت هــا را دوبــاره بررســی نمی کننــد؛ چــون 

ــده اســت.1 ــح واقعیت هــای پرون ــی صحی ــرای ارزیاب ــری ب ــگاه بهت ــه در جای ــده اولی تصمیم گیرن
ــت:  ــرده اس ــتدالل ک ــن اس ــت اداری چنی ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــر، هیئ ــورد نظ ــه م در دادنام
ــه وزرا و نماینــدگان مجلــس  ــه منــع مداخل ــون راجــع ب ــه این کــه تخلفــات موضــوع قان ــا توجــه ب »ب
ــده و از  ــگاری ش ــون جرم ان ــن قان ــوب 1337 در ای ــوری، مص ــی و کش ــات دولت ــدان در معام و کارمن
ــل و توقیــف  ــد متضمــن تعطی ــای دانشــگاه ها نمی توان ــی هیئــت امن آن  جــا کــه صاحیت هــای قانون
نصــوص کیفــری باشــد، ایــن قانــون از شــمول مــاده 1 قانــون احــکام دایمــی برنامه هــای توســعه خــارج 
ــس و  ــدگان مجل ــه وزرا و نماین ــع مداخل ــه من ــون راجــع ب ــاد قان ــوده و در خصــوص دانشــگاه ها، مف ب
کارمنــدان دولــت بــر آن هــا حاکــم اســت. هم چنیــن بــر اســاس تبصــره 1 بنــد 8 قانــون مزبــور، صرفــًا 
پــدر و مــادر و بــرادر و خواهــر و زن و شــوهر و اوالد بافصــل و عــروس و دامــاد اشــخاص منــدرج در 

1. شــیرزاد، امیــد، دالیــل ابطــال مصوبــات دولتــی در دیــوان عدالــت اداری، تهــران: جنــگل جاودانــه، 1392، ص 
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ــن  ــه ای ــازمان هایی ک ــا شــهرداری ها و س ــا و ی ــا بانک ه ــا و ی ــا وزارت خانه ه ــد ب ــون نمی توانن ــن قان ای
ــه و داوری شــوند و بنــد 19  ــد، وارد معامل ــت و مدیریــت دارن ــا معاون اشــخاص در آن ســمت وزارت ی
مصوبــه معتــرٌض عنــه کــه دایــره محدودیــت در تبصــره 1 بنــد 8 قانــون مارالذکــر را بــه معاونیــن و 
مدیــران دســتگاه ها و بــه بســتگان ســببی و نســبی درجــه یــک و دو کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
نیــز تســّری داده، مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات مرجــع مصــوب اســت و ابطــال می شــود«.

 
بند چهارم ـ اصل منع تبعیض

ــه  ــه هم ــت ک ــی اس ــاس مبتن ــن اس ــر ای ــاری ب ــت اختی ــال صاحی ــی در اعم ــت و بی طرف عینی
»عوامــل« مربــوط بــه یــک مــورد خــاص و دادن ارزش بایســته بــه هــر یــک از آن هــا بررســی شــود. بــه 
هیــچ عاملــی نبایــد بــه صــورت ناشایســت توجــه صــورت گیــرد یــا کنــار گذاشــته شــود و از هــر گونــه 
نگــرش نامناســب کــه بــا تصمیــم مربــوط ارتباطــی نــدارد، بایــد خــودداری گــردد. اصطــاح »عوامــل 
مربــوط«، دربرگیرنــده واقعیت هــا، نگرش هــا و مبنــای حقوقــی اســت کــه مقــام اداری بایــد در مــوارد 
خــاص بــه آن هــا توجــه کنــد. مقــام اداری بایــد بکوشــد بــا عواملــی کــه در یــک مــورد خــاص، مربــوط 
ــث و  ــخاص ثال ــا اش ــوط ی ــای مرب ــات طرف ه ــوط، اطاع ــناد مرب ــا اس ــًا ب ــند، مث ــر می رس ــه نظ ب

ــه اســت.  نظریه هــای کارشناســی آشــنا شــود. هــدف ایــن اصــل، جلوگیــری از تبعیــض نامنصفان
ــا  ــه شــماره 2082 ت ــه موجــب دادنام ــت اداری ب ــوان عدال ــن خصــوص، هیئــت عمومــی دی در ای
ــای  ــد ت قســمت 9 صفحــه 13 دفترچــه راهنم ــام ابطــال بن ــه در مق ــورخ 1397/11/30 ک 2086 م
ــح  ــر تصری ــن ام ــر ای ــال 1396 صــادر شــده، ب ــون اســتخدامی وزارت بهداشــت در س ــام آزم ــت ن ثب
کــرده اســت: »مطابــق بــا بنــد 9 اصــل ســوم قانــون اساســی، رفــع تبعیضــات نــاروا و ایجــاد امکانــات 
عادالنــه بــرای همــه در تمــام زمینه هــای مــادی و معنــوی، از جملــه وظایفــی اســت کــه دولــت بــرای 
تحقــق آن بایــد همــه امکانــات خــود را بــه کار بــرد و متأثــر از ایــن اصــل، مــاده 41 قانــون مدیریــت 
خدمــات کشــوری، اصــل کلــی در اســتخدام و ورود بــه خدمــت دولتــی را بــا رعایــت مراتــب شایســتگی 
و برابــری فرصت هــا مقــرر کــرده اســت و اگرچــه دانشــگاه ها بــه موجــب مــاده 1 قانــون احــکام دایمــی 
برنامه هــای توســعه از شــمول مقــررات عــام اداری و اســتخدامی مســتثنا شــده اند، امــا ایــن امــر، نافــی 
ــه جهــت ایجــاد  رعایــت قواعــد کلــی و اصــول اساســی در اتخــاذ تصمیمــات هیئــت امنــا نبــوده و ب

ــری فرصت هــا در اســتخدام دولتــی ابطــال می شــود«. ــت اصــل براب ــاروا و عــدم رعای تبعیــض ن
ــورخ  ــماره 1265 م ــه ش ــب دادنام ــه موج ــت اداری ب ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــن هیئ هم چنی
ــماره 220/91/40994  ــه ش ــتخدامی ب ــای اس ــمتی از مجوزه ــال قس ــوع ابط ــا موض 1396/12/15 ب
مــورخ 1391/10/25 معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران 
و فنــاوران کشــور، بــا ایــن اســتدالل کــه  اختصــاص صــد در صــد ســهمیه اســتخدامی بــرای تأمیــن 

تأملی بر شاخص های اداره خوب در
 رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری
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ــی  ــه بوم ــاب ب ــت انتخ ــی و دادن اولوی ــان بوم ــه داوطلب ــی ب ــتگاه های اجرای ــانی دس ــروی انس نی
ــا مــاده 41  ــاروا و مغایــر اصــل برابــری فرصت هــا و در نتیجــه، مغایــر ب شهرســتان تهــران، تبعیــض ن

ــه حکــم داده اســت. ــه ابطــال مصوب ــات کشــوری اســت، ب ــت خدم ــون مدیری قان

بند پنجم ـ لزوم رعایت تناسب
ــک صاحیــت  ــی اداری کــه در اجــرای ی ــه کار مــی رود کــه عمل ــی ب ــژه در جای ــه وی ــن اصــل ب ای
اختیــاری انجــام شــده اســت، بــر حقــوق، آزادی هــا یــا منافــع یــک فــرد، اثــر نامطلــوب بگــذارد. در ایــن 
ــه ای منطقــی میــان منافــع مــورد بحــث ـ نفــع عمومــی از یــک  ســو و منافــع  صــورت، تضمیــن موازن
خصوصــی افــراد از ســوی دیگــرـ  الزم اســت. ایــن اصــل بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه وقتــی صاحیــت 
ــر  ــد ب ــه را نبای ــف و مســئولیت های زیاده خواهان ــذار می شــود، تکلی ــام اداری واگ ــک مق ــه ی ــاری ب اختی
ــا اعمــال صاحیــت  ــی خــود را ب ــف قانون ــد وظای ــه بای ــوران اداری ک ــر مأم ــرار دهــد. اگ ــرد ق عهــده ف
اختیــاری انجــام دهنــد، هنــگام انجــام ایــن وظیفــه، بــه معیارهایــی توجــه نکننــد کــه دادگاه آن را بــرای 
اعمــال و راهنمایــی صاحیــت اختیــاری، نامتناســب شــمرده اســت، از نظــر قانونــی، صاحیــت اختیــاری 
ــود از  ــاری خ ــت اختی ــال صاحی ــوران اداری در اعم ــر مأم ــن، اگ ــر ای ــا ب ــد. بن ــال نکرده ان ــود را اعم خ

ابزارهــا و روش هــای متناســب اســتفاده نکننــد، دادگاه هــا بایــد نظــارت قضایــی را اعمــال کننــد.1
در نهایــت، ایــن اصــل از مقام هــای اداری می خواهــد از هــر اقدامــی، در هــر مــوردی خــودداری کننــد 
کــه ممکــن اســت بــه تبعیــض و آســیب دیــدن افــراد بیانجامــد. بیش تــر نظام هــای حقــوق اداری اروپایــی، 
اصــل تناســب منطقــی میــان هــدف مــورد نظــر و ابزارهــای دســت یابی بــه آن را بــه رســمیت می شناســند. 
در برخــی کشــورها، ایــن موضــوع بــه عنــوان »اصــل تناســب« شــناخته می شــود. در کشــورهای دیگــر، 
مفهــوم تناســب بــه ایــن شــکل رســمیت نیافتــه اســت، اگرچــه مفــاد آن بــه رســمیت شــناخته می شــود.

ــد و  ــزان فوای ــد می ــی بای ــا قاض ــده ی ــام تصمیم گیرن ــه مق ــت ک ــب آن اس ــل تناس ــاره اص عص
ــد ســنگینی کنــد، آن  ــه طــرف فوای ــرازو ب زیان هــای یــک تصمیــم را اندازه گیــری کنــد. اگــر کفــه ت
ــرای تبییــن مفهــوم اصــل  ــوان مدعــی شــد کــه تصمیــم منطقــی گرفتــه شــده اســت.2 ب وقــت می ت

ــن اصــل ســه زیرشــاخه دارد: ــد گفــت کــه ای تناســب بای
یــک ـ اصــل کفایــت:3 تصمیــم گرفته شــده و ابزارهــای بــه کار رفتــه بایــد بــا هــدف قانون گــذار 
هم خوانــی داشــته باشــد. بــه قــول یکــی از نویســندگان، از پتــک بــرای شکســتن گــردو یــا از تفنــگ 

بــرای کشــتن پشــه اســتفاده نشــود.4

1-Treves, G.E. “Administrative Discretion and Judicial Control”, The Modern Law Review, Vol. 10, Jul 1947, No. 3

2-LEMASURIER, Jeanne, “JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE: Expropriation «BILAN_COUT_AVAN-

\TAGES» ET NECESSITE PUBLIQUE”, La Revue administrative, Vol. 32, No.191, 1979

3-Adequacy.

4. نک: هداوند و مشهدی، پیشین.
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ــی  ــش رو، تصمیم ــای پی ــان گزینه ه ــد از می ــده بای ــام تصمیم گیرن ــرورت:1 مق ــل ض دو ـ اص
بگیــرد کــه کم  تریــن هزینــه و زیــان را متوجــه حقــوق فــرد کنــد. بــه عبــارت دیگــر، زیان هــای ناشــی 

از تصمیــم نبایــد از حــّد ضــرورت تجــاوز کنــد.
ســه ـ اصــل تعــادل: میــزان ســود و ضــرر آثــار تصمیم گیــری مقــام عمومــی بایــد از نظــر آثــار 

شــخصی و اجتماعــی ارزیابــی شــود تــا متعــادل باشــد.
اصــل تناســب لزومــًا و همــواره قــادر بــه جلوگیــری از نقــض حقــوق بشــر بــه دســت قانون گــذاران 
نیســت، بلکــه در بســیاری از مــوارد، ممکــن اســت کفــه حقــوق بشــر بــه بهانــه کارآمــدی یــا اقتضــای 
مصالــح ملــی، ســبک و کم مقــدار شــمرده شــود. چنیــن وضعیتــی، در دهــه 1970 و 1980 در 
ــه نخســت،  ــه در وهل ــود ک ــه می ش ــن رو، توصی ــود. از ای ــده ب ــایع ش ــن ش ــکای التی کشــورهای امری
ــا محــدود  ــراد ســلب ی ــر تصمیم گیــری مقــام عمومــی، حقــوق اف ــر اث اطمینــان حاصــل شــود کــه ب
نشــده باشــد. در وهلــه دوم، اگــر بنــا بــه اقتضــای امــر عمومــی، لــزوم محدودیت ســازی حقــوق افــراد 
ــا ضــرورت و اقتضــای  ــراد، متناســب ب ــوق اف ــه حق ــرد ک ــان حاصــل ک ــد اطمین ــود، بای احســاس ش
عمومــی تحدیــد شــده اســت. ایــن اقــدام، یکــی از زمینه هــای حمایــت مؤثــر از حقــوق بشــر اســت.2 
بــه طــور کلــی، اصــل تناســب بــه دنبــال ایجــاد رابطــه منطقــی میــان تصمیم گیــری و اهدافــی اســت 

ــرد.3 ــم می گی ــر اســاس آن تصمی ــی ب ــام عموم ــه مق ک
اصــل تناســب در دادنامــه شــماره 504 و 503 هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه  روشــنی 
مــدار توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــرای احتســاب میــزان ســنوات تعهــد بــه خدمــت در مناطــق محــروم 
از ســوی دانش آموختــگان پزشــکی، دو قانــون وجــود داشــت. قانــون خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان 
و قانــون اختصــاص ســهمیه بــه بانــوان در دوره تخصصــی دســتیاری، مصــوب 1372. بــه موجــب قانــون 
نخســت، مــدت تعهــد بــه خدمــت در مناطــق محــروم، معــادل ســنوات تحصیــل )4 ســال( اســت و بــه 
ــا مــدت 12 ســال اســت. وزارت  ــد وزارت بهداشــت ت ــه صاح دی ــن مــدت ب ــون دیگــر، ای موجــب قان
ــت  ــوان خدم ــه عن ــی را ب ــی طوالن ــون دوم، مدت ــتناد قان ــه اس ــکی ب ــوم پزش ــان و عل ــت، درم بهداش
تعهدشــده مقــرر کــرد. دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی خــود بــا اســتناد بــه اصــل تناســب، مــدت 
ــت و  ــب دانس ــکی را نامتناس ــوم پزش ــان و عل ــت، درم ــه وزارت بهداش ــدرج در مصوب ــرر من ــان مق زم

ابطــال کــرد.
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه موجــب دادنامــه شــماره 10170 مــورخ 1400/1/24 کــه 
ــور اداری و اســتخدامی  ــازمان ام ــس س ــی و مجل ــور حقوق ــس ام ــه ریی ــی ک ــام ابطــال نامه های در مق
ــا تلقــی صحیــح از اصــل  و نیــز اداره کل آمــوزش و پــرورش خراســان جنوبــی صــادر کــرده بودنــد، ب

 1-Necessity.

 2-Feldman, David, Civil liberties and human rights in England and Wales, Clarendon: Clarendon Press, 1993 . 

3. نک: هداوند و مشهدي، پیشین.

تأملی بر شاخص های اداره خوب در
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تناســب بیــان کــرد: »معلمــان دارای معلولیت هــای شــدید و خیلــی شــدید بــه موجــب اصــل تناســب 
بــه میــزان ســاعات کاری موضــوع مــاده 28 قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن برخوردارنــد و نامه هــای 
معتــرٌض عنــه از ایــن حیــث کــه کاهــش ســاعت کار هفتگــی معلــوالن شــاغل در مشــاغل آموزشــی را 

میســر ندانســته اســت، بــه علــت مغایــرت بــا قانــون ابطــال می شــود«.
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در دادنامــه شــماره 1219 مــورخ 1394/10/29 کــه در مقــام 
ــورخ 1386/12/26 صــادر  ــه رأی شــماره 1507 ـ 1551 م ــوان نســبت ب ــون دی ــاده 91 قان اعمــال م
شــده، بــه اصــل تناســب توجــه داشــته و تصویب نامــه هیئــت وزیــران را بــه دلیــل نامتناســب بــودن 
ــورم  ــرخ ت ــا ن ــه اشــخاص ب ــوق بازنشســتگی و وظیف ــش حق ــوق و افزای ــب جــدول حق ــش ضری افزای

ابطــال کــرده اســت. 

بند ششم ـ اصل حاکمیت قانون
ــر اســاس آن، همــه اعمــال  ــی« کــه ب ــودن، دو وجــه دارد. نخســت، »وجــه ایجاب ــی ب اصــل قانون
ــارج از  ــد خ ــای اداری نبای ــه مقام ه ــلبی« ک ــه س ــری، »وج ــد و دیگ ــون باش ــق قان ــد مطاب اداری بای
چارچــوب قانــون اقــدام کننــد.1 ممنوعیــت تقییــد، تضییــق و تخصیــص دایــره شــمول قانــون، یکــی 
از مصداق هــا و مشــتقات اصــل قانونــی بــودن اســت کــه دیــوان عدالــت اداری در آرای متعــددی بــه 

ایــن معنــا اشــاره کــرده اســت.
ــام  ــورخ 1390/6/21 در مق ــماره 253 م ــه ش ــت اداری در دادنام ــوان عدال ــی دی ــت عموم هیئ
دفــاع از ایــن اصــل بیــان می کنــد: »نظــر بــه اعتبــار نتایــج گذرانــده واحدهــای درســی در هــر یــک 
ــت در  ــا موفقی ــه ب ــی ک ــای درس ــه واحده ــرش کلی ــرورت پذی ــور و ض ــر کش ــکده های معتب از دانش
ــه شــرح تبصــره  11 مــاده 55 آیین نامــه   ــات مربوطــه طــی شــده اســت، وضــع قاعــده آمــره ب امتحان
ــد  ــته اســت: »پذیرفته شــده جدی ــرر داش ــه مق ــور مصــوب 1380/7/10 ک ــام ن آموزشــی دانشــگاه پی
حداکثــر تــا پایــان اولیــن نیم ســال تحصیلــی بعــد از پذیــرش، موظــف بــه ارائــه ریزنمــرات تأییدشــده 
واحدهایــی اســت کــه تقاضــای کتبــی خــود را بــرای تطبیــق آن هــا ارائــه کــرده اســت، فرصــت مذکــور 
ــارات  ــدود اختی ــارج از ح ــده و خ ــی گذرانده ش ــای درس ــار واحده ــر اعتب ــود«، مغای ــد نمی ش تمدی

ــور در وضــع مقــررات دولتــی اســت«. دانشــگاه پیــام ن
ــوع  ــورخ 1389/12/23، موض ــماره  615 م ــه ش ــت اداری در دادنام ــوان عدال ــی دی ــت عموم هیئ
پرونــده کاســه  746/88، اقــدام ســازمان بازرگانــی اســتان گیــان را در مکلــف ســاختن اتحادیه هــای 
ــی  ــر قانون ــب، غی ــای کس ــض پروانه ه ــد و تعوی ــدور، تمدی ــگام ص ــی هن ــت مبالغ ــه پرداخ ــی ب صنف
ــه اصــل ممنوعیــت  ــت اداری ب ــوان عدال ــه، یکــی از نمونه هــای اســتناد دی ــن دادنام تشــخیص داد. ای

ــت. ــذار اس ــم قانون گ ــرانه حک ــازی خودس ــام اداری در مقّیدس مق

1. همان.
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ــره  ــیع دای ــم و توس ــیر، تعمی ــت تفس ــل ممنوعی ــه اص ــوان ب ــودن می ت ــی ب ــل قانون ــب اص در قال
ــا  ــون ی ــره شــمول قان ــت تفســیر خودســرانه و توســیع دای ــرد. ممنوعی ــاره ک ــز اش ــون نی شــمول قان
ــت اداری مشــاهده کــرد.  ــوان عدال ــوان در برخــی دادنامه هــای هیئــت عمومــی دی تشــدید آن را می ت
بــرای نمونــه، در دادنامــه شــماره 271ـ272 مــورخ 1390/7/4، هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری 
چنیــن اظهــار نظــر کــرده اســت: »هــر چنــد بــه موجــب مــاده 35 قانــون تخلفــات رانندگــی، مصــوب 
ــم بخشــی از  ــون تنظی ــاده 18 قان ــرر در م ــم مق ــون، حک ــن قان ــب ای ــخ تصوی 1389/12/24 و از تاری
مقــررات مالــی دولــت، مصــوب 1380/11/27 در اخــذ صرفــًا جریمــه نقــدی بــرای تخلفــات رانندگــی 
ــران و  ــت وزی ــر، هیئ ــون اخیرالذک ــت قان ــان حاکمی ــه در زم ــه این ک ــو شــده اســت، لیکــن نظــر ب لغ
پلیــس راهــور نیــروی انتظامــی بــه موجــب تصویب نامــه شــماره 202600/ت 40096 و دســتورالعمل 
مــورخ 1388/2/30، در تخلفــات رانندگــی عــاوه بــر جریمــه نقــدی، مجــازات توقیــف خــودرو را نیــز 
ــارج از  ــذار و خ ــم قانون گ ــر حک ــکایت، مغای ــورد ش ــات م ــن، مصوب ــر ای ــا ب ــد، بن ــی کرده ان پیش بین

ــود«. ــارات مراجــع وضــع تشــخیص داده می ش حــدود اختی

تأملی بر شاخص های اداره خوب در
 رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری
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نتیجه گیری
همراه با تحوالت ســـریع زنـــدگی اجتمـــاعی و تکامـــل تـــدریجی مفـــاهیم و کارکردهـــای حقـوق 
اداری، اصـــول بســیاری شــکل  گرفتــه و تمــام ســاختارهای ایـــن رشــته را دگرگــون ســاخته اســت. این 
ــدرت  ــوازن ق ــو، در ت ــک  س ــا از ی ــد ت ــه کنن ــب ارائ ــوب و مناس ــی مطل ــد راه حل های ــول می توانن اص
عمومــی و مقتضـــیات اداری راه گشــا باشــد و از دیگــر ســو، آزادی هــای افــراد را تضمیــن کنــد. چنیــن 
ــفاف سازی،  ــه شـ ــوان بـ ــه می ت ــه از آن جمل ــای اداره خــوب محســوب می شــوند ک ــی، ایدئال ه اصول

ــرد.  ــاره ک ــخ گویی اش ــی و پاس بی طرف
مقــام اداری نــه  فقــط در چارچــوب قوانیــن و مقــررات، بلکــه بایــد به شــیوه ای منـــصفانه و عادالنـــه 
عمــل کنـــد. بنــا بــر ایــن، مقام هــای عمومــی در اعمــال صاحیت هــای اختیــاری خــود بایــد از یــک 
دســته اصــول حقــوق اداری پیــروی کننــد. در اجــرای ایــن اصــول، اقتضائــات اداره خــوب و کارآمــد، 
هم چنیــن منافــع اشــخاص ثالــث و منافــع عمومــی بایــد بــه صــورت مناســب در نظــر گرفتــه شــود. 
ایــن اصــول بــرای حمایـــت از حقــوق، آزادی هــا و منافــع اشــخاص در برابــر تصمیم هــا و اعمــال اداری 

ــد.  ــه کار می رون ــاری ب ــای اختی ــرای صاحیت ه ــرای اج ب
یکــی از اصــول اداره خــوب، برابــری در برابــر قانــون اســت. هــدف ایــن اصــل، جلوگیــری از تبعیــض 
نامنصفانــه اســت، بــا ایــن تضمیــن کــه بــا اشــخاصی کــه در وضعیت هــای عملــی یــا قانونــی یکســان 
قــرار دارنــد، در اعمــال اختیــار صاح دیــدی بایــد بی طرفانــه برخــورد شــود. اصــل تناســب بــه ویــژه 
در جایــی بـــه کـــار مـــی رود کـــه عملــی اداری کـــه در اجـــرای یـــک صاحیــت اختیاری انجام  شــده 
اســت، بــر حقــوق، آزادی هــا یــا منافــع یـــک فـــرد تـــأثیر نـــامطلوب بگــذارد. در ایــن صــورت، تضمین 
موازنــه ای منطقــی میــان منافــع مــورد بحــث ماننــد نفــع عمومــی از یــک  ســو و منافــع خصوصــی افــراد 

ــد.  از ســوی دیگــر ضــرورت می یاب
ایــن اصــل بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه وقتــی صاحیــت اختیــاری بــه یــک مقــام اداری واگــذار 
می شــود، نبایــد تکلیــف و مســئولیت های زیاده خواهانــه را بــر عهــده فــرد قــرار دهــد. اگــر مـــأموران 
اداری کـــه بایــد وظایــف قانونــی خــود را بــا اعمــال صاحیــت اختیــاری انجــام دهنــد، در زمــان انجـــام 
وظیفــه، بــه معیارهایی توجه نکنند کـــه دادگـــاه )قـــانون( آن را بـــرای اعمـــال و راهنمـــایی صاحیت 
اختیـــاری نامتناســـب شـــمرده اســت، از نظــر قـــانونی، صاحیــت اختیــاری خــود را اعمــال نکرده انــد. 
بنــا بــر ایــن، اگــر مـــأموران اداری در اعمــال صاحیــت اختیاری خــود از ابزارهـــا و روش های متناســـب 
ــن اصــل از  ــت، ای ــد. در نهای ــال کنن ــود را اعم ــی خ ــارت قضای ــد نظ ــا بای ــد، دادگاه ه ــتفاده نکنن اسـ
مقام هــای اداری می خواهــد از هــر اقدامــی در هــر مـــوردی بپرهیزنــد کـــه ممکــن اســت منجــر بــه 
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تبعیــض و آســیب دیــدن افــراد شــود.
ــر و  ــورد نظ ــدف م ــان ه ــی می ــب منطق ــل تناس ــی، اص ــوق اداری اروپای ــای حق ــر نظام ه بیش ت
ابزارهــای دســت یابی بــه آن را بـــه رســمیت می شناســند کــه ایــن موضــوع بــه عنـــوان »اصل تناســب« 
ــوب  ــای اداره خ ــیاری از مؤلفه ه ــه بس ــت ب ــه صراح ــران، ب ــی ای ــام حقوق ــود. در نظ ــناخته می ش ش
ــاد در  ــن نه ــد ای ــان می ده ــت اداری نش ــوان عدال ــرد دی ــن رویک ــا تبیی ــت، ام ــده اس ــه نش پرداخت

ــردارد. ــوب گام ب ــق اداره خ ــتای تحق ــت در راس ــرده اس ــاش ک ــف ت ــای مختل پرونده ه

تأملی بر شاخص های اداره خوب در
 رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری
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Reflections on the indicators of good governance in the 
jurisprudence of the Court of Administrative Justice
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Abstract:
Protecting the rights of citizens is one of the key and important responsibilities of gov-
ernments. In this regard, the active presence of citizens in the public arena is necessary 
to draw the general boundaries of their collective interests and rights, as well as to hold 
the institution of power accountable. In addition, regulatory and controlling authorities 
should be available to evaluate the performance of public officials. In such a situation, 
the concept of good governance becomes important. Good governance theory is an in-
tegrated theory that contains principles and indicators for reviewing administrative ac-
tions and decisions as well as increasing their efficiency. The present article examines 
the principles governing the services of the administrative system in the light of the 
theory of good governance. The research method in this article is descriptiveـanalytical 
and the mentioned subject has been studied using the library method. The results of 
this study indicate that in the administrative law of Iran, in the strict sense of the word, 
the various dimensions of good governance are not addressed. In many cases, which in 
a way indicates good governance, insufficient executive guarantees have been devel-
oped, and this is one of the shortcomings of good governance in Iranian administrative 
law. However, in its rulings, the Court of Administrative Justice has paid attention to 
many components of good administration and has been able to largely address the 
shortcomings in Iran’s administrative law in practice.

Keywords: administrative system, public services, good governance, speed of re-
sponse, legality.
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