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صیانــت از حقــوق شــهروندان ،یکــی از وظایف کلیــدی و مهم دولتهاســت .در این راســتا،
حضــور فعــال شــهروندان در عرصههــای عمومــی بــرای ترســیم حــدود کلــی منافع و حقــوق جمعی
آنهــا و نیــز پاسخگوســازی نهــاد قــدرت الزم اســت .بــه عــاوه بایــد مراجــع نظارتــی و کنترلکننده
موجــود باشــند تــا عملکــرد متصدیــان عمومــی ارزیابــی شــود .در چنیــن وضعیتــی ،مفهــوم اداره
خــوب اهمیــت پیــدا میکنــد .نظریــه اداره خــوب ،نظریـهای تلفیقــی اســت کــه دربردارنــده اصــول
و شــاخصهایی بــرای بررســی اقدامــات و تصمیمهــای اداری و نیــز افزایــش کارآمــدی آنهاســت.
مقالــه حاضــر بــه بررســی شــاخصهای اداره خــوب در رویــه قضایــی دیــوان عدالــت اداری
پرداختــه اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه حقــوق اداری ایــران بــه مفهــوم
دقیــق کلمــه بــه ابعــاد مختلــف اداره خــوب نپرداختــه اســت .در بســیاری از مــوارد نیــز کــه
بــه صــورت نوعــی بــر اداره خــوب داللــت دارد ،ضمانــت اجرایــی کافــی تدویــن نشــده کــه
از جملــه نارســاییهای موجــود در خصــوص اداره خــوب در حقــوق اداری ایــران اســت.
بــا ایــن حــال ،دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان مرجــع عالــی نظــارت قضایــی در آرای خــود بــه
بســیاری از مؤلفههــای اداره خــوب توجــه داشــته و توانســته اســت نارســاییهای موجــود در
حقــوق اداری ایــران را در عمــل تــا انــدازه زیــادی برطــرف کنــد .روش تحقیــق در ایــن مقالــه،
توصیفــی ـ تحلیلــی اســت و بــا اســتفاده از روش کتابخان ـهای ،موضــوع را بررســی کــرده اســت.
کلیدواژهها:نظــام اداری ،خدمــات عمومــی ،اداره خــوب ،ســرعت در پاســخگویی ،قانونــی بــودن.
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تأملی بر شاخصهای اداره خوب در
رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری

مقدمه
گســترش تعامــل میــان ادارهکننــدگان و ادارهشــوندگان در جوامــع مــدرن امــروزی ســبب دخالــت
بیــش از انــدازه دولــت در امــور جامعــه ،محدودســازی حــوزه حقــوق خصوصــی و گســترش حــوزه
حقــوق عمومــی و افزایــش عملکــرد دولتهاســت .ایــن فراخــی علمکــرد بــه حمایــت هــر چــه بیشتــر
1
از حقــوق شــهروندان در برابــر اداره و مقامهــای اداری و بــه صــورت کلــی ،قــدرت عمومــی نیــاز دارد.
بــر ایــن اســاس ،ظهــور و بــروز اندیش ـههای حمایتــی از اشــخاص ســبب ایجــاد نظریههایــی نویــن
ماننــد «اداره خــوب» شــده اســت.
هــدف حقــوق اداری ،کنتــرل مقامهــای حکومتــی دســتگاههای اداری و کارگــزاران عمومــی
در اجــرای قوانیــن و اختیاراتــی اســت کــه قانــون بــه آنهــا واگــذار کــرده اســت 2.بنــا بــر ایــن ،از
منظــر حقــوق بشــر ،بــرای جلوگیــری از ســوء اســتفاده مقامهــای اداری از اختیــارات واگذارشــده
بــه آنهــا ،اداره ،مکلــف بــه رعایــت شــرطهایی اســت .نظــام حقوقــی اتحادیــه اروپــا بــه عنــوان
یکــی از نظامهــای حقوقــی پیشــرو ،نخســتین بــار در منشــور حقــوق بنیادیــن خــود ،ایــن نظریــه را
پیشبینــی و برخــی ابعــاد آن را تبییــن کــرد 3.مفهــوم گســتردهتر آن اســت کــه اقدامــات اداری نــه
فقــط از نظــر رویـهای بایــد کارآمــد و مؤثــر باشــند ،بلکــه از جنبــه ماهــوی نیــز بایــد صحیــح باشــند.
4
اداره خــوب را میتــوان بــه طــور کلــی ،بــه معنــای مشــروعیت دولــت درک کــرد.
اداره خــوب ،یکــی از مفاهیــم مــدرن حقــوق اداری اســت کــه در منشــور حقــوق بنیادیــن اتحادیــه
اروپــا بــه عنــوان یکــی از حقهــای اساســی شــهروندان مطــرحشــده اســت .ســپس ایــن موضــوع
در قانــون اروپایــی رفتــار خــوب اداری و برخــی مصوبــات کمیتــه وزیــران شــورای اروپــا بــهتفصیــل
تبییــن گردیــده اســت 5.یکــی از معضــات موجــود در نظــام حقوقــی ایــران کــه ســبب پررنــگ شــدن
نقــش رویــه قضایــی میشــود ،آن اســت کــه در ایــن نظــام ،وضــوح قانــون کــه یکــی از اوصــاف اصلــی
 .1نــک :خســروی ،حســن و محمدجــواد حســینی« ،ســرآغازی بــر حقــوق بشــر اداری» ،فصلنامــه پژوهشهــای
نویــن حقــوق اداری ،ســال دوم ،1399 ،شــماره .5
 .2نک :هداوند ،مهدی ،حقوق اداری تطبیقی (جلد  ،)1تهران :سمت ،چاپ اول.1386 ،

 .3نــک :روزیطلــب ،محمدمحســن« ،اصــول نظریــه اداره خــوب در شــکلگیری ،اجــرا و لغــو اعمــال
یکجانبــه اداری» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد دانشــکده حقــوق ،دانشــگاه تهــران.1394 ،

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

حقوقــی ایــران بــا تأکیــد بــر دو اصــل قانونــی بــودن و تناســب» ،فصلنامــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری،
 ،1399ســال دوم ،شــماره .3
 .5نــک :عطریــان ،فرامــرز ،حقــوق اداری تطبیقــی ،اداره خــوب (مطالعــه تطبیقــی نظــام حقوقــی ایــران و

اتحادیــه اروپــا) ،تهــران :میــزان.1395 ،
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آن بــه عنــوان پیششــرط تحقــق حاکمیــت قانــون محســوب میشــود ،رعایــت نشــده اســت و ادارههــا
1
و محاکــم را در تعییــن تکلیــف امــور دچــار ســردرگمی میکنــد.
در زمــان پراکندگــی قوانیــن ،نقــش قاعدهگــذاری قضایــی از طریــق رویــه قضایــی اهمیــت بســیار
بیشتــری مییابــد .در ایــن خصــوص ،دیــوان عدالــت اداری بــا رویــه قضایــی پویــا و متحــول کــه
در نبــود قانــون عــام اداری و اشــاره نکــردن قانــون اساســی بــه اصــول جدیــد ،راهگشــا خواهــد بــود،
میتوانــد بــه ارائــه اصــول و حقــوق جدیــد منجــر شــود .در همیــن راســتا ،بــا نگاهــی منتقدانــه بــه
رویــه قضایــی دیــوان عدالــت اداری میتــوان گفــت کــه قضــات دیــوان در عمــل ،چنــدان کــه بایســته
2
و شایســته اســت ،از حقــوق عمومــی و اصــول آن اســتفاده نکردهانــد.
پرســش اساســی ایــن مقالــه آن اســت کــه شــاخصها و معیارهــای اداره خــوب در نظــام حقــوق
اداری ایــران بــه ویــژه در رویــه قضایــی هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری چــه جایگاهــی دارد و
اصــول حاکــم بــر خدمــات نظــام اداری در پرتــو نظریــه اداره خــوب چگونــه قابــل ارزیابــی اســت؟ بــرای
بررســی و پاسـخگویی بــه ایــن ســؤال ،اداره خــوب در رویــه قضایــی دیــوان تبییــن شــده اســت .نتایــج
ایــن پژوهــش نشــان میدهــد 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 مفهومشناسی 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
از ابعــاد و زمینههــا شــده اســت .تکیــه اصلــی ایــن دکتریــن بــر بررســی آیینهــای اداری و چگونگــی
بهکارگیــری اختیــارات قانونــی در فرآینــد تصمیمگیــری مقامهــای اداری اســت و امــروزه در پیونــد
دادن فرآیندهــای گوناگــون اداری نقــش بســیار مهمــی ایفــا میکنــد .در جریــان اعمــال ایــن نظریــه،
آیینهــای اداری ،ترســیمکننده مســیری هســتند کــه در آن و در نخســتین مرحلــه ،مقامهــای اداری
تصمیمهــای الزم و ضــروری را میگیرنــد .در مراحــل دیگــر نیــز مقامهــای اداری ،آن تصمیمهــا را
اجــرا و در نهایــت ،هنــگام روی دادن اختــاف بــر اثــر ایــن تصمیمهــا ،آن را حــلو فصــل میکننــد.
 .1نــک :حســنوند ،محمــد و مینــا اکبــری« ،گــذار از قاعــده تقنینــی بــه قاعدهگــذاری قضایــی در رویــه قضایــی

دیــوان عدالــت اداری بــا تأکیــد بــر حقــوق اســتخدامی» ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،دوره هشــتاد و چهــارم،
 ،1399شــماره .112
 .2آقایــی طــوق ،مســلم و ســجاد مردانــی« ،اســتناد بــه اصــول حقوقــی در آرای دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه
پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،ســال ســوم ،1400 ،شــماره  ،6ص .181
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در ایــن میــان ،نقــش اصلــی نظریــه اداره خــوب ،تضمیــن مســتدل بــودن تصمیمهــای اداری
بــا تکیــهبــر ارائــه دالیــل و مســتندات کافــی از ســوی مقامهــای اداری مســئول اســت 1.ایــن امــر
موجــب میشــود شــهروندان بــهطــور غیــر مســتقیم ،از حــق مشــارکت در تصمیمگیریهــای اداری
بهرهمنــد شــوند کــه بــهطــور مســتقیم بــر حقــوق و آزادیهایشــان اثــر میگــذارد تــا منافــع آنهــا
در نتیجــه اجــرای ایــن تصمیمهــای اداری تضییــع نشــود .نظریــه اداره خــوب عــاوه بــر تضمیــن
اعمــال اصــل حاکمیــت قانــون در تصمیمگیریهــای اداری و اجــرای آنهــا بــه کیفیــت اجــرای ایــن
تصمیمهــا نیــز توجــه نشــان میدهــد .بــه طــور کلــی ،اداره مطلــوب ،مســتلزم احتــرام دولــت بــه
2
حقــوق بشــر ،اصــول دموکراســی و حاکمیــت قانــون اســت.
بــر اســاس عمومــات حاکــم بــر ایــن نظریــه ،اَعمــال اداری بایــد هــم قانونــی و هــم صحیــح باشــند
و ادلّــه مناســب و کافــی از آنهــا پشــتیبانی کنــد تــا از ایــن طریــق بتــوان اعمــال صحیــح اختیــارات
گزینشــی را تضمیــن کــرد 3.دکتریــن اداره خــوب ،رویکــردی نســبتاً جدیــد در حقــوق اداری مــدرن
بــه شــمار مــیرود و از نظــر ســاختاری در مقابــل مفهــوم اداره بــد قــرار دارد .مفهــوم اداره خــوب
را ابتــدا میتــوان بــا ویژگیهایــی چــون بیطرفــی در امــور ،ســرعت در انجــام امــور ،شــفافیت و
4
قانونمــداری تعریــف کــرد.
بــر اســاس نظریــه اداره خــوب ،هــر ادارهای در نظــام اداری بایــد در عملکــرد خــود شــفافیت داشــته
و در قبــال اقدامهــای صورتگرفتــه ،مســئول و پاســخگو باشــد .هــدف اصلــی اداره خــوب ،توجــه
بــه حقــوق شــهروندان بــر پایــه رعایــت قوانیــن ،نفــی تبعیــض و تناســب در خدماترســانی 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
معاصــر اثــر گذاشــته اســت کــه بــه «آیینهــای اداری» و چگونگــی بــه کارگیــری «صالحیتهــای
1-Mendes, Joana, Good administration in EU law and the European Code of Good Administrative Behaviour, 2009

 .2نــک :جمشــیدی ،علیرضــا و آریــن پتفــت« ،حقــوق شــهروندی در پرتــو آیینهــای نویــن اداری» ،مجلــه
اخــاق زیســتی ،1395 ،شــماره .21
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

 .5نک :محمودی ،جواد ،تحوالت حقوق اداری اتحادیه اروپا ،تهران :خرسندی ،چاپ اول.1393 ،
6-Right to good administration.
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اختیــاری» در فرآینــد تصمیمگیــری مقامهــای اداری مربــوط میشــود .بــهطــور خالصــه ،بــر اســاس
ایــده «اداره خــوب» ،تصمیمگیــری اداری بایــد مســتدل باشــد و مقــام تصمیمگیرنــده مکلــف اســت
بــا ارائــه دالیــل و مســتندات کافــی ،تصمیــم خــود را توجیــه کنــد .شــهروندان نیــز حــق مشــارکت در
1
جریــان تصمیمگیریهایــی اداری را دارنــد کــه بــر حقــوق ،آزادیهــا و منافــع آنهــا اثــر میگــذارد.
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
میشــود.
در اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی ایــران ،مفهــوم اداره خــوب بــه کار نرفتــهاســت ،امــا بــه
صــورت ضمنــی و صریــح بــه برخــی مؤلفههــای اداره خــوب اشــارهشــده اســت .بــرایمثــال ،در
جمهــوری اســامی ایــران ،اصــل برابــری و بیطرفــی در قانــون اساســی و قوانیــن مختلــف اداری
شناســایی شــده اســت .بنــد  ۹اصــل 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
میرســد تبعیــض روا یــا مثبــت ،اشــكال حقوقــی داشــته باشــد.
در ســطح قوانیــن عــادی نیــز قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــا اشــاره بــه اصــل «ســرعت در
ت در پاس ـخگویی اشــارهکرده اســت .طبــق
انجــام وظایــف اداری» ،در مــواد  ۳۶و  ۳۸بــه اصــل ســرع 
مــاده « ،۳۶دســتگاههای اجرایــی موظفنــد فرآیندهــای مــورد عمــل و روشهــای انجــام کار خــود را
بــا هــدف افزایــش بهــرهوری نیــروی انســانی و کارآمــدی فعالیتهــا ماننــد ســرعت بــه مــورد اجــرا
گذارنــد» .مطابــق قســمتی از مــاده « ،۳۸بــه منظــور تســریع و ســهولت در ارائــه خدمــات بــه مــردم،
واحدهــای خدمترســانی الکترونیکــی از طریــق بخــش دولتــی و غیــر دولتــی در مراکــز شهرســتانها
ایجــاد میگــردد».
در منشــور حقــوق شــهروندی نیــز بــه مســئله اداره خــوب توجــه شــده اســت« .حقــوق شــهروندی»
از مفاهیمــی اســت کــه در ســالهای اخیــر ،کاربــرد آن در جامعــه ایــران بــه صــورت چش ـمگیری رو
بــه افزایــش نهــاده اســت 2.رابطــه دولــت و مردمــان در چارچــوب حقــوق شــهروندی ،بیــش از آنکــه بــر
پایــه آمریــت دولــت و اقتــدار آن اســتوار باشــد ،بــر رابطــه دوســویه و همــکاری بنــا نهــاده شــده اســت.
3
امــروزه حقــوق شــهروندی ،بهتریــن زمینــه مشــارکت شــهروندان را فراهــم میســازد.
 .1نک :هداوند ،مهدی و مشهدی علی ،اصول حقوق اداری ،تهران :خرسندی.1389 ،

 .2نــک :ســلطانی ،ســید ناصــر« ،حقــوق اجتماعــی یــا حقــوق شــهروندی؟ نمون ـهای از آشــفتگی مفاهیــم در

نظــام حقوقــی ایــران» ،مجلــس و پژوهــش ،ســال ســیزدهم ،1385 ،شــماره .51

 .3افضلــی ،رســول« ،حقــوق شــهروندی در ایــران» ،اطالعــات سیاســی ـ اقتصــادی ،1389 ،شــمارههای 279ـ،280
ص .267
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تأملی بر شاخصهای اداره خوب در
رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری

حقــوق شــهروندی در نظــام اداری ،ترســیم فضایــی کلــی از آنچــه مراجعــان نظــام اداری بایــد از آن
بهرهمنــد باشــند ،بــه شــمار م ـیرود .در نظــام بینالمللــی شــاید بتــوان مفاهیمــی چــون اســتاندارد
خدماترســانی عمومــی ،چارچــوب خدماترســانی و نظــام خدماترســانی دولتــی باکیفیــت را
1
معــادل حقــوق شــهروندی در نظــام اداری در نظــر گرفــت.
در منشــور حقــوق شــهروندی« ،حــق بــر اداره خــوب» بــا عنــوان «حــق اداره شایســته و حســن
تدبیــر» آمــده کــه بــه عنصــر «کارآمــدی» بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای ایــن نظریــه در مــاده ۱۹
آن اشــارهشــده اســت .البتــه «منفعــت عمومــی» کــه بــا عنــوان «مصلحــت عمومــی» در پیشنویــس
ف شــده اســت.
منشــور ،اقدامــات و تصمیمهــای اداری بــه آن وابســته شــده بــود ،در متــن اصلــی حــذ 

گفتــار ســوم ـ مؤلفههــای اداره خــوب در خدماترســانی عمومــی
در رویــه هیئــت عمومی دیــوان عدالــت اداری
از منظــر نظریــه اداره خــوب ،خدماترســانی اداری موضــوع حقــوق اداری بایــد دارای ویژگیهــا
و شــاخصهایی باشــد کــه بــه آن خواهیــم پرداخــت.

بند اول ـ اصل سرعت در پاسخگویی

ایــن اصــل ،تکلیفــی را بــر مقامــات عمومــی بــار میکنــد کــه پاسـخگویی در مــدت زمــان معقــول
از لــوازم آن اســت .بــر ایــن اســاس ،مقــام عمومــی بایــد قلمــروی زمانــی مــورد نظــر قانونگــذار را در
رســیدگیهای اداری رعایــت کنــد .افــزون بــر آن ،هــر گونــه تقصیــر در ایــن زمینــه بــه نفــع اشــخاص
تفســیر میشــود و اداره در ایــن مــورد ،مســئول اســت 2.طوالنــی بــودن رونــد کارهــا ســبب میشــود
3
کــه شــهروندان بــرای زودتــر رســیدن بــه نتیجــه ،بــه فســاد تــن دهنــد.
بــرای نمونــه ،قانونگــذار طبــق مــاده  85قانــون شــهرداری ،بــه شــهردار اختیــار داده اســت کــه
بــر اســاس تشــخیص خــود بــه تخریــب یــا اصــاح ســقف بازارهــا و داالنهــای عمومــی و خصوصــی
و ســاختمانهایی دســت بزنــد کــه ُم ِخـ ِّ
ـل ســامت عمومــی هســتند .در ایــن فــرض ،مقــام عمومــی
بایــد بــا در نظــر گرفتــن موضوعــات در معــرض خطــر ،در مــدت زمانــی معقــول بــه تخریــب یــا اصــاح
4
دســت بزنــد تــا ســامت عمومــی بــه خطــر نیافتــد.
 .1ســلیمانی ،مســعود و همــکاران« ،حقــوق شــهروندی در نظــام اداری :تحلیلــی بــر چالشهــای اجــرا»،
فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال هفتــم ،1398 ،شــماره  ،20ص .167
 .2نک :هداوند و مشهدی ،پیشین.
 .3نــک :جــدی ،حســین« ،ریشــههای فســاد اداری و شــیوههای مبــارزه بــا آن» ،اطالعــات سیاســی ـ اقتصــادی،
ســال بیســت و پنجــم ،1389 ،شــمارههای  5و .6
 .4نــک :هداونــد ،مهــدی و دیگــران ،آیینهــای تصمیمگیــری در حقــوق اداری (مطالعــه تطبیقــی) ،تهــران:
خرســندی ،چــاپ اول.1386 ،
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دادنامــه شــماره  160مــورخ  1380/5/14هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری کــه در مقــام
تعــارض میــان آرای صادرشــده از شــعب دیــوان اصــدار یافتــه اســت ،ضمــن توجــه بــه ایــن اصــل
چنیــن بیــان میکنــد« :عــاوه بــر اینکــه مــدت ممنوعیــت شــهرداری از صــدور پروانــه احــداث
ســاختمان در اراضــی غــرب مســیل کــن پایــانیافتــه اســت ،اساسـاً بــا عنایــت بــه بنــد  24مــاده 55
قانــون شــهرداری و همچنیــن تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها،
مصــوب  1367کــه متضمــن تأییــد اصــل تســلیط و اعمــال حقــوق مالکانــه اســت ،پــس تأخیــر در
تهیــه و تصویــب نقشــه تفصیلــی نمیتوانــد 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 شــدهاند .بــر ایــن اســاس،
اقدامــات شــهرداریها در تصویــب و تهیــه نقشــه طــرح تفصیلــی شــهر موجــب ســلب حقــوق مکتســب
شــهروندان نیســت .البتــه اقدامــات شــهرداریها در تهیــه و تصویــب طــرح تفصیلــی بایــد در مهلــت
معقــول و مناســب صــورت گیــرد.
دیــوان عدالــت اداری در دادنامــه شــماره  369مــورخ  ،1386/5/23قســمتی از بخشنامــه شــماره
 7/292/119مــورخ  1381/4/1نیــروی انتظامــی را ابطــال کــرد .شــرح قضیــه بــه ایــن صــورت اســت
کــه شــورای عالــی امنیــت ملــی ،مصوبـهای را دایــر بــر لــزوم رســیدگی بــه اتهــام قاچاقچیــان انســان
ظــرف مــدت شــش مــاه از تاریــخ توقیــف وســیله نقلیــه مــورد اســتفاده متهمــان صــادر کــرد .ســپس
فرمانــده نیــروی انتظامــی ،بخشنامــهای صــادر کــرد مبنــی بــر اینکــه پــس از انقضــای مــدت
شــش ماهــه یادشــده نیــز امــکان رســیدگی بــه جــرم مالــک یــا مالــکان خودروهــای مــورد اســتفاده
قاچاقچیــان انســان وجــود دارد.
مطابــق برداشــت دیــوان عدالــت اداری ،چنیــن بخشنامـهای بــا هــدف مــورد نظــر شــورای عالــی
امنیــت ملــی در رســیدگی بــه اتهامهــای یادشــده ظــرف حداقــل مــدت زمانــی مغایــرت دارد یــا بــه
عبــارت دیگــر ،خــاف اصــل ســرعت در پاسـخگویی اســت .بــه عقیــده نگارنــده ،چنیــن اســتداللی بــا
وجــود حســن نیــت صادرکننــدگان آن ،در ایــن جــا مجرایــی نــدارد؛ زیــرا مفــاد بخشنامــه نیــروی
انتظامــی بــا لــزوم ســرعت بخشــیدن بــه رونــد رســیدگیها مغایرتــی نــدارد .افــزون بــر آن ،اصــل
قانونــی بــودن جــرم و لــزوم تحقــق عدالــت ایجــاب میکنــد بــه اتهــام افــراد تــا زمانــی کــه از آن
جرمزدایــی نشــده اســت ،رســیدگی شــود.
همچنیــن بــر اســاس دادنامــه شــماره  1332مــورخ  1398/7/2هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری کــه در مقــام ابطــال مــاده  32آییــن دادرســی کار ،مصــوب  1391/11/7صــادر شــد ،هیئــت
عمومــی بــه صــورت غیــر مســتقیم بــه اصــل ســرعت در فرآینــد رســیدگی مراجــع شــبه قضایــی اشــاره
کــرده اســت .بــا ایــن توضیــح کــه مــاده  31آییــن دادرســی کار بیــان داشــته اســت« :دادخواســت
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بایــد حــاوی شــرایط ذیــل باشــد »...و بــرای آن ضمانــت اجــرا در نظــر گرفتــه اســت .در مــاده  32نیــز
چنیــن آمــده اســت« :چنانچــه دادخواســت فاقــد شــرایط منــدرج در مــاده  31باشــد ،ثبــت نشــده و
بــه جریــان نمیافتــد و هیــچ اثــری نخواهــد داشــت».
یکــی از دالیــل شــاکی بــرای ابطــال مــاده معتـ ٌ
ـرض عنــه ،مغایــرت آن بــا اصل ســرعت در رســیدگی
اســت .بــر ایــن اســاس ،چنانچــه دادخواســت بــه هــر علتــی ثبــت شــده اســت ،ولــی هیئــت تشــخیص
یــا حــل اختــاف متوجــه نقــص آن شــود ،در ایــن صــورت ،برابــر نــص مــاده  32آییــن دادرســی کار،
حکــم بــه بیاثــر بــودن دادخواســت داده میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــا اصــل
ســرعت ،مــوارد نقــص بایــد بــه آگاهــی خواهــان برســد تــا آن را برطــرف کننــد .در نهایــت ،هیئــت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری در رأی صادرشــده بــا وحــدت مــاک از بنــد  2مــاده  53قانــون آییــن
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی ،حکــم مقــرر در مــاده  32آییــن دادرســی کار
را خــاف اصــل غیــر تشــریفاتی بــودن دادرســی در مراجــع شــبه قضایــی دانســته و مســتند بــه مــواد
 12و  88قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،مــاده  32را ابطــال کــرده اســت.

بند دوم ـ اصل شفافسازی

شفافســازی بــه ایــن معناســت کــه ابعــاد تصمیــم اداری ،مقامهــای تصمیمگیرنــده ،توجیههــای
تصمیمگیــری ،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  137مــورخ  ،1382/4/8مصوبه مــورخ 1381/4/30
شــورای عالــی هواپیمایــی کشــور را ابطــال کــرد؛ چــون مــاده  5قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی مقــرر کــرده بــود قیمــت کاالهــا و خدمــات دســتگاهها و شــرکتهای دولتــی
نبایــد بیــش از  10درصــد نســبت بــه ســال قبــل افزایــش یابــد .بنــا بــر ایــن ،مصوبــه مــورد اعتــراض
کــه قیمــت کــف بلیــت یــک ســاعت صندلــی پــرواز را  180000ریــال تعییــن کــرده و حداکثــر آن را
تابــع شــرایط عرضــه و تقاضــا قــرار داده ،خــاف قانــون اســت .دیــوان عدالــت اداری بــه صراحــت بــه
اصــل شفافســازی اشــاره نکــرده ،امــا مفــاد و آثــار اصــل یادشــده در ایــن رأی هویداســت .مصوبــه
شــورای عالــی هواپیمایــی کشــور بــه صورتــی تنظیــمشــده اســت کــه حداکثــر قیمــت بلیــت هواپیمــا
را در هال ـهای از ابهــام قــرار میدهــد و از ایــن نظــر ،مغایــر اصــل شفافســازی اســت.
التــزام نداشــتن بــه اصــل شفافســازی بــه عنــوان مبنــای رســیدگی قضایــی و صــدور حکــم
ابطــال ،در دادنامــه شــماره  5950مــورخ  83 /12/9تجلــی یافتــه اســت .بــر ایــن اســاس ،تبصــره
مــاده  21قانــون حمایــت از آزادگان بعــد از ورود بــه کشــور ،مصــوب  1368مقــرر داشــته اســت کــه
«مــدرک تحصیلــی آزادگان از نظــر اســتخدامی ،معــادل یــک مقطــع تحصیلــی باالتــر تلقــی میشــود».
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نظــر بــه تفــاوت و تعــدد مــدارک تحصیلــی و تفــاوت آثــار مالــی گوناگــون مترتــب بــر هــر یــک از
مقاطــع تحصیلــی بــا مقاطــع تحصیلــی باالتــر ،افزایــش حقــوق اصلــی و دس ـتمزد ثابــت کارکنــان
جانبــاز و آزاده ،شــاغل در وزارت نفــت بــه میــزان ثابــت  15درصــد بــه شــرح بخشنامــه شــماره
/1390ت هـــ م18/ـ 312مــورخ  1369/8/19اداره تدویــن و هماهنگــی مقــررات اداری و اســتخدامی
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه دلیــل انطبــاق نداشــتن بــا نظــر و حکــم قانونگــذار در تعییــن حقــوق
ماهانــه مســتخدمان مشــمول بــا در نظــر گرفتــن مــدرک تحصیلــی آنــان مغایــرت دارد .بــه همیــن
دلیــل ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،بخشنامــه صادرشــده از وزارت نفــت را ابطــال کــرده
اســت .البتــه تحلیــل بــه کار رفتــه در ایــن دادنامــه هیئــت عمومــی را در راســتای اصــل برابــری نیــز
میتــوان تفســیر کــرد .بخشنامــه معتـ ٌ
ـرض 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
نیــز شفافســازی مغایــر اســت.
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در یکــی از جدیدتریــن آرای خــود نیــز بــه اصــل شفافســازی
توجــه داشــته اســت .بــر اســاس رأی وحــدت رویــه شــماره  1146مــورخ  1400/4/5کــه در مقــام
ابطــال مــاده  22تعرفــه عــوارض و بهــای خدمــات ،ســال  1399و بــه همیــن ترتیــب ،مــواد مربــوط در
ســالهای 1397 ،1396و  1398شــورای اســامی شــهر همــدان صــادر شــده ،هیئــت عمومــی ایــن
دیــوان اســتدالل کــرده اســت« :مطابــق بــا مــاده  2قانــون عمــران و نوســازی شــهری ،در شــهر تهــران،
از تاریــخ اول فروردیــن  1348و در ســایر شــهرها ،از تاریخــی کــه وزارت کشــور و مســتحدثات واقــع
در محــدوده قانونــی شــهر ،عــوارض خــاص تعییــن و اعــام کنــد ،بــر کلیــه اراضــی و ســاختمانها،
ســاالنه بــه مأخــذ یــک درصــد بهــای آنهــا را کــه طبــق مقــررات ایــن قانــون تعییــن خواهــد شــد،
برقــرار میشــود .شــهرداریها مکلفنــد بــر اســاس مقــررات ایــن قانــون ،عــوارض مذکــور را وصــول
کــرده و منحصــراً بــه مصــرف نوســازی و عمــران شــهری برســانند .مصــرف وجــوه حاصــل از اجــرای
ـرح در ایــن قانــون ،در حکــم تصویــب غیــر قانونــی در امــوال دولــت
ایــن قانــون در غیــر مــوارد مصـ ّ
خواهــد بــود.
همچنیــن بــه موجــب تبصــره یــک مــاده مزبــور ،ترتیــب ممیــزی و تشــخیص و طــرز وصــول
عــوارض مذکــور و ترتیــب تعییــن نســبتی از قیمــت ملــک کــه در شــرایط خــاص اقتصــادی ،مأخــذ
دریافــت عــوارض قــرار میگیــرد ،بــه موجــب آییننامــ ه هــر شــهر بــا توجــه بــه مقتضیــات کــه از
طــرف وزارت کشــور تنظیــم و بــه تصویــب هیئــت وزیــران میرســد ،تعییــن و اجــرا خواهــد شــد .بنــا
بــر ایــن ،اقدامــات طــرف شــکایت تحــت عنــوان عــوارض ســابقهدار کــردن امــاک و اراضــی از مــوارد
عــوارض مضاعــف بــوده و مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات شــورای اســامی شــهر اســت و از
تاریــخ تصویــب ابطــال میشــود».
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در دادنامــه مــورد نظــر ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،مصوبــه شــهرداری همــدان را بــه
موســع از متــن مــواد
ایــن دلیــل باطــل کــرد کــه خــارج از اصــل شفافســازی و در چارچــوب تفســیر ّ
یادشــده ،بــرای دریافــت عــوارض مضاعــف اقــدام کــرده بــود.

بنــد ســوم ـ اصــل عقالیــی بــودن تصمیمگیریهــای اداره و مقامهــای
اداری

در فرآینــد تصمیمگیــری 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 بــهراســتی ،معیــار و مرجــع تشــخیص عناصــر مرتبــط و نامرتبــط
کــدام اســت؟ در واقــع ،پاســخ بــه ایــن پرســش ،محــل اختــاف ســلیقهها و منازعــات علمــی اســت.
در خصــوص معیارهــای تشــخیص عناصــر مرتبــط نیــز گفتــهشــده کــه عوامــل مرتبــط ،توجــه بــه
2
معیارهــای معقــول ،منصفانــه و متناســب بــودن تصمیمگیــری اداری اســت.
نقطــه عزیمــت اعمــال اصــل غیــر عقالیــی بــودن بــه برخــی قضایــای مطرحشــده در محاکــم
انگلســتان بازمیگــردد 3.ماهیــت مبهــم و انتزاعــی ایــن معیــار در مقایســه بــا معیارهــای پیشگفتــه،
احتیــاط در بهکارگیــری آن را ضــرورت میبخشــد .در قضیــه شــرکت ویدناســباری 4،لــرد گریــن
اعــام کــرد« :اگــر تصمیــم مقــام اداری آنچنــان بــود کــه هیــچ مقامــی اداری عاقــل و متعارفــی هرگــز
چنیــن تصمیمــی را اتخــاذ نمیکــرد ،دادگاههــا میتواننــد بــه آن رســیدگی کننــد» 5.ایــن معیــار
صراحتــاً مبنــای اســتدالل قضــات و دادرســان دیــوان قــرار نگرفتــه اســت ،امــا برخــی آرای دیــوان
6
عدالــت اداری ،قابلیــت تفســیر در پرتــوی مفهــوم عــام اصــل غیــر عقالیــی بــودن را دارنــد.
گاهــی ترتیــب اثــر دادن بــه عناصــر نامرتبــط ،مــاک حکــم «نامعقــول بــودن تصمیــم» قــرار
میگیــرد .در دادنامــه شــماره  458مــورخ  1389/1/20هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه
 .1هداونــد ،مهــدی و علــی مشــهدی ،اصــول حقــوق اداری در پرتــو آرای دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :خرســندی،
چــاپ اول ،1389 ،ج  ،2ص .189
2-Basten, John, Administrative Law, “A Prespective from The Bench”, Paper of NSW Young Lawyers, Continuing
Legal Education, March 2008

 .3رحمتاللهــی ،حســین و امیــد شــیرزاد« ،بررســی اصــل عقالیــی بــودن مقــررات دولتــی در نظــام حقوقــی
انگلســتان و ایــران» ،مجلــه حقــوق خصوصــی ،دوره دوازدهــم ،1394 ،شــماره  ،2ص .331

4-Associated Provincial picture House Ltd V Wednusbury Coporation .

 .5نــک :آقایــی طــوق ،مســلم« ،بررســی کاربــردی روش تحلیــل اقتصــادی در مهندســی قانــون اساســی (مطالعه
مــوردی تفکیــک قــوا)» ،پایاننامــه دکتــری دانشــکده حقــوق ،دانشــگاه تهــران.1391 ،
 .6زارعــی ،محمدحســین و خدیجــه شــجاعیان« ،اصــل غیــر عقالیــی بــودن در حقــوق اداری و انعــکاس آن در آرای
دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال شــانزدهم ،1393 ،شــماره  ،45ص .109
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ایــن موضــوع توجــه شــده اســت .شــاکی ،واردکننــده مبلمــان و مصنوعــات چوبــی اســت و مســتند
بــه مــاده  10قانــون امــور گمــرک ،ارزش کاالهــای وارداتــی ،مبنــای محاســبه حقــوق گمرکــی ،ســود
بــازرگان و  3درصــد ارزش مالیــات شــناخته میشــود .بــر همیــن اســاس ،بخشنامههــای صادرشــده
از ســوی مدیــرکل دفتــر تعییــن ارزش گمــرک ایــران کــه بــه ایــن شــاخص ،بیاعتنــا 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 کماظهــاری ،بــر اســاس
بنــد  3مــاده  121آییننامــه اجرایــی قانــون امــور گمــرک عمــل کــرده اســت.
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری اعــام کــرد کــه طــرف شــکایت بــدون رعایــت ترتیبــات
مقــرر در مــاده  11قانــون امــور گمرکــی و در حالــیکــه شــاخصهای بنــد  1و  2پیــش روی آن
بــوده ،بــه بنــد  3توســل جســته اســت .بخشنامههــای مــورد اعتــراض مســتند بــه بنــد یــک مــاده
 19و مــاده  42قانــون دیــوان عدالــت اداری ابطــال میشــوند .بــه نظــر میرســد کــه دلیــل اصلــی
دیــوان عدالــت اداری در ابطــال ایــن بخشنامههــا ،چشمپوشــی طــرف شــکایت از کارســازی معیارهــا
و عناصــر مرتبــط و ترتیــب اثــر بخشــیدن بــه یــک معیــار یــا مرحلــه نامرتبــط بــود.
همچنیــن بــر اســاس رأی وحــدت رویــه شــماره  1137مــورخ  1400/4/5هیئــت عمومــی دیــوان
عدالــت اداری کــه در مقــام ابطــال بنــد  19دعوتنامــه شــرکت در مناقصــه عمومــی یــک مرحل ـهای
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی گلســتان صــادر شــده ،آن را بــه دلیــل اشــتباه
صورتگرفتــه ابطــال کــرده اســت .اشــتباه موضوعــی در مــواردی پیــش میآیــد کــه مقــام عمومــی،
حکــم قانونــی را بــر موضوعــی بــار میکنــد کــه اصــوالً در دایــره شــمول آن قــرار نمیگیــرد .از آن
جــا کــه دادگاههــا در نظــارت قضایــی بایــد در مــورد مطابقــت بــا قانــون و نــه صحــت حکــم نظــر
بدهنــد ،معمــوالً ارزیابــی مقــام عمومــی از مــدارک یــا واقعیتهــا را دوبــاره بررســی نمیکننــد؛ چــون
1
تصمیمگیرنــده اولیــه در جایــگاه بهتــری بــرای ارزیابــی صحیــح واقعیتهــای پرونــده اســت.
در دادنامــه مــورد نظــر ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری چنیــن اســتدالل کــرده اســت:
«بــا توجــه بــه اینکــه تخلفــات موضــوع قانــون راجــع بــه منــع مداخلــه وزرا و نماینــدگان مجلــس
و کارمنــدان در معامــات دولتــی و کشــوری ،مصــوب  1337در ایــن قانــون جرمانــگاری شــده و از
ن جــا کــه صالحیتهــای قانونــی هیئــت امنــای دانشــگاهها نمیتوانــد متضمــن تعطیــل و توقیــف
آ
نصــوص کیفــری باشــد ،ایــن قانــون از شــمول مــاده  1قانــون احــکام دایمــی برنامههــای توســعه خــارج
بــوده و در خصــوص دانشــگاهها ،مفــاد قانــون راجــع بــه منــع مداخلــه وزرا و نماینــدگان مجلــس و
کارمنــدان دولــت بــر آنهــا حاکــم اســت .همچنیــن بــر اســاس تبصــره  1بنــد  8قانــون مزبــور ،صرفـاً
پــدر و مــادر و بــرادر و خواهــر و زن و شــوهر و اوالد بالفصــل و عــروس و دامــاد اشــخاص منــدرج در
 .1شــیرزاد ،امیــد ،دالیــل ابطــال مصوبــات دولتــی در دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :جنــگل جاودانــه ،1392 ،ص
.76
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ایــن قانــون نمیتواننــد بــا وزارتخانههــا و یــا بانکهــا و یــا شــهرداریها و ســازمانهایی کــه ایــن
اشــخاص در آن ســمت وزارت یــا معاونــت و مدیریــت دارنــد ،وارد معاملــه و داوری شــوند و بنــد 19
مصوبــه معتـ ٌ
ـرض عنــه کــه دایــره محدودیــت در تبصــره  1بنــد  8قانــون مارالذکــر را بــه معاونیــن و
مدیــران دســتگاهها و بــه بســتگان ســببی و نســبی درجــه یــک و دو کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی
ـری داده ،مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات مرجــع مصــوب اســت و ابطــال میشــود».
نیــز تسـ ّ

بند چهارم ـ اصل منع تبعیض

عینیــت و بیطرفــی در اعمــال صالحیــت اختیــاری بــر ایــن اســاس مبتنــی اســت کــه همــه
«عوامــل» مربــوط بــه یــک مــورد خــاص و دادن ارزش بایســته بــه هــر یــک از آنهــا 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 واقعیتهــا ،نگرشهــا و مبنــای حقوقــی اســت کــه مقــام اداری بایــد در مــوارد
خــاص بــه آنهــا توجــه کنــد .مقــام اداری بایــد بکوشــد بــا عواملــی کــه در یــک مــورد خــاص ،مربــوط
بــه نظــر میرســند ،مثــ ً
ا بــا اســناد مربــوط ،اطالعــات طرفهــای مربــوط یــا اشــخاص ثالــث و
نظریههــای کارشناســی آشــنا شــود .هــدف ایــن اصــل ،جلوگیــری از تبعیــض نامنصفانــه اســت.
در ایــن خصــوص ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه موجــب دادنامــه شــماره  2082تــا
 2086مــورخ  1397/11/30کــه در مقــام ابطــال بنــد ت قســمت  9صفحــه  13دفترچــه راهنمــای
ثبــت نــام آزمــون اســتخدامی وزارت بهداشــت در ســال  1396صــادر شــده ،بــر ایــن امــر تصریــح
کــرده اســت« :مطابــق بــا بنــد  9اصــل ســوم قانــون اساســی ،رفــع تبعیضــات نــاروا و ایجــاد امکانــات
عادالنــه بــرای همــه در تمــام زمینههــای 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  41قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری ،اصــل کلــی در اســتخدام و ورود بــه خدمــت دولتــی را بــا رعایــت مراتــب شایســتگی
و برابــری فرصتهــا مقــرر کــرده اســت و اگرچــه دانشــگاهها بــه موجــب مــاده  1قانــون احــکام دایمــی
برنامههــای توســعه از شــمول مقــررات عــام اداری و اســتخدامی مســتثنا شــدهاند ،امــا ایــن امــر ،نافــی
رعایــت قواعــد کلــی و اصــول اساســی در اتخــاذ تصمیمــات هیئــت امنــا نبــوده و بــه جهــت ایجــاد
تبعیــض نــاروا و عــدم رعایــت اصــل برابــری فرصتهــا در اســتخدام دولتــی ابطــال میشــود».
همچنیــن هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه موجــب دادنامــه شــماره  1265مــورخ
 1396/12/15بــا موضــوع ابطــال قســمتی از مجوزهــای اســتخدامی بــه شــماره 220/91/40994
مــورخ  1391/10/25معاونــت 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
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نیــروی انســانی دســتگاههای اجرایــی بــه داوطلبــان بومــی و دادن اولویــت انتخــاب بــه بومــی
شهرســتان تهــران ،تبعیــض نــاروا و مغایــر اصــل برابــری فرصتهــا و در نتیجــه ،مغایــر بــا مــاده 41
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری اســت ،بــه ابطــال مصوبــه حکــم داده اســت.

بند پنجم ـ لزوم رعایت تناسب

ایــن اصــل بــه ویــژه در جایــی بــه کار م ـیرود کــه عملــی اداری کــه در اجــرای یــک صالحیــت
اختیــاری انجــام شــده اســت ،بــر حقــوق ،آزادیهــا یــا منافــع یــک فــرد ،اثــر نامطلــوب بگــذارد .در ایــن
ک ســو و منافــع
صــورت ،تضمیــن موازن ـهای منطقــی میــان منافــع مــورد بحــث ـ نفــع عمومــی از ی ـ 
خصوصــی افــراد از ســوی دیگــر ـ الزم اســت .ایــن اصــل بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه وقتــی صالحیــت
اختیــاری بــه یــک مقــام اداری واگــذار میشــود ،تکلیــف و مســئولیتهای زیادهخواهانــه را نبایــد بــر
عهــده فــرد قــرار دهــد .اگــر مأمــوران اداری کــه بایــد وظایــف قانونــی خــود را بــا اعمــال صالحیــت
اختیــاری انجــام دهنــد ،هنــگام انجــام ایــن وظیفــه ،بــه معیارهایــی توجــه نکننــد کــه دادگاه آن را بــرای
اعمــال و راهنمایــی صالحیــت اختیــاری ،نامتناســب شــمرده اســت ،از نظــر قانونــی ،صالحیــت اختیــاری
خــود را اعمــال نکردهانــد .بنــا بــر ایــن ،اگــر مأمــوران اداری در اعمــال صالحیــت اختیــاری خــود از
1
ابزارهــا و روشهــای متناســب اســتفاده نکننــد ،دادگاههــا بایــد نظــارت قضایــی را اعمــال کننــد.
در نهایــت ،ایــن اصــل از مقامهــای اداری میخواهــد از هــر اقدامــی ،در هــر مــوردی خــودداری کننــد
کــه ممکــن اســت بــه تبعیــض و آســیب دیــدن افــراد بیانجامــد .بیشتــر نظامهــای حقــوق اداری اروپایــی،
اصــل تناســب منطقــی میــان هــدف مــورد نظــر و ابزارهــای دسـتیابی بــه آن را بــه رســمیت میشناســند.
در برخــی کشــورها ،ایــن موضــوع بــه عنــوان «اصــل تناســب» شــناخته میشــود .در کشــورهای دیگــر،
مفهــوم تناســب بــه ایــن شــکل رســمیت نیافتــه اســت ،اگرچــه مفــاد آن بــه رســمیت شــناخته میشــود.
عصــاره اصــل تناســب آن اســت کــه مقــام تصمیمگیرنــده یــا قاضــی بایــد میــزان فوایــد و
زیانهــای یــک تصمیــم را اندازهگیــری کنــد .اگــر کفــه تــرازو بــه طــرف فوایــد ســنگینی کنــد ،آن
وقــت میتــوان مدعــی شــد کــه تصمیــم منطقــی گرفتــه شــده اســت 2.بــرای تبییــن مفهــوم اصــل
تناســب بایــد گفــت کــه ایــن اصــل ســه زیرشــاخه دارد:
یــک ـ اصــل کفایــت 3:تصمیــم گرفتهشــده و ابزارهــای بــه کار رفتــه بایــد بــا هــدف قانونگــذار
همخوانــی داشــته باشــد .بــه قــول یکــی از نویســندگان ،از پتــک بــرای شکســتن گــردو یــا از تفنــگ
4
بــرای کشــتن پشــه اســتفاده نشــود.
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.
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تأملی بر شاخصهای اداره خوب در
رویــه قضایــی دیوان عدالت اداری

دو ـ اصــل ضــرورت 1:مقــام تصمیمگیرنــده بایــد از میــان گزینههــای پیــش رو ،تصمیمــی
بگیــرد کــه کمتریــن هزینــه و زیــان را متوجــه حقــوق فــرد کنــد .بــه عبــارت دیگــر ،زیانهــای ناشــی
ـد ضــرورت تجــاوز کنــد.
از تصمیــم نبایــد از حـ ّ
ســه ـ اصــل تعــادل :میــزان ســود و ضــرر آثــار تصمیمگیــری مقــام عمومــی بایــد از نظــر آثــار
شــخصی و اجتماعــی ارزیابــی شــود تــا متعــادل باشــد.
اصــل تناســب لزومـاً و همــواره قــادر بــه جلوگیــری از نقــض حقــوق بشــر بــه دســت قانونگــذاران
نیســت ،بلکــه در بســیاری از مــوارد ،ممکــن اســت کفــه حقــوق بشــر بــه بهانــه کارآمــدی یــا اقتضــای
مصالــح ملــی ،ســبک و کممقــدار شــمرده شــود .چنیــن وضعیتــی ،در دهــه  1970و  1980در
کشــورهای امریــکای التیــن شــایع شــده بــود .از ایــن رو ،توصیــه میشــود کــه در وهلــه نخســت،
اطمینــان حاصــل شــود کــه بــر اثــر تصمیمگیــری مقــام عمومــی ،حقــوق افــراد ســلب یــا محــدود
نشــده باشــد .در وهلــه دوم ،اگــر بنــا بــه اقتضــای امــر عمومــی ،لــزوم محدودیتســازی حقــوق افــراد
احســاس شــود ،بایــد اطمینــان حاصــل کــرد کــه حقــوق افــراد ،متناســب بــا ضــرورت و اقتضــای
2
عمومــی تحدیــد شــده اســت .ایــن اقــدام ،یکــی از زمینههــای حمایــت مؤثــر از حقــوق بشــر اســت.
بــه طــور کلــی ،اصــل تناســب بــه دنبــال ایجــاد رابطــه منطقــی میــان تصمیمگیــری و اهدافــی اســت
3
کــه مقــام عمومــی بــر اســاس آن تصمیــم میگیــرد.
اصــل تناســب در دادنامــه شــماره  504و  503هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــهروشــنی
مــدار توجــه قــرار گرفتــه اســت .بــرای احتســاب میــزان ســنوات تعهــد بــه خدمــت در مناطــق محــروم
از ســوی دانشآموختــگان پزشــکی ،دو قانــون وجــود داشــت .قانــون خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان
و قانــون اختصــاص ســهمیه بــه بانــوان در دوره تخصصــی دســتیاری ،مصــوب  .1372بــه موجــب قانــون
نخســت ،مــدت تعهــد بــه خدمــت در مناطــق محــروم ،معــادل ســنوات تحصیــل ( 4ســال) اســت و بــه
موجــب قانــون دیگــر ،ایــن مــدت بــه صالحدیــد وزارت بهداشــت تــا مــدت  12ســال اســت .وزارت
بهداشــت ،درمــان و علــوم پزشــکی بــه اســتناد قانــون دوم ،مدتــی طوالنــی را بــه عنــوان خدمــت
تعهدشــده مقــرر کــرد .دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی خــود بــا اســتناد بــه اصــل تناســب ،مــدت
زمــان مقــرر منــدرج در مصوبــه وزارت بهداشــت ،درمــان و علــوم پزشــکی را نامتناســب دانســت و
ابطــال کــرد.
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه موجــب دادنامــه شــماره  10170مــورخ  1400/1/24کــه
در مقــام ابطــال نامههایــی کــه رییــس امــور حقوقــی و مجلــس ســازمان امــور اداری و اســتخدامی
و نیــز اداره کل آمــوزش و پــرورش خراســان جنوبــی صــادر کــرده بودنــد ،بــا تلقــی صحیــح از اصــل
1-Necessity.
2-Feldman, David, Civil liberties and human rights in England and Wales, Clarendon: Clarendon Press, 1993 .

 .3نک :هداوند و مشهدي ،پیشین.
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تناســب بیــان کــرد« :معلمــان دارای معلولیتهــای شــدید و خیلــی شــدید بــه موجــب اصــل تناســب
بــه میــزان ســاعات کاری موضــوع مــاده  28قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن برخوردارنــد و نامههــای
معتـ ٌ
ـرض عنــه از ایــن حیــث کــه کاهــش ســاعت کار هفتگــی معلــوالن شــاغل در مشــاغل آموزشــی را
میســر ندانســته اســت ،بــه علــت مغایــرت بــا قانــون ابطــال میشــود».
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در دادنامــه شــماره  1219مــورخ  1394/10/29کــه در مقــام
اعمــال مــاده  91قانــون دیــوان نســبت بــه رأی شــماره  1507ـ  1551مــورخ  1386/12/26صــادر
شــده ،بــه اصــل تناســب توجــه داشــته و تصویبنامــه هیئــت وزیــران را بــه دلیــل نامتناســب بــودن
افزایــش ضریــب جــدول حقــوق و افزایــش حقــوق بازنشســتگی و وظیفــه اشــخاص بــا نــرخ تــورم
ابطــال کــرده اســت.

بند ششم ـ اصل حاکمیت قانون

اصــل قانونــی بــودن ،دو وجــه دارد .نخســت« ،وجــه ایجابــی» کــه بــر اســاس آن ،همــه اعمــال
اداری بایــد مطابــق قانــون باشــد و دیگــری« ،وجــه ســلبی» کــه مقامهــای اداری نبایــد خــارج از
چارچــوب قانــون اقــدام کننــد 1.ممنوعیــت تقییــد ،تضییــق و تخصیــص دایــره شــمول قانــون ،یکــی
از مصداقهــا و مشــتقات اصــل قانونــی بــودن اســت کــه دیــوان عدالــت اداری در آرای متعــددی بــه
ایــن معنــا اشــاره کــرده اســت.
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در دادنامــه شــماره  253مــورخ  1390/6/21در مقــام
دفــاع از ایــن اصــل بیــان میکنــد« :نظــر بــه اعتبــار نتایــج گذرانــده واحدهــای درســی در هــر یــک
از دانشــکدههای معتبــر کشــور و ضــرورت پذیــرش کلیــه واحدهــای درســی کــه بــا موفقیــت در
امتحانــات مربوطــه طــی شــده اســت ،وضــع قاعــده آمــره بــه شــرح تبصــره  11مــاده  55آییننام ـه
آموزشــی دانشــگاه پیــام نــور مصــوب  1380/7/10کــه مقــرر داشــته اســت« :پذیرفتهشــده جدیــد
حداکثــر تــا پایــان اولیــن نیمســال تحصیلــی بعــد از پذیــرش ،موظــف بــه ارائــه ریزنمــرات تأییدشــده
واحدهایــی اســت کــه تقاضــای کتبــی خــود را بــرای تطبیــق آنهــا ارائــه کــرده اســت ،فرصــت مذکــور
تمدیــد نمیشــود» ،مغایــر اعتبــار واحدهــای درســی گذراندهشــده و خــارج از حــدود اختیــارات
دانشــگاه پیــام نــور در وضــع مقــررات دولتــی اســت».
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در دادنامــه شــماره  615مــورخ  ،1389/12/23موضــوع
پرونــده کالسـه  ،746/88اقــدام ســازمان بازرگانــی اســتان گیــان را در مکلــف ســاختن اتحادیههــای
صنفــی بــه پرداخــت مبالغــی هنــگام صــدور ،تمدیــد و تعویــض پروانههــای کســب ،غیــر قانونــی
تشــخیص داد .ایــن دادنامــه ،یکــی از نمونههــای اســتناد دیــوان عدالــت اداری بــه اصــل ممنوعیــت
مقیدســازی خودســرانه حکــم قانونگــذار اســت.
مقــام اداری در ّ
 .1همان.
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در قالــب اصــل قانونــی بــودن میتــوان بــه اصــل ممنوعیــت تفســیر ،تعمیــم و توســیع دایــره
شــمول قانــون نیــز اشــاره کــرد .ممنوعیــت تفســیر خودســرانه و توســیع دایــره شــمول قانــون یــا
تشــدید آن را میتــوان در برخــی دادنامههــای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مشــاهده کــرد.
بــرای نمونــه ،در دادنامــه شــماره 271ـ 272مــورخ  ،1390/7/4هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری
چنیــن اظهــار نظــر کــرده اســت« :هــر چنــد بــه موجــب مــاده  35قانــون تخلفــات رانندگــی ،مصــوب
 1389/12/24و از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون ،حکــم مقــرر در مــاده  18قانــون تنظیــم بخشــی از
مقــررات مالــی دولــت ،مصــوب  1380/11/27در اخــذ صرفـاً جریمــه نقــدی بــرای تخلفــات رانندگــی
لغــو شــده اســت ،لیکــن نظــر بــه اینکــه در زمــان حاکمیــت قانــون اخیرالذکــر ،هیئــت وزیــران و
پلیــس راهــور نیــروی انتظامــی بــه موجــب تصویبنامــه شــماره /202600ت  40096و دســتورالعمل
مــورخ  ،1388/2/30در تخلفــات رانندگــی عــاوه بــر جریمــه نقــدی ،مجــازات توقیــف خــودرو را نیــز
پیشبینــی کردهانــد ،بنــا بــر ایــن ،مصوبــات مــورد شــکایت ،مغایــر حکــم قانونگــذار و خــارج از
حــدود اختیــارات مراجــع وضــع تشــخیص داده میشــود».
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نتیجهگیری
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
اصــول میتواننــد راهحلهایــی مطلــوب و مناســب ارائــه کننــد تــا از یــکســو ،در تــوازن قــدرت
عمومــی و مقتضـــیات اداری راهگشــا باشــد و از دیگــر ســو ،آزادیهــای افــراد را تضمیــن کنــد .چنیــن
اصولــی ،ایدئالهــای اداره خــوب محســوب میشــوند کــه از آن جملــه میتــوان بـــه شـــفافسازی،
بیطرفــی و پاســخگویی اشــاره کــرد.
مقــام اداری نــهفقــط در چارچــوب قوانیــن و مقــررات ،بلکــه بایــد به شــیوهای منـــصفانه و عادالنـــه
عمــل کنـــد .بنــا بــر ایــن ،مقامهــای عمومــی در اعمــال صالحیتهــای اختیــاری خــود بایــد از یــک
دســته اصــول حقــوق اداری پیــروی کننــد .در اجــرای ایــن اصــول ،اقتضائــات اداره خــوب و کارآمــد،
همچنیــن منافــع اشــخاص ثالــث و منافــع عمومــی بایــد بــه صــورت مناســب در نظــر گرفتــه شــود.
ایــن اصــول بــرای حمایـــت از حقــوق ،آزادیهــا و منافــع اشــخاص در برابــر تصمیمهــا و اعمــال اداری
بــرای اجــرای صالحیتهــای اختیــاری بــه کار میرونــد.
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 وضعیتهــای عملــی یــا قانونــی یکســان
قــرار دارنــد ،در اعمــال اختیــار صالحدیــدی بایــد بیطرفانــه برخــورد شــود .اصــل تناســب بــه ویــژه
در جایــی بـــه کـــار مــیرود کـــه عملــی اداری کـــه در اجـــرای یـــک صالحیــت اختیاری انجا م شــده
اســت ،بــر حقــوق ،آزادیهــا یــا منافــع یـــک فـــرد تـــأثیر نـــامطلوب بگــذارد .در ایــن صــورت ،تضمین
موازنـهای منطقــی میــان منافــع مــورد بحــث ماننــد نفــع عمومــی از یــکســو و منافــع خصوصــی افــراد
از ســوی دیگــر ضــرورت مییابــد.
ایــن اصــل بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه وقتــی صالحیــت اختیــاری بــه یــک مقــام اداری واگــذار
میشــود ،نبایــد تکلیــف و مســئولیتهای زیادهخواهانــه را بــر عهــده فــرد قــرار دهــد .اگــر مـــأموران
اداری کـــه بایــد وظایــف قانونــی خــود را بــا اعمــال صالحیــت اختیــاری انجــام دهنــد ،در زمــان انجـــام
وظیفــه ،بــه معیارهایی توجه نکنند کـــه دادگـــاه (قـــانون) آن را بـــرای اعمـــال و راهنمـــایی صالحیت
اختیـــاری نامتناســـب شـــمرده اســت ،از نظــر قـــانونی ،صالحیــت اختیــاری خــود را اعمــال نکردهانــد.
بنــا بــر ایــن ،اگــر مـــأموران اداری در اعمــال صالحیــت اختیاری خــود از ابزارهـــا و روشهای متناســـب
اســـتفاده نکننــد ،دادگاههــا بایــد نظــارت قضایــی خــود را اعمــال کننــد .در نهایــت ،ایــن اصــل از
مقامهــای اداری میخواهــد از هــر اقدامــی در هــر مـــوردی بپرهیزنــد کـــه ممکــن اســت منجــر بــه
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تبعیــض و آســیب دیــدن افــراد شــود.
بیشتــر نظامهــای حقــوق اداری اروپایــی ،اصــل تناســب منطقــی میــان هــدف مــورد نظــر و
ابزارهــای دسـتیابی بــه آن را بـــه رســمیت میشناســند کــه ایــن موضــوع بــه عنـــوان «اصل تناســب»
شــناخته میشــود .در نظــام حقوقــی ایــران ،بــه صراحــت بــه بســیاری از مؤلفههــای اداره خــوب
پرداختــه نشــده اســت ،امــا تبییــن رویکــرد دیــوان عدالــت اداری نشــان میدهــد ایــن نهــاد در
پروندههــای مختلــف تــاش کــرده اســت در راســتای تحقــق اداره خــوب گام بــردارد.
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.1393
 .5هداونــد ،مهــدی و دیگــران ،آیینهــای تصمیمگیــری در حقــوق اداری (مطالعــه
تطبیقــی) ،تهــران :خرســندی ،چــاپ اول.1386 ،
 .6هداوند ،مهدی ،حقوق اداری تطبیقی (جلد  ،)1تهران :سمت ،چاپ اول.1386 ،
 .7هداونــد ،مهــدی و علــی مشــهدی ،اصــول حقــوق اداری در پرتــو آرای دیــوان عدالــت
اداری (جلــد  ،)2تهــران :خرســندی ،چــاپ اول.1389 ،
 .8هداوند ،مهدی و مشهدی علی ،اصول حقوق اداری ،تهران :خرسندی.1389 ،
ب) مقاله
 .1افضلــی ،رســول« ،حقــوق شــهروندی در ایــران» ،اطالعــات سیاســی ـ اقتصــادی،1389 ،
شــمارههای 279ـ.280
 .2آقایــی طــوق ،مســلم و ســجاد مردانــی« ،اســتناد بــه اصــول حقوقــی در آرای دیــوان
عدالــت اداری» ،فصلنامــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،ســال ســوم ،1400 ،شــماره .6
 .3جــدی ،حســین« ،ریشــههای فســاد اداری و شــیوههای مبــارزه بــا آن» ،اطالعــات
سیاســی ـ اقتصــادی ،ســال بیســت و پنجــم ،1389 ،شــمارههای  5و .6
 .4جمشــیدی ،علیرضــا و آریــن پتفــت« ،حقــوق شــهروندی در پرتــو آیینهــای نویــن
اداری» ،مجلــه اخــاق زیســتی ،1395 ،شــماره .21
 .5حســنوند ،محمــد و مینــا اکبــری« ،گــذار از قاعــده تقنینــی بــه قاعدهگــذاری قضایــی
در رویــه قضایــی دیــوان عدالــت اداری بــا تأکیــد بــر حقــوق اســتخدامی» ،مجلــه حقوقــی
دادگســتری ،دوره هشــتاد و چهــارم ،1399 ،شــماره .112
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 .6خســروی ،حســن و محمدجــواد حســینی« ،ســرآغازی بــر حقــوق بشــر اداری» ،فصلنامــه
پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،ســال دوم ،1399 ،شــماره .5
ـق اداره خــوب در کــد اروپایــی «رفتــار خــوب
 .7رحمانــی ،زهــره« ،مطالعــه تطبیقــی حـ ِ
اداری» و نظــام حقوقــی ایــران بــا تأکیــد بــر دو اصــل قانونــی بــودن و تناســب» ،فصلنامــه
پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،1399 ،ســال دوم ،شــماره .3
 .8رحمتاللهــی ،حســین و امیــد شــیرزاد« ،بررســی اصــل عقالیــی بــودن مقــررات دولتــی
در نظــام حقوقــی انگلســتان و ایــران» ،مجلــه حقــوق خصوصــی ،دوره دوازدهــم ،1394 ،شــماره .2
 .9زارعــی ،محمدحســین و خدیجــه شــجاعیان« ،اصــل غیــر عقالیــی بــودن در حقــوق
اداری و انعــکاس آن در آرای دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال
شــانزدهم ،1393 ،شــماره .45
 .10زارعــی ،محمدحســین« ،مــروری بــر قانــون حقــوق بشــر  1998انگلســتان» ،ســالنامه
ایرانــی حقــوق بینالملــل و تطبیقــی ،ســال چهــارم ،1387 ،شــماره ســوم.
 .11ســلطانی ،ســید ناصــر« ،حقــوق اجتماعــی یــا حقــوق شــهروندی؟ نمونــهای از
آشــفتگی مفاهیــم در نظــام حقوقــی ایــران» ،مجلــس و پژوهــش ،ســال ســیزدهم،1385 ،
شــماره .51
 .12ســلیمانی ،مســعود و همــکاران« ،حقــوق شــهروندی در نظــام اداری :تحلیلــی بــر
چالشهــای اجــرا» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال هفتــم ،1398 ،شــماره .20
 .13محمــودی ،جعفــر« ،تعییــن وزن و رابطــه بیــن شــاخص حکمرانــی خــوب در ایــران»،
فصلنامــه مطالعــات راهبــردی ،ســال شــانزدهم ،1392 ،شــماره .4
 .14هداونــد ،مهــدی و داوود کاظمــی« ،تأملــی بــر اصــول مــدرن حقــوق اداری در قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری» ،راهبــرد ،تابســتان  ،1392شــماره .۶۷
ج) پایاننامه
 .1آقایــی طــوق ،مســلم« ،بررســی کاربــردی روش تحلیــل اقتصــادی در مهندســی قانــون
اساســی (مطالعــه مــوردی تفکیــک قــوا)» ،پایاننامــه دکتــری دانشــکده حقــوق ،دانشــگاه
تهــران.1391 ،
 .2خانــی گیاشــی ،رضــا« ،قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در پرتــو حکمرانــی
مطلــوب» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد دانشــکده حقــوق ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی.1389 ،
 .3روزیطلــب ،محمدمحســن« ،اصــول نظریــه اداره خــوب در شــکلگیری ،اجــرا و لغــو
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اعمــال یکجانبــه اداری» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد دانشــکده حقــوق ،دانشــگاه تهــران ،
.1394
د) آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
 .1رأی وحدت رویه شماره  1332مورخ  1398/7/2هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .2رأی وحدت رویه شماره  10170مورخ  1400/1/24هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .3رأی وحدت رویه شماره  1137مورخ  1400/4/5هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .4رأی وحدت رویه شماره  1146مورخ  1400/4/5هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .5رأی وحدت رویه شماره  1219مورخ  1394/10/29هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .6رأی وحدت رویه شماره  1265مورخ  1396/12/15هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .7رأی وحدت رویه شماره  137مورخ  1382/04/08هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .8رأی وحــدت رویــه شــماره 1507ـ 1551مــورخ  1386/12/26هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری.
 .9رأی وحدت رویه شماره  160مورخ  1380/05/14هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .10رأی وحدت رویه شماره  253مورخ 1390/06/21هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .11رأی وحــدت رویــه شــماره 271ـ 272مــورخ  1390/07/04هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری.
 .12رأی وحــدت رویــه شــماره 504ـ 503مــورخ  1386/06/08هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری.
 .13رأی وحدت رویه شماره  615مورخ  1389/12/23هیئت عمومی 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 governments. 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 integrated theory that contains principles and indicators for reviewing administrative actions 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 developed, 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.
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